
 

  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
2020/2021 

 

 O Plano Anual de Atividades (PAA), como instrumento da gestão escolar, identifica e organiza os diferentes projetos e ações que darão corpo e 
significado ao esforço educativo das escolas que integram o agrupamento de escolas de Manteigas, no sentido de promover o sucesso 
educativo dos alunos e o reforço da escola enquanto organização valorizando-se, assim, a sua imagem junto da comunidade e dos vários 
parceiros.  
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1 
 

DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 
DESTINATÁRIOS 

OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

SETEMBRO 2020 

 
Setembro e  
Outubro 

Recolha de dados IMC Docentes de Educação Física 
Comunidade 

escolar 

Consciencializar a comunidade escolar 
para a adoção de hábitos de vida 
saudável. 
 

 

OUTUBRO 

01/10 Dia Mundial da Música Docente de Educação 
Musical 

Alunos das turmas 
dos 5.º, 6.º, 7.º e  
8.º anos 

 Reconhecer a música enquanto 

forma de arte que resulta da 

necessidade do homem de 

comunicar, expressar e criar 

 

05/10 

Comemoração da 

Implantação da República 

 

Docentes de História 
Comunidade 
escolar 

 . Criar ambientes de aprendizagem  

 . Saber valorizar a importância das 

datas comemorativas 

 

 

10 /10 
Dia Mundial da Saúde 

Mental 
 

Psicóloga e docentes do 
departamento educação 

especial 

Alunos com 
medidas adicionais 
e comunidade 
educativa 

 Divulgar, sensibilizar e refletir sobre 
esta temática 

 

12 a 16 /10 
 

Comemoração do Dia 
Europeu das Línguas (DEL 

Docentes de Português, 
Inglês e Francês. 

Biblioteca Escolar. 
 

Professoras de 
línguas e alunos do 
2.º e 3.º ciclo, e 
ensino secundário. 

 

 Desenvolver competências 
linguísticas nos alunos. 

 

 Promover experiências de 
comunicação através de vídeos, 
ferramentas web, em língua materna 
e línguas estrangeiras, com o 
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2 
DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

objetivo de desenvolver 
competências de expressão oral e 
escrita, bem como os valores do 
PASEO 

 Desenvolver e estimular o respeito 
por todas as culturas, tradições e 
religiões. 

 

 

 

 

 

 

 

12 a 16/10 

 

 

 

Dia da Alimentação 

 

 

 

 

 
Docentes: Pré-escolar, 1º 
ciclo, de CN (6º ano) e B.E. 
 
Professores da Educação 
Especial 
 
Centro de Saúde 
 

 
Alunos do Pré-
escolar, 1º ciclo e 
2º ciclo 
 
Alunos com 
medidas de suporte 
à aprendizagem 
 

 Compreender que uma alimentação 
equilibrada contribui para o bem-
estar e saúde das pessoas; 

 Desenvolver hábitos saudáveis de 
higiene alimentar; 
Incentivar para uma alimentação 
equilibrada e racional; 

 Incentivar para uma alimentação 
racional e equilibrada. 

 

22/10 

Encontro com um 

astrónomo e palestras 

sobre a Exploração 

Espacial 

 

Equipa 
Clube Ciência Viva na Escola 
 
Associação de Física da 
Universidade de Aveiro  
 
Fábrica da Ciência Viva de 
Aveiro 

Alunos de todos os 

níveis de ensino ( 

exceção do 12º 

ano) 

 Valorizar o trabalho prático e 
experimental, a interdisciplinaridade 
e o trabalho colaborativo, 
contextualizando o conhecimento em 
situações que se aproximem dos 
problemas reais que caracterizam a 
ciência e tecnologia do século XXI; 

 Trazer mais ciência ao Coração da 
Serra da Estrela, diminuindo assim 
as assimetrias entre os seus alunos 
e os do litoral ,  grandes centros 
urbanos, no que toca ao acesso ao 
conhecimento científico e atividades 
investigação e desenvolvimento. 
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DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 
 

26 a 30 / 10 

 
 

Comemoração do 
Halloween 

Concurso de poções 
mágicas em articulação com 
o clube Ciência Viva e os 
docentes de Físico-Química 
 
Concurso de máscaras 

 
 
Docentes de Inglês em 
articulação com o Clube 
Ciência Viva, os professores 
de Físico-Química e a 
professora bibliotecária. 
 
 
Animadora sociocultural 
 

 
Alunos do 1ºciclo e 
pré-escolar 
 
Docentes e alunos 
de inglês (alargado 
à comunidade 
escolar) 

 .Desenvolver e promover o interesse 
dos alunos pela cultura de expressão 
Inglesa. 

 Desenvolver o espírito crítico, 
capacidade de interpretação e 
abstração. 

 .Incrementar o vocabulário em língua 
estrangeira.. Trabalhar a linguagem 
oral e escrita. 

 Oferecer novas óticas para 
interpretar a realidade. 

 Estimular a criatividade. 

 Promover a difusão e aprendizagem 
de culturas estrangeiras.  

 

Ao longo do 
mês de 
outubro 

Mês das Bibliotecas :“Esta 
é a nossa máscara contra 

a ignorância” 

Atividades em articulação 
com a BE 

Docentes de Português 

Docentes e alunos  
de Português  

 Desenvolver um trabalho 
colaborativo com base em projetos 
de leitura 

 

 

Trabalho de campo: A 

biodiversidade. Vestígios 

da glaciação. Geologia da 

Serra da Estrela 

Docentes das disciplinas de 

História e Geografia de 

Portugal do 2º Ciclo, 

docentes de História do 3º 

Ciclo e 

Secundário, docentes de 

Geografia 

 

 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
 

Criar ambientes de aprendizagem 
Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 
Promover o pensamento crítico e 
pensamento criativo 
Incentivar para a cidadania e 
participação 
Valorizar a história local. 
Valorizar as potencialidades do território 
local 

 

 

 

 

 

Trabalho de campo: 
Potencialidades/deficiênci

as da agricultura de 
Manteigas 
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Apresentação do 
Diagnóstico Social do 

Concelho de Manteigas 

Câmara Municipal de 
Manteigas 

NOVEMBRO 

11/11 

 
Corta-mato escolar 

 
Comunidade escolar 

Alunos 2º e 3º 
ciclos e Secundário 

Apuramento para o C.M fase distrital 

Atividade 
adaptada ao 

estado de 
calamidade em 
que o país se 

encontra 
 

 
Comemoração do Dia de 

S. Martinho 
 

Comunidade escolar 
Comunidade 

escolar 
Valorizar/ reavivar tradições culturais; 

 

Atividade 
adaptada ao 

estado de 
calamidade em 
que o país se 

encontra 
 
 

Durante o 
mês de 

Novembro e 
Dezembro 

Formação de 
Juízes  /árbitros 

Professores e 

alunos 

Alunos 2º e 3º 

ciclos e 

Secundário 

Formação de 

Juízes /árbitros para 

participação no clube 

 

D.E. 

 

 
18/11 

Dia Mundial do Não 
Fumador 

Docente de CN (6º ano) e a 
Biblioteca 

 
Docente de CN 

/Biblioteca/ alunos 
do 6.º A 

 

Alertar para os malefícios do tabaco. 
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DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 

20/11 

Convenção dos Direitos da 
Criança 

Docentes do pré-escolar e 1º 
ciclo 
 
CPCJ 

Alunos 1º ciclo, 
crianças do Pré-
escolar e Alunos 
com medidas de 
suporte à 
aprendizagem 
 

Sensibilizar toda a comunidade 
educativa para os Direitos das crianças. 

 

 

Data a definir 

Novembro 

 

 
Comemoração da Semana 

da Cultura Científica 

 
Departamento de Matemática 
e Ciências Experimentais, 
Clube Ciência Viva na 
Escola, seus parceiros, com a 
colaboração do 
Departamento de Línguas  

 

Comunidade 

Escolar 

 

 Incrementar a consciência da 
liberdade (Autonomia e prática da 
cidadania). 

 Desenvolver competências 
linguísticas nos alunos e as dez 
áreas de competências presentes no 
Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 Despertar curiosidade, reflexão e 
inovação (Poder de iniciativa, 
criatividade e inovação; pensamento 
reflexivo e capacidade crítica). 
 

 

21/11 Dia Internacional da 
Filosofia 

Docente de Filosofia 

Alunos do 

secundário 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Fomentar a base humanista 

 Incentivar o desenvolvimento 
pessoal e a autonomia 

 Valorizar a informação e 
comunicação 

 Promover a Liberdade 
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28 /11 Comemoração do “Dia 
Nacional da Cultura 
Científica” e do “Dia da 
floresta autóctone” 
integrados na “Semana da 
Ciência e da Tecnologia” 
 

Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola e parceiros 
(Exploratório - Centro de 
Ciência Viva de Coimbra, 
Geopark Estrela, Câmara 
Municipal de Manteigas e 
PNSE) e Eco-Escolas 

Alunos de todos os 

níveis de ensino e 

comunidade 

 Construir e sedimentar uma cultura 
científica de base humanista, 
mobilizando a compreensão de 
processos e fenómenos científicos 
que permitam a tomada de decisão e 
a participação ativa enquanto 
cidadãos; 

 Valorizar o trabalho prático e 
experimental, a interdisciplinaridade 
e o trabalho colaborativo; 

 Trazer mais ciência ao Coração da 
Serra da Estrela, diminuindo assim 
as assimetrias entre os seus alunos 
e os do litoral e grandes centros 
urbanos, no que toca ao acesso ao 
conhecimento científico e atividades 
de investigação e desenvolvimento 

 
 
 

Atividade 
dependente da 

evolução da 
pandemia e 

das diretrizes 
da DGS 

 
 
 
 

 

Ao longo do 

mês de 

novembro 

Orientação escolar, 
vocacional e profissional 

Psicóloga do Agrupamento 
de Escolas de Manteigas 

Alunos do 9ºano 

 Sensibilizar para a importância da 

orientação como ferramenta para a 

escolha mais consciente para alunos 

e pais; 

 Esclarecer dúvidas relativamente 
aos percursos escolares e opções 
para o ensino superio 

A (OEVP) é ao 
longo do ano 

letivo 
 

 

 

 

DEZEMBRO 

 
 

1/12 
Dia Mundial da Sida 

Docente de CN (6º ano) e a 
Biblioteca 

 
 
Alunos do 6.º A 

 

 Conhecer o agente infecioso e as 
respetivas vias de transmissão  

 Interiorizar atitudes responsáveis na 
prevenção da SIDA  
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DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

 Consciencializar para valores 
humanos relacionados  

 

Dia da Restauração 

Docentes das disciplinas de 

História e Geografia de 

Portugal do 2º Ciclo e 

docente de História do 3º 

Ciclo e Secundário 

Alunos do 2º ciclo 
ao secundário 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das 
datas comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

 

03/12 

 
Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência 
 

 

Departamento Educação 
Especial 

 
Alunos com 

medidas de suporte 

à aprendizagem; 

Comunidade 

escolar 

 Conscientizar a sociedade para a 
igualdade de oportunidades a todos 
os cidadãos; promover os direitos 
humanos. 

 

 
05/12 

 
10 minutos de leitura 

Coordenadora da Biblioteca 
Comunidade 

escolar 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
promover a criatividade e a 
expressividade dos alunos. 
 

 
 

 
14 a 18 /12 

 
Tertúlias de leitura 

 
Docentes de Português 

Biblioteca Escolar 

 
Alunos e pais das 
turmas envolvidas 

  

 

 Desenvolver competências dos 
domínios oral e escrito, das 
aprendizagens essenciais, e 
aquisição de conhecimentos 
relacionados com o evento. 

 Desenvolver a autonomia e as 
relações interpessoais. 

 Promover a difusão e aprendizagem 
de cultura. 

 Interagir com tolerância, empatia e 

A realizar  no 
final de cada 
período letivo 
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responsabilidade.  
 

 

18/12 

 
Festa de Natal 

( online com diretos para as 
redes sociais) 

 
Docentes de todos os 

departamentos 

Comunidade 

escolar e civil. 

 
 

Atividade 

adaptada ao 

estado de 

calamidade em 

que o país se 

encontra 

JANEIRO 2021 

21/01 Dia da Escrita à Mão Terapeuta da fala 
Comunidade 

educativa 

  

 

FEVEREIRO 

 

02/02 

 
“La chandeleur” 

 
 
 

Docentes de Francês, 
respetivos alunos 

Comunidade 
escolar 

 

 Desenvolver competências 
linguísticas nos alunos. 

 Promover experiências de 
comunicação através de 
experiências gastronómicas em 
língua materna e língua francesa, 
com o objetivo de desenvolver 
competências de expressão oral e 
escrita. 

 Desenvolver a responsabilidade e 
integridade (Respeito e Postura e 
ética). 

 Fomentar a excelência e exigência 
(Rigor e perseverança, sensibilidade 
e solidariedade). 
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 Despertar curiosidade, reflexão e 
inovação (Poder de iniciativa, 
criatividade e inovação; pensamento 
reflexivo e capacidade crítica). 

04/02 SEGURANET Comunidade escolar Todos os ciclos 

 
Alertar para os perigos da internet 

 
 

 

 

12/02 Carnaval em tempo de 
COVID-19 

Docentes do pré-escolar e 1º 
ciclo 

Docentes do departamento 
de expressões 

Todos os ciclos  

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 

14/02 Dia dos namorados Professores e alunos 
Comunidade 

escolar 

Comemorar o dia, alertando para a 
problemática da violência no namoro ( 
interação com o tema do parlamento dos 
jovens). 
 

 

18/2 Dia Nacional contra o 
Alcoolismo 

Docente de CN (6º ano) e a 

Biblioteca 

Docente de CN 
/Biblioteca/ alunos 

do 6.º A 

Alertar para os malefícios do álcool. 
 

 
 

26/02 
 

 
 
 

Comemoração da semana 
da Francofonia 

 

 
Docentes de Português do 

3.º ciclo e ensino secundário 

 
Alunos do 3.º ciclo 

e ensino 
secundário 

 

 Potenciar a aquisição de 
conhecimentos relacionados com a 
educação literária, nomeadamente o 
texto dramático. 
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27/02 

 
 

Comemoração do Dia 
Mundial do Teatro 

 

 Desenvolver a autonomia e as 
relações interpessoais. 
 

 Promover a difusão e aprendizagem 
da cultura portuguesa através do 
contacto com a representação de 
peças teatrais. 
 

 Adequar comportamentos em 
contextos extraescola em contacto 
com outras realidades. 
 

 Aprender com atividades didáticas 
num contexto para além do 
curricular. 

 

 

 

 

 

 

 
MARÇO 

 

06/03 
 

O papel do terapeuta da 
fala 

Departamento da Educação 
Especial 

Terapeuta da fala em 
articulação com o CRI da 

Guarda; 
 

 
Comunidade 

educativa 

 Divulgar, sensibilizar e refletir sobre 
o papel do Terapeuta da Fala. 

 

14/3 Dia do Pi Professores de matemática 
Professores de 

Matemática/todos 
os alunos 

 Despertar  a componente lúdica da 
matemática; 

 Desenvolver o gosto pela disciplina; 

 Salientar a importância do Pi. 
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22/03 Dia da Água 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal, História, Geografia, 
Filosofia e Cidadania 

Alunos e 
Comunidade 

Educativa 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Educar para a sustentabilidade 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
o pensamento criativo 

 Motivar para o raciocínio e resolução 
de problemas 

 

23 a 27 / 03 Dia da Árvore(Floresta) 

Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola e parceiros (IPCB, 
Geopark Estrela, Câmara 
Municipal de Manteigas, 
Juntas de Freguesia do 
Conselho de Manteigas,) e 
Eco-Escola 

Alunos e 
Comunidade 

Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 

 

 
Durante o 

mês de março 
 

À descoberta dos recursos 
naturais 

Dep. Ciências Sociais e 
Humanas 

Alunos do 10º A 

 Promover o conhecimento das 
potencialidades do território 

 

 
ABRIL 

 

16 /04 Dia Mundial da Voz 
Departamento Educação 
Especial 
Terapeuta da Fala 

Comunidade 
escolar 

Sensibilizar para a higiene vocal 
 

25/04 
Comemoração do 25 de 

Abril de 1974 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal, História, Geografia, 
Filosofia e Cidadania 

Alunos e 
Comunidade 

Educativa 

 Saber valorizar a importância das 
datas comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

  

 
 
 
 
 
 
 



            
          

 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 
 

12 
DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Última 
semana de 

abril  
Venda de plantas 

Departamento da Educação 
Especial 

Alunos com 
medidas de suporte 

à aprendizagem 

 Sensibilizar os alunos para o meio 
ambiente; promover a troca de 
experiência entre os participantes 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 

 

 
MAIO 

 

01/05 
Comemoração do dia 

Internacional do 
trabalhador 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal, História, Geografia, 
Filosofia e Cidadania 

Alunos e 
Comunidade 

Educativa 

 Saber valorizar a importância das 
datas comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 
 
 
 

 

 

 
JUNHO 

01/06 Dia Mundial da Criança 

Docentes do pré-escolar e 1º 

ciclo 

CPCJ 
Alunos do 1º ciclo e 

pré-escolar 

 Promover momentos de alegria, de 
convívio e sentimentos de amizade 
entre as crianças; 

 Sensibilizar os alunos para os 
Direitos da Criança. 
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05/06 

Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 

 

 

DAC Visita de Estudo à Serra 
da Estrela 

 

 

Docentes do pré-escolar e 1º 

ciclo 

 
 
 

Alunos do 1º ciclo e 
pré-escolar 

 Sensibilizar os alunos para a 
necessidade respeitar e proteger a 
Natureza; 

 Promover a defesa de valores 
ecológicos com vista à preservação 
da Natureza; 

 Conhecer alguns dos cuidados a ter 
na Natureza: 

 Prevenção de incêndios; 

 

Docentes das disciplinas de 

História e Geografia de 

Portugal, História, Geografia, 

Filosofia e Cidadania 

 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Educar para a sustentabilidade 

 Desenvolver o pensamento crítico e o 
pensamento criativo 

 Motivar para o raciocínio e resolução de 
problemas 

 Valorizar a Eco literacia 
 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 

 

Em datas a 
agendar 

Festa de final de ano letivo 

 

Todos os departamentos 

 
 

 

Alunos do pré-
escolar ao 
secundário 

 Promover a cooperação e a 
interacção entre a comunidade 
educativa; 

 Dinamizar o envolvimento das 
famílias e comunidade na vida 
escolar 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 
 

 
PROPOSTAS PARA VISITAS DE ESTUDO 

 

Início do 2º 
período 

Visita de Estudo 
Ao circuito Museológico 

de Belmonte 
Professores e alunos do 6.º ano Alunos do 6.º ano  Enriquecer os conhecimentos e valorizar 

para a Importância do património. 

Atividade 
dependente da 

evolução da 
pandemia e das 
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DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
OBJETIVOS e /ou ARTICULAÇÃO OBSERVAÇÕES 

diretrizes da 
DGS 

 

ABRIL 
Visita de estudo ao museu 
da Memória-Vilar Formoso 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal, História, Geografia, 
Filosofia e Cidadania Alunos do 3º ciclo 

 Saber valorizar a importância das 
datas comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 
 

 
Atividade 

dependente da 
evolução da 

pandemia e das 
diretrizes da 

DGS 

ABRIL 
Visita de Estudo 

Futurália 
Docentes do 3º ciclo Alunos do 3º ciclo 

 Promover a interface entre o mundo 
académico e empresarial, a educação 
formal e não formal, tendo em vista 
motivar e incentivar os jovens a 
encontrar o seu talento e apoiar as 
decisões do seu futuro pessoal e 
profissional. 

 
Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e das 
diretrizes da 
DGS 

JUNHO 
 

Caminhada e  
lanche de final de ano 

Departamento da Educação 
Especial 

Alunos com 
medidas de suporte 

à aprendizagem 
(medidas 

adicionais) 

 Promover o bem estar físico e 
mental dos alunos; partilhar e 
vivenciar novas experiências. 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e das 
diretrizes da 
DGS 
 

JUNHO  
Visita de estudo  de final ano 

letivo 

 

Docentes do pré-escolar e 1º 

ciclo 

 
 

 

Alunos do 1º ciclo e 
pré-escolar 

 Proporcionar momentos de alegria e 
bem-estar; 

 Proporcionar aos alunos o 
conhecimento de novos ambientes; 

 Enriquecer os conhecimentos dos 
alunos 

 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e das 
diretrizes da 
DGS 
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Em data a 
agendar 

Visita de estudo à 
Resiestrela 

Equipa Clube Ciência Viva na 

Escola e parceiros 

(Resiestrela e Juntas de 

Freguesia do Conselho de 

Manteigas), Dep. Matemática 

e Ciências Experimentais e 

Eco-Escolas 

Comunidade 
escolar 

 

Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e das 
diretrizes da 
DGS 
 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

Ao longo do 
ano 

 

 

Pimpão vai à escola 
Docente do pré-escolar 

Crianças pré-

escolar 

Criar dinâmicas de leitura com as 
famílias; 
 
Promover a partilha de saberes entre as 
crianças. 
 

 

Das Histórias nascem 
histórias 

Docente do pré-escolar 
Crianças do jardim 

de infância 

 Construir “livros” a partir de livros 
existentes (e não utilizados) na 
biblioteca escolar; 

 Promover a criatividade; 

 Desenvolver competências 
linguísticas ao nível da oralidade; 

 Desenvolver a capacidade de 
representar graficamente uma 
história criando as suas próprias 
formas. 

 

“Dez minutos de leitura”: 
leitura de pequenos excertos 

   
Desenvolver competências leitoras e de 
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de obras com vista ao 
diálogo argumentativo 
 

Professores e alunos de 

Português (atividade de 

articulação vertical) 

Professora bibliotecária 

Alguma participação de pais 
(voluntariado) 

Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

expressão oral 
Desenvolver conteúdos de Cidadania e 
valores do PASEO 
Desenvolver competências do domínio 
da educação literária 

Ao longo do 
ano 

Participação em 
concursos dirigidos à 
escola (CNL, do PNL, 

outros) 

Departamento de línguas 

Alunos do 2º ciclo 

ao secundário 

 . Potenciar a aquisição de 
conhecimentos relacionados com 
diversos domínios de aprendizagem  
e desenvolver competências de 
acordo com o PASEO (capacidades, 
habilidades e atitudes). 

 Alguns concursos requerem a 
articulação do departamento de 
línguas com o departamento de 
Matemática e ciências 
experimentais. 

 

Durante o 2º 
período 

UBI - Experiências 

UBI 
Docentes de Biologia / 
Química e Geologia 
Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola  

Alunos do 

secundário  

 Atividade 
dependente da 
evolução da 
pandemia e 
das diretrizes 
da DGS 

 

Durante o 3º 
período 

Exposição final de 
trabalhos 

Departamento de expressões Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

Apresentação de trabalhos realizados ao 
longo do ano letivo 
 

 

Ao longo do 
ano 

Atividades de articulação 
com os restantes 
departamentos, projetos ,  

Departamento de expressões Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

De acordo com os objetivos e conteúdos 
das disciplinas e das atividades a 
desenvolver; 
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DATA ATIVIDADES DINAMIZADORES INTERVENIENTES E 

DESTINATÁRIOS 
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clubes e efemérides Participar ativamete e conscientemente 
em DACs, projetos, concursos, 
promovendo a literacia, a interação e as 
competências pessoais e sociais . 

Ao longo do 
ano 

Promoção de trabalhos que 
envolvam a reutilização de 
materiais e embalagens, no 
contexto do projeto de 
Ciência e Ambiente. 

Departamento de expressões Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

Desenvolver a consciência ecológica, a 
sustentabilidade e a criatividade 

 

 
Torneios vários 
 

Desporto escolar 
Alunos do 2º e 3º 

ciclo e secundário 
Promoção da prática desportiva 

 

 
Nos 

respetivos 

dias e, ou  

nas semanas 

anteriores à 

data das 

efemérides 

 

 
 
Comemoração de 
efemérides 
realização de tarefas e 
trabalhos potenciando os 
domínios de aprendizagem 
das disciplinas de 
português, inglês e francês.   
 
Projetos com domínios de 
Autonomia Curricular  

   
 
 
Docentes do Departamento 
de línguas em articulação 
com a BE e o Clube Ciência 
Viva 

  

 

Comunidade 

Escolar  

 Desenvolver o respeito pela 

diversidade cultural. 

 Ampliar os conhecimentos históricos, 

civilizacionais e culturais dos alunos.  

 Desenvolver o pensamento crítico e 

criativo com atividades associadas à 

leitura e escrita. 

 .Desenvolver competências de 

cidadania e participação 

 

 
 
 
 

Em data a 

Olimpíadas da Geologia 
Olimpíadas da Biologia 

Júnior 

Docentes de CN e Biologia 
 
Sociedade Geológica de 
Portugal 
Ordem dos Biólogos 

Alunos dos  8.º e 

9.º anos e 

secundário 
 

Atividade 

dependente da 

evolução da 

pandemia e 

das diretrizes 
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agendar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em data a 
agendar 

da DGS 

Participação nas 
Olimpíadas da Química 

Júnior 

Professora de FQ do 3.º ciclo 
Sociedade Portuguesa de 
Química, UBI e Câmara 
Municipal de Manteigas 

Alunos dos 8.º e 9.º 

anos. 

 Atividade 

dependente da 

evolução da 

pandemia e 

das diretrizes 

da DGS 

Participação nas 
Olimpíadas da Química 

e/ou da Física 

Professora de FQ do 
secundário. 
Sociedade Portuguesa de 
Química, 
Sociedade Portuguesa de 
Física 
Universidade de Aveiro e UBI 
Câmara Municipal de 
Manteigas 

Alunos do 11.º ano.  

Atividade 

dependente da 

evolução da 

pandemia e 

das diretrizes 

da DGS 

Em data a 
agendar 

Participação na Academia 
Júnior de Ciências 

 

 

Professora de Química;  

 Equipa Clube Ciência Viva 

na Escola e parceiros 

 

Alunos do 11.º ano. 

 Atividade 

dependente da 

evolução da 

pandemia e 

das diretrizes 

da DGS 

 

Ao longo do 
ano 

Problema do Mês  
(Matemática) 

Professores de matemática 
Alunos 2º e 3º 

ciclos 

 Complementar, numa perspetiva 
formativa, a aprendizagem dos 
alunos. 

 Estimular a capacidade de resolução 
de problemas. 
Desenvolver o espírito crítico. 
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 Estimular a competição, num espírito 
saudável, respeitando os outros. 

 Incrementar a capacidade de 
observação e interpretação. 

 Desenvolver o gosto pela 

matemática 

Em data a 
agendar 

Concurso “Literacia 3D” 

 

 

Professores de Matemática/ 
CN 
Porto Editora 
 

Alunos do 2º ciclo 
 

 Promover a literacia dos alunos, 

ajudando a consolidar aprendizagens 

e a desenvolver competências nas 

áreas de Matemática, Ciência e 

Leitura, através de provas que estão 

ao nível das avaliações internacionais 

 

Ao longo do 
ano 

Brigadas Pró-Ambiente: 
Atividades na estufa; 
compostagem na escola; 
Limpeza dos espaços 
ajardinados. 
Recolha/reciclagem 

Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola e parceiros (UBI e 
Câmara Municipal de 
Manteiga,Resistrelas) e Eco-
Escolas  

 
 

Comunidade 

educativa. 

 
 

 Eco-Escola e Banco alimentar. 

 

 


