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…. 

 

Quem no fundo quer 

Vai atrás... 

Quem de longe vê 

Parte pedra 

Vai atrás... 

 

E se o vento empurrar 

Nossas velas de algodão 

Deixemo-nos levar 

Acertando a direção 

E se o medo nos ferir 

Bem para longe da razão 

Aprendemos a seguir 

Acertando a direção 
Tiago Bettencourt  

Partimos a Pedra 
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INTRODUÇÃO 

O PLANO ANUAL DE ATIVIDADES (PAA), em conjunto com o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e 

o quadro normativo vigente, constitui um relevante instrumento organizador e regulador da vida de 

qualquer comunidade educativa. Fruto do contributo  de múltiplos atores, tanto internos, como externos,  

estamos nessa conformidade na presença de 

um documento estrategicamente importante para 

todos quantos, direta ou indiretamente, se 

encontram vinculados ao Agrupamento de 

Escolas da Madalena, uma vez que consagra a 

arquitetura espaço-temporal das atividades que 

nos propomos desenvolver ao longo do ano 

letivo 2019-2020, respetivos intervenientes e 

recursos a afetar à sua implementação. Tendo 

por referência as opções decorrentes das 

políticas  educativas  nacionais  e as recomenda- 
 

ções da UNESCO1 relativamente ao papel da Escola, de todos e de cada um face a um mundo 

crescentemente instável, o presente PAA procura materializar as linhas orientadoras e as finalidades 

constantes no Projeto Educativo -  CIDADANIA GLOBAL NUM MUNDO DE INCERTEZAS, ao colocar, desta 

vez, o acento tónico no pressuposto mais do que actual de que SÓ DE MÃOS DADAS SERÁ POSSÍVEL 

SALVAGUARDAR O FUTURO, princípio que, no dia-a-dia, deverá inspirar a nossa ação educativa, ancorada, 

sobretudo, em três importantes pilares: 

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO E PREVENÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR 

a. Diversificando os contextos de aprendizagem; 

b. Procurando assegurar o princípio da equidade social, criando condições para a concretização da 

igualdade de oportunidades para todos; 

c. Proporcionando vivências que de outro modo muitos dos alunos, por certo, não mais voltariam 

a experienciar nas suas vidas; 

d. Fomentando o gosto pela leitura e pelo saber; 

e. Garantindo o acompanhamento pedagógico dos alunos, prestando a devida atenção às ferramentas 

necessárias a uma correta integração social; 

f. Procurando promover a valorização social da Escola, mediante promoção de uma cultura de 

cumplicidade e de pertença e de um maior envolvimento dos pais, tanto ao nível da sua própria 

formação, como no que respeita ao desempenho escolar dos seus educandos. 

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

A par de outros propósitos, devidamente plasmados no documento estratégico da nossa unidade orgânica: 

a. Promovendo a educação para os valores; 

b. Promovendo hábitos de respeito pelo meio ambiente e património, bem como a sua 

preservação e valorização; 

 
1 Que, face a um mundo cada vez mais complexo e instável, apontam para a necessidade de se educar as crianças e jovens de 
modo a que se sintam parte integrante e responsavelmente ativa de uma comunidade bem mais ampla do que a que lhe é 
próxima, mediante tomada de consciência da complexa interdependência e emaranhado de interconexões económicas, sociais e 
culturais entre os níveis local, nacional e global. 

Plano Anual de 
Atividades

Projeto 
Educativo

Políticas 
Educativas 
Nacionais
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c. Melhorando o clima de convivência e de relacionamento interpessoal, combatendo a 

indisciplina e fomentando atitudes cívicas e de solidariedade; 

d. Incentivando a auto-realização de cada aluno como cidadão de pleno direito, potencialmente 

autónomo, crítico, civicamente responsável, empreendedor, com projeto de vida próprio e 

construtor ativo das suas próprias aprendizagens;  

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

a. Mediante realização de uma reunião por período, sem qualquer agenda prévia, entre o diretor e os 

representantes dos pais|encarregados de educação de cada turma, incluindo o pré-escolar;  

b. Promovendo sessões formativas para encarregados de educação, em articulação com as Associações 

de Pais, a Escola Segura e os técnicos da CPCJ de Vila Nova de Gaia; 

c. Procurando envolver os pais nas múltiplas atividades levadas a cabo pelo|no agrupamento. 

O documento consubstancia as propostas apresentadas pelas diferentes estruturas que compõem a 

arquitetura organizacional do agrupamento, tendo em vista desempenhos mais eficazes e eficientes e a 

elevação dos níveis de satisfação dos diversos intervenientes. Traduz o empenho de toda a comunidade 

educativa numa organização que deseja a melhoria da qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo 

dos alunos, o aprofundamento de um espírito de rigor, a diversidade de estratégias, o estreitar da relação 

com o meio envolvente. 

O grosso das atividades foram idealizadas no pressuposto de que os momentos de aprendizagem, como 

salienta o próprio Projeto Educativo, não se devem circunscrever exclusivamente ao perímetro da sala de 

aula, ou até mesmo da escola. Com efeito, desde que convenientemente enquadradas, a participação 

interativa em novas experiências e o próprio contacto com o mundo que nos rodeia constituem 

reconhecidas mais-valias, as quais, a par de outros benefícios, contribuem para formar e desenvolver o 

universo do conhecimento e da razão de cada um dos nossos alunos. 

Face ao caráter dinâmico e ao alcance temporal relativamente alargado das atividades constantes no 

presente PAA, estamos, naturalmente, perante um documento passível de poder vir a ser objeto de 

eventuais reajustamentos, mediante, designadamente, a recalendarização e|ou inclusão de novas 

atividades, se tal se vier a revelar oportuno e pertinente. Em todo o caso, esses reajustamentos, caso 

venham a existir, serão sempre submetidos à apreciação do Conselho Pedagógico.  

A avaliação constitui uma prática absolutamente essencial. Será, nessa conformidade, efetuada de 

forma sistemática, não apenas sempre que concretizada cada atividade, mas também no caso em que 

alguma delas não vir a ser levada a cabo, mediante preenchimento de modelo próprio oportunamente 

concebido para o efeito. Serão esses registos que, no final de cada período e do ano letivo, irão permitir 

fazer um ponto de situação | balanço ao grau de concretização do plano inicial e fundamentar tanto a 

avaliação do desempenho, como a apresentação do relatório do diretor ao Conselho Geral. 

Tendo presente o disposto no art.º 13.º, alínea e), do Decreto-Lei n.º 75|2008, de 22 de abril, este docu-

mento foi apreciado e aprovado pelo Conselho Geral, reunido em 11 de dezembro. 
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1 - GESTÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

1.1. PROGRAMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA 

1.1.1. Calendário Escolar 

Consideram-se atividades escolares:  

• As atividades letivas a desenvolver com os alunos na escola ou fora dela;  

• As ações | iniciativas previstas no plano anual de atividades;  

• As reuniões de avaliação;  

• As provas de aferição; 

• Os testes intermédios ou as provas de aferição de natureza interna;  

• As provas de final de ciclo e as provas de equivalência à frequência. 

O calendário para o ano escolar 2019-2020 desenvolve-se de acordo com o disposto no Despacho n.º 

5754-A|2019 (2.ª Série), de 18 de junho, a saber:  

Calendário Escolar 

 

1º PERÍODO 
 

INÍCIO  (12*) 13A|B|C de setembro 
 

TERMO   17A|B|C de dezembro 

 

  1ª Interrupção:  (18 de dezembro a 03 de janeiro) A|B|C                                                          
 

(A) Ensino Básico                                                              (B) Curso CEF                                                               (C) Educação Pré-Escolar                                      * 1ºs e 5ºs anos                                                                                            

 

2º PERÍODO 

 

INÍCIO  06A|B|C  de janeiro 
 

TERMO  27A|B|C de março 
 

  2ª Interrupção:  (24 a 26 de fevereiro) A|B|C 
 

  3ª Interrupção:  (30 de março a 13 de abril) A|B|C                                                                                                    

 

  27 de março - Substituição das atividades letivas por outras atividades de caráter formativo, no 2º e 3º ciclo 
 

(A) Ensino Básico                                                                                          (B) Curso CEF                                                                                                     (C) Educação Pré-Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

3º PERÍODO 

 

INÍCIO  14A|B|C|D de abril 
 

TERMO  04A | 09B |19C de junho    |    10Dde julho    
 

  09B | 01C e 19C de junho -  Substituição das atividades letivas por outras atividades de caráter formativo 
 

(A) 9º Ano                                                (B) 5º|6º|7º|8º Ano                                                   (C) Educação pré-escolar e 1º ciclo                                                             (D) CEF                                    
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1.1.2. Princípios subjacentes à conceção do presente plano de atividades 

A conceção do presente plano teve em conta os seguintes domínios:  

• As especificidades da comunidade educativa a que se destina; 

• A definição consciente de objetivos e prioridades; 

• A gestão dos conhecimentos | capacidades | currículo das várias disciplinas|anos; 

• A gestão dos tempos letivos; 

• A distribuição da carga horária por disciplina|área|ano|ciclo; 

• A gestão adequada dos recursos humanos e materiais; 

• A rentabilização de tempos e espaços; 

• A organização exequível e realista, materializada na tentativa de evitar situações de sobreposição 

com atividades curriculares; 

• A dinamização de atividades integradoras, isto é, atividades que mobilizem conteúdos de diferentes 

disciplinas|áreas e que, desse modo, proporcionem aos alunos o desenvolvimento de competências 

diversificadas. 

1.1.3. Lideranças intermédias - coordenações 

  COORDENADOR 
   

D
EP

A
R

TA
M

EN
TO

  EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  MARIA EMÍLIA COSTA SANTIAGO RODRIGUES 

 1º CICLO  HERMÍNIA CONCEIÇÃO VILAÇA SANTOS GONÇALVES 

 LÍNGUAS  MARIA DO CARMO MONTEIRO SANTOS 

 C. SOCIAIS E HUMANAS  FERNANDA MARIA PORTUGAL ALVES DA COSTA 

 MATEMÁTICA | C. EXPERIMENTAIS  MARIA SIEIRA CAAMAÑO 

 EXPRESSÕES  JOSÉ CARLOS CIDRA MOURA 

 
   

O
U

TR
A

S 
C

O
O

R
D

EN
A

Ç
Õ

ES
 

 PORTUGUÊS  PAULA CRISTINA FERNANDES PEREIRA DA SILVA 

 INGLÊS  CRISTINA MARIA MOREIRA DA SILVA CASTELO BRANCO  

 FRANCÊS  CLARA MARIA DE OLIVEIRA LOPES 

 H. GEOGRAFIA DE PORTUGAL  FERNANDA MARIA PORTUGAL ALVES DA COSTA 

 MATEMÁTICA  MARIA SIEIRA CAAMAÑO 

 CIÊNCIAS NATURAIS  MANUEL JOAQUIM CORREIA DA SILVA 

 HISTÓRIA  MARIA DO CARMO MARTINS 

 C. FÍSICO QUÍMICAS  OLGA MARIA CORREIA ESTEVES MARUJO 

 GEOGRAFIA  MIGUEL NUNO PINTO TIGRE 

 E. VISUAL |TECNOLÓGICA | ARTES  JOSÉ CARLOS CIDRA MOURA 

 T. I. COMUNICAÇÃO  MARIA AIDA PINTO LOUREIRO 

 EDUCAÇÃO FÍSICA  JOSÉ MANUEL MARTINS BORGES PEREIRA 

 CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  JOSÉ CARLOS CIDRA MOURA 

 DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR  JOÃO CARLOS PEREIRA OLIVEIRA 

 SECRETARIADO DE EXAMES  CRISTINA MARIA MOREIRA DA SILVA CASTELO BRANCO  

 EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO  JOÃO CARLOS PEREIRA OLIVEIRA 

 DESPORTO ESCOLAR  DAVIDE RICARDO DIAS DOS SANTOS FERREIRA 

 EMAEI  MARIA ADELINA QUEIRÓS DA SILVA FERREIRA 

 CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM  FELISBELA MARIA ROGEIRO DOS PRAZERES PINTO 

 SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO  TÂNIA SOFIA FERNANDES PIRES 
    

 

DE ANO 

  1º ANO  LÚCIA MARIA FLORINDO PEREDO CARNEIRO 

  2º ANO  ANDREIA CLÁUDIA AZEVEDO SILVA MONTEIRO 

  3º ANO  ANA CATARINA SANTOS RIBEIRO 

  4º ANO  LUÍSA MARGARIDA VALIDO 
    

 

DE ESTABELECIMENTO 

 EB-JI DO MANINHO  GRAÇA JUDITE GONÇALVES MENDES 

  EB-JI DA PENA  ARGENTINA ISABEL SALGADO DE FREITAS 

  EB-JI DO MARMOIRAL  HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO VILAÇA SANTOS 
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DIRETORES DE TURMA  ATENDIMENTO  SECRETÁRIOS 
    

5º A  JOSÉ CARLOS MOURA  5ªs Feiras – 14h20m  JORGE MARINHO 

5º B  FERNANDO M. PEREIRA  5ªs Feiras – 12h35m  ANABELA RODRIGUES 

5º C  CARLA SILVA  3ªs Feiras – 09h05m  PEDRO FERREIRA 
    

6º A  FERNANDA ALVES COSTA  5ªs Feiras – 14h20m  ALBINO PEREIRA 

6º B  LAURINDA CUNHA  2ªs Feiras – 11h50m  VITOR SILVA 

6º C  LÍLIA TEIXEIRA RIBEIRO  3ªs Feiras – 10h55m  JOSÉ BORGES 

6º D  LILIANA MOREIRA                                                     6ªs Feiras – 09h05m  MARIA LUÍSA CASTRO 
      

7º A  PAULA F. DA SILVA  4ªs Feiras – 10h10m  CLÁUDIA REGINA ABREU 

7º B  OLGA ESTEVES MARUJO  6ªs Feiras – 10h10m  GLÓRIA FERREIRA 

7º C  Mª DO CARMO SANTOS  3ªs Feiras – 09h05m  EUNICE SILVA 
      

8º A  CARMEN GUEDES  5ªs Feiras – 14h20m  CLARA LOPES 

8º B  MANUEL R. CARVALHO  3ªs Feiras – 10h55m  MARIA CLARA FERNANDES 

8º C  TERESA GIL COSTA  2ªs Feiras – 12h35m  AIDA LOUREIRO 
      

9º A  TERESA GIL COSTA  3ªs Feiras – 09h05m  JOÃO CARLOS OLIVEIRA 

9º B  Mª DO CARMO MARTINS                                        3ªs Feiras – 10h10m  MARIA SIEIRA CAAMAÑO 

9º C  CRISTINA C. BRANCO                                  2ªs Feiras – 10h10m  MARIA CLARA FERNANDES 
      

2º CEF  NUNO MIGUEL TIGRE  4ªs Feiras – 11h50m  RAQUEL FREITAS 

 

1.1.4. Outros recursos humanos  

EDUCADORES | PROFESSORES TITULARES DE GRUPO OU TURMA  

PRÉ-ESCOLAR  EDUCADOR  ATENDIMENTO AOS EE | SUPERVISÃO DA AAAF 
    

MANINHO 

 MS1  Mª CLARA ARAÚJO 

 

3ªs 

 

12-12.30 | 15:30-16  2ªs  
12-12:30 | 15:30-16 

 MS2  Mª DE FÁTIMA MEIRELES 2ªs 12-12.30 | 15:30-16  3ªs  

 MS3  MANUELA G. PEREIRA 5ªs 15:30 – 16:30  5ªs  12-12.30 | 16:30-17  

 MS4  ANA MARIA LEITE 5ªs 15:30 – 16:30  4ªs  12-12:30 | 15:30-16 

        

PENA 

 PS1  MARIA EMÍLIA SANTIAGO  

 

3ªs  

15:30-16:30 

 5ªs  

15:30-16:30 
 PS2  Mª CONCEIÇÃO GUEDES 5ªs   6ªs  

 PS3  GLADYS HENRIQUES FARIA 4ª-5ªs  15:30-16:00  2ª-3ªs  12:00 – 12:30 

  

 

     

MARMOIRAL  MM  Mª FILOMENA MARQUES  2ªs   12:00-13:00  3ª-4ªs  15:30-16:00 

  

 

     

Q.TA DO VALE  QV  Mª VIRGÍNIA LEITE  2-5ªs  15:30-16:00  3ª-4ªs  15:30-16:00 
       

 
1º CICLO PROFESSOR TITULAR DE TURMA  ATENDIMENTO AOS EE | SUPERVISÃO AECS 

    

MANINHO 

 M1A  LÚCIA CARNEIRO  2ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 M2A  ANDREIA SILVA MONTEIRO  2ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 M3A  LUÍSA M. VALIDO  5ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 M3B  FRANCISCO MARTINS  5ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 M4A  CLARA FIGUEIRA  4ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 M4B  ALEXANDRA ALDEIA  5ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 M4C  SOFIA LADEIRA AFONSO  3ªs Feiras  15:30 | 16:00 
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1º CICLO  PROFESSOR TITULAR DE TURMA  
ATENDIMENTO AOS EE | SUPERVISÃO AECS 

         

PENA 

 P1A  ISOLINA FIGUEIROA  3ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 P1B  PAULA DOMINGUES  3ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 P2A  ISABEL RUTE OLIVEIRA  3ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 P2B  DEOLINDA ALMEIDA REIS  3ªs Feiras  14:00 | 14:30 

 P3A  SUSANA ALVES BOTELHO  4ªs Feiras  15:00 | 15:30 

 P3B  SÍLVIA SANTOS DELGADO  3ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 P4A          ANA CATARINA RIBEIRO  6ªs Feiras  11:00 | 11:30 

 P4B  DANIELA ALBUQUERQUE  4ªs Feiras  11:00 | 11:30 
         

PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO2  ANTÓNIO DIAS LEITE     

  

                                                

MARMOIRAL 
 MR1  PAULA FERNANDES  4ªs Feiras  15:30 | 16:00 

 MR2  HERMÍNIA GONÇALVES  2ªs Feiras  14:00 | 14:30 

  

   

PROFESSORES DO APOIO 

 ANA PAULA NETO PRETO    

 MARIA DA GRAÇA AFONSO   

 ARGENTINA FREITAS   

        GRAÇA JUDITE G. MENDES   
  

 

1.1.5. Pré-Arranque | Abertura | Encerramento do ano letivo – plano de trabalho 

PRÉ-ESCOLAR | 1º CICLO | 2ºCICLO | 3º CICLO 
   

DIA ATIVIDADE 
   

SE
T

EM
B

R
O

 

     

 

2 

 

09:45 

Reunião geral de professores, assistentes técnicos e assistentes 
operacionais: 

• Sessão de boas vindas aos novos docentes  

• Objetivos para o ano letivo 

• Opções curriculares do agrupamento  

• Entrega dos horários (anos | turmas | disciplinas a lecionar). 
Apoios e|ou tutorias e|ou coadjuvações e|ou outros serão 
lançados posteriormente nos horários, em resultado das 
propostas dos CT.   

• Plano de trabalho para o arranque do ano letivo  
 

  

  12:00 Divulgação pública dos Horários das Turmas 
   

  
   

 

02 

a 

11 

   

 

  
a agendar pelos 
coordenadores  

de cada 
departamento 

Reuniões de departamento | grupo disciplinar | ano  

• Programação | Articulação vertical e horizontal das atividades 
letivas 

 
  

 
 

  

 
2 Professor bibliotecário | Leitura em itinerância 
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2º | 3º CICLO 
   

DIA ATIVIDADE 
   

 

 

3 

  

 

 

09:30 

Direção de Turma – Trabalho preparatório dos CT 

• Conferir se os processos de cada aluno constam no arquivo da 
turma e se os mesmos se encontram devidamente regularizados 

• Reunir informação útil para o decurso dos CTs (atas do ano 
anterior | dados relevantes que constem nos processos 
individuais e|ou no Plano Curricular da turma | …)  

• Levantamento, se aplicável, dos alunos com 2 ou mais retenções 
ao longo do seu percurso escolar 

• Identificação de alunos oriundos de outros sistemas educativos 
que necessitem de acompanhamento especial, designadamente 
no âmbito do PLNM 

   
 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
ET

EM
B

R
O
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Conselho de Diretores de Turma 

Ordem de trabalhos: 

• Plano de reuniões para o ano letivo 

• Competências | deveres | tarefas inerentes à DT 

• Abertura do ano letivo | Receção aos alunos 

• Orientações relativas aos primeiros conselhos de turma do ano (análise de guião 
especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 
    

  

 
Conselhos de turma 

Ordem de trabalhos: 

• Apresentação da equipa pedagógica. 

• Caracterização da turma com base nas informações disponíveis (nos 5ºs anos, 
estarão presentes os anteriores professores titulares de turma). 

• Articulação entre os docentes em matéria de: 
✓ Educação para a saúde e sexualidade 
✓ Educação para a cidadania e desenvolvimento 

• Calendarização dos testes de avaliação para o 1º Período, para que possa ser 
dado conhecimento aos Encarregados de Educação, na primeira reunião do 
ano. 

• Monitorização dos alunos oriundos de outros sistemas educativos e que possam 
vir a necessitar de acompanhamento especial, designadamente no âmbito do 
PLNM 

• Medidas inclusivas tendo em vista a promoção do sucesso educativo (passíveis 
de consolidação nos conselhos de turma intercalares do 1º período) com base 
na informação já disponível 

✓ Tutorias 
✓ Coadjuvações em sala de aula 
✓ Apoios educativos 
✓ Outras que os CT tenham considerado adequadas e|ou necessárias 

• Outros assuntos. 
    

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 

09 

 
 09:00 

 5º A  4  X  
           

   9º A  5    
             

   
10:30 

 5º C  4    
            

    9º B  5    
             

   
14:00 

 6º B  4  X  
            

    9º C  5    
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2º | 3º CICLO 
   

DIA  ATIVIDADE 
   

SE
T

EM
B

R
O

 

 

09 

 

 

   HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
          

   
15:30 

 6º C  4  X  
            

    8º B  5    
 

 
  

 
     

 

  
 

  
 

     
 

 

10 

 
  

 
     

 

   
09:00 

 5º B  4  X  
 

 
 

 
     

 

    7º C  5    
 

 
  

 
     

 

   
10:30 

 6º A  4    
 

 
 

 
     

 

    7º A  5  X  
 

 
  

 
     

 

   
14:00 

 6º D  4    
 

 
 

 
     

 

    7º B  5  X  
 

 
  

 
     

 

   15:30  8º A  4  X  
 

 
  

 
     

 

   17:00  8º C  4    
 

 
  

 
     

 

  
 

  
 

     
 

  
 

  
 

     
 

 11   09:30  CEF  4  X  
  

 
  

 
     

 

 

 

 

  

 
 

PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 
      

DIA ATIVIDADE 
   

SE
T

EM
B

R
O

 

 

03 

e 

04 

   

 

 

a agendar pelos 
coordenadores de 

departamento 

Reunião de articulação entre todos os educadores e todos os 
professores do 1º ciclo (a realizar na escola-sede) 

• Partilha dos principais constrangimentos com que os 
professores se têm confrontado aquando do ingresso das 
crianças no 1º ciclo e estratégias de articulação entre ciclos 

tendentes a ultrapassar tais dificuldades. 

• Atividades que, de forma integrada, possam vir a ser 
dinamizadas em conjunto, e a constar no PAA, designadamente 
no que respeita ao Dia Mundial da Criança. 

 

  

 

 
 a agendar pelos 

coordenadores de 
estabelecimento 

Reuniões de estabelecimento (pré-escolar e 1º ciclo) 
• Atividades a articular entre pré-escolar e 1º ciclo (o JI da Qta do 

Vale integra as reuniões do Maninho) 
 

  

 

 
 a agendar pelos 

coordenadores de 
ano 

Reuniões de ano 

• Programação | Articulação, entre docentes que vão lecionar 
esse ano de escolaridade, das atividades letivas 
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ABERTURA DO ANO LETIVO | RECEÇÃO AOS ALUNOS  

DIA 12 DE SETEMBRO  

 

 

PRÉ-ESCOLAR | 1º | 5º ANO DE ESCOLARIDADE 
  

ANO | HORA  PROGRAMA 
  

1ºs ANOS   09:00H  
As crianças, conjuntamente com os encarregados de educação, dirigem-se à respetiva 

escola, onde irão ser recebidas pelo professor titular da turma 
  

5ºs ANOS   11:00H  Ver detalhes no quadro seguinte 

  

PRÉ-ESCOLAR  18:00H  Os encarregados de educação dirigem-se ao respetivo jardim, onde irão ser recebidos pelo 
educador titular de grupo| turma 

 

 

 

 

 

 

 

TURMAS | SALA  PROGRAMA 
   

5º A  CN21  
Os alunos, conjuntamente com os encarregados de educação (EEs), começam por se dirigir 
ao polivalente da escola-sede, onde, para além de serem recebidos pelo Diretor e demais 
direção, irão conhecer os professores que vão trabalhar com a turma.  

De seguida, EEs e alunos dirigem-se para as salas indicadas no quadro ao lado, onde irão ser 
recebidos pelo Diretor de Turma. Feita a apresentação, enquanto o DT estabelece um 
primeiro contacto com os EE, o secretário irá, com os alunos da turma, fazer uma visita 
guiada à escola. 

Para quem o desejar (e gostaríamos poder contar com uma boa participação…), a receção 

termina com almoço2 na cantina, aberto aos alunos e pais.  

Dento do possível, os encarregados de educação devem contactar antecipadamente a escola 
(227129939 | 926488707) a confirmar tanto a presença do aluno, como a sua própria.  

5º B  CN11  

5º C  61  

   

1. Sala onde, ao longo do ano, a turma irá ter boa parte das suas aulas 

2. Custo igual ao praticado ao longo do ano letivo - alunos 1.46€ (sem escalão) | 0,73€ (escalão B) | sem custo (escalão A); Adultos – 4,10€.  

 

DIA 13 DE SETEMBRO  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

NÍVEIS DE ENSINO  HORA 
  

Pré-Escolar  09:00H  
Início das atividades educativas, sendo que neste primeiro dia elas apenas irão 
decorrer durante o período da manhã 

     

1º Ciclo  09:00H  
As crianças, conjuntamente com os encarregados de educação, dirigem-se à 
respetiva escola-sala, onde irão ser recebidos pelo professor titular da turma 

     

2º|3º Ciclo  ------------  Ver pormenores no quadro seguinte 
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2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

TURMAS | SALA  PROGRAMA 
   

6º A  1 

 

09H 30M 

Reunião alunos|diretor de turma 

6º B  2 

6º C  3 

6º D  4 
    

7º A  5 
 7º B  6 

7º C  CN1 
  

 

 

8º A  1 

 

11H 00M 

Reunião alunos|diretor de turma 

8º B  2 

8º C  3 
    

9º A  4 
 9º B  5 

9º C        6 
    

2º CEF  CEF-T  
 

DIA 16 DE SETEMBRO  
 

 

TODAS AS CRIANÇAS E ALUNOS DO AGRUPAMENTO 
  

NÍVEIS DE ENSINO 
 

HORA 
  

Pré-Escolar  09:00H  

Atividades letivas propriamente ditas 

    

1º Ciclo  09:00H  

    

2º|3º Ciclo  08:20H  

     

 

 
OUTRAS INICIATIVAS 

      

DIA ATIVIDADE 
   

 

SE
T

EM
B

R
O

 
 

 

23 

   

 

 

17:00 

Reunião do Conselho pedagógico 
Ordem de trabalhos: 

• Ponto de situação relativo:  
✓ ao arranque do ano letivo 
✓ às opções estratégicas  
✓ à atualização dos principais documentos estru-

turantes 

• Plano de formação para pessoal docente e não docente. 

• Tarefas a ultimar em sede de departamento e grupo 
disciplinar, tendo em vista a sua apreciação e aprovação no 
próximo conselho pedagógico  
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DIA ATIVIDADE 
      

SE
T

EM
B

R
O

 
 

 

 

  

 

 

  

Reuniões dos PTT | DTs com os encarregados de educação 
Ordem de trabalhos: 

• Materialização das orientações curriculares (pré-escolar) 

• Eleição dos representantes dos EEs da turma 

• Abordagem de assuntos importantes relacionados com a 
escola e os respetivos educandos: 
✓ Sugestões de atividades a constar no Plano de Curricular 

da Turma e Plano Anual de Atividades 
✓ A importância do envolvimento parental na escola 
✓ Conteúdos programáticos a lecionar ao longo do ano 

letivo 
✓ Aulas previstas em cada disciplina 
✓ Calendarização dos testes de avaliação 
✓ Contrato educativo 
✓ Estatuto do Aluno e Ética Escolar 
✓ Autorização de saída 

• Outros assuntos que venham a ser colocados pelos 
Encarregados de Educação. 

    

  
   

  
   

  
   

            

    HORA  TURMA  SALA    
  

 
  

 
     

 

 

25 

  

18:30 

 6º A  1    
          

    6º B  2    
          

    6º C  3    
          

    6º D  4    
          

    7º A  5    
          

    7º B  6    
          

    7º C  CN1    
          

    8ºC  EVT    
  

 
   

     
 

  
   

     

 

26 

 
  

 8º A  1    
         

   8º B  2    
          

  
 18:30 

 9º A  3    
         

   9º B  4    
          

  
  

 9º C  5    
         

   2º CEF  6    
           

     

O
U

TU
B

R
O

 

 

09 

   

 

 

 18:30  1º Ciclo  da turma    
          

           

 

10 

         

  

18:30 

 5º A  1    
         

   5º B  2    
         

   5º C  3    
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ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO  

JUNHO | JULHO DE 2020  

 

Reuniões dos departamentos curriculares | grupos disciplinares | coordenação de DTs e de ano 

Ordem de trabalhos: 

 • Balanço ao decurso do ano letivo 2019-2020, materializado na elaboração de um Relatório 

Final, em documento modelo próprio.  

✓ O relatório do Departamento de Línguas, em articulação com a professora 

bibliotecária, deverá incluir uma apreciação ao trabalho desenvolvido no âmbito do 

Plano Nacional de Leitura, do Programa A Ler+ e do projeto 10 minutos a ler.                                                                                                               

A análise dos resultados respeita à avaliação sumativa interna (incluindo testes intermédios, caso tenham sido aplicados), às 

provas de aferição e às provas de final de ciclo, nas disciplinas inerentes a cada departamento, devidamente complementada com 

as ações a desenvolver para fazer face às taxas de insucesso (relembra-se que a redução do insucesso escolar constitui um 

objetivo explicitado e devidamente quantificado no Projeto Educativo, pelo que importa seja assumido por cada um como uma 

meta pessoal e coletiva)   

 

Entrega das avaliações | Renovação da matrícula  

Calendário: 

 • Sem prejuízo de outras datas que se possam vir a revelar mais oportunas, as matrículas |re-

novação das matrículas para o ano letivo 2020-2021 decorrerão em simultâneo com a entrega 

das avaliações de final de período, ou logo após a afixação dos resultados dos alunos nas 

provas de final de ciclo, de acordo com o calendário constante na página 40. 

Documentos necessários: 

 À semelhança de anos anteriores, o processo inerente à renovação da matrícula continuará a constituir 

um processo interno muito simplificado. Assim, o DT | PTT deverá confirmar previamente se todos os 

dados constantes na base de dados se encontram devidamente atualizados, para que não tenham que 

ser feitas rasuras nos boletins de matrícula.  

Mesmo assim, no ato da entrega das avaliações e da renovação da matrícula, o DT | PTT conjuntamente 

com o encarregado de educação deverá:   

• Verificar os dados constantes no boletim de matrícula e, se necessário for, atualizá-los. 

Importa, contudo, relembrar que há alterações que necessitam de comprovativo, a saber: 

✓ Da morada – fotocópia da fatura da água ou da luz; 

✓ De mudança de encarregado de educação – o EE em exercício tem que, 

formalmente, autorizar e indicar o novo EE, mediante preenchimento e assinatura de 

impresso próprio, disponível nos Serviços Administrativos e confirmação presencial 

da respetiva identidade; 

✓ Do responsável pela guarda do aluno - documento do tribunal que comprove a 

respetiva tutela. 

• Assinar o boletim de renovação de matrícula (impresso nos|pelos serviços administrativos e 

fornecido previamente ao PTT|DT); 

• Recolher uma fotografia atualizada do aluno (tipo passe), destinada ao cartão de aluno (para 

os alunos que transitam para o 5º ano, ou para aqueles cuja fotografia se não encontre 

devidamente atualizada); 

• Assinalar se o EE pretende (ou não) que o aluno frequente EMRC ou outra confissão religiosa 
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(pendente do número de alunos que venham a estar inscritos); 

Na falta de qualquer documento, a sua entrega deverá ser efetuada nos Serviços Administrativos no mais 

curto espaço de tempo. A matrícula fica condicional até se regularizar a situação.  

As matrículas e os pedidos de transferência são solicitados via portal das matrículas. A este propósito, os 

serviços administrativos encontram-se disponíveis para prestar todo o apoio às famílias.   

Constituição de turmas 

 A ter lugar de acordo com a calendarização seguinte. 

 • A constituição das turmas, particularmente aquando das transições de nível de ensino ou de ciclo, 

deve envolver a articulação | passagem de testemunho entre: 

✓ Os atuais educadores titulares do grupo-turma e os professores que irão lecionar ao 1º 

ano, no caso dos alunos que transitam da educação pré-escolar para o 1º ano do ciclo; 

✓ Os atuais professores titulares do 4º ano e os futuros diretores de turma do 5º ano; 

✓ Os atuais diretores de turma do 6º ano e os futuros diretores de turma do 7º ano. 

                                                            

J U

 

     

     HORA  ANOS  SALA    
             

JU
N

H
O

 

 

18 

  
09:30 

 6ºs  
EM 

   

    7ºs     
           

   

11:00 

 8ºs  

EM 

   

    9ºs     
         

 

 

  CEF1     
           

   
  

 
     

 

 

29 

          

   09:30  5ºs anos2  EM    
           

   

11:00 

 1ºs anos3  5    
         

  
 

 2ºs anos  

6 

   
        

   3ºs anos     
         

    4ºs anos     
          

1 Na eventualidade de existirem alunos que reúnam condições para se constituir uma turma 

2 A constituição das turmas de 5º ano envolve os professores que lecionaram o 4º ano e os professores que irão ser os DTs dos 5ºs anos  

3 A constituição das turmas de 1º ano envolve as educadoras e os professores que irão lecionar o 1º ano  

 

OUTRAS INICIATIVAS 

DIA(S) HORA DESTINATÁRIOS SERVIÇO | ATIVIDADE 
    

22 | 23 DIA Todos os docentes do 2º e 3º ciclo  

Reuniões de grupo disciplinar 

• balanço ao decurso do ano letivo 

• resultados e plano estratégico, no âmbito da disciplina, para a 
promoção do sucesso escolar 

• gestão curricular - sugestões 

• sugestões de âmbito estratégico para o ano letivo seguinte, a 
apresentar em sede de departamento  

• atualização dos principais documentos estratégicos - sugestões 

• atualização | encerramento dos dossiers de grupo 
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DIA(S) HORA DESTINATÁRIOS SERVIÇO | ATIVIDADE 
    

29 | 30 DIA Todos os docentes do 2º e 3º ciclo  

Reuniões de departamento 

• balanço ao decurso do ano letivo 

• resultados e plano estratégico para a promoção do sucesso 
escolar 

• gestão curricular - sugestões 

• sugestões de âmbito estratégico para o ano letivo seguinte  

• atualização dos principais documentos estratégicos - sugestões 

• atualização | encerramento dos dossiers de grupo 
    

30 | 01 9:30H Professores 1º ciclo  

Reuniões de ano 

• balanço ao decurso do ano letivo 

• resultados e plano estratégico para a promoção do sucesso 
escolar 

• gestão curricular - sugestões 

• sugestões de âmbito estratégico para o ano letivo seguinte, a 
apresentar em sede de departamento  

• atualização dos principais documentos estratégicos - sugestões 

• atualização | encerramento dos dossiers de grupo 
    

02 09:45H 

Docentes de Matemática 
(2º ciclo) 
Professores que vão lecionar ao 4º 
Ano 

Reunião de articulação  
Reunião de articulação entre professores de Matemática e os 
docentes que vão lecionar ao 4º Ano de escolaridade. 

    

03 09:45H 

Docentes de LP  
(2º ciclo) 
Professores que vão lecionar ao 4º 
Ano 

Reunião de articulação  
Reunião de articulação entre professores de Português e os 
docentes que vão lecionar ao 4º Ano de escolaridade. 

    

06 9:30H 
Educadores de Infância 
Professores 1º ciclo  

Reunião de articulação 

• reflexão sobre o que de mais relevante importa estrategica-
mente pôr em prática tendo em conta os constrangimentos 
sentidos ao longo do ano letivo 

    

A 
T 
É 
 

10 

 
Todos os educadores  
e  
docentes do 1º, 2º e 3º Ciclo 

Entrega dos dossiers (devidamente acompanhados da declaração 
de conformidade) de: departamento, grupo disciplinar e coordena-
dores de ciclo.  

Entrega atualizada (em suporte de papel) de atas de: departamento, 
grupo disciplinar, CP, Coordenação de Ciclo e outras. 

Entrega de relatórios: de coordenação de ciclo, relatório de 
coordenação de estabelecimento, inventários (a cargo do diretor de 
instalações ou coordenador de disciplina), clubes e projetos em curso 
no agrupamento. 

Entrega de inventários devidamente atualizados 

    

A 
T 
É 
 

10 

 Diretores de turma 

Regularização dos processos individuais dos alunos 

Entrega do dossier de turma devidamente regularizado 
(acompanhados da declaração de conformidade)  

Regularização de qualquer ata em falta 

Entrega do PCT devidamente encerrado. 

    

A 
T 
É 
 

10 

 Professores titulares de turma 
Regularização dos processos individuais dos alunos 

Entrega do PCT devidamente encerrado. 
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DIA(S) HORA DESTINATÁRIOS SERVIÇO | ATIVIDADE 
    

15 18:00H Conselheiros Reunião do Conselho Geral 

1.1.6. Programa de ação da Direção Executiva 

As atividades da Direção Executiva têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Regulamento 

Interno, o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades, bem como as indicações e linhas orientadoras 

aprovadas em Conselho Geral.   

São objetivos do Diretor e da sua equipa, para 2019-2020: 

• Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes nas leis, normas ou regulamentos e 

manter a disciplina. 

• Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente 

através dos adequados meios de comunicação e informação. 

• Organizar o funcionamento das atividades escolares orientando-as para a consecução dos 

propósitos plasmados nos documentos estruturantes que regulam a vida do agrupamento. 

• Combater o insucesso escolar, apostando numa organização pedagógica e administrativa 

ajustadas às necessidades de cada momento. 

• Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento 

pessoal e profissional.     

• Perseguir o aprofundamento de uma cultura de auto-avaliação, nela procurando envolver os 

distintos atores sociais diretamente envolvidos no processo educativo. 

• Incentivar os diferentes intervenientes da comunidade educativa a colaborar na implementação 

de práticas de melhoria em resultado das apreciações resultantes dessa mesma auto-avaliação.   

• Promover a avaliação do pessoal docente e não docente, de acordo com a legislação em vigor. 

• Promover o desenvolvimento profissional de pessoal docente e não docente, em parceria com o 

Centro de Formação da Associação de Escolas Gaia-Sul-Espinho, Aurélio da Paz dos Reis e|ou 

outras instituições com quem venha a celebrar protocolo.  

• Proporcionar condições para que docentes | pessoal não docente | pais e encarregados de 

educação possam desenvolver a sua atividade profissional ou associativa.  

• Zelar pela manutenção dos espaços físicos e equipamentos. 

• Fomentar um clima de cooperação, confiança e responsabilidade, entre os diversos atores 

educativos. 

• Contribuir para a consolidação de uma identidade própria. 

• Aprofundar os mecanismos de acesso à informação e comunicação, essenciais e potenciadores de 

uma maior e melhor participação dos distintos agentes educativos.  

• Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão. 

Atividades a desenvolver ao longo do ano letivo pelo Diretor | Direção Executiva 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
 

• Planeamento das atividades letivas e de acompanhamento de alunos em 
consonância com os objetivos consagrados no Projeto Educativo 

agosto | setembro de 2019 
  

• Receção aos novos alunos e respetivos encarregados de educação setembro de 2019 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
 

• Promoção de reuniões das estruturas intermédias tendo em vista a 
planificação e articulação das atividades educativas para o ano letivo 

setembro | outubro de 2019 
  

• Submissão do PAA à aprovação do Conselho Geral 

outubro | novembro de 2019 

• Promoção de reunião (em separado) com os delegados e subdelegados de 
turma, e com os representantes dos pais|EEs de cada turma, tendo em vista 
auscultar alunos e pais sobre o decurso das atividades letivas  

• Participação, a seu convite, nas Assembleias das Associações de Pais - a par 
de um balanço ao modo como decorreu o ano letivo anterior, é feito um 
ponto de situação relativo ao decurso do novo ano letivo e são prestados 
todos os esclarecimentos que os presentes entendam por convenientes 

  

• Avaliação das atividades pedagógicas e dos resultados escolares obtidos 
durante o 1.º período 

janeiro de 2020 
 

• Implementação de toda a logística relativa às provas de equivalência à 
frequência, provas de aferição e testes intermédios, em conformidade com 
o calendário constante nas páginas 36 a 40 

fevereiro de 2020 

  

• Promoção de 2ª reunião (em separado) com os delegados e subdelegados 
de turma, e com os representantes dos pais|EEs de cada turma, tendo em 
vista auscultar alunos e pais sobre o decurso das atividades letivas 

março de 2020 

  

• Avaliação das atividades pedagógicas e dos resultados escolares obtidos 
durante o 2.º período 

abril de 2020 

  

• Avaliação global das atividades pedagógicas levadas a cabo ao longo do ano 
letivo e dos resultados finais obtidos pelos alunos      

• Promoção de 3ª reunião com os delegados e subdelegados de turma, e com 
os representantes dos pais|EEs de cada turma, tendo em vista fazer (em 
separado) um balanço ao modo como decorreu o ano letivo e a partir do 
mesmo perspetivar o ano letivo seguinte                                                                                                                                                                         

junho de 2020 

  

• Elaboração do relatório final da execução do PAA, a submeter à apreciação e 
aprovação do Conselho Geral 

julho de 2020 

  

• Homologação de eventuais Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP) e|ou 
Programas Educativos Individuais (PEI) e Planos Individuais de Transição (PIT) 
produzidos pela EMAEI, mediante parecer prévio do Conselho Pedagógico 

• Planeamento, coordenação, supervisão dos serviços e execução das 
atividades no âmbito das respetivas atribuições formais e parecer do 
Conselho Geral 

ao longo do ano letivo 

• Participação nos órgãos formais em que o Diretor tem assento 

• Promoção, em articulação com o Conselho Pedagógico, de ações de 
formação e sensibilização para docentes e não docentes, congruentes com 
os objetivos plasmados no Projeto Educativo 

• Apoio e acompanhamento da execução de projetos inovadores que visem o 
sucesso educativo dos alunos 

• Promoção e acompanhamento, conjuntamente com o Conselho Geral e o 
Conselho Pedagógico, da execução adequada do Projeto Educativo e dos 
planos setoriais de melhoria que vierem a ser delineados 

• Supervisão, em articulação com o Conselho Pedagógico, do processo de 
avaliação de alunos, tendo em conta critérios e planificações estabelecidos e 
aprovados no início do ano letivo 

• Participação em assembleias, reuniões, colóquios e outras realizações para 
que o Diretor venha a ser convidado 

• Avaliação do pessoal docente e não docente, em conformidade com o 
quadro legal em vigor 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
 

• Eventos de referência 

Receção aos alunos|setembro 2019 

S. Martinho|novembro 2019 

Corta mato escolar | dezembro de 2019 

Festa de Natal|16 de dezembro 2019 

Jantar de Natal|20 de dezembro 2019 

Jantar final de ano|29 de junho 2020 

Entrega de Diplomas|20 de março 2020 

Semana da Leitura | 23 a 27 de março  

Dia do Agrupamento|06 de junho 2020  
  

• Planeamento do ano letivo 2020-2021, tendo em conta o quadro legal, as 
prioridades que vierem a ser estabelecidas e os projetos a implementar junho | julho | agosto de 2020 

 

1.1.8. Programa de ação do Conselho Pedagógico 

As atividades do Conselho Pedagógico têm como referencial o quadro normativo em vigor, o Projeto 

Educativo e o Regulamento Interno do Agrupamento.   

São objetivos operacionais do Conselho Pedagógico, para o ano letivo 2019-2020: 

• Ajustar o currículo às especificidades do corpo discente em apreço. 

• Propor | apreciar | aprovar matérias de âmbito pedagógico. 

• Promover e incentivar a articulação e cooperação entre pares. 

• Incentivar a renovação das práticas pedagógicas com vista à melhoria dos resultados dos alunos.  

• Apresentar e apreciar propostas a integrar no Plano Anual de Atividades.  

• Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural. 

• Assegurar a congruência entre as práticas de ensino-aprendizagem e as práticas de avaliação das 

aprendizagens dos alunos.  

• Elaborar, em conjunto com outros atores da comunidade educativa, cooptados para o efeito, 

atividades de acompanhamento da execução do Projeto Educativo, bem como da 

implementação do currículo e do Plano Anual de Atividades. 

• Apreciar projetos, planos e documentos de índole pedagógica e dar sugestões quanto ao seu 

desenvolvimento, implementação e avaliação.  

• Avaliar o desenvolvimento de projetos e a atividade pedagógica do Agrupamento. 

• Intervir, nos termos da lei, no processo da avaliação docente.  

• Definir os critérios de seleção para a contratação de pessoal docente em oferta de escola, de 

acordo com o disposto na legislação aplicável. 

• Propor e pronunciar-se sobre eventuais reajustamentos ao regulamento interno.  

• Fomentar a formação e atualização dos profissionais do Agrupamento, em articulação com o 

Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia-Sul-Espinho, Aurélio da Paz dos Reis, tendo 

em conta as necessidades diagnosticadas, devidamente consagradas no presente plano.   

• Dar pareceres sobre questões de âmbito pedagógico. 

• Colaborar no processo de auto-avaliação e na consequente elaboração | implementação dos 

Planos de Melhoria.  

  



Plano Anual de Atividades 
Agrupamento de Escolas da Madalena 

18 

 

 ANO LETIVO 2019-2020 
 

Calendarização de atividades a desenvolver pelo Conselho Pedagógico ao longo do ano letivo 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
  

• Implementação e acompanhamento das medidas de flexibilização curricular  

• Revisão, sempre que sentida tal necessidade, dos regulamentos e 
documentos estruturantes de referência, incluindo o PCT e o Regulamento 
da Ação Tutorial  

• Aprovação de instrumentos pedagógicos orientadores das atividades letivas 
para o ano escolar 2019-2020: 

✓ planificações, conteúdos e critérios de avaliação dos alunos 
✓ documentos de registo 
✓ nomenclatura a utilizar nos registos de avaliação 

• Preparação dos primeiros conselhos de turma, mediante aprovação dos 
respetivos guiões e demais documentos de registo 

• Definição de critérios a aplicar aquando da seleção de candidatos a horários 
em oferta de escola 

• Definição de medidas adequadas ao bom funcionamento das atividades 
escolares 

• Organização de equipas de trabalho e secções do Conselho Pedagógico 

setembro de 2019 

• Análise reflexiva a propósito dos resultados obtidos pelos alunos nas provas 
de aferição, devidamente acompanhada do parecer e de medidas de ação 
por parte dos departamentos | grupos disciplinares nelas envolvidos  
  

• Análise e aprovação da versão final do Plano Anual de Atividades, incluindo 
plano de formação de pessoal docente e não docente  

• Preparação dos conselhos de turma intercalares, mediante aprovação dos 
respetivos guiões e demais documentos de apoio 

outubro de 2019 

 

• Avaliação intermédia do desenvolvimento das atividades pedagógicas 

• Reflexão sobre o decurso das reuniões dos conselhos de turma intercalares 

• Análise e aprovação do Plano Curricular de cada turma, ultimado nos 
conselhos de turma intercalares, com o contributo dos representantes dos 
pais|EEs e dos alunos 

novembro de 2019 

  

• Preparação das reuniões de avaliação de final do 1.º período - aprovação dos 
respetivos guiões 

• Apreciação e aprovação dos documentos de registo 

dezembro de 2019 

  

• Análise aos resultados da avaliação de final do 1.º Período e reflexão sobre as 
atividades e planos de melhoria que venham a ser propostos  

janeiro de 2020 
  

• Definição de linhas orientadoras para os conselhos de turma intercalares de 
2.º período mediante aprovação dos respetivos guiões 

• Apreciação da equipa proposta pelo diretor para compor o secretariado de 
exames para 2020 

fevereiro de 2020 

 

• Reflexão sobre o decurso das reuniões dos conselhos de turma intercalares 

• Aprovação das orientações para as reuniões dos conselhos de turma de final 
de 2º período, que devem integrar eventuais sugestões resultantes da 
reflexão anterior 

março de 2020 
 

  

• Análise dos resultados de final de 2.º Período e das atividades curriculares 
realizadas até ao momento  

• Ponto de situação relativamente à implementação do currículo ao nível do 
Agrupamento 

abril de 2020 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
  

• Análise e aprovação das matrizes (incluindo critérios de correção|clas-

sificação) das provas de equivalência à frequência 

• Definição e aprovação das orientações a ter em atenção nas reuniões de 

avaliação de final de ano letivo 

maio de 2020 

  

• Análise e aprovação das propostas dos departamentos curriculares no que 
respeita à adoção dos manuais escolares 

• Apreciação dos resultados finais, que deverá incluir medidas a implementar 

tendo em vista a superação das fragilidades detetadas 

• Apreciação de eventuais pedidos de revisão da avaliação interna final  

• Balanço ao impacto dos apoios educativos no sucesso escolar   

• Balanço ao grau de cumprimento dos programas  

• Critérios a adotar relativamente à constituição de turmas para 2020-2021 

junho de 2020 

  

• Reflexão sobre o modo como terá decorrido a articulação educativa e 
definição de propostas de melhoria  

• Apreciação e seleção das atividades de enriquecimento curricular a adotar 
em 2020-2021, face à oferta disponibilizada pela entidade proponente 
(autarquia)  

• Balanço ao grau de consecução dos planos de atividades das turmas e aos 
aspetos mais relevantes, incluindo os menos bem-sucedidos 

julho de 2020 

• Clarificação dos critérios a que em 2020-2021 deve obedecer:  

✓ a elaboração dos horários 

✓ a distribuição do serviço docente 

• Definição do calendário escolar para 2020-2021, a submeter à apreciação do 
Conselho Geral 

• Ajustamento do currículo às especificidades da comunidade educativa no 
âmbito da flexibilização curricular, designadamente no que respeita à oferta 
complementar 

• Apreciação dos resultados da autoavaliação e definição de plano de melhoria 
(a integrar no plano anual de atividades para 2020-2021) 

• Parecer do CP relativamente ao Relatório de execução do plano anual de 
actividades que o Diretor irá submeter à apreciação do Conselho Geral  

  

• Apreciação e parecer relativo a eventuais Relatórios Técnico-Pedagógicos 
(RTP) e|ou Programas Educativos Individuais (PEI) e Planos Individuais de 
Transição (PIT) que venham a ser elaborados ou revistos pela EMAEI 

• Apreciação e aprovação de atividades que não tendo sido previstas no PAA 
inicial venham, entretanto, a ser propostas 

ao longo do ano letivo 
• Acompanhamento e monitorização do grau de execução do plano de 

formação delineado para o ano letivo 

• Acompanhamento e monitorização ao decurso dos apoios educativos 

• Acompanhamento de projetos e atividades de âmbito pedagógico 

• Colaboração no processo de auto-avaliação de agrupamento  

• Supervisão dos processos de contratação de pessoal docente por oferta de 
escola  
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Plano de reuniões 

As reuniões decorrem, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente sempre que se venha a 

justificar. As reuniões ordinárias do CP realizar-se-ão de acordo com o calendário que se passa a explicitar 

na página seguintes, tendo sido aplicado o princípio da rotatividade pelos diferentes dias da semana:  

1º PERÍODO 

23 de setembro 
 

22 de outubro 
 

27 de novembro 

 

2º PERÍODO 
 

10 de janeiro 
 

10 de fevereiro 
 

17 de março 

 

3º PERÍODO 
 

15 de abril                                                                                                                                                          
 

25 de maio 
 

26 de junho 
 

13 de julho 

1.1.8. Programa de ação do Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade do Agrupamento, regendo-se pelo disposto na legislação em vigor e no Regulamento Interno do 

Agrupamento.  

São objetivos operacionais do Conselho Geral:   

• Aprovar o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades do 

agrupamento. 

• Acompanhar o funcionamento do Agrupamento nas suas múltiplas dimensões e a execução do 

Projeto Educativo, do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno. 

• Definir linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 

• Emitir recomendações que promovam a melhoria qualitativa dos serviços prestados pelo 

agrupamento. 

• Promover o relacionamento com a comunidade educativa. 

• Reconhecer comportamentos de alunos que manifestem espírito de solidariedade e contribuam 

para uma cidadania ativa e responsável. 

• Aprovar o relatório sobre as contas de gerência. 

• Atualizar o Regulamento interno. 

• Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários. 

• Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão. 

• Apreciar os resultados do processo de autoavaliação. 

• Monitorizar a aplicação de planos de melhoria resultantes do processo de auto-avaliação de escola. 
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• Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de 

atividades. 

• Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas. 

• Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto 

educativo e o cumprimento do plano anual de atividades. 

• Aprovar propostas de contratos de autonomia.  

• Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar. 

• Participar, nos termos da legislação, na avaliação do Diretor. 

• Decidir sobre os recursos que lhe vierem a ser dirigidos. 

O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que para 

tal venha a ser convocado, por iniciativa do seu presidente, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções, ou por solicitação do Diretor. 

Atividades a desenvolver pelo Conselho Geral ao longo do ano letivo 

ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
 

• Tomada de posse dos novos representantes dos EEs para o próximo biénio 

• Revisão | Atualização do Regulamento Interno à nova realidade legislativa 

• Apreciação e aprovação da proposta de Plano Anual de Atividades e demais 
documentos orientadores da vida do agrupamento 

• Definição das linhas orientadoras para elaboração do projeto de orçamento do 
Agrupamento para 2020 

1º Período 

  

• Aprovação do relatório e conta de gerência do Conselho Administrativo 
relativos à execução financeira de 2019 

• Apreciação de relatório intercalar de execução do plano anual de atividades 
2.º Período 

• Organização, em conjunto com a Direção Executiva e o Conselho Pedagógico, 
da cerimónia de distinção de alunos do Quadro de Reconhecimento Público de 
Mérito relativo ao ano letivo de 2018|2019 

  

• Apreciação dos planos de melhoria de acordo com os resultados da auto-
avaliação e da avaliação externa ao agrupamento 

• Aprovação do relatório final de execução do plano anual de atividades 

• Aprovação do mapa de férias do Diretor 

• Definição de linhas orientadoras para o ano letivo de 2020-2021, 
designadamente no que respeita: 

✓ À ação social escolar; 
✓ Aos critérios de organização dos horários; 
✓ À participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 
✓ Ao relacionamento com a comunidade educativa. 

3.º Período 

  

• Acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades 

• Acompanhamento do funcionamento da Escola nas suas múltiplas dimensões 

• Acompanhamento do processo de auto-avaliação de agrupamento 

• Estruturar o projeto de autonomia de Escola 

ao longo do ano letivo 
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1.1.9. Conselho de Diretores de Turma 

PLANO DE REUNIÕES 

1º PERÍODO 

06 de setembro 
 

23 de outubro 
 

28 de novembro 

 

2º PERÍODO 
 

11 de fevereiro 
 

18 de março 

 

3º PERÍODO 
 

27 de maio 
 

26 de junho 

1.1.10. Conselhos de Turma | Conselhos de ano 

COMPETÊNCIAS 

 

Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no processo de 
ensino-aprendizagem 
  

Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula 
  

Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e medidas de suporte à aprendizagem, promovendo a articulação 
com os professores dos Apoios Educativos, docentes de Educação Especial e técnicos especializados, sempre que 
se justifique, para a promoção e desenvolvimento de competências específicas   
  

Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de 
aprofundamento e sequências adequadas  

 

Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos  
  

Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto 
  

Solicitar ao Diretor a nomeação de professor tutor para acompanhamento mais individualizado de um aluno ou 
grupo de alunos 
  

Trabalhar em estreita articulação com gabinete de psicologia e orientação em todos os casos que vierem a 
merecer um acompanhamento especial  
  

Conceber os Planos Curriculares de Turma, adequados a cada contexto, integrando as estratégias de concretização 
e desenvolvimento do currículo, tendo em conta o Plano de Melhoria do Agrupamento 
 

Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Pais e Encarregados de Educação, relativa ao processo de 
aprendizagem e avaliação dos alunos 
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CONSELHOS DE TURMA - CONSELHOS DE ANO | PLANO GLOBAL DE REUNIÕES 

DATA  CONSELHOS DE TURMA | ANO | DOCENTES 

09 – 10– 11 de setembro                                                                                                  1ºs conselhos de turma | ano 

28 de outubro a 08 de novembro                                                              conselhos de turma | ano - intercalares 

18 – 19 – 20 de dezembro                                                                                       avaliação de final de 1º período (pré-escolar | 1º Ciclo | 2º e 3º Ciclo)  

17 a 28 de fevereiro                                                                                      conselhos de turma | ano - intercalares 

30 – 31 de março – 01 de abril  avaliação de final de 2º período (pré-escolar | 1º Ciclo | 2º e 3º Ciclo)  

05 - 08 de junho                                                                                                 avaliação interna final – 9º Ano 

12 – 15 de junho                                                                                                 avaliação interna final – restantes anos do 2º e 3º ciclo 

22 – 23 – 25 de junho                                                                                                 avaliação interna final –  pré-escolar | 1º ciclo 

13 de julho                                                                                                                                        avaliação final – CEF 

Numa apreciação mais fina ao plano de reuniões, a realização de cada conselho de turma, no âmbito do 

cronograma supramencionado, terá lugar nos dias e horas que se passam a explicitar:  

PLANO DE PORMENOR 

CONSELHOS DE TURMA DE INÍCIO DE ANO LETIVO – CONSULTAR PÁGINAS 7 e 8 

CONSELHOS DE TURMA INTERCALARES DO 1º PERÍODO 

1º MOMENTO 

Ponto um Desempenho da turma: comportamento|assiduidade e aproveitamento 

Ponto dois Contributos dos EEs para o Plano Curricular da Turma  

Ponto três Estratégias a implementar tendo em vista a promoção do sucesso educativo e a formação integral 

dos alunos 

2º MOMENTO 

Ponto quatro Elaboração do Plano Curricular da Turma (PCT) 

Ponto cinco Outros assuntos. 

   

1º MOMENTO (COM A PRESENÇA DOS ALUNOS E DOS EEs) 

• Abordar: 

✓ assuntos relevantes relacionados com o desempenho dos alunos e da turma, 

nomeadamente em matéria de resultados, caso existam elementos, de assiduidade e de 

comportamento e seu reflexo no decurso das atividades letivas; 

✓ outros assuntos que venham a ser colocados pelos encarregados de educação e|ou 

representante(s) dos alunos. 

• Contributos dos representantes dos alunos e dos pais|EEs para elaboração do Plano Curricular da 

Turma, designadamente no âmbito da Educação para a Saúde e Sexualidade e da Educação para a 

Cidadania (sugestões|propostas de atividades), bem como propostas | sugestões de atividades e 

projetos interdisciplinares a trabalhar pela turma. 

• Prestar outras informações que se venham a revelar pertinentes 
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2º MOMENTO 

• Informação relevante relativa a contactos com os EE’s, incluindo balanço ao decurso da reunião 

setembro|outubro com os EE’s. 

• Conclusão do PCT, tendo em conta a opção curricular do agrupamento e as orientações constantes 

no Projeto Educativo e seu tema aglutinador – CIDADANIA GLOBAL NUM MUNDO DE INCER-

TEZAS.  

• Elaboração de Planos de Acompanhamento Pedagógico (orientados para a turma ou 

personalizados) a constar em documento próprio que será anexado ao Plano Curricular da Turma. 

 

O
U

TU
B

R
O

 

  
      

 23 

  

15:00 

 Conselho de Diretores de Turma 

• Preparação dos conselhos de turma intercalares do 1º 
período 

(mediante análise de guião especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 

 

  
      

    

  

  

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 
28 

 
 17:00 

 5º A  4  X  
           

   9º A  5    
  

 
   

      
  

 
29 

  
17:00 

 5º C  4    
            

    9º B  5    
  

 
   

      
  

 

30 

  
15:00 

 6º B  4  X  
            

    9º C  5    
             

   
17:00 

 6º C  4  X  
            

    8º B  5    
  

   
     

 

 
31 

 
 17:00 

 5º B  4  X  
         

   7º C  5    
  

 
   

     
 

            

N
O

V
EM

B
R

O
 

  
 

   
     

 

 

04 

 
 17:00 

 6º A  4    
         

   7º A  5  X  
           

   18:45  CEF  5  x  
  

   
     

 

 
05 

 
 17:00 

 6º D  4    
         

   7º B  5  X  
  

   
     

 

 
06 

  15:00  8º A  4  X  
          

   17:00  8º C  4    
           

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO DE FINAL DO 1º PERÍODO 

 • ordem de trabalhos 

 • Informações, incluindo informações relevantes dos contactos com os EEs.  

• Apresentação e apreciação das propostas de nível indicadas por cada docente. 

 • Análise ao comportamento e assiduidade da turma. 

✓ Casos de excesso grave de faltas e medidas já acionadas ou a acionar -  plano de 

Medidas de Recuperação e Integração (MRI). 

• Análise dos resultados (complementada com o preenchimento de grelhas especifica-
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mente elaboradas para o efeito). 

• Definição, ou reformulação, das estratégias|atividades a aplicar no segundo período com 

vista a superar o insucesso escolar|risco de abandono. 

✓ Quais os problemas reais da turma que estão a dificultar o sucesso dos alunos? 

✓ O que já foi feito para demonstrar aos alunos|encarregados de educação essas 

dificuldades identificadas para que sejam ultrapassadas? 

✓ O que a equipa pedagógica (cada docente) pode, ainda, fazer?  

✓ Está a ser enviada, regularmente, informação para os EEs sobre o desempenho 

dos seus educandos, sobretudo para os casos mais problemáticos (comporta-

mento e|ou aproveitamento)?  

✓ Como está a ser realizado o acompanhamento dos alunos pelos EEs? 

(informações que o DT ou outros docentes possuam, através dos contactos com 

os EEs, das cadernetas ou outros); 

 • Elaboração ou atualização de Planos de Acompanhamento Pedagógico (orientados para 

a turma ou personalizados) a constar em documento próprio que deverá ser anexado ao 

Plano Curricular da Turma. 

 • Ponto da situação quanto ao cumprimento dos programas, para que possa ser prestada 

informação aos EEs. 

 • Plano Curricular da Turma – introdução de eventuais reajustamentos. 

• Aplicação de medidas disciplinares – ponto de situação. 

• Outros assuntos 

D
EZ

EM
B

R
O

 

  
      

 11 

  

15:00 

 Conselho de Diretores de Turma 

• Preparação dos conselhos de turma de avaliação de 
final do 1º período 

(mediante análise de guião especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 

 

  
      

    
   

 

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 

18 

 
 08:30 

 5º A  4  X  
           

   9º A  5    
             

   
10:30 

 5º C  4    
            

    9º B  5    
             

   
14:00 

 6º B  4  X  
            

    9º C  5    
             

   
16:00 

 6º C  4  X  
            

    8º B  5    
           

   18:00  CEF  5  X  
            

 

19 

  
08:30 

 5º B  4  X  
          

    7º C  5    
           

   
10:30 

 6º A  4    
          

    7º A  5  X  
           

   
14:00 

 6º D  4    
          

    7º B  5  X  
           

   16:00  8º A  4  X  
           

   18:00  8º C  4    
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CONSELHOS DE TURMA INTERCALARES DO 2º PERÍODO 

1º MOMENTO 

Ponto um Ponto de situação relativo ao desempenho da turma: comportamento|assiduidade e 
aproveitamento dos alunos 

Ponto dois Eventuais reajustamentos ao Plano Curricular da Turma  

Ponto três Medidas a implementar, ou a corrigir, tendo em vista a promoção do sucesso educativo e a 
formação integral dos alunos 

2º MOMENTO 

Ponto quatro Atualização do Plano Curricular da Turma (PCT) 

Ponto cinco Outros assuntos. 

   

1º MOMENTO (COM A PRESENÇA DOS ALUNOS E DOS EEs) 

• Abordar: 

✓ assuntos relevantes relacionados com o desempenho dos alunos e da turma, 

nomeadamente no que respeita a resultados, à assiduidade e ao comportamento e seu 

reflexo no decurso das atividades letivas; 

✓ outros assuntos que venham a ser colocados pelos encarregados de educação e|ou 

representante(s) dos alunos. 

• Sugestões|Propostas dos representantes dos alunos e dos pais|EEs relativos a eventuais 

reajustamentos ao Plano Curricular da Turma. 

• Prestar outras informações que se venham a revelar pertinentes. 

 

2º MOMENTO 

• Informação relevante relativa a contactos com os EE’s, incluindo balanço ao decurso da reunião 

janeiro (entrega das avaliações) com os EE’s. 

• Ponto de situação relativamente à execução do Plano Curricular da Turma e à pertinência de 

poderem vir a ser introduzidos eventuais reajustamentos. 

• Apreciação ao desempenho da turma, designadamente no que respeita ao|à: 

✓ Aproveitamento dos alunos; 

✓ Balanço ao rendimento escolar dos alunos que estejam a ser alvo de um Plano de 

Acompanhamento Pedagógico Personalizado; 

✓ Avaliação da eficácia das estratégias e das medidas de atuação definidas oportunamente, 

tendo em conta o rendimento escolar entretanto evidenciado pela turma; 

✓ Definição de novas estratégias ou, se necessário for, reformulação das já delineadas, 

tendo por base os seguintes elementos de reflexão: 

▪ quais os problemas reais da turma que estão a dificultar o sucesso dos alunos? 

▪ o que já foi feito para superar esses constrangimentos; 

▪ o que a equipa pedagógica (cada docente) pode, ainda, fazer? 

▪ está a ser enviada, regularmente, informação para os EEs sobre o desempenho 

dos seus educandos, sobretudo para os casos mais problemáticos 

(comportamento e|ou aproveitamento)? 

• Reajustamento ou alargamento dos planos de Acompanhamento Pedagógico (orientados para a 

turma, ou individualizados), a constar em anexo ao Plano Curricular da Turma. 
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• Ponto de situação quanto ao modo como tem vindo a decorrer a articulação entre os docentes do 

CT no âmbito da: 

✓ Educação para a Saúde e Sexualidade; 

✓ Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, no caso do 9º ano, por não se encontrar 

consagrada em espaço disciplinar próprio, como nos demais anos de escolaridade. 

 

FE
V

ER
EI

R
O

 

  
      

 11 

  

15:00 

 Conselho de Diretores de Turma 

• Preparação dos conselhos de turma intercalares do 2º 
período 

(mediante análise de guião especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 

 

  
      

    
    

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 

17 

 
 17:00 

 5º C  4    
           

   9º B  5    
           

   18:30  CEF  5  X  
              

 
18 

  
17:00 

 5º A  4  X  
            

    9º A  5    
              

 

19 

  
14:30 

 6º B  4  X  
            

    9º C  5    
             

   
16:30 

 6º C  4  X  
            

    8º B  5    
           

 
20 

 
 17:00 

 5º B  4  X  
         

   7º C  5    
           

 21   14:30  8º A  5  X  
            

 
27 

 
 17:00 

 6º A  4    
         

   7º A  5  X  
           

 

28 

 
 14:30 

 6º D  4    
         

   7º B  5  X  
          

   16:30  8º C  4    
           

CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO DE FINAL DO 2º PERÍODO   

 •  ordem de trabalhos 

 • Informações, incluindo informações relevantes dos contactos com os EEs.  

• Apresentação e apreciação das propostas de nível indicadas por cada docente. 

 • Análise ao comportamento e assiduidade da turma. 

✓ Casos de excesso grave de faltas e medidas já acionadas ou a acionar -  plano de 

Medidas de Recuperação e Integração (MRI). 

• Análise dos resultados (complementada com o preenchimento de grelhas especificamente 

elaboradas para o efeito). 

• Definição, ou reformulação, das estratégias|atividades a aplicar no terceiro período com 

vista a superar o insucesso escolar|risco de abandono. 

✓ Quais os problemas reais da turma que estão a dificultar o sucesso dos alunos? 

✓ O que já foi feito para demonstrar aos alunos|encarregados de educação essas 

dificuldades identificadas para que sejam ultrapassadas? 
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✓ O que a equipa pedagógica, no seu todo ou a título individual, pode ainda fazer?  

✓ está a ser enviada, regularmente, informação para os EEs sobre o desempenho dos 

seus educandos, sobretudo para os casos mais problemáticos (comportamento 

e|ou aproveitamento)?  

✓ como está a ser realizado o acompanhamento dos alunos pelos EEs? (informações 

que o DT ou outros docentes possuam, através dos contactos com os EEs, das 

cadernetas ou outros); 

 • Balanço relativamente à execução dos Planos de Acompanhamento Pedagógico. 

• Elaboração ou atualização de Planos de Acompanhamento Pedagógico (orientados para a 

turma ou personalizados) a constar em documento próprio que deverá ser anexado ao 

Plano Curricular da Turma. 

 • Ponto da situação quanto ao cumprimento dos programas, para que possa ser prestada 

informação aos EEs. 

 • Plano Curricular da Turma – introdução de eventuais reajustamentos. 

• Aplicação de medidas disciplinares – ponto de situação. 

• Outros assuntos 

M
A

R
Ç

O
 

 

  

  

 
   

 18 

  

15:00 

 Conselho de Diretores de Turma 

• Preparação dos conselhos de turma de avaliação de 
final do 2º período 

(mediante análise de guião especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 

 

  

  

 
   

    
  

 

 

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 

30 

 
 08:30 

 5º A  4    
           

   9º A  5    
             

   
10:30 

 5º C  4  X  
            

    9º B  5    
             

   
14:00 

 6º B  4    
            

    9º C  5    
             

   
16:00 

 6º C  4    
            

    8º B  5  X  
           

   18:00  8º A  5    
           

 

31 

 
 08:30 

 5º B  4    
         

   7º C  5  X  
          

   10:30  8º C  4  X  
           

  
 14:00 

 6º D  4  X  
         

   7º B  5    
          

   
16:00 

 6º A  4  X  
          

    7º A  5    
          

   18:00  CEF  4  X  
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CONSELHOS DE TURMA – AVALIAÇÃO DE FINAL DE ANO LETIVO 

• ordem de trabalhos: 

 • Informações.  

• Avaliação de final de ano letivo: 

✓ Apreciação das propostas de nível indicadas por cada docente; 

✓ Monitorização do (in)sucesso escolar, mediante preenchimento de instrumentos 

de recolha especificamente concebidos para o efeito; 

✓ Reflexão sobre o aproveitamento da turma - global e individual; 

✓ Balanço | Avaliação à eficácia das medidas implementadas ao longo do ano 

tendo em vista a promoção do sucesso escolar, designadamente dos Planos 

de Acompanhamento Pedagógico, dirigidos à turma ou personalizados; 

✓ Elaboração de Planos de Acompanhamento Pedagógico Personalizados para 

os alunos retidos e|ou para alunos que o CT considere pertinente. 

 • Plano Curricular da Turma – conclusão|avaliação. 

 • Outros assuntos. 

 

M
A

IO
 

  
      

 27 

  

15:00 

 Conselho de Diretores de Turma 

• Preparação dos conselhos de turma de avaliação de 
final de ano letivo 

(mediante análise de guião especificamente elaborado para o efeito) 

• Outros assuntos 

 

  
      

     

JU
N

H
O

 

  
  

    HORA  TURMAS  SALA  PARTICIPAÇÃO TIC  
           

 

05 

  14:30  9º C  5    
           

   16:00  9º A  5    
           

   17:30  9º B  5    
            

 

12 

  08:30  5º A  4  X  
             

   10:30  5º C  4  X  
             

   
14:00 

 6º C  4  X  
            

    8º B  5  X  
             

   
16:00 

 5º B  4  X  
            

    7º C  5  X  
           

   18:00  6º B  5  X  
           

 

15 

 
 08:30 

 6º A  4  X  
         

   7º A  5  X  
          

  
 10:30 

 6º D  4  X  
         

   7º B  5  X  
           

   14:00  8º C  4  X  
          

   16:00  8º A  4  X  
            

JUL  13   15:00  CEF  5  X  
           

Para além dos conselhos de turma anteriores, estão ainda previstas reuniões da equipa pedagógica do 

CEF, consagradas nos horários dos docentes, que, para o efeito, contemplam um tempo semanal da 

respetiva componente de estabelecimento: 
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 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

         

 11 17 04 18 27 17 31 27 25 22 

           

           
 

1.1.11. Plano global de reuniões dos EI |PTT | DT com os Encarregados de Educação 

REUNIÕES COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

12 de setembro                                                                      09:00H  EEs dos alunos do 1º ano (em simultâneo com a receção aos alunos) 

 11:00H  EEs dos alunos do 5º ano (em simultâneo com a receção aos alunos) 

 18:00H  EEs das crianças que frequentam o pré-escolar 
 

13 de setembro                                                                      09:00H EEs dos alunos do 2º | 3º | 4º ano (em simultâneo com a receção aos alunos) 
 

25 e 26 de setembro                                                                                EEs dos alunos do 6º | 7º | 8º | 9º ano 
 

09 | 10 de outubro                                                                                                                        EEs dos alunos do 1º Ciclo | 5º ano (para consolidar partilha de informações) 
 

20 de dezembro                                    entrega das avaliações do 1º Período – Pré-Escolar e 1º ciclo          
   

07 e 08 de janeiro                                    entrega das avaliações do 1º Período – 2º e 3º ciclo         
 

02 de abril                                    entrega das avaliações do 2º Período – Pré-Escolar e 1º ciclo          
   

15 e 16 de abril                                         entrega das avaliações do 2º Período – 2º e 3º ciclo         
  

16 de junho             entrega das avaliações | matrículas 5º, 6º, 7º e 8º ano 
  

26 de junho             entrega das avaliações | matrículas Pré-Escolar | 1º, 2º, 3º e 4º ano   
 

14 de juLho  entrega das avaliações | matrículas   Alunos do curso CEF 
 

16A de julho| 14B de agosto  entrega das avaliações | matrículas   Alunos do 9º ano que fizeram: A-1ª | B-2ª fase 

A interação dos pais | encarregados de educação com a Escola está consagrada a diferentes níveis: 

• Por contacto direto: 

✓ no âmbito do atendimento aos pais|EEs por parte do Educador | Professor Titular de 

Turma | Diretor de Turma;  

✓ aquando da entrega das avaliações, no final de cada um dos períodos;  

✓ mediante convocação dos pais|EEs de cada turma, no início do ano letivo, tendo em 

vista a recolha de informações que permita fundamentar uma intervenção 

pedagógica sólida e esclarecida (ver calendário pormenorizado na página 11do 

presente documento). 

• Via representantes dos Encarregados de Educação da sala|turma, os quais, por inerência de 

funções, têm assento: 

✓ como se viu já anteriormente, na primeira parte dos conselhos de turma intercalares 

do 1º e do 2º período;  

✓ nos conselhos de turma extraordinários; 

✓ nas reuniões, sem qualquer agenda prévia, promovidas pelo diretor em cada um dos 

períodos, nas quais são abordadas as múltiplas dimensões da vida da escola e 

prestados todos os esclarecimentos. 

Relativamente às reuniões destinadas à entrega das avaliações, a sua calendarização é a constante nos 

quadros e páginas seguintes.   
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REUNIÕES DESTINADAS À ENTREGA DAS AVALIAÇÕES – CALENDARIZAÇÃO 

ORDEM DE TRABALHOS (1º e 2º Período) 

 • Informações. 

• Balanço ao trabalho desenvolvido ao longo do 1º | 2º período. 

✓ Assiduidade; 

✓ Comportamento; 

✓ Aulas previstas e dadas; 

✓ Grau de cumprimento dos programas; 

✓ Outros. 

• Tomar conhecimento | assinar os registos de avaliação. 

• Tomar conhecimento de algum eventual (reajustamento ao) Plano de Acompanhamento 

Pedagógico. 

• Outros assuntos. 

 

 

 

           
             

              

            

1º PERÍODO   HORA  TURMA  SALA    
             

             

DEZ 

 

20 

          

   18:00  Pré-Escolar | 1º Ciclo  da turma    
           

             

JA
N

EI
R

O
 

 

07 

          

   

18:30 

 5º A  1    
          

    5º B  2    
          

    5º C  3    
          

    6º A  4    
          

    6º B  5    
          

    6º C  6    
          

    6º D  CN1    
          

    8º C  EV    
          

    2º CEF  ET    
 

 
  

      
 

            

 

08 

 

 

 
      

 

  

18:30 

 7º A  1    
         

   7º B  2    
         

  
 

 7º C  3    
         

   8º A  4    
         

    8º B  5    
          

 

 

  9º A  6    
         

   9º B  CN1    
         

   9º C  EV    
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2º PERÍODO   HORA  TURMA  SALA    
             

             

A
B

R
IL

 

 

02 

          

   18:00  Pré-Escolar | 1º Ciclo  da turma    
           

            

 

15 

          

   

18:30 

 5º A  1    
          

    5º B  2    
          

    5º C  3    
          

    6º A  4    
          

    6º B  5    
          

    6º C  6    
          

    6º D  CN1    
          

    8º C  EV    
          

    2º CEF  ET    
 

 
  

      
 

            

 

16 

 

 

 
      

 

  

18:30 

 7º A  1    
         

   7º B  2    
         

  
 

 7º C  3    
         

   8º A  4    
         

    8º B  5    
          

 

 

  9º A  6    
         

   9º B  CN1    
         

   9º C  EV    
          

 

ORDEM DE TRABALHOS DAS REUNIÕES (3º Período) 

 • Informações. 

• Balanço ao trabalho desenvolvido ao longo do 3º período e do ano letivo. 

✓ Assiduidade; 

✓ Comportamento; 

✓ Aulas previstas e dadas; 

✓ Grau de cumprimento dos programas. 

• Tomar conhecimento | assinar os registos finais de avaliação. 

• Encerramento formal dos Planos de Acompanhamento Pedagógico elaborados no decurso do 

ano letivo. 

• Atualização prévia de dados e renovação da Matrícula (consultar mais pormenores nas páginas 

12 e 13 ). 

• Outros assuntos. 
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3º PERÍODO   HORA  TURMA  SALA    
             

             
JU

N
H

O
 

 

16 

          

   

A partir  
das 

17:00 

 5º A  1    
          

    5º B  2    
          

    5º C  3    
          

    6º A  4    
          

    6º B  5    
          

    6º C  6    
          

    6º D  LCN    
          

    7º A  CN1    
          

    7º B  CN2    
          

    7º C  EV    
          

    8º A  ET    
          

    8º B  EVT    
          

    8º C  EM    
 

 
  

      
 

  
 

  
      

 

 

26 

 
  

      
 

   18:00  Pré-Escolar | 1º Ciclo  da turma    
           

    
  

      
 

JU
LH

O
 

 

14 

          

   18:00  2º CEF  5    
          

           

 

16 

         

  
 A partir  

das 
17:00 

 9º A  4    
        

  9º B  5    
        

   9º C  6    
          

 
OUTRAS INICIATIVAS 
 

REUNIÕES DO DIRETOR COM OS REPRESENTANTES DOS ALUNOS E DOS EEs de cada turma  

 

    

DIA  ATIVIDADE 
 

D
EZ

EM
B

R
O

 

 

17A 

          

   HORA  TURMAS  

ordem de trabalhos alunos:  
• Ponto de situação relativamente ao 

decurso do ano letivo. 

• Reflexão sobre a relevância do 
papel dos representantes dos 
alunos. 

• Outros assuntos. 

 

 
 

 

     

 

   

a indicar 
caso a caso 

 

R
e

p
re

se
n

ta
n

te
s 

d
o

s 

A
lu

n
o

s 
d

e
 c

ad
a 

tu
rm

a
   

       

 

18EEs 

     
      

      
      

      
        

M
A

R
Ç

O
 

 

11 

     
      

      
 

 
  

 
     

 

    

    

  
 

21:15 

 

R
e

p
re

se
n

ta
n

te
s 

d
o

s 
EE

s 
 

d
e

 c
ad

a 
sa

la
| 

tu
rm

a
  ordem de trabalhos EEs: 

• Ponto de situação relativamente ao 
decurso do ano letivo. 

• Reflexão sobre a relevância do 
papel dos representantes dos 
encarregados de educação. 

• Outros assuntos que os EEs queiram 
colocar. 

 
     

     
        

M
A

IO
 

 

27 
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MISSÃO DOS REPRESENTANTES DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA TURMA 

A presença dos representantes dos pais|EEs nos conselhos de turma abertos à participação dos mesmos 

constituem, a par de outras alternativas previstas no Regulamento Interno, um dos momentos 

promotores da participação efetiva dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus filhos e 

educandos. Essas reuniões, para além da tradicional troca de informações, abrem espaço para que os EEs 

possam contribuir, com o seu interesse, para o próprio funcionamento da turma, desde que resistam à 

(compreensível) tentação de se focalizarem exclusivamente no desempenho do seu educando. Está 

demonstrado que uma boa turma tem reflexos positivos em todos os alunos, logo, inevitavelmente, nos 

filhos de cada um. 

Assim sendo, os representantes dos pais da turma [dois elementos no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico - 

Art. 44.º, 1, c), ii) do DL n.º 137 de 02|07|2012] devem promover reuniões com os demais EEs, tanto para 

os informar, como para recolher informação sobre as questões da vida escolar da turma. Adicionalmente, 

a ocasião pode ainda ser aproveitada para conhecerem as preocupações|desejos dos pais, ficando assim 

legitimados|informados para tomar as iniciativas que entendam por convenientes, nomeadamente, 

recorrendo | solicitando o apoio da Associação de Pais. 

O que se espera dos representantes dos Encarregados de Educação  

Os representantes dos pais têm por missão:  

1. Desenvolver um bom trabalho em parceria com os demais pais e EEs da sala ou turma e a 

Associação de Pais.  

2. Partilhar o seu trabalho com os outros representantes, em especial com os do mesmo grau de 

ensino e, também, com os representantes dos pais no Conselho Geral.  

3. Promover um conhecimento global da situação da escola.  

4. Melhorar a comunicação entre os pais|EEs e os órgãos da escola.  

5. Submeter, via Associação de Pais, sugestões e propostas diversas, aos órgãos de gestão da 

escola.  

Uma vez eleitos, os representantes devem:  

1. Disponibilizar o seu contacto a todos os demais encarregados de educação da turma. 

2. Elaborar uma lista de contactos (telefone e|ou e-mail) de todos os demais EEs da turma ou sala 

que representa.  

3. Disponibilizar a lista de contactos à associação de pais, a pedido desta.  

4. Promover uma reunião de pais de turma ou sala em cada período escolar.  

5. Ser o elemento de ligação entre os pais e encarregados de educação e a Associação de Pais. 

6. Participar nos conselhos de turma, devidamente fundamentada na opinião dos seus 

representados.  

7. Participar nas Assembleias de Representantes de Turma que vierem a ser promovidas pela 

Associação de Pais e|ou direção.  

8. Comunicar aos pais e encarregados de educação da turma ou sala as deliberações emanadas das 

reuniões em que participe (conselho de turma, pelos órgãos de gestão da escola e pela a 

Associação de Pais, etc.).  
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1.1.12. Educação Pré-Escolar 

  PLANO DE REUNIÕES 

1º PERÍODO 

03 de Setembro                                                                                                                                     
 

 

24 de Outubro                                                                                                                                        
 

 

14 de Novembro                                                                                                                                    
 

18 de Dezembro                                                                                                                                    

 

2º PERÍODO 

21 de Janeiro                                                                                                                                          

 
 

18 de Fevereiro                                                                                                                                     

 
 

31 de Março                                                                                                                                           

 

21 de Abril                                                                                                                                               

 

3º PERÍODO 

12 de Maio                                                                                                                                              
 

 

09 de Junho                                                                                                                                            
 

 

07 de Julho                                                                                                                                            
 

 

1.1.13. Departamento do 1º Ciclo 

PLANO DE REUNIÕES 

1º PERÍODO 

04 de setembro                                                                                                                           
 

14 de outubro                                                                                                                             

 

18 de novembro                                                                                                                          

 

16 de dezembro                                                                                                                          

  

2º PERÍODO 
 

13 de janeiro                                                                                                                                 
 

17 de fevereiro                                                                                                                             
 

31 de março                                                                                                                                  
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DEPARTAMENTO DO 1º CICLO | PLANO DE REUNIÕES (continuação) 

3º PERÍODO 
 

20 de abril                                                                                                                                     

 

18 de maio                                                                                                                                     

 

23 de junho                                                                                                                                     

 

06 de julho                                                                                                                                  

 

Complementarmente às reuniões de departamento, estão previstas reuniões quinzenais de ano, tendo 

em vista a articulação entre docentes. 

1.1.14. Testes intermédios | Provas de aferição (da iniciativa da escola) 

No 5º, 8º e 9º ano, a aplicação de testes intermédios visa, sobretudo, rotinar os alunos para a realização 

das provas de aferição ou de final de ciclo, por forma a retirar carga ansiosa inerente à realização das 

mesmas.  

No 4º ano, a aplicação de provas de aferição tem por objetivo obter-se, com a devida isenção, um feeb-

back sobre o nível de conhecimentos que os alunos possuem nesta fase crucial do respetivo percurso 

escolar e, se necessário, sobre quais os ajustamentos a introduzir no futuro face ao que vier a ser o 

desempenho evidenciado por cada aluno, conclusões que serão disponibilizadas às famílias e objeto de 

análise e reflexão tanto por parte dos docentes que vão lecionar ao 5º ano, como por parte do conselho de 

docentes do 1º ciclo.  

 DISCIPLINAS | CALENDARIZAÇÃO 
     

4º ANO  MATEMÁTICA 19 DE MAIO  PORTUGUÊS 21 DE MAIO 

       

5º ANO  PORTUGUÊS 16 DE MARÇO  INGLÊS 19 DE MAIO 
       

       

8º ANO  INGLÊS 19 DE MAIO  MATEMÁTICA 22 DE MAIO 
       

9º ANO  PORTUGUÊS 31 JANEIRO  MATEMÁTICA 13 MARÇO 

1.1.15. Provas de Aferição (da iniciativa da tutela) 

O calendário das provas de aferição é determinado anualmente pelo Ministério da Educação, mediante 

Despacho específico. No corrente ano letivo, o calendário (Despacho n.º5754-A|2019) é o seguinte: 

2.º ano 
 

A agendar 
oportunamente 

 ………………………………………..04 a 12 de maio…………………….………………… 
  

Educação Artística e Educação Física 

    

  3ª feira | 16 de junho 5ª feira | 18 de junho 
    

  10h00  Português e Estudo do Meio Matemática e Estudo do Meio   
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À semelhança de anos anteriores, os alunos realizam duas provas de expressões:  

✓ Uma prova de Educação Artística, que engloba as áreas de Expressão e Educação Musical, 

Expressão e Educação Dramática e Expressão e Educação Plástica; 

✓ E uma prova de Educação física. 

As duas provas são realizadas no contexto do grupo-turma e são constituídas por tarefas que requerem 

um desempenho prático em situações com organização individual, em pares ou em grupo. 

A aplicação das duas provas, incluindo a preparação do material e a organização da turma para a sua 

realização, é da responsabilidade do professor titular da turma. A avaliação é feita com base na 

observação do desempenho dos alunos, tendo em conta os critérios de classificação definidos para cada 

tarefa, e ficará a cargo de uma equipa de avaliadores que acompanham o desempenho dos alunos no 

decurso das provas. 

5.º ano 
 

A agendar 
oportunamente 

 ………………………………………..18 a 27 de maio…………………….………………… 
  

componente de produção e interação orais de inglês 

    

  6ª feira | 05 de junho 3ª feira | 09 de junho 
    

8.º ano  09h30  Matemática Inglês 
      

5.º ano  11h30  Português Inglês 

 

1.1.16. Provas de final de ciclo | Equivalência à frequência 

À semelhança das Provas de Aferição, o calendário das provas de final de ciclo é determinado anualmente 

pelo Ministério da Educação, mediante Despacho específico. 

O calendário das provas de equivalência à frequência, da responsabilidade do agrupamento, articula-se 

com o calendário das provas de final de ciclo, mediante aplicação dos seguintes princípios:  

• Dentro do possível, não deve ser agendada mais do que uma prova por dia; 

• As provas orais devem ser agendadas para o mesmo dia em que for realizada a prova escrita da 

disciplina em causa; 

• Deve ser estabelecido um calendário equilibrado entre provas de pendor teórico e prático.  

1º Ciclo 

1ª Fase Quinta  – 25 de junho Segunda  – 29 de junho Sexta – 03 de julho    Sexta  – 10 de julho 
     

14.00 
 EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

PROVA PRÁTICA 

ESTUDO DO MEIO 

PROVA ESCRITA 

PORTUGUÊS 

PROVA ESCRITA 

MATEMÁTICA 

PROVA ESCRITA 
 

 

2ª Fase Segunda  – 20 de julho Quinta – 23 de julho Segunda  – 27 de julho Quinta  – 30 de julho 
     

9.30 
 PORTUGUÊS 

 

PROVA ESCRITA 

MATEMÁTICA 
 

PROVA ESCRITA 

ESTUDO DO MEIO 
 

PROVA ESCRITA 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 
 

PROVA PRÁTICA 
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2º Ciclo 

  DIA  09:30  11:30  14:00 
         

1
ª 

FA
SE

 

 
JU

N
H

O
 

 17 
 INGLÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 INGLÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 22 

 ED. VISUAL 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 

 
 

 
 

         

 
 23 

 H. G. PORTUGAL 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

 
 29 

 ED. TECNOLÓGICA 
PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 PROVA PRÁTICA 
( 45 M ) 

 
 

         

 
 30 

 PORTUGUÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 

 
 

 PORTUGUÊS 
PROVA ORAL 
(15 MINUTOS) 

          

 

JU
LH

O
 

 01 
 EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 PROVA PRÁTICA 

(45 M) 

 
 

         

 
 03 

 C. NATURAIS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

 
 06 

 EDUCAÇÃO MUSICAL 

PROVA ESCRITA 

(60 M) 

 PROVA PRÁTICA 

( 15 M ) 

 
 

         

 
 08 

 MATEMÁTICA 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 

 
 

 
 

 

 

  DIA  09:30  11:30  14:00 
         

2
ª 

FA
SE

 

 

JU
LH

O
 

 20 
 MATEMÁTICA 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 

 
 

 
 

         

 
 21 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 PROVA PRÁTICA 

(45 M) 

 
 

         

 
 22 

 PORTUGUÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 

 
 

 PORTUGUÊS 
PROVA ORAL 
(15 MINUTOS) 

         

 
 23 

 H. G. PORTUGAL 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

 
 24 

 ED. TECNOLÓGICA 

PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 
PROVA PRÁTICA 

( 45 M ) 

 
 

         

 
 27 

 ED. VISUAL 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA) 
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  DIA  09:30  11:30  14:00 
         

2
ª 

FA
SE

 
 

JU
LH

O
 

 28 
 C. NATURAIS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

 
 29 

 INGLÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 INGLÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 30 

 EDUCAÇÃO MUSICAL 

PROVA ESCRITA 

(60 M) 

 PROVA PRÁTICA 

( 15 M ) 

 
 

3º Ciclo 

  DIA  09:30  11:30  14:00 
         

1
ª 

FA
SE

 

 

JU
N

H
O

 

 16 

 INGLÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 INGLÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 17 

 HISTÓRIA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

 
 19 

 MATEMÁTICA (92) 

PROVA ESCRITA 
   ) 

         

 
 22 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 PROVA PRÁTICA 

(45 M) 

 
 

         

 
 23 

 FRANCÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 FRANCÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 26 

 
PORTUGUÊS (91) 

PROVA ESCRITA 

 
 

 PORTUGUÊS 

PROVA ORAL 

(ALUNOS AUTOPROPOSTOS) 
         

 
 29 

 CIÊNCIAS NATURAIS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

          

 

JU
LH

O
 

 01 

 ED. VISUAL 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA 

 
 

 
 

         

 

 03 

 GEOGRAFIA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS 

 
 

 

 

         

 
 08 

 FÍSICO-QUÍMICA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 
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  DIA  09:30  11:30  14:00 
         

2
ª 

FA
SE

 
 

JU
LH

O
 

 20  MATEMÁTICA (92) 

PROVA ESCRITA 
    

         

 
 21 

 GEOGRAFIA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

         

  22  PORTUGUÊS (91) 

PROVA ESCRITA 
   PORTUGUÊS 

PROVA ORAL 
         

 
 23 

 FRANCÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 FRANCÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 24 

 INGLÊS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 INGLÊS 

(15 minutos) 

PROVA ORAL 

 
 

         

 
 27 

 HISTÓRIA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 ED. VISUAL 

PROVA ESCRITA 

(90 M + 30 TOLERÂNCIA 
         

 
 28 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA ESCRITA 

(45 M) 

 PROVA PRÁTICA 

( 45 M) 
 

 

           

 
 

  29 
 FÍSICO-QUÍMICA 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

           

 
 

  30 
 CIÊNCIAS NATURAIS 

PROVA ESCRITA 

(90 MINUTOS) 

 
 

 
 

Afixação dos resultados 

  1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo  Processos de reapreciação 
     

1ª Fase  15 de julho  14 de agosto 
       

2ª Fase  5 de agosto  27 de agosto 

1.1.17. Aulas previstas 

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA | 1º CICLO 

 1º PERÍODO  2º PERÍODO 3º PERÍODO   

           

 SET OUT NOV DEZ T JAN FEV MAR T ABR MAIO JUNHO T Total 

2ªs F  3 4 4 3 14 4 4 3 12 2 4 2 8 33 

3ªs F  2 5 4 3 14 4 4 3 12 3 4 3 10 35 

4ªs F  2 5 4 2 13 4 4 3 12 3 4 2 9 33 

5ªs F  2 5 4 2 13 5 4 4 14 3 4 2 9 34                                                                                                                                                                                       

6ªs F  2 4 4 2 12 4 4 4 13 2 4 2 8 32 
                   

 13 semanas 12 semanas 9 semanas   
      

 34 semanas   
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  2º|3º CICLO 

 1º PERÍODO  2º PERÍODO 3º PERÍODO   

           

 SET OUT NOV DEZ T JAN FEV MAR T ABR MAIO JUNHO T Total 

2ªs F  3 4 4 3 14 4 3 4 11 2 4 1 2 7 8 321 332 

3ªs F  2 5 4 3 14 4 3 4 11 3 4 1 1 8 8 331 332 

4ªs F  2 5 4 2 13 4 3 4 11 3 4 1 1 8 8 321 322 

5ªs F  2 5 4 2 13 4 4 4 12 3 4 1 1 8 8 331 332 

6ªs F  2 4 4 2 12 4 4 3 11 2 4 ---- 1 6 7 291 302 
                   

 13 semanas 12 semanas 8 semanas   
      

                       1 9º ano e CEF              2 restantes anos    

 33 semanas   

 

NOTAS IMPORTANTES 

✓ Os valores indicados já contemplam, em dois dias do ano, a substituição das atividades letivas por outras atividades de caráter 
formativo, a ter lugar nos dias [27 de março e 09 de junho (2º-3º ciclo e CEF)] | ou [01 de junho e 19 de junho (EI-1º ciclo)].  

✓ No 2º e 3º ciclo, a semana de 27 de janeiro inicia o 2º semestre para as disciplinas com organização semestral. 

✓ Não foram contabilizados os dias 12 e 13 de setembro - receção aos alunos. 

1.1.18. Secretariado de exames 

Presidente: Cristina Castelo Branco 

Vogais: Argentina Freitas Aida Loureiro * Davide Ferreira Teresa Gil Costa 

 *Apoio técnico informático 

 Na sua ausência, a presidente é substituída pelo professor Davide Ferreira 

1.1.19. Estruturação das disciplinas por semestres 

Dado o caráter semestral de algumas das disciplinas, importa estabelecer qual o semestre em que cada 

uma vai ser lecionada, a saber: 

  1º SEMESTRE  2º SEMESTRE 
    

  5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D  5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 
                 

D
IS

C
IP

LI
N

A
  C. NATURAIS   X X X X X   X       

                  

 CD. DESENVOLVIMENTO  X         X X X X   
                  

 TIC  X X   X X     X X   X 
                  

 MATEMÁTICA    X X     X X   X   
                  

 PORTUGUÊS        X       X  

 
  7A 7B 7C 8A 8B 8C    7A 7B 7C 8A 8B 8C 
                 

D
IS

C
IP

LI
N

A
 

 TIC  X X  X        X  X X 
                  

 ATELIER DE ARTES    X  X X    X X  X   
                  

 MATEMÁTICA           X X X X X X 
                  

 PORTUGUÊS  X X X X X X          
                  

                  

 GEOGRAFIA  X X X   X       X X  
                  

 HISTÓRIA     X X     X X X   X 
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1.1.20. Domínio de autonomia curricular – Serviço docente 

2º CICLO DOCENTES  TOTAL DE AULAS  INICIA NA SEMANA DE 
    

5º A 

2ªS |14:20H 

 DAVIDE FERREIRA  11 TEMPOS  15 de setembro 
      

 JOSÉ MOURA   05 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 CARLA SILVA  09 TEMPOS  19 de janeiro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  14 de abril 
       

       

5º B 

2ªS |14:20H 

 FERNANDO PEREIRA  05 TEMPOS  15 de setembro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  20 de outubro 
      

 LILIANA MOREIRA  09 TEMPOS  15 de dezembro 
      

 DAVIDE FERREIRA  11 TEMPOS  01 de março 
       

       

5º C 

2ªS |14:20H 

 CARLA SILVA - CN  09 TEMPOS  15 de setembro 
      

 CARLA SILVA - DT  05 TEMPOS  17 de novembro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  12 de janeiro 
      

 PEDRO FERREIRA  11 TEMPOS  08 de março 
       

       

6º A 

2ªS |11:50H 

 DAVIDE FERREIRA  11 TEMPOS  15 de setembro 
      

 LILIANA MOREIRA  09 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 FERNANDA COSTA  05 TEMPOS  16 de fevereiro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  14 de abril 
       

       
       

6º B 

3ªS |10:55H 

 RUI CARVALHO  11 TEMPOS  15 de setembro 
      

 LAURINDA CUNHA  09 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 FERNANDA COSTA  05 TEMPOS  16 de fevereiro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  14 de abril 
       

       

6º C 

4ªS |10:55H 

 RUI CARVALHO  11 TEMPOS  15 de setembro 
      

 LILIANA MOREIRA  09 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 JOSÉ MOURA  05 TEMPOS  16 de fevereiro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  14 de abril 
       

       

6º D 

5ªS |09:05H 

 DAVIDE FERREIRA  11 TEMPOS  15 de setembro 
      

 LILIANA MOREIRA  09 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 JOSÉ MOURA  05 TEMPOS  16 de fevereiro 
      

 AIDA LOUREIRO  08 TEMPOS  14 de abril 
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3º CICLO DOCENTES DA DISCIPLINA  TOTAL DE TEMPOS  INICIA NA SEMANA DE 
    

7º A 

2ªS |14:20H 

 CLÁUDIA ABREU  15 TEMPOS  15 de Setembro 
      

 CLARA LOPES  03 TEMPOS  19 de janeiro 
      

 MIGUEL TIGRE  04 TEMPOS  09 de fevereiro 
      

 RUI CARVALHO  11 TEMPOS  15 de março 
       

       

7º B 

2ªS |14:20H 

 CISTINA CASTELO BRANCO  15 TEMPOS  15 de setembro 
      

 EUNICE SILVA  04 TEMPOS  19 de janeiro 
      

 CLARA LOPES  03 TEMPOS  06 de fevereiro 
      

 JOÃO OLIVEIRA  11 TEMPOS  15 de março 
       

       

7º C 

2ªS |14:20H 

 JOÃO OLIVEIRA  11 TEMPOS  15 de Setembro 
      

 EUNICE SILVA   04 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 CARMO SANTOS  03 TEMPOS  19 de janeiro 
      

 CLÁUDIA ABREU  15 TEMPOS  09 de fevereiro 
       

       

8º A 

2ªS |15:20H 

 CLÁUDIA ABREU  15 TEMPOS  15 de setembro 
      

 CLARA LOPES  03 TEMPOS  19 de janeiro 
      

 EUNICE SILVA  04 TEMPOS  09 de fevereiro 
      

 JOÃO OLIVEIRA  11 TEMPOS  15 de março 
       

       

8º B 

2ªS |15:20H 

 JOÃO OLIVEIRA  11 TEMPOS  15 de Setembro 
      

 CLARA LOPES  03 TEMPOS  01 de dezembro 
      

 EUNICE SILVA  04 TEMPOS  12 de janeiro 
      

 CISTINA CASTELO BRANCO  15 TEMPOS  09 de fevereiro 
       

       

8º C 

2ªS |15:20H 

 CLARA LOPES  03 TEMPOS  15 de setembro 
      

 EUNICE SILVA  04 TEMPOS  06 de outubro 
      

 JOÃO OLIVEIRA  11 TEMPOS  03 de novembro3 
      

 CLÁUDIA ABREU  15 TEMPOS  09 de fevereiro 

 

1.1.21. Atividades extracurriculares – apoios educativos, clubes e projetos 

As atividades extracurriculares reportam-se ao conjunto de atividades não curriculares que se 

desenvolvem, de um modo geral, para além do tempo letivo dos alunos. Não obstante o caráter 

facultativo e a natureza lúdica e cultural, mas também formativa, das suas atividades, têm a virtualidade 

de proporcionar e promover a formação integral e a realização pessoal dos alunos. Com efeito, estas 

atividades contribuem de forma diversificada para o desenvolvimento de conhecimentos sociais, 

culturais, comportamentais e cognitivos complementares às competências que as atividades curriculares 

inevitavelmente potenciam.  

 
3 As aulas de 04|11|18|25 de novembro serão lecionadas em data a articular entre a direcção e o docente 
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Apoios educativos 

Consultar documento estratégico interno – APRENDIZAGEM E INCLUSÃO – MEDIDAS E RECURSOS 

Desporto Escolar 

O Desporto Escolar, desenvolvido num regime de participação voluntária, visa estimular a prática da 

atividade física e da formação desportiva, constituindo um meio e um espaço privilegiado para fomentar a 

promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida saudáveis, de competências sociais e valores morais 

associados a uma cidadania ativa, de que se destacam, a responsabilidade, o espírito de equipa, a 

disciplina, a tolerância, a perseverança, o humanismo, a verdade, o respeito, a solidariedade, a dedicação 

e a coragem. 

O projeto do Desporto Escolar, na 

sequência de todo um trabalho 

sistemático que tem vindo a ser 

desenvolvido nos últimos anos, com 

resultados muito positivos, abarca 

hoje, de forma consistente, um 

conjunto de modalidades, explicitadas 

no diagrama ao lado. A par dos 

benefícios resultantes da prática 

desportiva, indutora de um estilo de 

vida que se pretende ver adotado pela 

generalidade  dos alunos,  procura-se   

trabalhar outras dimensões do desenvolvimento humano, tais como o  respeito pelas normas do 

espírito desportivo e olímpico, a riqueza da socialização subjacente à diversidade de oportunidades que a 

competição desportiva proporciona e a integração dos alunos portadores de deficiência, mediante a 

oferta de uma modalidade especificamente direcionada para este público-alvo.    

Livro de Natal 

A impressão e oferta, em parceria com a Junta de Freguesia, de um livro a TODOS os alunos do 2º e 3º 

ciclo, antes do Natal, constitui um evento que é já hoje uma referência no conjunto de atividades que são 

anualmente levadas a cabo. Composto por textos escritos pelos próprios alunos em torno de um tema 

que lhes é proposto anualmente (no caso presente, “Viagens”, tema que articula na perfeição com o 

nosso Projeto Educativo –CIDADANIA GLOBAL NUM MUNDO DE INCERTEZAS- uma vez que abre portas a 

uma multiplicidade de leituras, designadamente a que respeita à nossa viagem coletiva e ao momento 

crítico que estamos a viver, para já não falarmos na maior das viagens que alguém pode empreender, a 

que é feita para dentro de si mesmo), constitui um modo que, em boa hora, o grupo disciplinar de 

Português encontrou para estimular a criatividade e promover o gosto pela escrita e pela leitura, tendo 

em vista a promoção do sucesso escolar. As ilustrações são, por seu turno, trabalhadas em educação 

visual. 

A apresentação e lançamento do livro será efetuada no dia 16 de dezembro. 

“Jornal Escolar” digital 

O jornal escolar já não é novidade para muitos educadores. Introduzido pelo pedagogo francês Célestin 

Freinet, os efeitos colaterais resultantes da produção dos jornais escolares mostraram ser extremamente 

positivos ao desenvolvimento dos alunos. Desde logo, porque se constitui como uma oportunidade para 

Desporto 
Escolar

Boccia

Ténis de 
Mesa

Badminton
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desenvolver a capacidade de pesquisa e atribuir sentido e funcionalidade às competências específicas de 

leitura, expressão escrita e conhecimento explícito da língua; mas também porque promove tanto 

iniciativas individuais, como trabalhos participativos e|ou coletivos. Dito por outras palavras, trata-se de 

um processo de muitas mãos que, como tal, pode favorecer o desenvolvimento da humanização de todos 

– educandos e educadores, que passam a ver a escola como comunidade. 

Face às dificuldades económicas, serão produzidas anualmente duas edições digitais, sob coordenação da 

professora Aida Loureiro, docente TIC. No final do ano letivo, será editado um jornal em suporte de papel, 

a partir da seleção de conteúdos abordados nas edições digitais. 

Clube “Sinto-me Verde” | Ecoescolas 

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, a nossa escola voltou a ser galardoada com a “Bandeira Verde 

Eco-Escolas”, o que põe em evidência o esforço e trabalho desenvolvido no âmbito da educação 

ambiental, sustentabilidade e cidadania.  

Na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, procurar-se-á, neste âmbito:  

• Proporcionar um maior conhecimento sobre os problemas que afetam o nosso planeta bem 

como medidas que os possam minimizar ou ultrapassar; 

• Dinamizar ações que promovam a educação ambiental; 

• Dar a conhecer, junto de comunidade educativa, as atividades desenvolvidas no âmbito do 

projeto; 

• Incutir na comunidade educativa a adoção de estilos de vida sustentáveis.  

Segurança na escola 

A segurança é uma matéria que diz respeito a todos os membros da comunidade educativa - pessoal 

docente e não docente, alunos, pais, encarregados de educação e responsáveis autárquicos. 

Para além de um bom conhecimento e informação a respeito desta matéria, no dia-a-dia das nossas 

escolas procura-se promover uma cultura de segurança, mediante, nomeadamente, a interiorização de 

procedimentos e comportamentos, e adotando as necessárias medidas de prevenção. 

Cada escola dispõe de procedimentos de segurança, que inclui uma elencagem das atitudes | 

comportamentos a observar numa eventual situação de emergência. Como é sabido, o pânico é, não raras 

vezes, o principal gerador de vítimas. Nessa conformidade, o esclarecimento é absolutamente essencial - 

todos devem conhecer o respetivo plano de segurança e todos devem saber quais os comportamentos a 

adotar em situações de emergência. 

Educação para a Saúde (PES) 

Crescer com Saúde - A educação e a saúde são dois pilares indissociáveis neste desenvolvimento, que em 
articulação, devem criar sinergias, otimizando recursos através de uma participação planeada, visando a 
melhoria do bem-estar de crianças e adultos.  

Objetivos 

• Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que todos desejamos e devemos 

promover; 

• Contribuir para uma tomada de consciência da responsabilidade individual a nível da saúde 

como bem comum; 

• Sensibilizar os diversos agentes da comunidade educativa para a Saúde e Educação Sexual, 

fomentando a sua adesão e envolvimento neste projeto; 
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• Fomentar hábitos de vida saudável; 

• Estimular o apreço dos alunos pelo seu próprio corpo e pela conquista da saúde individual; 

• Promover uma cultura de respeito e responsabilidade no campo da sexualidade; 

• Promover a relação Escola – Família, Escola – Centro de Saúde e|ou outras instituições|recursos 

comunitários. 

• Desenvolver as vertentes de pesquisa e intervenção, promovendo a articulação dos diferentes 

conhecimentos disciplinares e não disciplinares. 

Áreas temáticas 

• Inclusão escolar; 

• Bulling e cyberbulling; 

• Prevenção da obesidade infantil; 

• Prevenção do Tabagismo; 

• Saúde oral; 

• Alimentação saudável - PASSE (Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar); 

• Segurança; 

• Saúde sexual e reprodutiva - PRESSE (Programa de Educação Sexual em Saúde Escolar); 

• Prevenção do consumo de substâncias psicoativas; 

• Prevenção da violência em meio escolar. 

Plano Nacional de Leitura | Projeto “A Ler+” | Projeto 10 minutos a Ler 

Envolvimento do grupo disciplinar de Português e da Biblioteca Escolar no Plano Nacional de Leitura 

A ciência e a observação empírica têm mostrado amplamente o quanto o contacto com o livro e a prática 

regular da leitura são indispensáveis para o desenvolvimento do gosto de ler, a consolidação dos hábitos 

leitores e o aumento das competências de literacia. Quem lê, lerá sempre mais e melhor, e ficará mais 

bem preparado para a vida. É por isso que ler todos os dias é tão importante. 

Apostando no desenvolvimento de projetos continuados de promoção da leitura, as escolas do 

agrupamento vêm marcando a sua presença, desde 2006, em várias iniciativas lançadas pelo Plano 

Nacional de Leitura, fazendo parte das: 

• Mais de 7500 escolas que se registaram no plano para leitura orientada em sala de aula; 

• Mais das de 3500 escolas que registaram projetos próprios; 

• Mais das 1300 escolas inscritas na Semana da Leitura; 

Graças aos projetos inscritos no PLN e às atividades desenvolvidas desde então, as escolas do agrupa-

mento fazem parte das: 

• Perto de 700 escolas apoiadas para a aquisição de livros para leitura orientada na sala de aula. 

A participação dos docentes nas várias atividades desenvolvidas tem sido avaliada como forte ou muito 

forte, considerando-se também forte, de forma geral, a adesão dos alunos às atividades propostas. 

Este ano, a Semana da Leitura irá ter lugar na semana de 23 a 27 de março de 2020. Esta iniciativa cons-

titui-se já como um marco em que a leitura salta para a festa da criatividade, da inovação e da pluralidade 

patenteadas por todos os que continuadamente se envolvem neste desafio. 

O envolvimento de todos acaba, também, por mobilizar diferentes literacias e abordagens de temáticas 

diversificadas e atuais, relevantes para o exercício de uma cidadania consciente e participativa. 



Plano Anual de Atividades 
Agrupamento de Escolas da Madalena 

47 

 

 ANO LETIVO 2019-2020 
 

À semelhança de anos anteriores, convoca-se a criatividade e a originalidade na exploração da palavra 

(dita, escrita, lida ou cantada, …), testemunho da diversidade cultural, social, histórica e estética presente 

nas representações intemporais e universais da pluralidade da humanidade no nosso Mundo global e 

inclusivo. 

Para além das iniciativas enunciadas anteriormente, este ano, o agrupamento aceitou o repto lançado 

pelo Plano Nacional de Leitura (PNL2027) - “Ler sempre. Em qualquer lugar.”, tendo 

estabelecido um espaço diário de 10 minutos de leitura, mediante escolha pessoal de um livro da 

preferência de cada um, que vai sendo substituídos por outros, à medida que a leitura de cada 

um dos livros se vai concluindo.  

SERVIÇO DOCENTE | 10 MINUTOS A LER 

2º CICLO DOCENTES  DIA | H0RA  NA DISCIPLINA DE 
    

5º A 

 CARLA SILVA  2ªS FEIRAS – 15.20  MATEMÁTICA 
      

 CARLA SILVA  3ªS FEIRAS – 11.50  CIÊNCIAS NATURAIS 
      

 FERNANDO PEREIRA  4ªS FEIRAS – 09.05  PORTUGUÊS 
      

 FERNANDO PEREIRA  5ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
      

 ANABELA RODRIGUES  6ªS FEIRAS – 10.10  INGLÊS 
       

5º B 

 FERNANDO PEREIRA  2ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 LILIANA MOREIRA  3ªS FEIRAS – 08.20  MATEMÁTICA 
      

 FERNANDO PEREIRA  4ªS FEIRAS – 10.10  H. G. PORTUGAL 
      

 ANABELA RODRIGUES  5ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS 
      

 LILIANA MOREIRA  6ªS FEIRAS – 11.50  CIÊNCIAS NATURAIS 
       

5º C 

 HELENA FIGUEIREDO  2ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 CARLA SILVA  3ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 CARLA SILVA  4ªS FEIRAS – 08.20  CIÊNCIAS NATURAIS 
      

 ANABELA RODRIGUES  5ªS FEIRAS – 11.50  INGLÊS 
      

 HELENA FIGUEIREDO  6ªS FEIRAS – 10.10  H. G. PORTUGAL 
       

6º A 

 LAURINDA CUNHA  2ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 ANABELA RODRIGUES  3ªS FEIRAS – 10.10  INGLÊS 
      

 LILIANA MOREIRA  4ªS FEIRAS – 10.10  CIÊNCIAS NATURAIS 
      

 LAURINDA CUNHA  5ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 FERNANDA COSTA  6ªS FEIRAS – 11.50  PORTUGUÊS 
       

6º B 

 FERNANDA COSTA  2ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 AIDA L. | L. CUNHA  3ªS FEIRAS – 08.20  TIC | MATEMÁTICA 
      

 FERNANDA COSTA  4ªS FEIRAS – 11.50  H. G. PORTUGAL 
      

 LAURINDA CUNHA  5ªS FEIRAS – 08.20  MATEMÁTICA 
      

 ANABELA RODRIGUES  6ªS FEIRAS – 11.50  INGLÊS 
       

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ej7VcL_vpp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7VcL_vpp0&feature=youtu.be
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2º CICLO DOCENTES  DIA | H0RA  NA DISCIPLINA DE 

    

6º C 

 LILIANA MOREIRA  2ªS FEIRAS – 10.10  CIÊNCIAS NATURAIS 
      

 MANUELA MALHO  3ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 MANUELA MALHO  4ªS FEIRAS – 11.50  MATEMÁTICA 
      

 ANABELA RODRIGUES  5ªS FEIRAS – 10.10  INGLÊS 
      

 LÍLIA RIBEIRO  6ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
       

6º D 

 ANABELA RODRIGUES  2ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS 
      

 LILIANA MOREIRA  3ªS FEIRAS – 11.50  CIÊNCIAS NATURAIS 
      

 LÍLIA RIBEIRO  4ªS FEIRAS – 11,50  H. G. PORTUGAL 
      

 LILIANA MOREIRA  5ªS FEIRAS – 11.50  MATEMÁTICA 
      

 LÍLIA RIBEIRO  6ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
       

       

    

 

 

 

3º CICLO DOCENTES  DIA DA SEMANA  NA DISCIPLINA DE 
    

7º A 

 CLARA LOPES  2ªS FEIRAS – 12.35  FRANCÊS 
      

 PAULA SILVA  3ªS FEIRAS – 11.50  PORTUGUÊS 
      

 CLARA FERNANDES  4ªS FEIRAS – 08.20  ED. VISUAL 
      

 CLÁUDIA ABREU  5ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS 
      

 NUNO TIGRE  6ªS FEIRAS – 10.10  GEOGRAFIA 
       

7º B 

 TERESA COSTA  2ªS FEIRAS – 08.20  ED. VISUAL 
      

 CRISTINA C. BRANCO  3ªS FEIRAS – 11.50  INGLÊS 
      

 CLARA LOPES  4ªS FEIRAS – 10.10  FRANCÊS 
      

 PAULA SILVA  5ªS FEIRAS – 11.50  PORTUGUÊS 
      

 EUNICE SILVA  6ªS FEIRAS – 08.20  GEOGRAFIA 
       

7º C 

 Mª CARMO SANTOS  2ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 ANA FIGUEIREDO  3ªS FEIRAS – 11.50  MATEMÁTICA 
      

 CLÁUDIA ABREU  4ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS 
      

 TERESA COSTA  5ªS FEIRAS – 80.20  ED. VISUAL 
      

 CARMO SANTOS  6ªS FEIRAS – 11.50  FRANCÊS 
       

8º A 

 CLARA LOPES  2ªS FEIRAS – 08.20  FRANCÊS 
      

 CÁRMEN GUEDES  3ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 Mª CLARA FERNANDES  4ªS FEIRAS – 10.10  ED. VISUAL 
      

 CRISTINA C. BRANCO  5ªS FEIRAS – 10.10  INGLÊS 
      

 Mª CARMO MARTINS  6ªS FEIRAS – 10.10  HISTÓRIA 
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3º CICLO DOCENTES  DIA DA SEMANA  NA DISCIPLINA DE 
    

8º B 

 CLARA LOPES  2ªS FEIRAS – 10.10  FRANCÊS 
      

 CÁRMEN GUEDES  3ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
      

 EUNICE SILVA  4ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 Mª CLARA FERNANDES  5ªS FEIRAS – 11.50  ED. VISUAL 
      

 CÁRMEN GUEDES  6ªS FEIRAS – 11.50  PORTUGUÊS 
       

8º C 

 PAULA SILVA  2ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
      

 CLARA LOPES  3ªS FEIRAS – 10.10  FRANCÊS 
      

 Mª CARMO MARTINS  4ªS FEIRAS – 08.20  HISTÓRIA 
      

 CLÁUDIA ABREU  5ªS FEIRAS – 11.50  INGLÊS 
      

 RAQUEL FREITAS  6ªS FEIRAS – 08.20  MATEMÁTICA 
       

9º A 

 PAULA SILVA  2ªS FEIRAS – 14.20  PORTUGUÊS 
      

 Mª SISEIRA CAAMAÑO  3ªS FEIRAS – 11.50  MATEMÁTICA 
      

 CRISTINA C. BRANCO  4ªS FEIRAS – 11,50  INGLÊS 
      

 TERESA COSTA  5ªS FEIRAS – 10.10  ED. VISUAL 
      

 CLARA LOPES  6ªS FEIRAS – 10.10  FRANCÊS 
       

9º B 

 Mª SISEIRA CAAMAÑO  2ªS FEIRAS – 11.50  MATEMÁTICA 
      

 TERESA COSTA  3ªS FEIRAS – 10.10  ED. VISUAL 
      

 CRISTINA C. BRANCO  4ªS FEIRAS – 10.10  INGLÊS 
      

 CÁRMEN GUEDES  5ªS FEIRAS – 10.10  PORTUGUÊS 
      

 CLARA LOPES  6ªS FEIRAS – 08.20  FRANCÊS 
       

9º C 

 CARMO SANTOS  2ªS FEIRAS – 11.50  FRANCÊS 
      

 Mª SISEIRA CAAMAÑO  3ªS FEIRAS – 10.10  MATEMÁTICA 
      

 CRISTINA C. BRANCO  4ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS 
      

 Mª CLARA FERNANDES  5ªS FEIRAS – 14.20  ED. VISUAL 
      

 Mª CARMO SANTOS  6ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
       

       

2º CEF 

 CLÁUDIA ABREU  2ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
      

 Mª CARMO SANTOS  3ªS FEIRAS – 08.20  FRANCÊS FT 
      

 NUNO TIGRE  4ªS FEIRAS – 10.10  C. M. ATUAL 
      

 CRISTINA C. BRANCO  5ªS FEIRAS – 08.20  INGLÊS SC 
      

 CLÁUDIA ABREU  6ªS FEIRAS – 08.20  PORTUGUÊS 
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Educação olímpica 

Pretende-se com o Programa de Educação Olímpica trazer o tema do Olimpismo e dos Jogos Olímpicos à 

escola e, a par dos valores Olímpicos - excelência, amizade e respeito, enquanto forma de estar no 

desporto e na vida promover, promover nos nossos alunos mais prática desportiva e formação olímpica. 

Xadrez na escola 

Tendo já tido uma grande expressão na escola, devido ao protocolo de cooperação que em tempos 

celebramos com o Grupo de Xadrez de Gaia, a prática interna desse desporto decaiu nos últimos anos, 

por termos deixado de poder contar com o mencionado apoio. Pretende-se, este ano, reavivar essa 

prática, pelas mais-valias a ela associadas: reforço da capacidade de raciocínio, abstracção e 

concentração; respeito pelos outros; ocupação dos tempos livres. 

DAC | A minha companhia de ópera 

Este ano, por constituir uma mais-valia para os nossos alunos, a escola, via professores Luísa 

Castro e José Carlos, irá desenvolver um projeto conjunto com a Casa da Música - A MINHA 

COMPANHIA DE ÓPERA, que este ano, por se tratar do ano de arranque, apenas irá envolver os 

alunos do 5º ano, se bem que seja nosso propósito vir a alargá-lo a mais alunos e turmas. 

A MINHA COMPANHIA DE ÓPERA é um projeto vocal integrado no projeto 1 POR TODOS, que 

envolve outras escolas|agrupamentos do concelho de Vila Nova de Gaia. O propósito é que cada 

companhia | escola desenvolva um espetáculo musical, criando o seu próprio guião, que 

resultará do trabalho a desenvolver nas oficinas de escrita criativa a realizar com alunos, 

coordenadas por um escritor e acompanhadas pelos professores DAC.  

Após a elaboração do guião, inspirado no tema VIAGENS, o mesmo que os demais alunos do 2.º e 

3.º ciclo, como foi já salientado, trabalharam em Português, seguir-se-á o trabalho de 

composição e elaboração da obra final, mediante envolvimento e contributo de todos os alunos. 

Cada escola terá, assim, a sua história, inspirada no tema "VIAGENS", e cujo resultado final será 

uma composição musical onde todos os elementos da Companhia interpretarão a sua criação 

num espetáculo final aberto a toda a comunidade escolar. Paralelamente a este trabalho de 

composição em grupo, cada uma das Companhias|Escolas irá, igualmente, preparar uma 

participação num grande concerto que juntará todos os agrupamentos escolares com músicos 

profissionais, e que irá decorrer no final do ano letivo. 

A participação na Minha Companhia de Ópera implica um compromisso semanal de uma hora, 

num dia e horário fixos. Pela implícita articulação e integração de saberes e uma vez se pretende 

estimular o espírito criativo dos nossos alunos, pareceu-nos existir coerência e plena sintonia 

com os propósitos das DAC, motivo pelo qual o projeto está a ser desenvolvido nesse âmbito. 

Educar para a Ciência e para a Arte 

Na sequência do trabalho que, nestes últimos seis anos, tem vindo a ser desenvolvido no Pré-Escolar e no 

1º ciclo, em matéria de sensibilização das crianças para a ciência e para as atividades experimentais, 

tendo em vista o desenvolvimento de competências que as mesmas sempre acabam por promover, este 

ano, foi alargado o âmbito desse trabalho, que passou também a cobrir a área das expressões – plástica e 
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musical. Procuramos, desse modo, rentabilizar recursos internos, na convicção de que os resultados em 

matéria de sucesso escolar acabarão por dar os seus frutos. 

 

COORDENAÇÃO DOS CLUBES E|OU PROJETOS 

 COORDENADOR | RESPONSÁVEL 

   

COORDENAÇÃO GERAL CRISTINA CASTELO BRANCO 
  

DESPORTO ESCOLAR 

(MODALIDADES) 

BADMINTON JOSÉ MANUEL BORGES 

BOCCIA RUI CARVALHO 

TÉNIS DE MESA DAVIDE FERREIRA 

EDUCAÇÃO OLÍMPICA RUI CARVALHO 

DAC | A MINHA COMPANHIA DE ÓPERA LUÍSA MARIA COELHO BARROS E CASTRO 

GABINETE DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO JOÃO OLIVEIRA 

JORNAL DIGITAL MARIA AIDA PINTO LOUREIRO 

CLUBE “SINTO-ME VERDE” | ECOESCOLAS NUNO TIGRE | CXARLA SILVA 

SEGURANÇA NA ESCOLA JOSÉ MANUEL BORGES 

CULTIVAR O GOSTO PELA CIÊNCIA E PELA ARTE 

ANA ADELAIDE FIGUEIREDO RAPOSO CIÊNCIA 

JORGE JOÃO CARTAGENO MARINHO MÚSICA 

VITOR NUNO MOREIRA DA SILVA PLÁSTICA 

PES 
ENFERMEIRA CRISTINA LAMELAS ACÉS LOCAL 

TÂNIA SOFIA PIRES PSICÓLOGA ESCOLAR 

BIBLIOTECA ESCOLAR | RBE MARIA MANUELA MALHO | ANTÓNIO LEITE 

SEMANA DA LEITURA 
PAULA SILVA – G. DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS  

MANUELA MALHO - PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA 
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1.2 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

1.2.1. Etapas e princípios que norteiam a gestão financeira 

A gestão financeira estrutura-se anualmente em três etapas fundamentais, a saber:  

• Planeamento; 

• Execução;  

• Prestação de contas. 
 

Parte integrante do sistema de administração pública da educação, são cinco os princípios que, por outro 

lado, norteiam e comprometem a gestão administrativo-financeira desta unidade orgânica|executora:  

• A legalidade;  

• A moralidade;  

• A impessoalidade;  

• A transparência dos atos de gestão; 

• A racionalidade administrativa. 

1.2.2. Objetivos que norteiam a atividade do Conselho Administrativo 

As atividades do Conselho Administrativo, a par das etapas e princípios enunciados anteriormente, têm 

por referência o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, o Regulamento Interno e as linhas 

orientadoras do Conselho Geral.  

São objetivos da atividade do Conselho Administrativo para 2019|2020: 

• Gerir com eficácia e eficiência o plano de orçamento anual de escola, mediante controlo da 

sua execução; 

• Zelar pela conservação e manutenção dos espaços e equipamentos, promovendo a sua 

reparação ou recuperação, de acordo com as prioridades que vierem a ser estabelecidas face 

às disponibilidades financeiras; 

• Definir um plano para as despesas necessárias em função de prioridades educativas 

identificadas; 

• Promover a afetação de recursos financeiros necessários à implementação de prioridades 

educativas; 

• Afetar recursos financeiros para iniciativas de âmbito pedagógico promotoras de melhores 

condições de aprendizagem e de coesão entre os membros da comunidade escolar; 

• Afetar recursos para melhorar a comunicação interna, designadamente no âmbito da 

comunicação interna e da monitorização de resultados;  

• Colaborar com o Centro de Formação de Professores Gaia-Sul no desenvolvimento do 

respetivo plano de formação; 

• Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

1.2.3. Plano de reuniões (ordinárias) do Conselho Administrativo 

As reuniões do Conselho Administrativo decorrem ordinariamente uma vez por mês e extraordinari-

amente sempre que necessário.  

Planeamento Execução Prestação de contas
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REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

08 de janeiro 

 

07 de fevereiro 

 

06 de março 

 

08 de abril 

 

08 de maio 

 

08 de junho 

 

07 de julho 

 

03 de setembro 

 

08 de setembro 

 

08 de outubro 

 

06 de novembro 

 

07 de dezembro 

1.2.4. Plano orçamental 

O orçamento anual de escola é composto por dotações financeiras do Estado, para satisfação de despesas 

regulares, e valores de compensação em receita. 

Tendo em conta as orientações do Conselho Geral, a aplicação das verbas de compensação em receita 

irão ser prioritariamente canalizadas para: 

• Apoiar o desenvolvimento de projetos pedagógicos, prioridade das prioridades;  

• Financiar a edição do livro de textos|contos realizados pelos alunos, em parceria com a junta 

de freguesia local; 

• Financiar a sessão de entrega de prémios no âmbito do Reconhecimento Público de Mérito; 

• Apoiar iniciativas direcionadas para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis; 

• Dar continuidade ao que tem sido a prática de anos anteriores, em matéria de:  

✓ Manutenção|reparação de equipamentos, sobretudo ao nível do refeitório, cuja 

utilização ultrapassa já os 10 anos, e ao nível do parque informático e vídeoprojetores;  
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2 – PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2019-2020 

O plano de formação para 2019-2020 destinado a docentes apresentado no centro de formação de que 

fazemos parte (Centro de Formação Aurélio da Paz dos Reis) foi: 

Pessoal docente  

• Áreas de formação mais abrangentes 

✓ O tutor e o seu contributo para o sucesso escolar dos alunos 

✓ Práticas de ensino aprendizagem e avaliação 

✓ Estratégias de avaliação e intervenção para promoção do sucesso educativo 

✓ Flexibilidade curricular e práticas pedagógicas inclusivas 

• Formação específica para Lideranças Intermédias 

✓ A Supervisão da prática letiva numa perspetiva de desenvolvimento do professor e 

do aluno 

• Áreas de formação de caráter mais específico 

✓ O desenvolvimento curricular e a Língua Materna nos 1ºs anos do sistema 

educativo 

✓ A abordagem à Matemática na Educação Pré-Escolar 

Logo que reunidas as necessárias condições logísticas, procurar-se-á promover a seguinte formação: 

Pessoal não docente 

• Assistentes operacionais 

✓ “Saúde Física” e “Saúde Psicológica” – Papel do não docente 

✓ Gestão de conflitos em contexto escolar;  

✓ Aprofundamento de competências em TIC; 

✓ Formação ética e deontológica. 

• Assistentes técnicos 

✓ Utilização (aplicação) das novas tecnologias em setores sensíveis da administração;  

✓ Atualização no âmbito das compras públicas; 

✓ Formação ética e deontológica; 

✓ Modernização administrativa. 

Encarregados de Educação 

✓ Responsabilidade parental, ao abrigo do atual Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

✓ Promoção de debates em torno de temáticas direcionadas para a problemática do 

desempenho parental; 

✓ Sessões de esclarecimento em torno da orientação vocacional (EEs de alunos do 9º 

Ano); 

✓ Internet segura. 

 

NOTA FINAL IMPORTANTE 

O presente documento dispensa a publicação de convocatória para qualquer das reuniões nele previs-

tas. Apenas haverá lugar à afixação de convocatória nos casos em que venham a ser introduzidas 

alterações ao presente plano. 
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Atividade(s) Dinamizador (es) Destinatários 
Período de 

realização 

Data de 

realização 

EB1 JI Marmoiral 

Semana da Alimentação 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período 14/10/2019 

Visita de Estudo à Casa da Música - 
Porto 

Docentes do 2ºano 
2ºano 

Marmoiral/Maninh
o 

1º Período 15/11/2019 

Feira de outono 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período 18/10/2019 

Festa de Halloween 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período 31/10/2019 

Magusto 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período 11/11/2019 

Visita de Estudo de Natal - Peter Pan 
no Gelo 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período  

Festa de Natal 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

1º Período 13/12/2019 

Visita de Estudo à Casa da Aldeia - 
Parque Ferroviário e Museu Rural 

Docentes do 2º Ano 
2º Ano Marmoiral 

e Maninho 
2º Período 14/02/2020 

Festa de Carnaval - Desfile de 
Carnaval 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

2º Período 21/02/2020 

Semana da Leitura 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

2º Período 

Semana de 
23 - 27 de 
março de 

2020 

Concerto Literário - Richard Towers 
Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, docentes 
do 2º ano 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

2º Período 25/02/2020 

Gincana de Páscoa + Caça aos Ovos 
Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

2º Período 27/03/2020 
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Festa da Família 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

3º Período 15/05/2020 

Visita à Quinta de Santo Inácio Docentes do 2º ano 2ºano Marmoiral 3º Período  

Dia Mundial da Criança 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

3º Período 01/06/2020 

Visita de Estudo Final do Ano Letivo 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

3º Período  

Festa de Encerramento do Ano Letivo 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Associação de Pais 
do Marmoiral 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 
[do Marmoiral] 

3º Período 19/06/2020 

EB1 JI Maninho 

Dia Mundial da Alimentação 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
1º Período 16/10/2019 

Visita à Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett 

Docentes do 3º ano 
todos os alunos 
3ºano maninho 

1º Período  

Feira das colheitas 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
1º Período 25/10/2019 

Festejo do Halloween G. disciplinar de ING 
todos os alunos 3º 

e 4ºano do 
maninho 

1º Período 31/10/2019 

Comemoração do dia de S. Martinho 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
1º Período 11/11/2019 

Oficina na Casa da Música Docentes do 2º ano 
todos os alunos 
2ºano maninho 

1º Período  
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Ação da PSP - "Direitos das Crianças" Docentes do 2º ano 
todos os alunos 
2ºano maninho 

1º Período  

Contadora de Histórias apresenta 
peça de teatro "Anjo do lago" 

Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo 

todos os alunos do 
1º ciclo maninho 

1º Período 03/12/2019 

Peter Pan no Gelo 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
1º Período 04/12/2019 

Ação PSP  " Segurança Rodoviária" Docentes do 4º ano 
todos os alunos 
4ºano maninho 

1º Período  

Festa de Natal 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
1º Período 13/12/2019 

Cantar as Janeiras no Polivalente da 
EB1 do Maninho 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
2º Período 10/01/2020 

Visita de estudo à Casa da Música 
"Carnaval dos Animais - Primeiros 
concertos" 

Educação Pré-Escolar 
Crianças do pré-

escolar [do 
Maninho] 

2º Período 27/01/2020 

Visita ao Castelo de Guimarães Docentes do 4º ano 
todos os alunos 
4ºano maninho 

2º Período 07/02/2020 

Ação PSP - "Dia do 112" Docentes do 3º ano 
todos os alunos 
3ºano maninho 

2º Período 11/02/2020 

St. Valentine's Day G. disciplinar de ING 
todos os alunos 3º 

e 4ºano do 
maninho 

2º Período 13/02/2020 

Visita à Casa da Aldeia - Parque 
Ferroviário e Museu Rural 

Docentes do 2º ano 
todos os alunos 
2ºano maninho 

2º Período 14/02/2019 

"Pancake Day" G. disciplinar de ING 
todos os alunos 
3ºano maninho 

2º Período 20/02/2020 

Festejo do Carnaval - vinda de 
palhaços à escola 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
2º Período 21/02/2020 

Caminhada meditativa e/ou Visita às 
seis pontes 

Docentes do 3º ano 
todos os alunos 
3ºano maninho 

2º Período  
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Festa da primavera/flores 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, Associação de Pais 
do Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
2º Período 20/03/2020 

Semana da leitura - Enfermeira 
dinamiza uma palestra e apresenta 
um livro 

Docentes do 1º Ciclo 
todos os alunos do 
1º ciclo maninho 

2º Período  

Dinamização da história "Sofia, a 
menina da terra e do mar" 

Educação Pré-Escolar 
Crianças do pré-

escolar [do 
Maninho] 

2º Período 27/03/2019 

Spelling bee - Ida à escola sede G. disciplinar de ING 
todos os alunos 
4ºano maninho 

2º Período  

Visita à Quinta de Santo Inácio Docentes do 2º ano 
todos os alunos 
2ºano maninho 

2º Período 17/04/2019 

"Café para Pais" Associação de Pais do Maninho  2º Período 24/04/2019 

Dia Mundial da Dança - vinda de 
bailarinos à escola 

Associação de Pais do Maninho 
Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
2º Período 29/04/2020 

Visita à fábrica Viarco de S. João da 
Madeira 

Docentes do 3º ano 
todos os alunos 
3ºano maninho 

3º Período  

Dia da Família Associação de Pais do Maninho  3º Período  

Ação PSP - "Falco - Férias + Seguras" Docentes do 1º ano 
todos os alunos 
1ºano maninho 

3º Período 18/05/2020 

Dia Mundial da Criança - Passeio a 
combinar 

Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano 
Docentes do 1º Ciclo 

todos os alunos do 
1º ciclo maninho 

3º Período 01/06/2020 

Visita de estudo à Funceramics Educação Pré-Escolar 
Crianças do pré-

escolar [do 
Maninho] 

3º Período 01/06/2020 

Festa Final do Ano Letivo 

Educação Pré-Escolar, 
Docentes do 1º ano, Docentes 
do 2º ano, Docentes do 3º ano, 
Docentes do 4º ano, Docentes 
do 1º Ciclo, G. disciplinar de 
ING, Associação de Pais do 
Maninho 

Crianças do pré-
escolar e 1ºciclo 

[do Maninho] 
3º Período 19/06/2019 
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EB1 JI Pena 

Ação PSP "Prevenção Rodoviária", 
inserida na semana da mobilidade 
europeia 

Docentes do 2º ano      
Docentes 4º ano             
PSP 

Alunos 2º ano    Alunos 
4º ano 

1º período 16/06/2019 

Suldouro "Programa Ecovalor" 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º Ciclo     
 Não docentes                 
CAF                      
Associação de Pais   
Suldouro 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

Ao longo do 
ano letivo 
período 

Todo o ano 
letivo 

Dia Mundial da Música - Vinda de 
professores do Orfeão da Madalena à 
escola 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º Ciclo     
Professores do Orfeão da 
Madalena 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

1º período 01/10/2019 

Dia Mundial da Alimentação 
Educação Pré-Escolar   
Docentes 1º ciclo           
Não docentes 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

1º período 16/10/2019 

Ação PSPS "Bullying é para fracos" 
Docentes do 3º ano        
PSP 

Alunos 3ºano 1º período 
16/10/2019 

a 
25/10/2019 

Festa do Halloween - Contadora de 
histórias Ana Esteves apresenta peça 
de teatro "Bruxa Malvina" 

Educação Pré-Escolar  
Docentes 1º ciclo          
Contadora de histórias 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

1º período 31/10/2019 

Dia de S.Martinho – Magusto 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo      
Professores das AEC,  
Não docentes                          
Associação de Pais 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

1º período 11/11/2019 

Feirinha de Outono / Biblioteca 
aberta aos Pais e E.E.s 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo 
Não docentes  
Associação de Pais 

Convívio entre Pais e E. 
E.s                        

Crianças do pé-escolar e 
1ºciclo [da Pena] 

1º período 11/11/2019 

Dia Mundial da Ciência e Tecnologia 
Educação Pré-Escolar            
Docentes 1º ciclo               
G. disciplinar de Ciências 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

1º período 22/11/2019 

Festa de Natal 

Educação Pré-Escolar       
Docentes do 1º ciclo          
G. disciplinar de Música         
Professores das AEC      
CAF                         
Associação de Pais 

Convívio entre famílias 
e as crianças do pré-
escolar e 1ºciclo [da 

Pena] 

1º período 14/12/2019 

Visita de Estudo de Natal "Grinch, 
Rouba o Natal" 

Docentes do 1º Ciclo          
Não docentes                   
CAF                      
Associação de Pais 

Crianças do 1ºciclo [da 
Pena] 

1º período 16/12/2019 

Comemoração do Natal  -  
Dramatização de uma História de 
Natal 

Educação Pré-Escolar       
Não docentes         
Contadora de histórias 

Crianças do pré-escolar 
[da Pena] 

1º período 16/12/2019 
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Festa de Carnaval com Carros 
Alegóricos 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo          
G. disciplinar de Música         
Professores das AEC       
Não docentes                 
CAF                               
Pais e E.E.s              
Associação de Pais 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

2º período 21/02/2020 

Visita de Estudo a Guimarães 
Docentes do 4º ano         
Não docentes 

Todos os alunos 4ºano 
da Pena 

2º período 07/03/2020 

Dia Mundial da Árvore / Dia Mundial 
da Poesia – Realização de Poemas 
para colocar nas árvores 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo      
Professores das AEC       
Não docentes 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

2º período 20/03/2020 

Semana da leitura - Vinda do teatro à 
Escola 

Educação Pré-Escolar       
Docentes do 1º ciclo         
Não docentes 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

2º período 
23/03/2020 

a 
27/03/2020 

Festa da Páscoa - Caça ao ovo 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo         
Não docentes                   
Associação de Pais 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

2º período 27/03/2020 

Feirinha da Primavera 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo       
Não docentes            
Associação de Pais 

Convívio entre Pais e 
E.E.s               Crianças 

do pré-escolar e 1ºciclo 
[da Pena] 

3º período 24/04/2020 

Dia Internacional da Família 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo      
Professores das AEC        
Não docentes 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

3º período 15/05/2020 

Dia Internacional da Família - 
Convívio entre Famílias 

Pais e E.E.s           
Associação de Pais 

Convívio entre famílias 
e as crianças do pré-
escolar e 1ºciclo [da 

Pena] 

3º período 16/05/2020 

Visita de Estudo do Dia Mundial da 
Criança - Parque de Campismo da 
Madalena 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo         
Não docentes                 
CAF                     
Associação de Pais 

Crianças do pré-escolar 
e 1ºciclo [da Pena] 

3º período 01/06/2020 

Dia do Agrupamento 

Educação Pré-Escolar   
Docentes do 1º ciclo       
Professores das AEC            
CAF                                 
Não docentes                   
Direção 

 3º período a definir 

Dia Mundial do Ambiente 
Docentes do 1º Ciclo    
Professores das AEC       
Não docentes 

Crianças do 1ºciclo [da 
Pena] 

3º período 05/06/2020 
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Visita de Estudo Final do Ano Letivo - 
a definir 

Docentes do 1º ciclo       
Não docentes                 
CAF                       
Associação de Pais 

Todos os alunos do 1º 
ciclo da Pena 

3º período 19/06/2020 

Atividade Finalistas do 4ºano - a 
definir 

Docentes do 4º ano 
Todos os alunos 4ºano 

da Pena 
3º período a definir 

JI Quinta do Vale 

Oficina: "Do Cereal se Faz a broa", no 
Parque Biológico de Gaia 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 1º Período 16/10/2019 

Espetáculo /Musical: O Peter Pan no 
Gelo" 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 1º Período 21/11/2019 

Comemoração do S. Martinho Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 1º Período 11/11/2019 

Ciências Experimentais 
Dep. da Matemática e 
Ciências Experimentais 

Crianças do pré-escolar 1º Período 20/11/2019 

Oficina: " Confeção de Bolo Rei" Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 1º Período 12/12/2019 

" Histórias Itinerantes" - A Biblioteca 
vem ao Jardim 

Docentes do 1º Ciclo, 
Diretor | Direção 

Crianças do pré-escolar 1º Período  

Concerto: "O Carnaval dos Animais" Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 2º Período 27/01/2020 

Ciências Experimentais 
Dep. da Matemática e 
Ciências Experimentais 

Crianças do pré-escolar 2º Período 08/01/2020 

"Histórias Itinerantes" - A Biblioteca 
vem ao Jardim 

Docentes do 1º Ciclo, 
Diretor | Direção 

Crianças do pré-escolar 2º Período  

Comemoração do Carnaval 
Associação de Pais do 
Maninho 

Crianças do pré-escolar 2º Período 21/02/2020 

Teatro: " Viagem pelo Corpo 
Humano" 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 2º Período 06/03/2020 

Contadora de histórias no Jardim Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 2º Período  

Dia Mundial da Criança - Deslocação 
à Funceramic (atelier cerâmico) - 
Aveiro 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 3º Período 01/06/2020 

"Hora do Conto" - Biblioteca 
Municipal Almeida Garret 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 3º Período  

Ciências Experimentais 
Dep. da Matemática e 
Ciências Experimentais 

Crianças do pré-escolar 3º Período  

Projeto Ecovalor - promovido pela 
Suldouro 

Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 
Ao longo do 
ano letivo 
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Projeto: " Mãos na Terra" - (A Horta) Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 
Ao longo do 
ano letivo 

 

Passeios a cavalo Educação Pré-Escolar Crianças do pré-escolar 3º Período  

EB Madalena 

Departamento de Expressões 

Viver o Natal 
G. disciplinar de EV, G. 
disciplinar de ET 

Docentes, Assistentes 
técnicos, Assistentes 
operacionais, Pais e EEs 

1º Período 09/12/2019 

Ilustração para o Livro "VIAGENS" 
Dep. das Expressões, G. 
disciplinar de PORT 

Alunos do 2º/3º ciclo 1º Período 13/12/2019 

Comemoração do Dia Mundial da 
Música 

G. disciplinar de EM 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º e 6º ano] 
1º Período 01/10/2019 

Corta-Mato G. disciplinar de EF 
Alunos do 4º Ano e 2º e 

3º Ciclos 
1º Período 13/12/2019 

Visita de estudo Casa da Música 
Grupo disciplinar de 
Música 

Alunos do 2º ciclo [do 
5º e 6º ano] 

2º Período 

10 de março 
(manhã) 12 de 

março (dia 
completo)13 

de março 
(tarde) 

Exposições Temporárias 
Dep. das Expressões, G. 
disciplinar de EV, G. 
disciplinar de ET 

Alunos do 2º/3º ciclo 
ao longo do 
ano letivo 

 

Comemoração do Dia da Árvore e da 
Floresta 

Dep. das Expressões, G. 
disciplinar de EV, G. 
disciplinar de ET 

Alunos do 2º/3º ciclo 2º Período 20/03/2020 

Torneio de Basquetebol G. disciplinar de EF Alunos do 2º e 3º Ciclos 2º Período 27/03/2020 

A Máscara Ibérica 

Dep. das Expressões, G. 
disciplinar de EV, G. 
disciplinar de ET, G. 
disciplinar de EM 

Alunos do 2º ciclo [do 
5º e 6º ano] 

2º Período  

Porque Cuidamos do Planeta Dep. das Expressões  2º Período  

Dia do Agrupamento Dep. das Expressões Alunos do 2º/3º ciclo 3º Período 06/06/2020 

Torneio de Futebol G. disciplinar de EF Alunos do 2º e 3º Ciclos 3º Período 09/06/2020 

A Minha Companhia de Ópera G. disciplinar de EM  Ao longo do 
ano letivo 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Comemoração Dia das bandeiras 
verdes - Inauguração árvore dos 
compromissos ambientais 

Grupo Geo. (Prof. Miguel) alunos do 2º e 3ºciclo 1ºperíodo  

Museu dos Descobrimentos -
Alfândega do Porto 

G. disciplinar de HIST 
Alunos do 3º ciclo [do 

8º ano] 
1º Período  

Visita de estudo ao Museu Militar do 
Porto 

G. disciplinar de HIST 
Alunos do 3º ciclo [do 

9º ano] 
1º Período 16/10/2019 

Concurso de Rosas – dos - Ventos 
G. disciplinar de 
HGP/Geo. 

alunos do 5º e 7º ano 2º Período 
segunda 
semana 
janeiro 

Visita à Sinagoga do Porto G. disciplinar de HIST 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º ano] 
2º Período  

Visita de Estudo ao Museu dos 
Biscainhos e Bom Jesus- Braga 

G. disciplinar de HGP 
Alunos do 2º ciclo [do 

6º ano] 
3º Período  

Visita ao Museu D. Diogo de Sousa e 
Termas Romanas - Braga 

G. disciplinar de HGP 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º ano] 
3º Período  

Peddy Paper Dep. das Humanidades 
Alunos do 2º/3º ciclo 

(5º 6º  e 7ºAno) 
2º Período 27/03/2020 

Comemoração do 25 de Abril com a 
construção de um Mural 

Dep. das Humanidades 
Alunos do 2º/3º ciclo 

(6º e 9ºAno) 
3º Período  

Exposição sobre o Património Dep. das Humanidades 
Alunos do 2º/3º ciclo 

(5º e 7ºAno) 
3º Período  

Visita de estudo - Passadiços do Paiva Grupo Geo. (Prof.Miguel) Alunos Turma CEF 3º Período  

Visita de estudo - Porto Welcome 
Center (Roteiro turístico Porto) 

Grupo Geo .(Prof.Miguel) Alunos Turma CEF 3º Período  

Comemoração de efemérides Dep. das Humanidades Alunos do 2º ciclo 

05/10/2019 
- 1º 

dezembro- 
25 abril-10 
de junho 

Na semana 
em que 

ocorrerem 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Olimpíadas da Matemática G. disciplinar de MAT 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º e 6ºano] 
1º Período  

SuperTmatik G. disciplinar de MAT 
Alunos do 3º ciclo [do 
7º ano] turma A,B e C 

Ao longo do 
ano letivo 

 

Dia Mundial da Alimentação 
G. disciplinar de CN, G. 
disciplinar das TIC 

Alunos do 2º ciclo [do 
5º e 6ºano] 

1º Período 16/10/2019 

Dia Mundial do Não Fumador G. disciplinar de CN 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º e 6ºano] 
1º Período 18/11/2019 

Dia Mundial da Luta contra a SIDA G. disciplinar de CN 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º e 6ºano] 
1º Período 02/12/2019 

CodeWeek G. disciplinar das TIC 
Alunos do 3º ciclo [do 

7ºe 8º ano] 
1º Período 

05/10/2019 
a 

20/10/2019 

Hora do Código G. disciplinar das TIC 
Alunos do 3º ciclo [do 

7ºe 8º ano] 
1º Período 09/12/2019 

Celebração do Dia Mundial da 
Árvore/Água 

G. disciplinar de CN 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º e 6ºano] 
2º Período 23/03/2019 

Equamat 2019 G. disciplinar de MAT 
Alunos do 3º ciclo [do 

8º ano]turma A 
2º Período 30/04/2019 

Dia Mundial do Sono G. disciplinar de CN  2º Período 
a indicar 

oportunam
ente 

Comemoração do Dia da árvore e 
início da Primavera 

G. disciplinar de CN 
Alunos do 3º ciclo [do 

8º ano]turma B e C 
2º Período 21/03/2020 

Formação sobre Suporte Básico de 
Vida 

G. disciplinar de CN 
Alunos do 3º ciclo [do 

9º ano] 
2º Período  

Visita de estudo ao Planetário do 
Porto 

G. disciplinar de FQ 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º ano] 
2º Período  

Dia Mundial do Ambiente G. disciplinar de CN  3º Período 05/06/2019 

Parque Paleozoico de Valongo G. disciplinar de CN  3º Período 
a indicar 

oportunam
ente 

Visita de estudo a Braga 
G. disciplinar de PORT, G. 
disciplinar de HGP, G. 
disciplinar de CN 

Alunos do 2º ciclo [do 
5º e 6ºano] 

3º Período  

Visita de estudo ao Planetário do 
Porto 

G. disciplinar de FQ 
Alunos do 3º ciclo [do 

8º ano] 
3º Período  

 

 

 



Plano Anual de Atividades 
Agrupamento de Escolas da Madalena 

xi 

 

 ANO LETIVO 2019-2020 
 

Departamento de Línguas 

Livro «Viagens»  G. disciplinar de PORT 
Alunos do 2º ciclo / 

3ºciclo 
1º Período 

out a 
13/12/2019 

Campeonato Nacional Literacia 3Di 
(1ª fase - Local) 

G. disciplinar de PORT e 
ING 

Alunos do 3º ciclo [do 
7º ano a PORT e 8º a 

ING] 
1º Período 18/11/2019 

Concurso Nacional de Leitura G. disciplinar de PORT 
Alunos do 2º ciclo / 

3ºciclo 
1º Período 04/12/2019 

Almoço de Natal 
G. disciplinar de PORT, 
Diretor | Direção 

Alunos do 2º ciclo / 
3ºciclo; docentes; 

funcionários 
1º Período 12/12/2019 

Celebrating Halloween /witches hat 
contest (concurso aberto a todas as 
turmas) 

G. disciplinar de ING 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral] + Alunos do 
2ºciclo e 3ºciclo 

1º Período 31/10/2019 

Celebrating Christmas (Christmas 
cards, carols and crackers) 

G. disciplinar de ING 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

1º Período  

Elaboração de postais com 
mensagens natalícias “Estendal de 
postais”; Exposição no átrio da escola 
e no facebook da escola. 

G. disciplinar de FRC 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

1º Período 13/12/2019 

Canções de Natal G. disciplinar de FRC 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

1º Período 13/12/2019 

“On va au ciné!” (Professora Clara 
Lopes e DT 8ºA). 

G. disciplinar de FRC 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º | 8º | 9º ano] 
1º Período 25/09/2019 

Participação na Festa de Natal da 
Escola. 
(tema a ser combinado com os 
discentes e que será integrado no 
Projeto de Cidadania das turmas 
envolvidas). (Docente Clara Lopes) 

G. disciplinar de FRC, G. 
disciplinar de EV 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

1º Período  

St. Valentine’s day G. disciplinar de ING 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

2º Período 14/02/2019 

Story Time G. disciplinar de ING 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral]+Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

2º Período  
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"On s´amuse en famille” 
Cinema Francês na Escola. 

G. disciplinar de FRC 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º | 8º | 9º ano] 
2º Período  

Visita de Estudo a Roma 
Docentes de Geografia e 
Inglês (Eunice Gomes e 
Cristina Castelo Branco) 

Alunos do 9º ano 2º Período 
de 25 a 28 
de março 

 
 Ida ao teatro - Auto da Barca do 
Inferno 

G. disciplinar de PORT 
Alunos do 3º ciclo [do 

9º ano] 
2º Período 07/02/2020 

Olimpíadas da Língua Portuguesa G. disciplinar de PORT 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º | 8º | 9º ano] 
2º Período 

A definir 
pelo PNL 

Semana da Leitura G. disciplinar de PORT 
Alunos do 2º ciclo / 

3ºciclo 
2º Período 

23 a 
27/03/2020 

Almoço literário 
G. disciplinar de PORT, 
Diretor | Direção 

Alunos do 2º ciclo / 
3ºciclo 

2º Período 26/03/2020 

Dia do Agrupamento- (atividade a 
decidir de acordo com os interesses 
dos alunos). (Professora Clara Lopes) 

G. disciplinar de FRC 

Crianças do pré-escolar 
[do agrupamento em 

geral] +Alunos do 
2ºciclo+alunos do 

3ºciclo 

3º Período  

Ida ao teatro – 5º 
 
O Príncipe Nabo 

G. disciplinar de PORT 
Alunos do 2º ciclo [do 

5º ano] 
3º Período 07/05/2020 

Ida ao teatro – 7º ano - Leandro, rei 
da Helíria 

G. disciplinar de PORT 
Alunos do 3º ciclo [do 

7º ano] 
3º Período 13/05/2020 

Ida ao teatro – 8º - Aquilo que os 
olhos veem ou o Adamastor 

G. disciplinar de PORT 
Alunos do 3º ciclo [do 

8º ano] 
3º Período 08/05/2020 

     

Nota: As atividades eco-escolas aguardam aprovação do plano de educação ambiental da CMG 
 

 


