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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades (P.A.A.) tem como base o Projeto Educativo do Agrupamento e as suas linhas orientadoras, bem como os
seguintes documentos emanados do Ministério da Educação: “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, “As Aprendizagens Essenciais
Referentes ao Ensino Básico”, “As Aprendizagens Essenciais referentes ao Ensino Secundário”, o Decreto-Lei n.º 54/2018 e o Decreto-Lei n.º 55/2018.
Este documento procura dar respostas a algumas das ações constantes no Plano de Ação Estratégico e envolver de uma forma ativa toda a
Comunidade Educativa. Resulta da dinâmica dos órgãos do Agrupamento, dos diversos departamentos curriculares e de outras estruturas de
coordenação e supervisão pedagógica, assim como de todos os parceiros envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
Todas as atividades constantes neste plano, quer sejam de complemento e enriquecimento curricular, ou extra curriculares, procuram
divulgar o saber, desenvolver competências ligadas às múltiplas literacias, promover a integração e a igualdade de oportunidades, difundir os
valores, combater o insucesso e o abandono escolar, orientar e valorizar pessoal e profissionalmente os alunos e projetar a imagem do
Agrupamento, de forma a responder aos novos desafios e às novas exigências da escola atual.
A formação dos vários agentes envolvidos no processo educativo, o trabalho colaborativo entre as escolas de todos os ciclos e níveis de
ensino e o incentivo à convergência da sociedade são também aspetos que o Plano de Atividades respeita. Com a execução deste plano, pretende-se
que toda a Comunidade Educativa possa refletir e evoluir nas diversas vertentes educativas, visando uma educação de qualidade, equitativa e
inclusiva.
O P.A.A. é um documento aberto e flexível, na medida em que parte das atividades desenvolvidas se realizam no dia-a-dia do Agrupamento,
dentro e fora da sala de aula, formal e informalmente, o que nem sempre é perceptível neste plano.
Enquanto documento dinâmico, mobilizador e aglutinador de vontades, o P.A.A. será objeto de avaliação e, sempre que necessário, passível
de reformulação e de atualização.
As atividades propostas no P.A.A. estão sujeitas a alterações, podendo não ser realizadas ou assumir novos formatos, face ao contexto
epidemiológico COVID-19 e terão sempre em atenção as orientações emanadas da Direção Geral de Saúde e/ou do Ministério de Educação.

ATIVIDADES DO 1.º PERÍODO
CALENDARIZAÇÃO

ORÇAMENTO/
FINANCIAMENTO

14 a 30 de
setembro

250 €

Celebração
Convívio

Educadores
Assistentes
operacionais
Alunos Pré-escolar
Famílias
Comunidade

1 a 9 de outubro

50 €

Exposição

Professores de
Espanhol/Alunos

12 de outubro

OBJETIVOS

ATIVIDADES

TIPO

● Proporcionar um ambiente acolhedor e de
integração
● Desenvolver as competências sociais
● Dar a conhecer as instalações escolares e o meio
envolvente

Receção aos alunos e
Encarregados de Educação
Visita guiada às instalações
escolares
Acolhimento e integração

Receção

● Promover a arte musical como expressão de
bem-estar
● Aplicação dos ideais da UNESCO, como a paz e
amizade entre as pessoas e a partilha e troca de
experiências intergeracionais

● Fomentar o gosto pela língua espanhola
● Conhecer aspetos da identidade cultural
hispânica
● Sensibilizar os alunos para a importância de uma
alimentação equilibrada e saudável
● Promover estilos de vida saudáveis e a Educação
para a Saúde alimentar
● Motivar os alunos para uma alimentação
saudável

Dia mundial da música/Dia
mundial do idoso
“Música para
todos…música sem
fronteiras…”
(Músicas para ouvir,
sentir e partilhar)
Dia da Hispanidade

Dia Mundial da
Alimentação

Celebração

“Dia Mundial da
Alimentação”

Celebração

DINAMIZADORES/
PÚBLICO-ALVO
Órgãos de Gestão
Coordenadores de
ciclo
Equipa das BE
Diretores de turma
Professores
Educadores
Alunos
Encarregados de
Educação

Departamento do 1.º
ciclo
Equipa das BE
Equipa PES/Alunos
Departamento de
Educação Especial/

16 de outubro

100 €

12 a 16 de outubro

10 €
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● Sensibilizar os alunos para a importância da
desinfeção da fruta, de acordo com as normas
da DGS

Alunos

● Conhecer, praticar e compreender uma
alimentação saudável e a sua relação com a vida
das pessoas
● Reconhecer a importância dos alimentos e
higiene na saúde

Semana da alimentação
“Sabores do Outono”
(Experiências
gastronómicas)

Celebração

Educadores
Assistentes
operacionais
Equipa PES/
Alunos Pré-Escolar
Comunidade local

● Promover a importância da leitura e dos
escritores

Apresentação do livro
“Tonalidades da Literatura
Transmontana”, de
Norberto Veiga

Divulgação
literária

Equipa das BE/
Professores
Alunos do ensino
secundário

Celebração

Educadores
Assistentes
operacionais
Famílias/
Alunos Pré-Escolar
Comunidade local

Celebração

Equipa das BE/
Comunidade
Educativa
Professores
Educadores
Alunos

Formação

Departamento de
Educação Especial
PES/ Alunos

● Conhecer o nosso sistema monetário
● Sensibilizar para a importância da poupança,
evitando-se todo o tipo de desperdício

● Desenvolver competências no âmbito da literacia
da informação

● Informar os alunos acerca dos procedimentos a
adotar sobre a COVID-19

Dia Mundial da Poupança
“No poupar está o ganho”
(Comprar, vender,
partilhar)

Mês Internacional da
Biblioteca Escolar:
“Descobrir caminhos para
a saúde e o bem-estar”
- Formação de utilizadores
- Concurso
-Painel coletivo
Sessão de informação
sobre as regras de higiene
e sociais a adotar na
escola/casa.
Distribuição de panfletos.

12 a 16 de outubro

150 €

26 de outubro

28 a 31 de outubro

100 €

outubro

outubro

30 €
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● Alertar e sensibilizar a população sobre como
agir antes, durante e depois da ocorrência de um
sismo
● Conhecer e exercitar os “3 gestos que salvam” –
BAIXAR, PROTEGER e AGUARDAR
● Fomentar as relações entre a escola e a família
● Proporcionar momentos de convívio e
confraternização.
● Afirmar a escola como veículo de promoção
cultural em todas as áreas

Formação

Autoridade Nacional
de Proteção Civil/
Comunidade escolar

5 de novembro

Celebração
convívio

Educadores
Assistentes
operacionais/
Alunos Pré-Escolar
Famílias

9 a 13 de
novembro

100 €

Celebração

Educadores
CMB/
Alunos Pré-Escolar
Famílias

23 de novembro a
4 de dezembro

70 €

Celebração

Departamento
Educação Especial/
Alunos

30 de novembro a
3 de dezembro

20 €

Celebração do S. Martinho
Quadras de S. Martinho

Convívio
Celebração

Departamento do 1.º
Ciclo
Equipas Temáticas
Equipa das BE/
Alunos
Comunidade
Educativa

novembro

100 €

Juvenes Translatores:

Concurso

Área Disciplinar de

novembro

20 €

A Terra Treme

Festa de S. Martinho
“São as castanhas
quentinhas e boas!...”
(Rota da castanha;
magustos)

● Valorizar a identidade de um povo reconhecendo
laços de pertença social e cultural
● Descobrir a sua naturalidade e nacionalidade

Portugal…a nossa Pátria
“Heróis do Mar… história
de um povo…”
(Portugueses…cidadãos do
mundo)

● Desenvolver a consciência social e solidária
● Sensibilizar os alunos para a importância da
inclusão.

“Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência”
Visualização da curtametragem “Cordas”
“A Importância do NÓS”

● Enquadrar a escola no meio físico, social e
histórico-cultural
● Reconhecer laços de pertença a diferentes
grupos que constituem elementos da sua
identidade cultural e social
● Conhecer, reconhecer e refletir sobre os valores
inerentes e a cultura onde está inserida a Lenda
de S. Martinho
● Promover as línguas inglesa, alemã e espanhola
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● Desenvolver técnicas de tradução

edição 2020

Inglês, Alemão e
Espanhol/
Alunos do
secundário

● Sensibilizar para o bem-estar animal e a
preservação de todas as espécies
● Apelar à solidariedade na recolha de alimentos
para os animais de rua
● Mostrar a importância dos animais na vida das
pessoas

Semana dos direitos dos
animais
“Animais de
ninguém…também têm
Natal”
(Recolher… e oferecer)

Educadores
Assistentes
operacionais
Crianças Pré-Escolar/
Instituições de
proteção de animais
e Veterinários locais

● Reconhecer a proposta do agir ético-cristão em
situações vitais do quotidiano e a necessidade da
defesa dos Direitos Humanos
● Promover iniciativas que visem a aprendizagem
sobre os Direitos Humanos
● Promover o diálogo inter-religioso como suporte
para a construção da paz e a colaboração entre
os povos

Produção e apresentação
de vídeos sobre os Direitos
Humanos
(nas redes sociais)

● Identificar o Natal como festa de fraternidade
● Compreender costumes e tradições de Natal
● Agregar as famílias e promover a sua
participação ativa, na vida da escola

● Sensibilizar os alunos para o significado da
quadra Natalícia
● Estimular a criatividade

Celebração

7 a 11 de
dezembro

Exposição

Professores de
EMRC/
Alunos do 3.º ciclo e
secundário

9 a 10 de
dezembro

Natal na escola
“Natal @ distância…”
(Gestos solidários)

Celebração/
Convívio

Educadores
Professores 1.º CEB
Alunos Pré-Escolar e
1.º CEB/
Famílias

14 a 18 de
dezembro
(Jardins de Infância
do Agrupamento)

Recolha de roupa e
brinquedos para distribuir
às associações da cidade
Elaboração de motivos
alusivos ao Natal
Exposição de trabalhos
realizados

Exposição

Departamento de
Educação Especial/
Alunos

dezembro

250 €

150 €
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● Fomentar o espírito de partilha e solidariedade
● Divulgar o património tradicional

Presentes de Leitura:
Partilha de leituras de
contos de Natal

Divulgação
literária

● Identificar a importância da Festa do Natal na
sociedade
● Relacionar o Natal com o nascimento de Jesus de
Nazaré

A “Alegria do Natal”
(Festa de Natal Online)

Celebração

● Identificar a importância da Festa do Natal na
sociedade

Mensagem de Natal:
Árvore de Natal

Exposição

● Sensibilizar e mobilizar para o apelo global
contra a pobreza e desigualdades sociais
● Desenvolver e interiorizar o espírito de
solidariedade, de generosidade e de partilha

NATAL SOLIDÁRIO:
Campanha de recolha de
bens

Celebração

● Representar vivências individuais e coletivas,
usando vários meios/formas de expressão
● Agregar as famílias e promover a sua
participação ativa, na vida da escola
● Sensibilizar para a solidariedade e para a partilha
● Potenciar
o
trabalho
em
equipa
(escola/casa/instituições)
● Promover a colaboração da Comunidade na
realização de atividades educativas
● Sensibilizar a comunidade escolar para a gestão
de resíduos e proteção do ambiente.

Natal na Escola/
Festa de Natal
(Contos de Natal;
Presépios)

Elaboração de Presépios
(reutilização de materiais)

Celebração
Convívio

Exposição
Concurso

Área disciplinar de
Português 2.ºciclo/
Alunos
Professores de EMRC
Alunos de EMRC
Associação de
estudantes/
Comunidade Escolar
Professores de EMRC
Alunos de EMRC do
2.º ciclo/
Comunidade Escolar
Professores de EMRC
Diretores de turma
Alunos de EMRC/
Comunidade Escolar
Departamento do 1.º
Ciclo
Jardim de Infância
do C. Escolar da Sé
Professores de EMRC
Equipa das BE/
Comunidade
Educativa
Coordenação de
estabelecimento
Docentes
Alunos
Encarregados de
Educação

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

dezembro

100 €

1.º período

100 €
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ATIVIDADES DO 2.º PERÍODO
OBJETIVOS

ATIVIDADES

● Manifestar interesse e preocupação com a
proteção, defesa e promoção do património
artístico e cultural local, regional e nacional
● Promover iniciativas com repercussão na
comunidade educativa

Cantar os Reis
no Agrupamento Emídio
Garcia
“Guiados por uma
Estrela…”
(Cantares de outrora,
p’ra cantar agora)

● Educar para a Cidadania, para a Saúde, para o
empreendedorismo, para a preservação patrimonial
e ambiental
● Reconhecer e utilizar técnicas de expressão artística

Ano Novo
“Velho vira Novo”
(Reutilizar para ganhar)

● Conhecer aspetos da identidade cultural espanhola

Dia de Reis

● Conhecer de forma lúdica as tradições do Dia de
Reis
● Promover a socialização e convívio entre crianças,
reforçando atitudes de respeito mútuo

Dia de Reis/Janeiras
(Elaboração de coroas e
recolha de canções e
tradições)
Cantar dos reis

● Contribuir para a reflexão e tomada de consciência
da diversidade de sentimentos e afetos
● Reforçar a mensagem de união, amor, respeito e
compreensão
● Aceitar as diferenças sexual e étnica facilitadoras da
igualdade de oportunidades

Semana dos Afetos
“Adopta um amigo…”

TIPO

DINAMIZADORES/
PÚBLICO-ALVO

CALENDARIZAÇÃO

ORÇAMENTO/
FINANCIAMENTO

Espetáculo

Educadores/
Comunidade
Educativa

4 a 15 de janeiro

250 €

Formação
Exposição

Educadores
Alunos Pré-Escolar/
Comunidade
Educativa
Famílias

18 de janeiro a 5
de fevereiro

100 €

Celebração

Professores de
Espanhol/
Alunos

janeiro

Celebração
Convívio

Departamento do 1.º
ciclo
Equipa das BE/
Alunos
Comunidade
Educativa

janeiro

50 €

Celebração
Convívio

Educadores
Crianças Pré-Escolar
Saúde Escolar
Equipa da BE/
Famílias
Comunidade local

8 a 12 de
fevereiro

60 €
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● Sensibilizar os alunos para a importância dos afetos

“Semana dos afetos”
Visualização do filme
“Divertidamente”
Trabalhar os
diferentes
sentimentos

Celebração
Divulgação

● Partilhar vivências/fantasias da cultura popular
tradicional
● Desenvolver a consciência ecológica e ambiental

Carnaval dos caretos e
matrafonas
“Viva o entrudo”

Celebração
Desfile

● Combater conteúdos ilegais
● Promover uma utilização segura da Internet
● Consciencializar a comunidade para os riscos
associados à utilização da Internet

Internet Segura

Formação
Divulgação

● Conhecer as tradições de Carnaval e sensibilizar
para a sua preservação
● Promover a interação entre a Escola e a
Comunidade Educativa

Carnaval
Decorações de espaços
comuns
Execução de máscaras

Celebração
Convívio

● Motivar as crianças para a gosto pelo livro e a leitura
● Partilhar histórias com a comunidade educativa e o
meio social
● Criar as próprias histórias a partir de outras
contadas e recontadas

● Incrementar o gosto e os hábitos de leitura

Festa do livro
“Livros da minha
vida…”

Celebração
Formação

Semana da Leitura 14.ª edição (atividades
diversas de animação
do livro e da leitura)

Divulgação
literária

Departamento de
Educação Especial/
Alunos
Educadores
Alunos Pré-Escolar
Museu da máscara e
do traje
CMB/
Famílias
Comunidade local
Área Disciplinar de
Informática/
Alunos do 2.º e 3.º
ciclos
Departamento do 1.º
ciclo
Equipa das BE/
Alunos
Comunidade
Educativa
Educadores do
Departamento
Conservatório
de música e dança
Equipa das BE/
Alunos Pré-Escolar
Equipa das BE/
Comunidade
Educativa
Professores
Educadores

8 a 12 de fevereiro

15 €

12 a 13 de
fevereiro

1000 €

fevereiro

100 €

fevereiro

150 €

22 de fevereiro a
23 de março

150 €

8 a 12 de março

100 €

9

● Aprofundar a fé cristã
● Viver a espiritualidade humana em comunhão com
a comunidade
● Assinalar e valorizar o final da caminhada
académica dos alunos (finalistas)

Páscoa Jovem - Bênção
de Finalistas

● Sensibilizar os alunos para a preservação e respeito
pela Natureza
● Desenvolver a consciência cívica dos alunos para a
importância da Floresta no equilíbrio ambiental
● Desenvolver a criatividade poética
● Sensibilizar para a vertente estética da poesia

Dia da Árvore:
Plantação de árvores
Realização de
trabalhos relacionados
com a importância da
floresta
Dia Mundial da Poesia:
Elaboração de poemas
Leitura de poemas

● Vivenciar as tradições do meio local
● Promover a interação entre a escola e a
comunidade

Comemoração da
Páscoa

● Desenvolver o contato direto e a partilha de
experiências e ideias (alunos/investigadores e
alunos de escolas diferentes)
● Mostrar aos jovens o tipo de atividades que são
desenvolvidas na Física Experimental de Partículas

Masterclasses: Ser
Cientista por um dia...
Com as Mãos nas
Partículas
(se online)

Celebração

Alunos
Professores de EMRC
Associação de
estudantes/
Comunidade Escolar
(3.ºciclo e sec.)
Alunos do 12.ºano

26 de março

100 €

Celebração

Departamento do
1.º Ciclo (1.º, 2.º e
3.º anos)
Equipa das BE/
Alunos

março

70 €

Celebração

Departamento do 1.º
ciclo/
Alunos

março

50 €

Palestra

● Contribuir para a formação integral dos alunos
● Reconhecer a proposta do agir ético-cristão em
situações vitais do quotidiano e a necessidade da
defesa dos Direitos Humanos

Concurso de
Fotografia

Concurso

● Divulgar ofertas do ensino superior
● Esclarecer os procedimentos da candidatura ao
ensino superior

Inspiring future

Formação

Área Disciplinar de
Física e Química
LIP/
Alunos do
secundário
Professores de EMRC
Associação de
Estudantes/
Alunos do 3.ºciclo
e secundário
Órgãos de Gestão
Associação Inspirar o
Futuro/
Alunos do 12.º ano

2.º período

2.º período

50 €

2.º período
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ATIVIDADES DO 3.º PERÍODO
OBJETIVOS

ATIVIDADES

● Conhecer factos históricos relacionados com a
Democracia

Criação de símbolos
relacionados com o 25
de Abril

TIPO

DINAMIZADORES/
PÚBLICO-ALVO

CALENDARIZAÇÃO

ORÇAMENTO/
FINANCIAMENTO

Celebração

Departamento de
Educação Especial/
Alunos

19 a 23 de abril

20 €

6 a 30 de abril

300 €

abril

50 €

3 a 28 de maio

250 €

maio

20 €

● Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade
● Reconhecer que todos os seres estão interligados e
que cada forma de vida tem valor
● Compreender a Importância da proteção do
planeta, da política dos 3’r, da diminuição e
poupança de água e energia, redução de resíduos

Biodiversidade
“Pequenos gestos,
grandes ações…”

Celebração
Formação

● Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância de adoção de regras de higiene e saúde
na vida quotidiana

Dia Mundial da Saúde
(hábitos de vida
saudável; Saúde oral)

Celebração

● Aprofundar a relação e colaboração com os
diferentes elementos da família
● Promover as relações de afeto e as emoções.
● Fomentar e intensificar a relação escola-família
● Divulgar as tradições do Amor / Afetos

Mês da família
“Liga-te…”

Celebração

● Reconhecer a importância da família para o
equilíbrio emocional e mental dos jovens
● Consciencializar de que a família é o núcleo de
transmissão de valores e princípios ético-morais
indispensáveis ao crescimento harmonioso dos
jovens

Dia Internacional da
família

Palestra

Educadores
Centro de Ciência
Viva
Parque Natural de
Montesinho
Serviços florestais
IPB
CMB/
Alunos Pré-Escolar
Departamento 1.º
ciclo
Equipa PES/
Alunos
Educadores
Conservatório de
música e dança de
Bragança
Crianças Pré-Escolar/
Famílias
Professores de EMRC
Associação de Pais
Psicóloga
Equipa PES/
Alunos do 2.º e 3.º
ciclos e secundário
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● Sensibilizar e orientar os encarregados de educação
para questões relacionadas com os seus educandos,
em anos de exame, em diferentes vertentes

Palestra direcionada aos
encarregados de
educação de alunos dos
9.º, 11.º e 12.º anos

● Promover a prática de exercício físico regular
● Sensibilizar os alunos para a importância de uma
alimentação saudável, do exercício físico e de
passear ao ar livre.

Caminhada

● Motivar os alunos para o seu desenvolvimento em
diversas áreas do saber
● Promover o sucesso escolar e pessoal dos alunos

Gala do agrupamento

● Desenvolver uma consciência cívica global
● Fomentar o convívio saudável entre a família e os
elementos da comunidade educativa
● Aprofundar a colaboração com os diferentes
parceiros da comunidade educativa

Visita de estudo/passeio
escolar
“À descoberta da
natureza…”
(Visita ao Parque
Biológico de Vinhais

● Conhecer os direitos das crianças
● Proporcionar
momentos
de
convívio,
confraternização e alegria entre as crianças
● Desenvolver a consciência cívica e moral
● Sensibilizar os alunos para os Direitos, Deveres e

Palestra

Departamento de
Educação Especial
Equipa PES/
Encarregados de
Educação

maio

Desportiva

Departamento de
Educação Especial/
Alunos

maio

Espetáculo

Comunidade
Educativa
União das Freguesias
de Sé, de Sta. Maria
e Meixedo, em
colaboração com as
escolas da cidade
Câmara Municipal/
Teatro Municipal

Teatro Escolar

10 €

maio
junho

Convívio

Educadores/
Crianças Pré-Escolar
Famílias

14 de junho

500 €

Dia da criança
“Direitos das crianças”
(Crescer criança)

Celebração
Formação

Educadores/
Crianças Pré-Escolar
Famílias

1 a 30 de junho

75 €

Dia da Criança

Convívio

Departamento do 1.º

junho

50 €
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Quotidiano das crianças
● Desenvolver a consciência cívica dos alunos para a
realidade das crianças
● Reconhecer o papel da criança e da sua participação
no desenvolvimento social
● Motivar os alunos para o estudo da Geologia
● Fomentar o gosto pela atividade experimental
● Promover relações com a comunidade educativa

(Leituras e trabalhos
alusivos)

Ciclo
Equipa das BE/
Alunos

Laboratório Aberto
(dependendo da
evolução da pandemia)

Divulgação
científica

Dia aberto do IPB

Divulgação
científica

● Promover o estabelecimento de parcerias com
entidades diversas
● Divulgar as atividades promovidas pela escola e os
seus resultados, junto à comunidade local

“Dia do fascínio das
plantas”

Divulgação

● Fomentar o convívio saudável entre todos os
elementos da comunidade educativa
● Dinamizar atividades livres e de caráter lúdico
● Promover a colaboração da comunidade na
realização de atividades

Atividade de final de
ano (a designar)

● Permitir a troca de experiências com outros alunos

● Divulgar trabalhos elaborados pelos alunos
● Promover o convívio, o lazer, sentimentos de
serenidade e satisfação e de contemplação da
natureza
● Praticar atividade física

Divulgação de trabalhos
dos alunos

V Caminhada Pais e
Filhos

Departamento CN e
CFQ
Alunos do 3.º ciclo e
secundário/
Comunidade Escolar
Coordenação de
estabelecimento PQ
Docentes
Alunos do 6.º ano
Coordenação de
estabelecimento
Docentes
Alunos do 2.º ciclo
Assistentes
Operacionais

3.º período

250 €

3.º período

10 €

3.º período

150 €

Convívio

Coordenação de
estabelecimento
Docentes
Alunos do 2º ciclo

3.º Período

300 €

Exposição

Departamento de
Educação Especial/
Alunos

Final do ano

30 €

Convívio

Associação de Pais/
Comunidade
Educativa

Final do ano
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ATIVIDADES AO LONGO DO ANO
OBJETIVOS
● Conhecer as singularidades para preservar as
relíquias da cultura popular inclusiva
● Divulgar os valores positivos da identidade
regional
● Preservar a Memória cultural
● Eleger as 7 maravilhas do concelho
● Incentivar o gosto pela participação em
atividades experimentais
● Promover o espírito científico dos alunos
● Apelar à participação dos jovens no debate
democrático
● Despertar para a importância do exercício e da
vivência de uma cidadania ativa
● Promover a consciência cívica
● Distinguir água própria para consumo, de água
imprópria
para
consumo,
analisando
problemáticas locais, regionais ou nacionais
● Discutir a importância da gestão sustentável
da água ao nível da sua utilização, exploração e
proteção
● Identificar as caraterísticas terapêuticas das
águas “curativas” das Termas da Terronha de
Vimioso
● Partilhar diferentes olhares a propósito de
obras, lidas em aula ou em leitura autónoma

ATIVIDADE

Um olhar… sobre as
maravilhas do concelho.

Olimpíadas de Física
Olimpíadas de Química
Júnior
Olimpíadas de Química+
(se online)

TIPO

Divulgação/
Concurso

DINAMIZADORES/
PÚBLICO-ALVO
Coordenadores de
ciclo e de escola
Equipa das BE
Professores
Alunos do 1.º ciclo/
Comunidade
educativa

CALENDARIZAÇÃO

2.º e 3.º períodos

Concurso

Área Disciplinar de
Física e Química/
Alunos do 3.º ciclo e
secundário

2.º e 3.º períodos

Concurso

Professores
Alunos do ensino
Básico e Secundário

2.º e 3.º períodos

As Termas vêm à escola
(As termas da Terronha de
Vimioso fazem uma
apresentação sobre a água
termal)

Divulgação
Formação

Área Disciplinar de
Matemática e
Ciências Naturais 2.º
ciclo
Alunos do 5.º Ano

Leituras Partilhadas em sala
de aula

Divulgação
literária

Parlamento Jovem 20202021

Áreas Disciplinares

ORÇAMENTO/
FINANCIAMENTO

50 €

2.º e 3.º períodos

Ao longo do ano
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de Português 2.º
e 3.º ciclos /
Alunos
● Promover o gosto pela escrita
● Desenvolver a sensibilidade estética e criativa
dos alunos

Participação em concursos
literários promovidos ou
organizados pela biblioteca
da escola, autarquia e outras
entidades (online)

● Sensibilizar os alunos para a reciclagem e
reutilização
● Reinventar criando novos objetos

Aproveitar material passível
de ser reutilizado em
contexto escolar

● Desenvolver o sentido crítico, artístico e cívico
● Promover a socialização e a dinamização da
escola
● Valorizar o papel do aluno na comunidade
escolar

Exposições Temáticas:
Natal
Carnaval
Dia Mundial do Ambiente

● Sensibilizar os alunos para a vertente artística e
artes locais
● Valorizar a dimensão artística e fomentar o
gosto pelas artes
● Proporcionar aos alunos formas de intervenção
ativa no espaço escolar

“Arte na Escola IN/OUT”
Participação em projetos
artísticos de vertentes
diversificadas

● Promover o enriquecimento curricular
● Desenvolver o interesse e os conhecimentos
sobre a arte contemporânea
● Desenvolver o sentido crítico, artístico e cívico
● Criar hábitos para visitas a museus e espaços
culturais

Realização de visitas:
Museu Ibérico da Máscara e
do Traje
Museu Abade de Baçal
Centro de Arte
Contemporânea Graça
Morais

Divulgação
literária

Áreas Disciplinares
de Português 2.º
e 3.º ciclos e
secundário/
Alunos

Formação

Departamento de
Educação Especial/
Alunos

Ao longo do ano

Exposição
celebração

Área Disciplinar de
Educação Visual e de
Educação
Tecnológica /
Alunos do 2.º Ciclo

Ao longo do ano

Exposição

Visita de
estudo

Área Disciplinar de
Educação Visual e de
Educação
Tecnológica
Outros
intervenientes/
Alunos do 2.º Ciclo
Área Disciplinar de
Educação Visual e de
Educação
Tecnológica /
Alunos do 2.º Ciclo

Ao longo do ano

30 €

Ao longo do ano

A indicar
oportunamente

Ao longo do ano

2 €/aluno
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Centro Cultural Municipal

● Fomentar a necessidade de comunicação
dentro da comunidade educativa
● Divulgar atividades desenvolvidas pelo
Agrupamento

● Promover o desenvolvimento vocacional dos
alunos e a prevenção do abandono escolar

● Participar
no
desenvolvimento
e
acompanhamento de projetos promotores do
sucesso escolar dos alunos
● Colaborar no estudo, conceção e planeamento
de medidas que contribuam para o
desenvolvimento integral dos alunos

Jornal escolar

Programa de Orientação
Escolar e Profissional para os
alunos do 9.º ano de
escolaridade
Consulta Psicológica
Vocacional Individual ou em
Grupo para alunos do Ensino
Secundário
Colaboração na divulgação
da oferta de ensino da
escola
Sinalização de alunos para os
CEF e Cursos Profissionais
Colaboração com:
Plano Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
(PDPSC); PESES; Projeto de
Ação Tutorial (2º ciclo);
Equipa Multidisciplinar do
PIICIE; Centro de Apoio à
Aprendiza-gem (CAA):
Participação nas atividades
da Equipa Multidis-ciplinar
de Apoio à Educação
Inclusiva. Consultadoria com
coordenadores de

Divulgação

Equipa do jornal
escolar
Professores
Alunos
Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

Formação

Psicóloga do SPO
Comunidade Escolar

Ao longo do ano

100 €

Formação

Psicóloga do SPO/
Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

100 €
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● Intervir na avaliação e acompanhamento dos
alunos encaminhados para o SPO nos domínios
cognitivo,
emocional,
comportamental,
vocacional, dificuldades de aprendizagem ou
outros
● Promover uma intervenção articulada entre os
professores, os encarregados de educação e os
recursos da comunidade educativa

estabelecimento e de ciclo,
diretores de turma e de
curso.
Consulta Psicológica
Individual.
Avaliação e intervenção
psico-lógica e
psicopedagógica de alunos
encaminhados para o SPO:
Emissão de pareceres com
vista à implementação de
medidas de diferenciação
pedagógica; Colaboração na
diversificação dos interesses
culturais e pessoais dos
alunos, propondo a
aplicação de medidas de
socialização e inclusão;
Colaboração e articulação
com o Departamento de
Educação Especial;
Atendimento de Pais e
Encarregados de Educação
Colaboração na articulação
da escola com serviços da
comunidade

Formação
divulgação

●

Desenvolver competências de leitura e de
compreensão leitora

Ler É Divertido
Lendo e Crescendo

Projeto

●

Desenvolver competências de leitura, escrita e
ilustração, segundo uma aprendizagem
colaborativa e de inclusão

Ler…. Sim!
Ler, Escrever e Educar para
a Inclusão

Formação/
Divulgação
literária

Psicóloga do SPO
Comunidade Escolar

Equipa das BE
Professores
Educadores/
Alunos
Comunidade
Educativa
Equipa das BE
Professores
Educadores/

Ao longo do ano

100 €

Ao longo do ano

50 €

Ao longo do ano

50 €
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● Participar em atividades e projetos promovidos Concurso Nacional de Leiturano âmbito do PNL
14.ª Edição-PNL

● Promover a competência leitora, pré-leitora e
os hábitos de leitura

Hora da Pequenada
A BE vem à Escola
Leitura em Vai e Vem

Concurso

Divulgação
literária

Alunos de pré-escolar
e 1.º ciclo
Alunos do 3º ciclo e
secundário de
Educação Inclusiva
Equipa das BE
Professores
PNL/
Alunos
Equipa das BE
Professores
Educadores/
Alunos do pré-escolar
e do 1.º ciclo

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Dia da Biblioteca Escolar
Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência
Dia da Internet Segura
Dia Internacional da Mulher
Dia Mundial da Poesia
Dia da Liberdade

Celebração

Equipa das BE
Outros parceiros/
Professores
Educadores
Alunos

● Desenvolver competências de pesquisa, seleção
e processamento da informação

Vê Se Sabes

Concurso

Equipa das BE
Professores 2º
ciclo/ Alunos

Ao longo do ano

● Promover ações/programas que visam o
sucesso escolar

Promover a Leitura e a
Escrita: PIICIE
A BE vai à escola: leitura e
escrita
Leituras Viciantes: GHR

Formação

Equipa PIICIE
Equipa das BE
Professores GHR/
Alunos

Ao longo do ano

Exposição
Formação

Equipa das BE
Professores
Alunos do Curso de
Artes
Comunidade

Ao longo do ano

● Promover a articulação curricular
enriquecimento do currículo

e

o

● Promover competências no âmbito da
sensibilidade estética, das artes, ciências e
humanidades

Letras e Outras Expressões
Li, Gostei e ilustrei

Ao longo do ano

30 €

30 €

30 €
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educativa

● Desenvolver competências no âmbito da
literacia dos média

● Desenvolver capacidades tecnológicas e digitais

● Desenvolver estratégias de consolidação da
leitura e da escrita

● Participar em projetos de âmbito nacional

Publicista por um dia:
produção de cartazes
Fake News
Literacia digital com as TIC
e a Biblioteca Escolar
Sessões de trabalho sobre a
plataforma Teams
Apoio às PAP
Escrita multimodal
Livro do Mês
Ler está na Moda
Top Leitores

Histórias da Ajudaris
CNL e PNL
Miúdos a Votos

Formação

Equipa das BE
Professores de
Português 2.º ciclo/
Alunos

Ao longo do ano

Formação

Equipa das BE/
Professores
Alunos do 1.º ciclo
Alunos dos cursos
profissionais

Ao longo do ano

Divulgação
literária

Equipa das BE
Professores/
Alunos

Ao longo do ano

Concurso
Divulgação
literária

●

Formar para a correta gestão e utilização da
informação

Plágio - o que é e como
evitá-lo

Formação

●

Valorizar a dimensão artística e fomentar o
gosto pelas artes
Desenvolver o sentido crítico, artístico e cívico

Ida ao Teatro

Espetáculo

Enriquecer o fundo documental das bibliotecas
escolares com novos recursos

Atualização da coleção das
bibliotecas escolares

Divulgação
literária

●
●

Equipa das BE
IPSS Ajudaris
RBE
Visão Junior/
Professores
Educadores
Alunos
Comunidade
educativa
Equipa das BE/
Alunos do 2.º Ciclo
Teatro Municipal de
Bragança
Docentes
Alunos do 2.º ciclo
Equipa das BE
Professores

Ao longo do ano

30 €

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Ao longo do ano

2000 €
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Educadores
Alunos/
Comunidade
Educativa
● Contribuir para a formação integral dos alunos
● Promover a colaboração de entidades externas
na realização de atividades educativas.
● Sensibilizar
para
a
importância
da
comemoração dos Dias Mundiais (água,
diabetes, AVC, saúde, alimentação, etc.)
● Sensibilizar para a importância de hábitos de
vida saudáveis
● Promover o consumo de produtos hortícolas e
frutos
● Promover o encontro e a partilha de
experiências dos alunos que frequentaram o
12.º na disciplina e no agrupamento
● Promover o contacto e o convívio com os
alunos finalistas de 12ºano
● Apoiar os alunos finalistas nas suas escolhas
académicas

Ações de sensibilização:
“Bullying é para fracos”
“Direitos das crianças”
“Sim à diferença”
“Internet mais segura”
“Dia do 112”

Formação
Divulgação

PSP-Bragança
Docentes (Diretores
de Turma)
Alunos do 2.º ciclo

Concursos, exposições,
palestras, degustações de
produtos sazonais, outros

Concurso
Exposição

Área Disciplinar de
Matemática e
Ciências Naturais/
Alunos do 2.º ciclo

Encontro de ex-alunos
finalistas de EMRC

Convívio

Professores de EMRC
Ex-alunos de EMRC/
Alunos do 12.ºAno

Ao longo do ano

Ao longo do ano

A definir
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PROJETOS E PROGRAMAS
OBJETIVOS

PROJETO/ PROGRAMA

● Promover o conhecimento de obras cinematográficas e
audiovisuais
● Despertar nos jovens e nas comunidades educativas o hábito de
ver e valorizar o cinema

Plano Nacional de Cinema (PNC):
Visualização / exploração de filmes (curta e longa
metragem) numa perspetiva de literacia fílmica

DINAMIZADORES/ PÚBLICO-ALVO
Órgãos de Gestão
Coordenadora do Projeto
Equipa do PNC
Alunos inscritos no PNC 2020/21
Equipa das BE

● Sensibilizar para a adoção de medidas promotoras de saúde
● Incentivar o sentido de descoberta e o gosto pela aprendizagem e
pela investigação
● Formar cidadãos responsáveis que exerçam com empenho as suas
funções na comunidade

Educação Para a Saúde (PES):
PRESSE - programa regional de educação sexual na
saúde escola
“Sorrir branquinho”
“Pé ativo”
“Lanches saudáveis”

Órgãos de Gestão
Coordenadora dos Projetos
Professores
Alunos
Psicóloga do SPO
Professoras de Educação Especial
Equipa das BE
Técnicos externos
Comunidade Educativa

● Desenvolver o vocabulário, fluência, estruturação lógica do
discurso e o à-vontade a falar em público
● Desenvolver técnicas de pesquisa
● Estimular o pensamento crítico e a criatividade
● Promover uma participação mais ativa na comunidade

eTwinning Wise Words

Coordenadora do Projeto
Professora de Inglês de secundário
Alunos

●
●
●
●

Promover o uso ético e responsável da Internet
Desenvolver técnicas de pesquisa
Promover a literacia digital
Projeto beSafe
Desenvolver as competências digitais, pensamento crítico e
criatividade

● Formar alunos, dotando-os de competências que lhes permitam
desenvolver autonomamente atividades de educação para a
saúde

Jovens promotores de saúde (JPS)

Coordenadora do Projeto
Professora de Inglês
Alunos 3.º Ciclo e secundário
Psicóloga do Núcleo Regional do
Norte da Liga Portuguesa contra o
cancro
Professores dinamizadores
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Alunos JPS
Comunidade Educativa
● Utilizar o espaço como um laboratório vivo para observação,
experimentação, pesquisa e discussão sobre processos naturais e
o meio ambiente
● Fomentar o espírito de cooperação, o trabalho em equipa e o “Há HORTA na Escola”
sentido de responsabilidade (Trabalho Colaborativo)
● Enfatizar a relevância da Ciência nas questões do dia a dia e a sua
aplicação na Tecnologia, na Sociedade e no Ambiente (CTSA)
● Aplicar os recursos da moderna museologia científica ao currículo
do 1.ºciclo do ensino básico

Escola Ciência Viva

● Estimular o hábito de participação nos processos de decisão e a
tomada de consciência da importância do ambiente no dia a dia
● Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no quotidiano

Programa Eco-escolas
Metodologia dos 7 Passos:
1 – Formalização de um Conselho Eco-Escola
2 – Realização de uma Auditoria Ambiental
3 – Elaboração do Plano de Ação
4 – Monitorização e Avaliação
5 – Trabalho Curricular
6 – Informação e Envolvimento da Escola e da
Comunidade Local
7 – Elaboração do Eco-Código

● Promover a aquisição de capacidades e competências com um
enfoque específico no insucesso na matemática
● Desenvolver protocolos para ajudar os professores a determinar
as soluções mais adequadas para os alunos com dificuldades de
SMiLD - Focus on Students with Mathematics Learning
aprendizagem a matemática
Disabilities (Programa Erasmus+)
● Fornecer aos professores e aos pais que lidam com alunos com
dificuldades de aprendizagem a matemática um conjunto de
materiais fáceis de usar e de confiança para lidar com o insucesso
a matemática
● Integrar as áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e
Projeto Erasmus RoboSteam
Matemática)
com
desenvolvimento
do
pensamento

Área Disciplinar de Ciências Naturais
Alunos do 3.º ciclo e secundário
Alunos do PTAS

Centro de Ciência Viva
Autarquia
IPB
Alunos do 1.º Ciclo

Órgãos de Gestão
Conselho Eco Escolas
Comunidade escolar

Área disciplinar de matemática
IPB
Alunos
Encarregados Educação

Coordenadora do Projeto
Docentes de FQ e desenho
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computacional, através do uso da robótica e outros aparelhos
físicos
● Desenvolver/estimular criatividade
● Desenvolver competências comunicativas na língua inglesa
● Intervir no acervo do arquivo da Biblioteca da ESEG, ao nível da
preservação e conservação dos livros
● Divulgar as temáticas e atividades da disciplina
● Criar uma «revista» online trimestral da disciplina

Alunos 10.º ano (turmas D e E)

Projeto de conservação do acervo no arquivo histórico

Professores de EMRC
Comunidade Educativa

A EMRC Online

● Motivar os alunos para a participação nas diversas atividades do
agrupamento
● Sensibilizar para a importância da música na formação integral do Grupo Coral do Liceu
aluno
● Promover um espaço de relação e de harmonia

Professor responsável
Alunos do 3.º Ciclo e secundário
Comunidade escolar

● Dotar alunos e professores de conhecimentos e competências em
várias áreas de conhecimento
● Capacitar os professores em áreas científicas relacionadas com os
produtos da terra
● Fomentar o gosto pelas atividades experimentais
Clube Ciência Viva
● Incentivar o gosto pela participação em atividades
extracurriculares
● Promover o espírito científico dos alunos
● Fomentar o espírito de grupo e o respeito pelos outros
● Promover a literacia socioambiental, na comunidade escolar
(impactos do ruído e da poluição atmosférica nos metabolismos
urbano e humano)
● Capacitar professores de escolas do ensino secundário e técnico,
inseridas nas regiões com núcleos da ASPEA (Aveiro, Braga, Projeto
MAPEARMapeamento
Bragança, Lisboa, Viseu e Açores), nas temáticas de qualidade do colaborativo da qualidade do ar e ruído
ar e ruído
● Registar os níveis de ruído e de concentração de poluentes
atmosféricos (NO2, CO, PM1, PM2,5 e PM10) nos percursos
pendulares dos estudantes em locais estratégicos

Equipa das BE

Departamento de CN e CFQ

ambiental

Coordenadora do projeto
Órgãos de Gestão
Departamento de CN e CFQ
Alunos secundário
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CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2020/2021
Períodos

Início

Termo

1.º Período

14 de setembro de 2020

18 de dezembro de 2020

2.º Período

4 de janeiro de 2021

24 de março de 2021
9 de junho de 2021 para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.ºanos

3.º Período

6 de abril de 2021

15 de junho de 2021 para os alunos do 5.º, 6º, 7.º, 8.º e 10.º anos
30 de junho de 2021 para os alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar

Interrupções

Datas

1.ª Interrupção

21 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

2.ª Interrupção

15 a 17 de fevereiro de 2021

3.ª Interrupção

24 de março de 2021 a 5de abril de 2021

AVALIAÇÃO
A avaliação da execução do PAA deve incidir, inicialmente, sobre cada atividade e ser realizada pelo(s) responsável(eis), em questionário on-line
(modelo em anexo), a submeter ao Coordenador de Projetos. Com base nos documentos anteriores, a Coordenação de Projetos elaborará o
Relatório Final de Execução do PAA, que será apreciado em Conselho Pedagógico e, posteriormente, aprovado em Conselho Geral.
Recorda-se a todos os envolvidos que a avaliação de cada atividade deve ser feita imediatamente após a sua realização.
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ANEXOS - Prints dos formulários, Microsoft Forms, para autoavaliação
das atividades
1. Formulário para a autoavaliação das atividades previstas no P.A.A.

…

1. Formulário para a autoavaliação das atividades previstas no P.A.A.

