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INTRODUÇÃO 

 

 
O Plano Anual de Atividades é um espaço de pluralidades, de saberes, de construções e de 

interajudas que se constituem como uma referência unificadora de todas as áreas e graus de 
ensino do Agrupamento. Partindo do princípio de que o desenvolvimento global da personalidade 
do aluno, bem como a sua preparação para a vida ativa, não se esgota na aquisição de 
conhecimentos veiculados pelas diferentes áreas curriculares, mas que exige uma maior 
diversidade de contextos de aprendizagem, com o objetivo de formar cidadãos capazes de emitir 
juízos críticos e conscientes do seu papel interventivo na sociedade, as estruturas educativas 
deste Agrupamento elaboraram um conjunto diversificado de atividades que obedecem às 
finalidades definidas no Projeto Educativo de Agrupamento:  

- Mobilizar a comunidade educativa para a participação na vida escolar; 
- Promover o sucesso educativo e prevenir o abandono escolar desenvolvendo um sentido 

de educação para a vida baseado nos pilares educativos definidos pela UNESCO: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser; 

- Aprofundar a construção do Agrupamento enquanto organização humanizada, democrática 
e aprendente que a todos dê a palavra no planeamento e desenvolvimento da ação educativa. 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS  
POPULAÇÃO 

ALVO 
DINAMIZAÇÃO/

PARCERIAS 
ORÇAMENTO 

6 de setembro 
Receção aos 
Professores 

Projetar/perspetivar o novo ano letivo; 
Distribuição de serviço 

Todos os 
professores do 
Agrupamento 

Direção 
Executiva 

Fornecedores 

20€ 

14 de setembro 
Receção aos 

alunos 
Projetar/perspetivar o novo ano letivo; 

Entrega de horários 
Alunos do 

Agrupamento 

Comunidade 
Educativa / 

Fornecedores 

20€ 

15 de setembro 

Receção ao 
Secretário de 

Estado da 
Juventude e 

Desporto 

Reconhecer o mérito do Projeto Educativo do 
Agrupamento  

Comunidade 
educativa 

Direção, DSRN, 
ME 

20€ 

18 de setembro Regata das Nozes 
Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares;   
Dar visibilidade às iniciativas inovadoras 

Comunidade 
Escolar 

União de 
Freguesias 

Melres/ Medas 

 

Setembro 
Gestão / 
Mediação de 
conflitos. 

1) Trabalhar os elementos que permitam 
compreender o conflito; 

2) Reconfigurar o conflito como uma 
problemática de comunicação e relação 
humanas. 

3) Perceber o conflito como oportunidade 
de aprendizagem e de crescimento individual e 
coletivo; 

4) Conhecer as características, os 
objetivos, as vantagens e limitações da 
mediação; 

5) Identificar os modelos de mediação 
escolar no ensino pré-primário, básico e 
secundário; 

6) Perceber o funcionamento do processo 
de mediação, as estratégias e as técnicas 
disponíveis: a comunicação não violenta, a 

Técnicos 
operacionais e 
Assistentes 
Operacionais do 
Agrupamento de 
Escolas À Beira 
Douro 
Aberto a:  EE/Pais. 

 

Prof.ª Stella de 
Azevedo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

40 € 
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escuta ativa e a busca de soluções 
mutuamente satisfatórias; 

7) Reconhecer o perfil do mediador 
(professor, aluno ou outros agentes ligados à 
área educativa), as competências e os 
princípios de atuação; 

8) Aplicar os conhecimentos adquiridos na 
conceção de um projeto de mediação de 
conflitos. 
 

7 de outubro Dia do Diploma 

Reconhecer  o mérito e a excelência dos 
alunos do Agrupamento. 
Proceder à entrega de diplomas de ensino 
secundário 

Comunidade 
Escolar 

Direção 
20€ 

10 de Outubro 
Espetáculo na  

Casa da Musica  
 Ampliar as oportunidades de acesso à 

cultura nas suas diversas dimensões; 

Todos as crianças 
do JI´s 

CD pré-escolar  

(Transporte e 

bilhetes) 

€830 

12 de outubro 
Día de la 

Hispanidad 

Adquirir/desenvolver conhecimentos sobre a 

cultura e civilização hispânica. 

Sensibilizar para a importância da preservação 

dos costumes e tradições. 

3.º ciclo Espanhol Sem custos 

13 de outubro  
 

Workshop ‘A 
Psicoterapia vem 

à escola’ 

- Exploração vocacional e profissional da 
Psicologia e da Psicoterapia; 
- Contacto direto e entrevista exploratória do 
‘Mundo das profissões e das formações’. 

9.º, 10.º, 11.º e 12.º 
anos 

Docente de 
Filosofia 

50 € 

Final de outubro Hallowe’en 

Adquirir/desenvolver conhecimentos sobre a 

cultura e civilizações Anglo-Americanas numa 

perspetiva intercultural. 

Sensibilizar para a importância da preservação 

dos costumes e tradições. 

Alunos dos 2.º e  
3.º ciclos 

Inglês e BE  20 € 

 03 de novembro 
Visita ao Museu 
Amadeo de Souza 
- Cardoso 

 
No âmbito específico de HISTÓRIA A  11º/12.º Anos 

Docentes de 
História A, 

Geografia C e 
300 € 
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. Motivar os alunos para conteúdos 
programáticos a lecionar: 
1.4. Mutações nos comportamentos e na 
cultura 

 Caracterizar as principais vanguardas 
artísticas. 

1.5. Portugal no primeiro pós-guerra 

 Analisar o impacto do modernismo em 
Portugal. 

. Contactar diretamente com as fontes 
históricas; 
 
No âmbito da HISTÓRIA E GEOGRAFIA C 
. Sensibilizar os alunos para a preservação do 
património histórico-cultural; 
. Estabelecer a ligação entre a herança cultural 
e o presente; 
. Realçar a importância dos museus e 
monumentos para o processo de ensino-
aprendizagem. 
. Formar cidadãos responsáveis e civicamente 
empenhados; 
. Fomentar o convívio e as relações 
interpessoais professores/alunos e 
alunos/alunos. 
No âmbito da disciplina de FILOSOFIA: 
- Compreender que no campo artístico "olhar 
com olhos de ver” o mundo é descobrir e 
registar  objetos, pormenores, de ‘coisas’ com 
as quais nos cruzamos todos os dias, mas que 
não vemos ou nos passam despercebidas. 

Filosofia 

Novembro Hora do conto 

Incentivar e estimular o gosto pela leitura.  
Desenvolver a compreensão do oral.  
Estimular a sensibilidade, a criatividade e a  
imaginação.  
Divulgar autores e obras literárias. 

 Alunos dos 5.º e 7.º 
anos  

Português, BE 120 euros 
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Novembro 
(data a definir) 

Formação de 
Arbitragem – 

Fase Escola de 
Basquetebol, 

Futsal, Natação, 
Náuticas e BTT 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do Desporto 
Escolar 

Professores 
responsáveis por 

grupo/equipa 

 

 10 de dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comemoração do 
dia dos Direitos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição com 
todos os artigos 

 
I - Enquadramento: 
Filosofia 10º Ano:  
- A Ação Humana: 
- Liberdade e determinismo na ação humana 
- Valores e cultura - a diversidade e o diálogo 
das culturas 
- relativismo cultural e direitos humanos 
- diálogo entre as diversas culturas - 
Temas/problemas do Mundo Contemporâneo 
- os Direitos Humanos e a Globalização. 
Psicologia B do 12º Ano:  
- Processos Sociais: 
- Processos de cognição social. 
- A categorização. 
- Representações sociais. 
- Processos relacionais e grupais: 
- Estereótipos, preconceitos e discriminação. 
II– Objetivos a atingir: 
- Sensibilização para o significado dos valores 
trans-subjetivos – Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; 
- Contacto com diferentes mundividências, 
motivações – abertura à diferença; 
- Estimular o sentido crítico e inter-relação com 
os outros; 
- Proporcionar o respeito pela identidade 
cultural (tolerância); 
- Exercitar a capacidade de observação, 
reflexão e diálogo em grupo. 
 
EMRC  
- Reconhecer os valores fundamentais da vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10º/11º/12º Anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Docentes de 
Filosofia / 

Psicologia e 
EMRC 

100 € 
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da DUDH; 
apresentação dos 
artigos em vídeo; 
convite à 
comunidade 
escolar a trazer 
roupa branca. 
 

social e humana 
- Organizar um universo coerente de valores, a 
partir de um quadro de interpretação ética 
humanista e cristã;  
- Mobilizar princípios e valores éticos para a 
orientação do comportamento em situações 
vitais do quotidiano; -  
- Relacionar-se com os outros com base nos 
princípios de cooperação e solidariedade. 

 
5.º / 6.º Anos 

 
16 de dezembro 

(manhã) 
 

Corta Mato 
Escolar 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 4.º ano, 
2.º e 3.º ciclos e 

secundário 

Grupo 260 e 620/  
Associação de 

Pais, CM 
Gondomar, União 
de Freguesias de 

Melres/Medas 

 

 
16 de dezembro 

(manhã) 
 

Corrida dos 
Veteranos 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença; Promover um contato permanente e 
estruturado com os Pais e EE 

Professores, 
funcionários e 

encarregados de 
educação 

Grupo 260 e 620/  
Associação de 

Pais, CM 
Gondomar, União 
de Freguesias de 

Melres/Medas 

 

16 de dezembro  Festa de Natal 
 Articular com a comunidade educativa em 

particular com a comunidade familiar; 

 Educar para os valores. 

Crianças, pais/EE e 
comunidade 

Docentes, AO 
Pais/EE 

(Prendas para 
pais, crianças, 
festa com pais)  

€1.100 

16 de dezembro  
Festa de Natal 

(1.º Ciclo) 

- Desenvolver atitudes de solidariedade; 
- Estreitar laços de amizade entre os alunos 
e/ou a comunidade. 

Alunos 

Professores 
.Associações de 
Pais e 
Encarregados de 
Educação 

. 10€ por 
aluno. 

Dezembro 
Mensagens de 

Natal 

Adquirir/desenvolver conhecimentos sobre as 

culturas e civilizações inglesa, francesa e 

espanhola numa perspetiva intercultural. 

 Respeitar o património cultural e 

sensibilizar para a importância da preservação 

dos costumes e tradições. 

Alunos dos 2.º e 3.º 
Ciclos 

 Espanhol (3.º 
ciclo); Francês 

(3.º ciclo);Inglês 
(2.º e 3.ºciclos) e 

BE  

Sem custos 
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Dezembro 
(data a definir) 

Jantar de Natal Comemorações de datas festivas 
Professores e 
Assistentes 

Direção 500€ 

Dezembro 
(data a definir) 

Convívio 
desportivo de 

Voleibol 
Pais/Filhos 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 
pertença; Dar visibilidade às iniciativas 

inovadoras 

Alunos grupo/ 
equipa de voleibol 

Professora 
responsável pelo 
grupo de voleibol 

(Alexandra 
Barradas) 

 

Dezembro 
(a aguardar 

confirmação) 

Corta Mato 
Concelhio 

 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos apurados do 
Corta Mato Escolar 

Câmara 
Municipal de 
Gondomar 

 

1.º Período 
(data a definir) 

Jogo exibição de 
voleibol 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença; Dar visibilidade às iniciativas 
inovadoras 

Comunidade escolar 
ALA Nun’Alvares 

de Gondomar 
 

1.º Período 
(data a definir) 

Aula de Voleibol 
(carece de 

confirmação) 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

ALA Nun’Alvares 
de Gondomar 

 

1.º Período 
(data a definir) 

 

Atividade 
divulgação Gira 
Vólei (carece de 

confirmação) 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 4º ano 
Associação de 

Voleibol do Porto 
 

1.º Período 
(data a definir) 

Torneio de 
Abertura do 

Desporto Escolar 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do Clube de 
Desporto Escolar 

CLDE - Porto 
 

1.º Periodo 
(carece de 

confirmação) 

Torneio Inter - 
Escolas 

(Local - ALA) 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 

Alunos do Gira Vólei 

ALA Nun’Alvares 
de Gondomar / 
Associação de 

Pais 
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pertença 

1.º Período  
(carece de 

confirmação) 

Campo de Férias 
de Voleibol 

(Local - ALA) 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do Gira Vólei 
e grupos/equipa de 

Voleibol 

ALA Nun’Alvares 
de Gondomar 

 

1.º Período 
Mega Sprinter  
(fase turma) 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos 2.º e 3.º 
ciclos e secundário 

Grupo Disciplinar 
de Educação 

Física 

 

1.º Período 
Torneio de 

Basquetebol 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos e secundário 

Professores 
responsáveis 
pela Atividade 

Interna 

 

 
1.º Período 

 
Torneio de bola 

ao capitão 
5.º Ano 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença. Promover e proporcionar aos alunos 
momentos de competição 

 
Alunos do 5.º Ano 

Grupo 
de 

Educação Física 

 

1.º Período 

 
- Comemoração 
do Dia 
Internacional da 
Filosofia 

I – Enquadramento programático: 
Filosofia 10º Ano 

 A filosofia como atitude. 
- A filosofia como sabedoria prática. 

  Rede conceptual da ação.   
Filosofia 11º Ano: 

 Argumentação e Retórica. 
  - A argumentação como processo de 

comunicação.                                                  
II – Objetivos específicos: 

  Sensibiliza-se para a importância da 
filosofia. 

 Exercita a capacidade dialógica; 

 Ausculta sons, imagens...desperta sentidos. 

10.º / 11.º Anos 
Docente de 

Filosofia 
50 € 
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 Aplica competências: de crítica e de inter-
relação com os outros; 

 Sente a reflexão filosófica como parte da 
atividade integrante do quotidiano; 

Exercita o gosto pelo raciocínio, através de 
jogos lógicos. 

1.º Período 
Visita de estudo à 
cidade do Porto 

Contactar com o Património Natural da região 
envolvente 

 

Alunos com CEI da 
escola sede 

Docentes de 
Educação 
Especial 

 

Todo o 1.º Período 

Treinos e 
Competições 
realizados na 

Atividade Externa 
- CDE 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos do Clube de 
Desporto Escolar 

Coordenação 
Local de 

Desporto Escolar 

 

Final do primeiro 
período 

 

 
Recital de Natal 

 

-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 

Usar a voz como instrumento musical. 

-Usar correctamente a Flauta de bisel. 

-Conhecer e aplicar as técnicas adequadas a 
cada instrumento; 

-Ser capaz de planear e julgar experiências de 
âmbito sonoro; 

-Desenvolver a paciência e a tolerância, 
ouvindo e observando o trabalho realizado 
pelos colegas; 

-Ser capaz de praticar e aceitar críticas justas; 

-Criar interesse e motivação nos alunos 
levando-os a participar em ações musicais 
quer ao nível do desempenho, quer ao nível da 
planificação. 

-Alunos 2.º ciclo 
(coro e ensemble 
instrumental) 
- Comunidade 
Educativa 
 

Grupo 250  
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1
 Atividade a realizar nas Escolas do primeiro ciclo. 

Final do primeiro 
período 

 

Festa de Natal1 
(1.º Ciclo) 

-Usar a voz como instrumento musical. 
-Usar correctamente a Flauta de bisel. 
-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 

-Alunos 1.º ciclo  Grupo 250 e 110  

6 a 13 de janeiro 
(Sujeito a alterações 

dependendo das 
condições 

climatéricas) 

Cantar as 
Janeiras 
(1.º Ciclo) 

- Conhecer e vivenciar o património oral dos 
nossos antepassados. 

Alunos/ 
Comunidade 

Educativa 

Professores e 
outros 

Associação de 
Pais 

5€ por aluno 

13 de janeiro 

Visita de estudo à 
Assembleia da 
República e 
Pavilhão do 
Conhecimento 
 

Perspetiva geográfica: 

- Motivar os alunos para conteúdos 

programáticos a lecionar; 

- Estimular o gosto pelo nosso património; 

- Reconhecer os regimes ditatoriais como um 

obstáculo ao desenvolvimento; 

- Conhecer o funcionamento da Assembleia da 

República - órgão de representação dos 

diferentes partidos e bastião de um regime 

democrático; 

- Reconhecer a importância da Cooperação 

dos PD na promoção do desenvolvimento dos 

PED. 

- Fomentar as relações interpessoais. 

Perspetiva histórica: 

 Motivar os alunos para os conteúdos 

programáticos a lecionar, especificamente, 

os temas Portugal, da 

1.ª República à Ditadura Militar e A 

Revolução Democrática Portuguesa de 

1974; 

 Formar cidadãos responsáveis e civicamente 

empenhados; 

9.º ano 
Docentes de 
Geografia e 

História  
1500 € 
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 Fomentar o convívio e as relações 

interpessoais professores/alunos e 

alunos/alunos. 

 

Janeiro 
(data a definir) 

Mega sprinter 
fase escola 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos apurados na 
fase turma 

Grupo disciplinar 
de Educação 

Física / 
Professores com 
atividade interna 

 

24 de fevereiro  
Desfile de 
Carnaval 

 Promover a participação das famílias nas 
iniciativas do JI valorizadoras das tradições 
locais e ou dos temas identificados como 
pertinentes e com relevância social. 

Crianças, pais/EE e 
comunidade 

Docentes, AO 
Pais/EE 

€450 

24 de fevereiro 
Desfile de 
Carnaval 
(1.º Ciclo) 

- Promover a criatividade e a estética; 
- Recriar personagens e ações relacionadas 
com o Carnaval /entrudo e/ou um tema. 

Comunidade 
Educativa 

. Associações de 
Pais; 
. Encarregados 
de educação; 
. GNR. 

5€/aluno 

 
24 de fevereiro 

 
Dia da Ciência 

- Despertar nos jovens a curiosidade pelas 
Ciências; 
- Desenvolver capacidades e atitudes nos 
jovens, de forma a contribuir para o seu 
enriquecimento de saberes científicos e 
culturais. 
- Promover a articulação entre as ciências 
naturais e físico-químicas matemática e TIC. 
- Fomentar atividades que promovam o 
desenvolvimento de competências na área 
experimentação. 
- Fomentar o gosto pelas ciências. 
- Compreender a importância das atividades 
experimentais no ensino das ciências. 
- Promover a inovação dos métodos de ensino 
aprendizagem. 
- Valorizar a imagem da escola junto da 
comunidade escolar. 

Todos os alunos da 
Escola Básica com 
participação de um 

Jardim e uma 
escola 1.º ciclo 

Grupos 230, 500, 
510 e 520 

 
100 euros 

reagentes e 
outros 

materiais 
pereciveis 
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2 de março Vinda de escritor 

 
Proporcionar o contacto com 
escritores. 
 
Promover o gosto pela leitura. 

Alunos do, 2.º e 3.º 
ciclos e de 
secundário 

Depart. de 
Línguas 
BE 

50 euros 

 09 de março 

Visita de estudo à 
Assembleia da 
República e 
Museu Calouste 
Gulbenkian 

 
No âmbito de GEOGRAFIA A/C 
- Motivar os alunos para conteúdos 

programáticos a lecionar; 

- Identificar características do espaço urbano; 
- Compreender a organização do espaço 
urbano; 
- Reconhecer as cidades como centros de vida 
social, económica e cultural; 
- Reconhecer a importância das vias de 
comunicação/transportes no crescimento da 
cidade; 
- Constatar os problemas existentes numa 
cidade; 
- Conhecer o funcionamento da Assembleia da 

República - órgão de representação dos 

diferentes partidos e bastião de um regime 

democrático; 

- Fomentar as relações interpessoais. 

 

No âmbito de HISTÓRIA/AI 

. Contactar diretamente com as fontes 
históricas; 
. Sensibilizar os alunos para a preservação do 
património histórico-cultural; 
. Estabelecer a ligação entre a herança cultural 
e o presente; 
. Realçar a importância dos museus e 
monumentos para o processo de ensino-
aprendizagem. 
. Formar cidadãos responsáveis e civicamente 
empenhados; 

11.º e 12.º anos 
Docentes de 

Geografia A e C, 
A.I., e História A 

1500 € 
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. Fomentar o convívio e as relações 
interpessoais professores/alunos e 
alunos/alunos. 
 
. Motivar os alunos do 11.ºA para conteúdos 
programáticos a lecionar: 

4.2.2. A Europa dos parlamentos: sociedade 
e poder político. 
5.4. A implantação do Liberalismo em 
Portugal. 
5.5.2. O romantismo, expressão da 
ideologia liberal: revalorização das raízes 
históricas das nacionalidades; exaltação da 
liberdade; a explosão do sentimento nas 
artes plásticas, na literatura e na música. 
6.5. Os caminhos da cultura. 

 
. Motivar os alunos do 12.ºB para conteúdos 
programáticos a lecionar: 
      7.1.4. Mutações nos comportamentos e na 
cultura - Caracterizar as principais vanguardas 
artísticas. 
7.1.5. Portugal no primeiro pós-guerra - 
Compreender os condicionalismos que, em 
Portugal conduziram à falência da 1.ª 
República e favoreceram a ascensão de forças 
conservadoras e a implantação de um regime 
autoritário. Analisar o impacto do modernismo 
em Portugal. 

Março  
 

Semana 
concelhia da 

leitura 

Valorizar as diversas línguas e culturas numa 
perspetiva de integração intercultural. 
Promover o acesso a um leque diversificado de 
saberes e bens culturais. 

Alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos  

Dep. Línguas e 
BE 

Sem custos 

 
 

Março –  
(Final do mês) 

 

IV Corrida/ 
Caminhada À 
Beira Douro 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

Comunidade 
Escolar 

Grupo de 
Educação Física / 

Associação de 
Pais, CM 

Gondomar e 
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pertença; Consolidar o Agrupamento como 

polo promotor de atividades culturais no Alto 

do Concelho de Gondomar; Promover um 

contato permanente e estruturado com os Pais 

e EE 

União de 
Freguesias 

Melres/ Medas 

03 de abril (?) Encontros com… 
 Sensibilizar para as diversas expressões 

artísticas. 

Todos as crianças 
do JI´s e 

comunidade 

CD do pré-
escolar 

(Transporte e 

bilhetes) 

€800 

Abril 

Comemoração do 
Dia do Livro: 
Encontro com 
escritores/ 
contadores de 
histórias; 
Participação na 
semana concelhia 
da leitura (1.º 
Ciclo) 

- Incentivar o prazer da leitura e da escrita; 
- Desenvolver competências de leitura e 
produção de textos; 
- Promover o contato com um escritor/contador 
de histórias. 

Alunos do 1.º Ciclo 
 

Professores e 
outros 

. Encarregados 
de Educação 

e/ou Associações 
de Pais 

. 2€ por aluno 

 
2.º Período 

 
Atividade – 

suporte básico de 
vida 

 
- Promover a aquisição de competências de 

socorrismo 
 

- Valorizar a imagem da escola junto da 
comunidade escolar. 

 
Alunos do 9ºano 

(120) 

Elisabete 
Carvalho e 

Anabela Andrade 

 
2 euros cafés 

 
2.º período 

Visita de estudo 
ao parque 

paleozoico de 
Valongo e 

planetário do 
Porto 

- Despertar nos jovens a curiosidade pelas 
Ciências; 

- Desenvolver capacidades e atitudes nos 
jovens, de forma a contribuir para o seu 
enriquecimento de saberes científicos e 

culturais. 
- Articular com os grupos de ciências naturais e 

físico-químicas. 
- Promover o contacto dos alunos com 

ambientes extra-escolares. 
- Despertar nos jovens interesse pela 

Astronomia. 

Alunos do 7.º ano GR 510 e 520 

3,5 euros aluno 
+ 5 euros prof. 

 Planetário) 
+ 500 euros 
transporte 



 
17 

 
2.º período 

 
 

Semana de 
conferências e Dia 

da Ciência 

 
 

Palestras CIIMAR 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Biologia 
nos alunos do Ensino Básico e Secundário, em 
particular fomentando o interesse pelo ensino 

prático, laboratorial, desta disciplina; 
- Aproximar a universidade do ensino 

secundário, introduzindo conceitos e práticas 
que introduzam o estudante à realidade 

universitária; 
- Relacionar a Biologia com a realidade 

económica e social (ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo uma melhor 

cidadania; 

 
Alunos do básico e 

secundário 
 
 

 
Elisabete 

Carvalho com a 
colaboração dos 
outros docentes 

do grupo 520 

10 euros 

2.º Período 

Palestra 
direcionada para 
a questão dos 
direitos humanos 
(Emigrante 
/Imigrante) 
 

– Objetivos a atingir: 
- Sensibilização para o significado dos valores 
trans-subjetivos – Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; 
- Abertura a diferentes mundividências/ 
abertura à diferença; 
- Estimular o sentido crítico na inter-relação 
com os outros; 
- Proporcionar o respeito pela identidade 
cultural (tolerância); 
- Exercitar a capacidade de observação, 
reflexão e diálogo em grupo. 
- Identificar causas da “produção em massa de 
refugiados”; 
- Compreender a nova condição de ‘refugiado’: 
ausência de cidadania (hors du nomos); 
- Compreender a identidade do ‘refugiado’ na 
carência de autodefinição e de autoafirmação – 
suas consequências; 
- Compreender as questões subjacentes aos 
problemas com que a Europa se debate no 
diálogo e interação com a alteridade. 

11.º/12.º Anos 

Docentes de 
Filosofia 

História A 
Geografia A  

100 € 

 2.º e 3.º períodos 
Idas ao teatro 

 

Aperfeiçoar o sentido estético. 
 
Estimular a imaginação e a criatividade. 
 
Desenvolver o gosto pelo teatro. 

Alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos e secundário  

Português 4 000 euros 
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Promover o gosto pela leitura. 
 
Aprofundar o conhecimento do texto dramático. 

2.º período 
Visita de estudo a 

Sintra 

Motivar os alunos para o estudo da obra Os 
Maias.  
Contribuir para uma melhor compreensão da 
obra através do contacto direto com locais  
onde se desenrola a ação.  
Estimular o gosto pelo património cultural 
português. 
Fomentar as relações interpessoais. 

Alunos do 11.º ano Português 3 000 euros 

2.º período 
Visita de estudo a 

Mafra 

 
Visitar o Palácio Nacional de Mafra.  
Fazer uma integração histórica da narrativa 
Memorial do Convento. 
Relacionar aspetos da visita guiada com o 
estudo da narrativa  Memorial do Convento. 

Alunos de 12.º ano Português e BE 
1200 euros 

 

2.º período 
Visita de estudo a 

Espanha 

 
Estimular o gosto pelo património cultural 
espanhol. 
Fomentar as relações interpessoais. 

Alunos de 9.º ano Espanhol 8000 euros 

2.º Período 
Torneio de 
Andebol 
6.º Ano 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença. Promover e proporcionar aos alunos 

momentos de competição 

Alunos do 6.º ano 
Grupo disciplinar 

de Educação 
Física 

 

2.º Período 
Torneio de 
Andebol 
7.º Ano 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença. Promover e proporcionar aos alunos 

momentos de competição 

Alunos do 7.º ano 
Grupo disciplinar 

de Educação 
Física 
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2.º Período 

Visita de estudo à 
Nau Quinhentista, 
Alfândega Régia e 
Casa do Barco 
em Vila do Conde 

 

Perspetiva geográfica: 

- Identificar diferentes tipos de pesca. 

- Distinguir os diferentes tipos de pesca em 

função da localização, da permanência no mar 

e dimensão das embarcações e tripulação. 

- Identificar os impactos da atividade piscatória. 

Perspetiva histórica: 
- Contactar diretamente com as fontes 
históricas; 
- Sensibilizar o aluno para a preservação do 
património nacional; 
- Identificar ritmos e etapas da expansão 
portuguesa; 
- Identificar navegadores portugueses e 
respetivos achamentos/descobertas; 
- Identificar instrumentos de navegação ligados 
às Descobertas; 
- Reconhecer o papel de Portugal no 
alargamento do conhecimento da Terra. 

8.º Ano 
Docentes de 
Geografia e 

História 
800 € 

2.º Período 

Palestra: 
Neuropotenciaçã
o – desafios 
éticos 

- Sensibilizar a população em geral para os 
novos desafios bioéticos associados às novas 
biotecnologias; 
- Informar a população em geral sobre o que é 
a neuropotenciacão e os seus eventuais usos. 

Toda a comunidade 
educativa 

Departamento 
CHS 

50 € 

Todo o 2.º Período 

Treinos e 
Competições 
realizados na 

Atividade Externa 
- CDE 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos do Clube de 
Desporto Escolar 

Coordenação 
Local de 

Desporto Escolar 

 

Maio  
(integrada nos 

serões 
/conferências) 

Atividade coletiva 
dos jardins de 

infância 

 Ampliar as oportunidades de acesso à 
cultura nas suas diversas dimensões; 

 Articular entre ciclos. 

Crianças, pais/EE e 
comunidade 

Docentes do pré-
escolar 

(Formação e 

material) 

€900 
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  Maio 
Semana das 
Expressões 

 

 Dominar atividades coordenadas e 
interligadas, para a realização de um 
objetivo; 

 Explorar estruturas no âmbito da forma e 
função 
 

Comunidade 
Escolar 

 
 
 

EV e ET 
 

 
3.º período, na 

semana das 
Expressões  (no 

intervalo de quinze 
minutos, do turno 

da manhã e da tarde 
) 

 
 
 
 

Dia da Música 

-Conhecer e aplicar as técnicas adequadas a 
cada instrumento. 

-Ser capaz de planear e julgar experiências de 
âmbito sonoro. 

-Usar a voz como instrumento musical. 
-Usar correctamente a Flauta de bisel. 
-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 

 
 

Comunidade  
escolar 

 

- Grupo 250  e 
Alunos 2.º ciclo 
(grupo coral/ 
instrumental) 

 

 

 
 

Maio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Serão Musical 
 

 
 
 

-Aplicar as técnicas adequadas a cada 
instrumento; 

-Ser capaz de planear e julgar experiências de 
âmbito sonoro; 

-Desenvolver a paciência e a tolerância, 
ouvindo e observando o trabalho realizado 
pelos colegas; 

-Ser capaz de praticar e aceitar críticas justas; 

-Criar interesse e motivação nos alunos 
levando-os a participar em ações musicais 
quer ao nível do desempenho, quer ao nível da 
planificação. 

 
 
 
 
 

- Comunidade 
Educativa 

 
 
 
 
 

Orquestra de 
Sopros / Banda 
Musical de 
Melres / Junta de 
Freguesias 
Melres/Medas 
 

250€ 

-Usar a voz como instrumento musical. 
-Usar correctamente a Flauta de bisel. 
-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 

-Alunos 2.º ciclo 
(grupo coral/ 
instrumental) 
Banda Musical de 
Melres / Junta de 

Freguesias 
Melres/Medas 
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Maio 

 
 

Visita de estudo 
ao litoral de Gaia 
– Biodiversidade 

das poças de 
marés. 

-Enumerar as funções e serviços prestados por 
ecossistemas marinhos distintos; 

- Identificar e discutir as principais ameaças em 
diferentes ecossistemas marinhos; 

- Aproximar os alunos às comunidades 
tradicionais e à sua cultura, estimulando 

práticas para sua preservação; 
- Compreender os conceitos de estrutura, de 

funcionamento e de equilíbrio dos 
ecossistemas; 

- Diversificar o espaço de aprendizagem, 
recorrendo a novos ambientes numa 
perspetiva de interligação científica e 

tecnológica, 

 
Alunos dos 8º ano 

 
Docentes do 
grupo 520 

e 510 

300 euros 
transporte 
+25 euros 

guiões 

Maio/junho 
 

Participação nos 
serões culturais 

Participar e dinamizar um serão cultural com 
temáticas alusivas à educação especial. 

Temática a definir posteriormente. 
 

Docentes 
Assistentes 

operacionais 
Comunidade 

educativa 

Docentes de 
Educação 
Especial 

 

30 e 31 de maio e 2 
de junho 

Deslocação dos 
alunos do 4.º ano 

à Escola sede 

Promover a articulação entre ciclos e 
integração dos alunos do 4.º ano na escola 

sede 
Alunos Professores 

. Transporte: 
3€ 

. Almoço: 
1,50€ 

1 de junho 
Dia Mundial da 

Criança 
(1.º ciclo) 

- Vivenciar momentos de diversão e convívio. Alunos 

Professores 110 
e  
 Associações de 
Pais; Juntas de 
freguesia 

. 5€ por aluno 

14 de junho 
Dia do 

agrupamento 

Aprofundar a articulação entre ciclos 
promover o envolvimento da comunidade 
escolar e educativa. 

Crianças, pais/EE e 
comunidade 

Direção, 
docentes e AO  

€250 

14 de junho 

 
Concursos de 

soletração  e de 
provérbios 

 
Adquirir e desenvolver conhecimentos sobre as 
línguas portuguesa, inglesa, francesa e 
espanhola 

Concurso de  
soletração: alunos 

do 2º ciclo e 7.º ano. 
Concurso de 

provérbios: alunos 

Português, 
Inglês, Francês, 
Espanhol, BE 

60 euros 
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de 8.º ano  

14 de junho 
Dia do 

Agrupamento 
 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença; Consolidar o Agrupamento como 

pólo promotor de atividades culturais no Alto 

do Concelho de Gondomar; Promover um 

contato permanente e estruturado com os Pais 

e EE 

Comunidade 
educativa 

Grupos 
disciplinares de 

Educação Física, 
ET e EV 

 

14 de junho 
Dia do 

Agrupamento 

Colaborar na atividade proposta pela Direção 
Executiva. 
Promover o convívio dos vários elementos da 
comunidade educativa. 
Promover o trabalho colaborativo dos 
elementos do departamento. 

Comunidade 
educativa 

Direção, Dep. 
Línguas e outros 

150 euros 

14 de junho 
 

Dia do 
Agrupamento. 

 

Promover atividades que envolvam a 
Comunidade. 

 

Comunidade 
Educativa 

 
Todos os 

docentes da Ed. 
Especial 

 

14 de junho 
Dia do 

Agrupamento 

- Fomentar relações cordiais entre alunos, 
 professores e EE / pais.  
- Incrementar o espírito de grupo no contexto 
da comunidade educativa. 

Comunidade 
educativa 

Todos os 
docentes do 

Departamento 
CHS 

 
 

250 € 

14 de junho 
Dia do 

Agrupamento 
(1.º Ciclo) 

- Promover o encontro e a partilha entre todos 
os elementos da comunidade educativa; 
 - Desenvolver a afetividade; 
- Participar em diferentes atividades lúdico-
didáticas. 

Alunos/ 
Comunidade 

Educativa 

Professores e 
outros 

Associação de 
Pais 

300 € 



 
23 

22 e 23 de junho 
Final do ano 

lectivo 
(1.º Ciclo) 

- Valorizar o percurso escolar; 
- Promover o convívio e a amizade. 

Alunos 
Comunidade 

Educativa 

Professores e 
outros / 

. Associações de 
Pais; 
 Encarregados de 

educação 

. Transporte: 
150€ por 
autocarro 
(meio dia); 
300€ por 

autocarro (dia 
inteiro) 

. Entradas por 
aluno: 7,5€ 

 

Todo o 3.º Período 

Treinos e 
Competições 
realizados na 

Atividade Externa 
- CDE 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos do Clube de 
Desporto Escolar 

Coordenação 
Local de 

Desporto Escolar 

 

3.º Período 
Torneio 3x3 

Voleibol 
 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 8.º ano 
Grupo de 

Educação Física 
 

3.º Período 

Visita ao Museu 
interativo dos 
Descobrimentos 
no Porto 

- Contactar diretamente com as fontes 
históricas; 
- Sensibilizar o aluno para a preservação do 
património nacional; 
- Identificar ritmos e etapas da expansão 
portuguesa; 
- Identificar navegadores portugueses e 
respetivos achamentos/descobertas; 
- Identificar instrumentos de navegação ligados 
às Descobertas; 
- Reconhecer contactos civilizacionais e 
respetivos contributos entre os Portugueses e 
os povos que contactaram em África, Oriente e 
no Brasil; 
- Reconhecer o papel de Portugal para o 
alargamento do conhecimento da Terra. 

5.º Ano 
 

Docentes de 
HGP 

 
600 € 
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2
 Atividade a realizar nas Escolas do 1.º ciclo. 

3.º Período 

 Centro 
interpretativo da 
Batalha de 
Aljubarrota 

Perspetiva geográfica: 

- Identificar a diversidade de paisagens no 
território. 
- Identificar fenómenos naturais e humanizados 
no território. 
- Observação de paisagens cársicas e suas 
características. 
Perspetiva histórica: 
- Contactar diretamente com as fontes 
históricas; 
- Sensibilizar o aluno para a preservação do 
património nacional; 
- Identificar vestígios medievais. 

7.º Ano 

 
Docentes de 

História 
Geografia 

1000€ 

 
 
 

 
 
 

3.º Período 
 
 
 
 
 

 
Convívio familiar 
EMRC 
 
 
 
 
 
Visita à Sé  
Catedral, 
Sinagoga e 
Mesquita do 
Porto / 
 
 
 
Encontro de 
Alunos de EMRC. 

Objetivos: 
- Organizar uma visão concordante do mundo 
e um universo coerente de valores, fundado na 
autonomia moral; 
- Sensibilizar para os valores da convivência 
pacífica e solidificar os lanços de amizade 
entre os alunos inscritos em EMRC. 
Relacionar-se com os outros com base nos 
princípios de cooperação e solidariedade. 
Objetivos:  
- Organizar uma visão concordante do mundo 
e um universo coerente de valores, fundado na 
autonomia moral; 
- Sensibilizar para os valores da convivência 
pacífica e solidificar os lanços de amizade 
entre os alunos inscritos em EMRC. 
Relacionar-se com os outros com base nos 
princípios de cooperação e solidariedade. 

 
Alunos de EMRC, 

Famílias e 
Docentes 

 
 
 
 
 

 
 

Alunos de EMRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente de 
EMRC 

 
 
1500 € 
 
 
 
 
 

 
 
 

1100 € 
 

 
Final do terceiro 

período 

 
 

Festa de final do 
ano letivo2 

-Usar a voz como instrumento musical. 
-Usar correctamente a voz e o aparelho vocal. 
-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 
-Usar correctamente a Flauta de bisel. 

 
Comunidade  

escolar 

 

 
Grupos 110 e 250 
-Alunos do 1.º 
ciclo 
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Final do terceiro 

período 

 
Dia do 

Agrupamento 

-Conhecer e aplicar as técnicas adequadas a 
cada instrumento; 

-Ser capaz de planear e julgar experiências de 
âmbito sonoro; 

-Usar a voz como instrumento musical. 
-Usar correctamente a Flauta de bisel. 
-Adquirir hábitos de interpretação vocal e 
instrumental em grupo. 
-Usar corretamente a voz e o aprelho vocal. 

Comunidade  
escolar 

 
 Grupo 250 
-Alunos do 1.º 
ciclo 
-Alunos 2.º ciclo 
(grupo 
coral/instrumental
) 
-Orquestra de 
Sopros. 

 

Final do ano letivo 
 

Final do  
“jogo do 24” 

- Incentivar e valorizar o gosto pela 
matemática. 

- Promover aptidões de resolução de 
problemas 

-Treinar o raciocínio lógico matemático 

40 alunos GR  230 

s/ custos 
(prémios 

angariados 
pelo grupo) 

Junho 
Festa final de ano 

letivo 
 Promover o convívio entre famílias 

/comunidade e jardins de infância. 

Crianças, pais/EE e 
comunidade 

Docentes, AO, 
pais/EE 

€1000 

Ao longo do ano 
letivo  

Articulação entre 
ciclos 

 Desenvolver atividades facilitadoras de 
transição de ciclo. 

Docentes  Docentes e AO  
€50 

Ao longo do ano 
letivo 

-Atividades de 
apoio à 
aprendizagem na 
área de 
português: 
 .Dinamização “do 
livro” que 
consiste na 
apresentação 
(encenação), 
leitura e 
exploração de 

- Implementar medidas visando a melhoria dos 
resultados dos alunos; 

- Reforçar a aprendizagem, na área de 
português, nomeadamente no domínio da 

leitura e escrita. 
 
 
 
 

Alunos/ 
Comunidade 

Educativa 

 
Professores  e 

outros 

 
10€/aluno 
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livros; 
.Leitura 
obrigatória de 
obras; 
.Registo das 
obras lidas ao 
longo do ano 
. Participação em 
atividades 
promovidas pela 
Biblioteca de 
Agrupamento 

Ao longo do ano 
letivo 

. Visitas de 
estudo no âmbito 

do Programa 
“Percursos 

D’Ouro” 

Promover a articulação dos conteúdos 
estudados em sala de aula, numa perspetiva 

integradora com outras áreas do 
conhecimento. 

Alunos 

Câmara 
Municipal de 
Gondomar e 
professores 

 
Preço 

autocarro:150€ 
por viagem 

 

Ao longo do ano 
letivo 

. Visitas de 
estudo. 

 

- Promover a articulação dos conteúdos 
estudados em sala de aula, numa perspetiva 

integradora com outras áreas do 
conhecimento. 

Alunos Grupo 110 

. Transporte: 
200€ por 
autocarro 
(meio dia); 
300€ por 

autocarro (dia 
inteiro) 

. Entradas por 
aluno: 7,5€ 

Ao longo do ano 
letivo 

Atividades de 
Enriquecimento 

Curricular 
(Educação Física 

e Expressão 
Dramática) 

- Dinamizar atividades extracurriculares que 
abranjam diferentes áreas de interesse. 

Alunos 

Câmara 
Municipal de 
Gondomar/ 
Professores 

. Sem custos 
diretos para o 

aluno 
. Custo 

professor/hora 
e materiais 

Ao longo do ano 
letivo 

Saídas 
pedagógicas 

 Fomentar o conhecimento de novas 
realidades. 

Crianças, docentes, 
AO e comunidade 

educativa 
Docentes e AO  

€1000 

Ao longo do ano 
letivo 

Dinamização de 
Projetos / 

 Desenvolver atividades de acordo com os 
interesses dos alunos  

Comunidade 
Escolar 

 
Grupo de EV e 
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Clubes 
(dependendo da 
disponibilidade e 
compatibilidade 

de horários e dos 
espaços físicos) 

 Promover as relações interpessoais 
assim como a dinâmica de grupo. 

 Proporcionar de forma lúdica, a ocupação 
de tempos livres dos alunos.  

ET 
 2.º Ciclo  e 
ET 3.º Ciclo 

Ao longo do ano 
letivo 

Realização de 
trabalhos 

alusivos a Épocas 
Comemorativas/ 

Festivas. 

 
Comunidade 

Escolar 

 
Grupo de EV e 

ET  
 2.º Ciclo e  
ET 3.º Ciclo 

 

Ao longo do ano 
letivo 

 

 
Desafio do mês 
2.º ciclo + Final 

- Incentivar e valorizar o gosto pela 
matemática. 
- Promover aptidões de resolução de 
problemas 
-Treinar o raciocínio lógico matemático 

190 alunos do 5.º e 
6.º ano 

GR  230 

10 euros 
fotocópias 
10 euros 

fotocópias 

Ao longo do ano 

 
Torneios de 

Futsal 
2.º Ciclo 

 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença. Promover e proporcionar aos 

Alunos momentos de competição 

Alunos 2.º ciclo 
Grupo disciplinar 

de Educação 
Física 

 

Ao longo do ano 

 
Torneios de 

Futsal 
7.º Ano 

 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 
estes sintam a escola como um espaço de 
pertença. Promover e proporcionar aos alunos 
momentos de competição 

Alunos do 7.º ano 
Grupo de 

Educação Física 
 

Todo o ano letivo 
 

Torneio de 
Futebol (9.º ano) 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos do 9.º ano 
Grupo de 

Educação Física 
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Todo o ano letivo 

Implementar 
Planos 

Individuais de 
Transição 

Sensibilização dos alunos para uma futura 
integração profissional; 
Criar condições que permitam a inserção social 
e socioprofissional dos alunos; 
Promover a articulação da escola com a 
comunidade. 

Alunos da 
Educação Especial 

(3º ciclo e 
secundário) 

Helena Cerejo, 
Rosa Matias 

 
 

 

 
Ao longo do ano 

letivo 

 
Segura net 

- Aquisição e desenvolvimento de saberes e 
competências. 
- A promoção da autonomia e cidadania dos 
alunos, este projeto será mais um passo para 
uma aprendizagem de navegação segura na 
Web. 

 
Alunos de TIC 

 
 

S/ custos 

Ao longo do ano 
letivo 

Participação em 
concursos 
literários 

Fomentar o gosto pela leitura/escrita criativa. 
Promover o envolvimento dos alunos em 
atividades concelhias e/ou nacionais. 
Projetar o agrupamento para o exterior. 

2.º e 3.º ciclos e 
secundário 

Português e BE       Sem custos 

Ao longo do ano 
letivo 

Exposição de 
trabalhos 

  - Elevar os níveis de autoconhecimento e 
autoestima; 
  - Identificar necessidades de melhoria e 
formas de ultrapassar áreas frágeis; 
 - Melhorar as competências analíticas e de 
expressão escrita; 
 - Identificar estruturas de trabalhos 
científicos e capacitar-se nesta área; 
 - Otimizar o recurso às tecnologias de 
informação, como meio de pesquisa e 
estudo; 
 - Melhorar os resultados escolares. 

6.º Ano 
Docentes de 

HGP 
50 € 

Data a definir 
Corta Mato 

Distrital 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos apurados no 
Corta Mato Escolar 

Coordenação 
Local de 

Desporto Escolar 
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Data a definir 
 

Dia Desportivo do 
1º Ciclo 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 
pertença 

Alunos do 4º ano 
das escolas do 
agrupamento; 

alunos dos 
grupos/equipa do 

CDE 

Grupo disciplinar 
de Educação 

Física 

 

Data a definir 
Atividade de Vólei 

Praia 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos do 2º e 3º 

ciclos e secundário 

Professores 
responsáveis 
pela Atividade 

Interna 

 

Data a definir 
Mega Sprinter - 
fase regional 

Incentivar e promover Atividades 

Extracurriculares; Promover a participação das 

crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 

pertença 

Alunos 
selecionados na 

fase escolar 

Coordenação 
Local de 

Desporto Escolar 

 

 
 

1º Período 
2º Período 
3º Período 

Torneio do 
Secundário (5x5) 

 
Basquetebol 

Andebol 
Voleibol 

Incentivar e promover Atividades 
Extracurriculares; Promover a participação das 
crianças/jovens na vida escolar de modo a que 

estes sintam a escola como um espaço de 
pertença. Promover e proporcionar aos alunos 

momentos de competição 

Secundário 
Grupo de 

Educação Física 
 

A definir 

Atividades de 
ocupação de 

tempos livres em 
período não 

lectivo 
(1.º Ciclo) 

- Proporcionar aos alunos um conjunto de 
diferentes vivências, dentro do seu período de 
férias, através de múltiplas atividades. 

Alunos 

Professores/ 
. Encarregados 
de educação; 
. Juntas de 
freguesia; 
CM Gondomar 

25€ por  aluno 

A definir 
Mini-olimpiadas 
da matemática 

(1.º ciclo) 

- Contribuir para a popularização e promoção 
da matemática nos jovens.  
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática 

Alunos do 3.º e 4.º 
anos 

Professores . 0.25 €/aluno 

A definir 

 
Canguru 

Matemático 
(1.º ciclo) 

 

- Contribuir para a popularização e promoção 
da matemática nos jovens.  
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática 

Alunos do 2.º, 3.º e 
4.º anos 

Professores . 25€ 
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A definir 

 
Canguru 

- Desenvolver a capacidade de interpretar e 
resolver problemas; 

- Treinar o raciocínio lógico; 
- Fomentar a participação na vida escolar; 

- Treinar o cálculo mental; 
- Cumprir regras em sociedade. 

 
90 alunos 

 
Grupos 500 e 230 

 
150 euros 
fotocópias 

 
A definir pela 

universidade de 
Aveiro 

 
Pmate Aveiro 

- - Desenvolver a capacidade de interpretar e 
resolver problemas; 

- Treinar o raciocínio lógico; 
- Fomentar a participação na vida escolar. 

 
20 alunos 10.º ano 

 
GR 510 

200 euros 
transporte 

(contempla a 
participação 

dos alunos no 
campeonato 
Nacional das 

Ciências) 

 
A definir pela 

Sociedade 
Portuguesa de 

matemática 

 
Olimpíadas da 

matemática 

Desenvolver a capacidade de interpretar e 
resolver problemas. 

- Treinar o raciocínio lógico. 
- Fomentar a participação na vida e 
- Estimular o gosto e o estudo pela 

Matemática. 
- Desmistificar as dificuldades da matemática 

salientando os aspetos lado lúdicos da mesma. 

 
 

90 alunos 

Grupo 500 
 

Grupo 230 

 
50 euros em 
fotocópias 

A definir pela 
universidade de 

Aveiro 

Campeonato 
Nacional das 

Ciências 

- Testar os conhecimentos nas áreas 
disciplinares – Biologia e Geologia e Física e 

química. 

Alunos do 10.º ano 
(52) 

GR 510 

200 euros 
transporte ( 

contemplado 
na atividade 

anterior) 

A definir 

Campanha 
Internacional de 

Pesquisa de 
Asteroides 

- Despertar nos jovens interesse pela 
Astronomia. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela Física e 
Química nos alunos do Ensino Secundário, 

considerando a sua importância na sua 
formação escolar e o seu crescente impacto 
em todos os ramos da Ciência e Tecnologia 

Alunos do 10.º ano 
(52) 

Duarte Januário s/ custos 
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A definir 
 

Olimpíadas da 
Física 

- Despertar nos jovens interesse pela 
Astronomia. 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Física e 
Química nos alunos do Ensino Secundário, 

considerando a sua importância na sua 
formação escolar e o seu crescente impacto 
em todos os ramos da Ciência e Tecnologia 

 

 
Alunos do 10.º ano 

(52) 

 
Grupo 510 

40 euros 
fotocópias 

 
A definir 

Visita de estudo a 
Lavadores (ao 
Geoparque de 
Arouca) Museu 
fossilífero de 

Canelas e Pedras 
parideiras) 

- Despertar nos jovens a curiosidade pelas 
Ciências; 

- Desenvolver capacidades e atitudes nos 
jovens, de forma a contribuir para o seu 
enriquecimento de saberes científicos e 

culturais. 

 
Alunos dos 10º e 

11ºanos 
(Geologia) 

Profs de BIOL e 
Geol do E. Sec. 

300 euros 
transporte 
+ 25 euros 

guiões 

A definir pela 
Sociedade 

portuguesa de 
Geólogos 

Olimpíadas da 
Geologia. 

- Despertar o interesse e dinamizar o 
ensino/aprendizagem da Geologia. 

- Estimular a participação dos nossos alunos 
em provas nacionais e internacionais de 

conhecimento curricular. 

 
Alunos 
11ºano 

Grupo 520 
(António Sousa) 

 
12 euros 

fotocópias 

 
A definir pela 

Sociedade 
portuguesa de 

Biólogos 

Olimpíadas da 
Biologia. 

-Incentivar e desenvolver o gosto pela Biologia 
nos alunos do Ensino básico e Secundário, em 
particular fomentando o interesse pelo ensino 

prático, laboratorial, desta disciplina; 
- Aproximar a universidade do ensino 

secundário, introduzindo conceitos e práticas 
que introduzam o estudante à realidade 

universitária; 
- Relacionar a Biologia com a realidade 

económica e social (ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo uma melhor 

cidadania; 
 

 
Alunos 

do 9.º ano (Júnior) – 
40 alunos 

Secundário (Sénior) 
– 50 alunos. 

 
Elisabete 
Carvalho; 

Anabela Andrade 
– Júnior 

 
António Sousa, 

Elisabete 
Carvalho; Luísa 
Santos e Lúcia 

Pereira 

 
 

50 euros – 
fotocópias 
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A definir 

A visita à 
QUALIFICA 2017 

Matosinhos 

- Facultar aos alunos informação sobre a 
diversidade de saídas profissionais; 

 

Alunos do 
profissional 

(10, 11º e 12.º) 
 200 euros 

A definir pela DGE 
Olimpíadas da 

Língua 
Portuguesa 

Incentivar o bom uso da língua portuguesa. 
 

Alunos do 3.º ciclo e 
secundário 

Português e 
Direção 

50 euros 

A definir 
ESCOLA EM 

FÉRIAS 

Criar oportunidades de Educação e Formação 
para Crianças e Jovens num ambiente de 
contacto com a natureza onde os valores de 
autonomia, empatia, iniciativa, confiança e 
autoestima possam ser desenvolvidos (os 
cinco elementos de sociabilização na 
aprendizagem e no relacionamento com o 
outro). 

Todos os alunos da 
EBS 

Direção e CDE 
Juntas de 
Freguesia, 

Associação de 
Pais 

CM Gondomar 

12.000 € 

A definir SARDINHADA 

 
Incrementar o sentido de pertença ao 
agrupamento  

 

Professores 
Assistentes 
Familiares 

Direção 1.000€ 

A definir 
SERÕES 

CULTURAIS 

 
Incrementar o sentido de pertença ao 
agrupamento;  
Polo promotor de iniciativas culturais no alto do 
Concelho de Gondomar.  
 

Comunidade 
Educativa 

Direção 5.000€ 

NOTA: O Plano Anual de Atividades da Câmara Municipal de Gondomar, da Biblioteca, e do  Centro de Formação Desportiva são documentos 
autónomos e seguem em anexo. 
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ANEXO I 
Domínio A: Apoio ao desenvolvimento curricular 

    

A.1 Articulação curricular da biblioteca escolar com as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e com os docentes 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

 

A.1.1 Cooperar com as estruturas de 

coordenação educativa e supervisão 

pedagógica.  

 

A.1.2 Estabelecer parcerias com os docentes 

responsáveis pelas áreas curriculares não 

disciplinares. 

 

A.1.3 Articular com os docentes responsáveis 

pelos serviços de apoios especializados e 

educativos. 

 

A.1.4 Integrar a BE no plano de ocupação dos 

tempos escolares (OTE). 

 

A.1.5 Colaborar com os docentes na 

concretização das atividades curriculares 

desenvolvidas no espaço da BE ou tendo por 

base os seus recursos. 

 

 Reuniões e contactos com as estruturas de 

coordenação educativa e com as diferentes 

estruturas da Escola e do meio. 

 

 

 

 

 Contactos/ reuniões com Coordenadores de 

Projetos para articular atividades.  

 

 

 Utilização da biblioteca pelos alunos. 

 

 

 Produção de materiais formativos e de apoio a 

aulas e a atividades.  

 

 

Estruturas de 

coordenação 

educativa e 

supervisão 

pedagógica da 

escola. 

 

Professora 

bibliotecária 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa BE 

 

Início e fim do ano  

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

A.2 Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

A.2.1 Organizar atividades 

de formação de utilizadores. 

 

 

A.2.2 Promover o ensino em 

competências de 

informação.  

 

 Realização de sessões de formação na BE e visitas 

guiadas.  

 

Formação de utilizadores 

 Visita guiada às diferentes zonas da BE 

 Realização de tarefas de descoberta nas diferentes 

zonas  

 Referenciação bibliográfica 

 Utilização do catálogo digital 

Alunos de 1.º ano e 5.º 

anos com os 

respetivos professores 

 

 

 

 

 

 

Professora bibliotecária  

e assistente operacional da BE  

 

 

 

 

 

 

 

No início do ano 

letivo 
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A.2.3 Promover o ensino em 

competências tecnológicas e 

digitais. 

 

A.2.4 Promover 

competências tecnológicas, 

digitais e de informação dos 

alunos.  

 

A.2.5 Promover o 

desenvolvimento de valores 

e atitudes indispensáveis à 

formação da cidadania e à 

aprendizagem ao longo da 

vida. 

 

 

  

 

 Pesquisa na internet 

 Utilização de ferramentas Web 2.0 

 Leitura de QR code. 

 Divulgação de novidades da coleção (placards, 

vitrines-expositores, página web, boletins 

bibliográficos, ecrãs LCD…).  

 Inclusão dos endereços eletrónicos de apoio ao 

currículo no catálogo online. 

 Atualização e dinamização do site da BE. 

 Difusão da coleção, serviços e atividades da BE, 

através de todos os meios disponíveis, impressos e 

digitais, internos e externos.  

 Constituição de uma equipa. 

 Criação de listas de aquisição em articulação com os 

Departamentos Curriculares.  

 

 

Comunidade escolar/ 

educativa. 

 

 

 

 

Professores da escola.  

 

 

Comunidade escolar  

 

 

 

Comunidade educativa  

 

 

 

Comunidade educativa  

 

 

Docentes do 

agrupamento 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

Equipa da BE 

Departamentos 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano  

 

 

 

 

 

Domínio B. Leitura e literacia 

     

B.1 Promover a leitura 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

B.1 Promover a leitura 

 

 

 

 Visionamento de livros digitais disponíveis na página 

da BE. 

 

 Dar a conhecer a BE, sua organização e normas de 

funcionamento. 

 

Alunos Equipa da BE Setembro / outubro 
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 Comemoração do Mês internacional das Bibliotecas 

Escolares (outubro) 

 

Alunos 

Comunidade Educativa 
Equipa da BE Outubro 

 

 Dinamização da Hora do Conto  

Programa Nacional de Promoção da saúde oral – SOBE  

 

Alunos 

 

Equipa da BE 

Professores  

 

 

Ao longo do ano 

 “Semana concelhia da leitura”  Alunos 

 

Equipa da BE 

 

3º período 

 

 Participação no 10.º concurso concelhio de poesia escrita 

“Poemas Soltos” 

      Estimular a escrita poética. 

 

 

Comunidade educativa Equipa da BE 

2.º /3ºPeríodo (a definir 

pela Biblioteca 

Municipal de 

Gondomar) 

 

 Encontro com um escritor. 

 

 

Alunos do 1º ciclo das 

escolas de Melres 

Equipa da BE 

Professores do 1º ciclo das 

escolas de Melres 

3º período 

 

 Atualização da página da BE 

 

Comunidade educativa Equipa da BE Ao longo do ano 

B.2 Promover 

estratégias e 

programas de leitura 

 

 

 

 

 Concurso de ortografia e desafios das disciplinas de 

línguas estrangeiras 
Comunidade educativa 

Equipa da BE 

Professores de português e 

de línguas 

Ao longo do ano 

 

 Encontro de Bibliotecas Escolares de Gondomar 

 

Professoras bibliotecária 

Equipa da BE 

Professores 

Biblioteca Municipal de 

Gondomar / RBE 
2.º período 

 

B.3 Desenvolver 

atitudes e competências 

dos alunos, no âmbito 

da leitura e da literacia 

 

 Leituras na BE 

 

Alunos 
Equipa da BE 

Professores 
Ao longo do ano 

 

 Dinamização do empréstimo domiciliário 

Alunos 

Comunidade Educativa 
Equipa da BE 

 

Ao longo do ano 
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“Os melhores Leitores” 

 Formação de utilizadores alunos e professores (mediante 

solicitação) 
Alunos e Professores Equipa da BE  Ao longo do ano 

 

Domínio C. Projetos, parcerias e atividades livre e de abertura à comunidade 

C.1 Apoio a atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular  

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

 

C.1.1. Apoiar a aquisição e desenvolvimento de 

métodos de trabalho e de estudo autónomos. 

 

 

 Formação de utilizadores 

 Apoio nas atividades livres de leitura, pesquisa, 

estudo e execução de trabalhos escolares, 

realizadas pelos alunos fora do horário letivo e 

dos contextos formais de aprendizagem. 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

C.1.2 Dinamizar atividades livres 

de carácter lúdico e cultural. 

 

 Semana concelhia da leitura 

 Concurso “ Poemas soltos” 

 Concursos/desafios culturais 

 

Alunos 

Comunidade 

Educativa 

Equipa da BE 

Alunos, professores 

de português, direção 

e docentes 

 

2º e 3º período 

 

(A confirmar pela 

Biblioteca Municipal) 

 

 

 

C.1.3 Apoiar a utilização autónoma e voluntária 

da BE como espaço de lazer e livre fruição dos 

recursos 

 Disponibilização da BE em livre acesso, 

cultivando um clima de liberdade, respeito e 

descontração. 

 Disponibilização de condições favoráveis à 

utilização individual e em pequenos grupos da 

BE. 

 Enriquecimento da coleção.  

Alunos Equipa da BE 

 

 

 

 

Verba atribuída pela 

direção executiva. 

Ofertas. 

Ao longo do ano 

C.1.4 Disponibilizar espaços, tempos e recursos 

para a iniciativa e intervenção livre dos alunos. 

 Promoção do apoio dos alunos mais velhos aos 

mais jovens e a entreajuda entre todos. 

Alunos Equipa da BE Ao longo do ano 

C.1.5 Apoiar as atividades de enriquecimento 

curricular (AEC) e atividades de animação e 

apoio à família (AAAF), conciliando-as com a 

utilização livre da BE  

 Disponibilização de espaço e equipamentos para 

as (AEC) e atividades curriculares 

 Participação no Projeto Europeu Comenius. 

Alunos 

Professores 

Equipa da BE Ao longo do ano 
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C.2 Projetos e parcerias 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

 

C.2.1. Envolver a BE em projetos da respetiva 

escola ou desenvolvidos em parceria, a nível 

local ou mais amplo. 

 

 Participação no PAA: Oferta de 

atividades/serviços para articulação com as 

atividades/projetos apresentados pelos diferentes 

departamentos 

 

 Participação no Projeto Europeu Comenius 

Alunos Equipa da BE, grupos 

disciplinares e 

direcção 

 

 

 

Colaboradores da BE 

Diferentes grupos 

disciplinares 

 

Ao longo do ano 

 

 

C.2.2 Desenvolver trabalhos e serviços 

colaborativos com outras escolas, 

agrupamentos e BE. 

 Partilha de atividades e materiais entre as BE dos 

agrupamentos do concelho 

 

 

 

 

Comunidade 

escolar 

 

 

Professores 

bibliotecários 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

C.2.3 Participar com outras escolas e, 

eventualmente, com outras entidades (RBE, 

DRE, CFAE) em reuniões da BM/ SABE ou 

outro grupo de trabalho a nível concelhio ou 

interconcelhio. 

 

 Participação nas reuniões de trabalho com a CIBE 

e de BM/SABE e em projetos de parceria (Ex: 

Semana concelhia da leitura etc.), de formação, 

etc. 

 

 

 

Professora 

bibliotecária 

 

 

 

Coordenadora 

Interconcelhia 

CMG 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 Colaboração com a RBEP. 

 

 

Professora 

Bibliotecária 

 

RBEP 

 

Ao longo do ano 

 

C.2.4 Estimular a participação e mobilização 

dos pais/ EE no domínio da promoção da 

leitura e do desenvolvimento de competências 

das crianças e jovens que frequentam a escola. 

  Acolhimento dos encarregados de educação à BE 

aquando da espera pelos Diretores de Turma. 

 

Encarregados de 

educação 

Equipa BE 

Diretores de Turma 

Funcionária da BE 

Direção 

Ao longo do ano 

 

C.2.5 Proporcionar a abertura da BE à 

comunidade local. 

 

 

 Empréstimo domiciliário de livros. 

 Disponibilização da página Web da BE e do 

catálogo online. 

 

 

Comunidade 

Educativa 

 

Equipa da BE 

Docentes 

Ao longo do ano  
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Domínio D. Gestão da biblioteca escolar 

D.1 Articulação da biblioteca escolar com a escola.  

Acesso e serviços prestados pela biblioteca 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

D.1.1 Integrar a ação da BE 

na escola 

 

• Participação do professor bibliotecário no conselho pedagógico. 

Participação nas reuniões de departamentos curriculares divulgando 

iniciativas da BE e apresentando sugestões atividades / materiais de 

apoio ao currículo e demais estruturas de coordenação educativa e 

de supervisão pedagógica. 

 

 Realização de reuniões com os coordenadores de departamento, a 

educação especial, GAPA (Gabinete de apoio ao aluno) e membros 

da direção. 

 

 Disponibilização do Regulamento interno e o regimento da BE aos 

alunos no espaço da BE e na página Web, e apresenta-lo aos novos 

alunos nas receções na BE, no início do ano letivo. 

 

 Elaboração do plano anual de atividades da BE tendo em conta o 

currículo, o plano anual de atividades da escola e outros projetos 

em desenvolvimento. 

 

 

Conselho 

Pedagógico 

Departamentos 

curriculares 

 

 

Coordenadores 

de departamento 

Educação 

Especial  

GAPA 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

Coordenadora da  BE 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

setembro / outubro 

 

 

 

 

 

D.1.2 Valorizar  

a BE (órgãos  

de direção,  

administração  

e gestão). 

• Participação, em estreita colaboração com os órgãos de 

administração e gestão (conselho geral, diretor, conselho pedagógico) 

no apoio à BE e na procura de soluções promotoras do seu 

funcionamento. 

 

• Participação, em estreita colaboração, com os órgãos de 

administração e gestão no sentido de pôr em prática uma política de 

afetação de recursos humanos adequada às necessidades de 

desenvolvimento da BE. 

 

• Participação, em estreita colaboração com os órgãos de 

administração e gestão (diretor, conselho pedagógico) e os 

departamentos curriculares estabelecendo estratégias visando  

 

 

Órgãos de 

administração e 

gestão 

 

 

 

 

 

Órgãos de 

administração e 

gestão 

 

 

Conselho geral  

 

Diretor 

 

 

Conselho pedagógico 

 

Departamentos 

curriculares 

 

Órgãos de 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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a articulação entre a BE e as demais estruturas de coordenação 

educativa. 

 

• Diálogo com os órgãos de administração e gestão na atribuição de 

uma verba anual para a renovação de equipamentos, para a 

atualização da coleção e para o funcionamento da BE. 

 

• Promoção junto dos órgãos de administração e gestão (diretor, 

conselho pedagógico) e os departamentos curriculares do papel da 

BE como recurso fulcral no desenvolvimento do gosto pela leitura, 

na aquisição das literacias fundamentais, na progressão nas 

aprendizagens e no sucesso escolar. 

 

 

 

Órgãos de 

administração e 

gestão 

 

Órgãos de 

administração e 

gestão 

 

Órgãos de 

administração e 

gestão 

administração e 

gestão 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

Equipa da BE 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

D.1.3 Responder às 

necessidades  

da escola por parte da BE  

 

  Criação de um horário alargado que possibilita o acesso dos 

utilizadores no horário letivo. 

 

 Gestão das BE, do agrupamento, de forma integrada, rentabilizando 

recursos e possibilidades de acesso a programas e projetos. 

 Disponibilização de recursos e serviços na BE que respondem às 

metas e estratégias definidas no projeto educativo, projeto curricular 

e outros projetos. 

 

 Criação de condições, na BE, a fim de a tornar um local de lazer e 

de trabalho. 

 

 Apoio dos utilizadores, na BE, no acesso à coleção, aos 

equipamentos, à leitura, à pesquisa e ao uso da informação. 

 

 Planificação, com docentes de  departamentos curriculares e 

demais estruturas de coordenação educativa e de supervisão 

pedagógica. 

 

 Desenvolvimento de projetos com a escola. 

 Difusão cultural dos eventos na BE 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

Órgão de gestão 

Equipa 

Colaboradores 

 

 

 

Órgão de gestão 

Equipa 

 

 

 

 

Equipa 

Colaboradores 

 

 

 

Equipa 

colaboradores 

 

 

Docentes de 

departamentos 

curriculares  

estruturas de 

coordenação 

educativa e de 

supervisão 

pedagógica 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Ao longo do ano 
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D.1.4 Avaliação da BE. • Implementação de um sistema de avaliação contínuo da BE. 

• Aplicação dos instrumentos de recolha de informação (da RBE), de 

forma 

sistemática, no decurso do processo de gestão. 

•Recolha e análise dos resultados da informação. Identificação de 

pontos forte e fracos. 

 

• Divulgação dos resultados da avaliação junto dos órgãos de direção, 

administração e gestão (conselho geral, diretor, conselho 

pedagógico),  

estruturas de coordenação educativa e da  

restante comunidade, com o objetivo de promover  e valorizar as 

mais‑valias  

da BE e de alertar para os pontos fracos do seu funcionamento. 

 

• Integração dos resultados da avaliação da BE na autoavaliação da 

escola. 

Alunos 

Professores 

Órgão de gestão 

Professores 

bibliotecários 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora da BE 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário.  • Exercício de uma liderança forte e eficaz pelo 

professor bibliotecário promovendo: 

- o  trabalho sistemático e a comunicação com os 

órgãos de direção,  

administração e gestão (diretor, conselho 

pedagógico), departamentos  

curriculares e demais estruturas de coordenação 

educativa. 

 

• Participação efetiva no conselho pedagógico e 

demais estruturas  

de coordenação educativa, garantindo a integração e 

adequação dos objetivos e atividades da BE aos 

objetivos educativos e curriculares da escola. 

 

 

 

• Realização, por parte da professora bibliotecária, de 

uma gestão integrada que rentabilize recursos e 

possibilidades  

 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Coordenadora da BE 

 

 

Equipa da BE 

Professora 

bibliotecária 

 

Equipa da BE 

Professora 

bibliotecária 

 

 

Equipa da BE 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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de trabalho na escola. 

 

• Realização de uma boa gestão dos recursos 

humanos, criando boas relações  

interpessoais com a equipa. 

 

• Mobilização das comunidades educativas e 

escolares para o valor e para o trabalho da/com a BE. 

 

• Desenvolvimento de um trabalho articulado com os 

docentes. 

 

• Apoio e trabalho com as BE/ escolas do 

agrupamento, garantindo igualdade de condições no 

acesso aos recursos de informação e a atividades que 

facultem o apoio ao currículo e a formação para  

as diferentes literacias. 

 

 

• Apoio a projetos e a articulação com outros atores 

com intervenção pedagógica na escola (PNEP, PNL, 

outros). 

 

 

• Criação de programas de formação para as literacias 

e atividades culturais que contribuam para as 

aprendizagens dos alunos e para o sucesso escolar. 

 

• Implementação da autoavaliação dos serviços, 

introduzindo um processo de melhoria contínua. 

 

 

 

Alunos  

Comunidade 

educativa 

Docentes 

 

Docentes 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

Colaboradores 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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D.2.2 Adequação dos recursos humanos às 

necessidades de funcionamento da BE. 

• Participação em formações no âmbito das 

bibliotecas escolares.   

 

• Participação no Encontro das Bibliotecas Escolares 

de Gondomar. 

 

• Criação de uma equipa pluridisciplinar.  

 

• Gestão integrada e disponibilização de serviços 

eficazes à escola, por parte dos professores 

bibliotecários e da equipa, que deve integrar pessoal 

não docente.  

. 

 

•  Formação dos alunos para o uso da BE e 

para as diferentes literacias. 

 

• Trabalho articulado do professor bibliotecário e da 

equipa com outras 

BE/ escolas e com o exterior. 

Docentes 

Professores 

bibliotecários 

 

 

 

Equipa 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Alunos 

 

 

 

Docentes 

Alunos 

 

BMG 

RBE 

Centros de formação 

 

Órgão de gestão 

 

 

 

 

 

Órgão de gestão 

 

 

 

 

 

 

Professores 

Bibliotecários 

Equipa da BE 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Início do ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

D.2.3 Adequação da BE em termos  

de espaço às necessidades da escola. 

 

 Disponibilização de condições de espaço capazes 

de responder, no seu funcionamento, às solicitações 

da comunidade escolar e a uma utilização  

diversificada. 

 

•  Organização do espaço e dos recursos permitindo 

uma utilização integrada e flexível e o trabalho 

individual e em grupo. 

 
 

 

Alunos 

Docentes 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

Professora 

Bibliotecária 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

Equipa 

 

 

 

Equipa da BE 

Ao longo do ano 

 

 

 

 

 

Início do ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

D.2.4 Adequação dos computadores  

e equipamentos tecnológicos ao  

trabalho da BE e dos utilizadores. 

 

 Adequação de equipamentos informáticos às 

necessidades dos alunos  

 

• Atualização de hardware e software para  responder 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

 

Equipa 

 

 

 

Ao longo do ano 
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às exigências das solicitações.  

 

• Disponibilização do catálogo em rede e exploração, 

na BE, das potencialidades facultadas pela Internet. 

 

• Utilização na BE de diferentes tipos de ferramentas: 

Web, plataformas de  

aprendizagem  (Moodle) ou outros dispositivos da 

Web 2.0, para incentivar o diálogo e desenvolver 

processos formativos ou criativos com os utilizadores 

e com a escola.  

 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

 

 

 

Equipa 

 

D.3 Gestão da coleção/da informação 

Objetivos Atividades Público-alvo  Dinamizadores  

 

Calendarização  

 

 D.3.1 Planear e gerir a coleção  

de acordo com a inventariação  

das necessidades curriculares e dos  

utilizadores. 

•  Divulgação da política documental, na página web 

da BE, definida para a biblioteca de agrupamento. 

 

•  Atualização da coleção tendo em conta a política 

documental definida para o agrupamento. 

 

• Aplicação da política de desenvolvimento da 

coleção no que concerne às práticas de avaliação, 

desbaste, seleção e aquisição de documentação. 

 

• Promoção da circulação da documentação.  

 

 Avaliação das necessidades de cada BE. 

 

• Participação numa rede partilhada de documentação 

que pode envolver outras bibliotecas a nível local e a 

BM. 

 

• Partilha de documentação e realização de uma 

gestão cooperativa da coleção de acordo com a 

Política de desenvolvimento da coleção. 

 

• Atribuição pelos órgãos de administração e gestão 

de uma verba para atualização da documentação. 

 

Alunos 

Comunidade 

educativa 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

Professores 

bibliotecários 

 

 

 

Professores 

bibliotecários 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa 

 

 

Equipa 

CIBE 

BMG 

 

 

Órgão de gestão 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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D.3.2 Adequação dos livros e de outros 

recursos de informação  

(no local e em linha) às necessidades 

curriculares e aos  

interesses dos utilizadores. 

• Potencializar uma coleção equilibrada em 

quantidade, entre suportes (impresso e não impresso) 

e entre as diferentes áreas (recreativa e relacionada 

com o currículo), garantindo condições de acesso e 

uso a todos os utilizadores. 

 

• Adequação dos livros e outros recursos de 

informação à faixa etária, à curiosidade intelectual e 

aos interesses dos utilizadores. 

 

• Adequação dos livros e outros recursos de 

informação às necessidades do currículo nacional e 

do projeto educativo. 

 

• Adequação da seleção dos fundos documentais 

tendo em conta necessidades 

identificadas  junto dos departamentos curriculares e 

utilizadores, de acordo os critérios definidos no 

documento Política de desenvolvimento da coleção. 

 

• Atualização anual dos recursos documentais, 

respondendo em termos de qualidade, diversidade e 

relevância às necessidades dos utilizadores. 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 
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D.3.3 Uso da coleção  

pelos utilizadores. 
• Fomento da circulação de fundos documentais em 

todo o agrupamento. 

• Implementação  do empréstimo domiciliário e dos 

fundos atendendo às necessidades dos utilizadores. 

• Valorização e motivação para o valor e uso da 

documentação nas práticas de ensino e 

aprendizagem. 

• Formação para o uso e integração da informação 

nas atividades diárias 

e de aprendizagem. 

• Produção de instrumentos de apoio ao uso da 

coleção e desenvolvimento de competências de 

pesquisa nos utilizadores. 

Alunos 

Docentes 

 

Alunos 

Docentes 

Comunidade 

educativa 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

 

D.3.4 Organizar a 

informação.  

Informatizar  

a coleção. 

• Organização da informação segundo regras e 

linguagens normalizadas 

(na catalogação, classificação e indexação) que 

garantem a sua eficaz e recuperação. 

 

• Disponibilização de recursos bibliográficos.   

 

• Consulta, pelos utilizadores, da informação 

manualmente ou através da consulta automatizada do 

catálogo.  

 

• Disponibilização do catálogo, pesquisável em linha, 

e associação recursos digitais. 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

 

Alunos 

Docentes 

Comunidade 

educativa. 

Equipa da BE Ao longo do ano 

D. 3.5 Difusão  

da informação. 

• Realização de atividades de apresentação/ 

exposição de livros e outros 

recursos de informação. 

 

•  Difusão da informação através da página da BE. 

 

Alunos 

Docentes 

 

 

Alunos 

Docentes 

 

Equipa da BE 

 

 

Equipa da BE 

 

 

 

Ao longo do ano 

 

 

 

Equipa da BE 
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A avaliação dos diferentes domínios será apresentada através de: 

 relatórios; 

 atas;  

 relatório de coordenação; 

 Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares da RBE  (aplicação de inquéritos por questionário ; tratamento estatístico dos dados e elaboração do relatório). 
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ANEXO II 
 

CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA à BEIRA DOURO 
 

PLANO DE ATIVIDADES 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 

 
 

ANEXO III 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR 
 

PLANO DE ATIVIDADES 2016/2017 
 


