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1º PERÍODO 

Atividade 
Objetivos/ 

Aprendizagens a 
desenvolver 

Público- 
Alvo 

Docente 
que 

dinamiza  
e 

Parcerias 

Metas Calendário 
Orçamento 

(1) 

Metodologia/ 
instrumentos 
de avaliação 

 
 
 

Abertura do ano 
letivo 

(em todos os níveis 
de ensino) 

- Promover o contacto entre 
alunos/Encarregados de Educação e 
escola 
- Sensibilizar para a segurança, 
apresentando as novas regras no 
espaço escolar 

 
 
Pais/Encarre
gados de 
Educação/al
unos. 

 
Direção/  
Professores 
titulares de 
turma/ 
Diretores de 
Turma/ 
Município 
 

- Que a maioria dos 
E.E. tenha um 
contacto presencial 
com os Profs. da 
turma, no sentido de 
conhecerem as 
regras deste 
estabelecimento de 
ensino em tempo de 
pandemia-covid-19 

10 a 15 de 
setembro  

Número de 
presentes 
Observação do 
cumprimento das 
regras 

 
 
 

Receção aos alunos 
em sala de aula 

 
 
 

  
- Facilitar a integração dos alunos 
respeitando as regras de 
funcionamento em tempo de 
pandemia (entoação de cantigas) 
-Respeitar os circuitos estabelecidos 
nos corredores. 
(apresentação de regras para 
convivência na pandemia) 
 

 
 
Alunos 
 
 
 

Professores 
titulares de 
turma;  
 
Professores de 
Apoio 
 

 
 
Que todos os alunos 
conheçam e sigam as 
regras 17 de setembro  

Observação direta 
dos 
comportamentos 
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Projeto + Sucesso 
Escolar 

 
Alimentação 

 

 
Projeto + Sucesso Escolar 
(semana da alimentação) 
-Identificar a importância de uma 
refeição saudável na nossa saúde; 
-Reconhecer a importância da água 
na nossa alimentação 
-Recolher receitas saudáveis  
-Construção de um e-book de 
receitas saudáveis 

 
 
 
-Alunos 
 
 
-Pais 
 
 

 
 
-Professores 
titulares de 
turma;  
-Professores 
de Apoio 
- Biblioteca 
Escolar 
 

 
 
-Que a maioria dos 
alunos e 
encarregados de 
educação participe 
com interesse na 
atividade 

Semana da 
Alimentação 
( outubro) 

 
 
 

Preenchimento da 
ficha de avaliação 
da atividade. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leituras de 
histórias com 

água 
 

- Tomar conhecimento da história 
-Elaboração de um livro pop up com 
materiais recicláveis 
 

-Alunos 
 
 
 

-Professores 
titulares de 
turma;  
-Professores 
de Apoio 
- Biblioteca 
Escolar 
 

-Que todas as 
turmas 
desenvolvam uma 
atividade 
relacionada com a 
história, para ser 
partilhada no Blog 
da Biblioteca e 
apresentada à 
comunidade  no 
final do 1.º período 

A longo do 1º 
período 

 
 
 
 
 

 
 
Apresentação dos 
trabalhos 

Reuniões de 
articulação com o 

1º Ciclo 
 

Promover a articulação entre ciclos 

Educadoras / 
professores 
do 1º ciclo 
 

Professores e 
Educadores Três reuniões  Uma reunião 

por período  
Avaliação /relatório 
P.A.A. 
 

Receção e 
acolhimento das 

crianças 
Exploração dos 

espaços do jardim 
de infância(interior 

/exterior) 

Dar a conhecer e explorar os 
espaços e os materiais do edifício 
escolar 

Proporcionar uma adequada 
integração dos alunos na vida 
escolar 

Alunos Educadoras  Setembro  Avaliação 
/Avaliação  
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Dia do animal 
 

Sensibilizar os alunos para o 
respeito para com os animais. Alunos   De 4 a 10 de 

outubro  Avaliação 
/Relatório do PAA 

Comemorar a 
semana da 

alimentação 
 
 

Sensibilizar as famílias e as crianças 
para hábitos alimentares saudáveis 

Incentivar o consumo de fruta e 
legumes 

Alunos Educadoras  15 a 19 de 
outubro  Avaliação Relatório 

do P.A.A. 

Atividades no 
âmbito da saúde 

pública 

Promover hábitos saudáveis. 
 

Alunos 
  Promoção da saúde Ao longo do ano  Avaliação/Relatório 

do P.A.A. 

Dia Nacional do 
pijama 

Sensibilizar para a importância da 
família 
Promover o conhecimento dos 
direitos das crianças 
Angariar fundos para as crianças 
mais desfavorecidas 
Proporcionar uma actividade lúdica 
educativa e solidária, onde reine a 
fantasia a diversão e a surpresa. 
Promover o desenvolvimento de 
atitudes de respeito, colaboração, 
cooperação, partilha e 
solidariedade. 

Alunos 
/Educadores 
/ 
Encarregado
s de 
Educação 

Educadores Fomentar a 
formação de valores 

Novembro a 
calendarizar 
pela “Missão 
Pijama – 
Mundos de 
vida” 

 Avaliação/Relatório 
do P.A.A. 

Comemorar o S. 
Martinho 
Magusto 

Afirmar a escola como veículo de 
promoção cultural. 
Vivenciar tradições 
  
 

Comunidade 
Escolar. 

Educadoras/As
sistentes 
Operacionais   

 Novembro  
Avaliação /relatório 
P.A.A. 
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Natal 

Reviver tradições 
Identificar o natal como festa da 
fraternidade 
Incentivar o espirito de amizade e 

solidariedade 
Elaboração de lembranças de natal 
para a família 

 
 

Educadoras/ 
Assistentes 
Operacionais 

Apresentar um 
trabalho aos 
Encarregados de 
Educação 

dezembro  Avaliação/Relatório 
do P:AA. 

Dia Europeu do 
Desporto Escolar 

Promover o desporto e a atividade 
física em toda a Europa, através da 
realização de um conjunto alargado 
de atividades dirigidas a toda a 
população, independentemente da 
idade ou do nível de preparação 
física. 

Todos os 
ciclos de 
ensino 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física 

Participação de toda 
a comunidade 
escolar (EBSGT) 

25 setembro 
100 minutos 

OP 
 
Sistema de 
som 
Materiais 
jogos 
tradicionais e 
populares 

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 

Corta-mato Escolar 

Cooperar com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas 
ações, cumprindo as regras de 
segurança. 
-Conhecer o regulamento das 
provas. 
-Melhorar a sua prestação motora 
ao nível da Corrida de Resistência; 

2º,3º Ciclo e 
Secundário 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física/ Alunos 
Secundário 

 
 
Participação de 
50% dos alunos. 
 

Dezembro 

OP 
 
Sistema de 
som 

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 

Exposição “Rosas 
dos Ventos “ 

feitas de materiais 
reciclados/ 
recicláveis 

 Descrever a localização relativa de 
um lugar, em diferentes formas de 
representação da superfície 
terrestre, utilizando a rosa dos 
ventos. 

Alunos do 7º 
Ano 

Professora de 
Geografia  

Todos os alunos se 
envolvam na 
realização de 
trabalhos 

Novembro ------- 

- Envolvimento dos 
alunos na 
realização 
dos trabalhos; 
- Rigor científico 
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Visita Virtual à 
cidade de Éfeso 

Conhecer o património cultural da 
Humanidade; 
 Alunos do 

10.B 
Prof. De 
História 

90% dos alunos 
construam com 
correção um texto 
sobre a cidade a 
cidade de Éfeso 

Outubro ---- 

Observação direta 
Análise dos 
trabalhos 
apresentados: 
criatividade, rigor 
científico; 

Comemoração do 
Dia Mundial da 

Filosofia 

Desenvolvimento do espírito crítico 
e autónomo 

10º e 11º 
anos  

Desenvolver a 
capacidade de 
reflexão sobre o 
mundo, 
promovendo a paz 
e a tolerância 

19 de novembro   
Visualização de um 
filme sobre os 
Direitos Humanos  

Halloween 
Exposição de bruxas 

e 
Decoração das 

portas da sala de 
aula 

- Promover o culto das tradições. 
- Relacionar culturas e tradições. 
- Enriquecer o vocabulário. 
- Desenvolver a criatividade.  
- Estimular o convívio escolar. 
 

Alunos do 3º 
e 4º ano 
2ºciclo, 3º 
ciclo e 
secundário 

Departamento 
de línguas  
(Profs Elsa, 
Célita, Susana 
Pereira e Paula 
Leite) 
Parceria com a 
Associação de 
Estudantes 

 - Que todas as 
turmas participem 
pelos menos com 5 
bruxinhas para a 
exposição. 
- Que todas as 
turmas decorem a 
porta da sua sala. 

Últimas 
semanas de 
outubro 

……… 

Exposição das 
bruxinhas 
Ficha de avaliação 
da atividade 

2º PERÍODO 

Atividade Objetivos 
Público- 

Alvo 

Docente 
que 

dinamiza  
e 

Parcerias 

Metas Calendário 
Orçamento 

(1) 

Metodologia/ 
instrumentos 
de avaliação 

Gravação de vídeos 
de leituras 

dramatizadas de 
histórias (com 

-Interpretar diferentes personagens  
 
 

Alunos do 1º 
ciclo 
 

Profs. do 1.º 
ciclo 
Profs. das AEC 
 

Que todas as turmas 
participem com um 
trabalho alusivo à 
água em 3D 

2.º Período  

- Apresentação do 
vídeo/maquete do 
ciclo da água em 
3D/ aquário( 
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adaptações)/trabal
hos em 3D 

representação do 
Mar 

SuperTmatik 
 

-Estimular o estudo e o gosto pela 
matemática. 
 

Alunos do 1º 
Ciclo. 
 

- Profs. do 1.º 
ciclo 
Departamento 
de Matemática 
 

Que haja alunos 
classificados entre os 
primeiros trezentos, 
a nível internacional. 

2.º período 
  

Resultados a nível 
internacional. 
 

 
Canguru 

Matemático 
 
 
 

 
-Estimular o estudo e o gosto pela 
matemática. 
 

Alunos do 1º 
Ciclo (2º, 3º 
e 4º ano). 

Departamento 
de Matemática 

Que haja alunos 
classificados entre 
os primeiros 
trezentos, a nível 
nacional 

2.º período 
 
 

 Resultados a nível 
nacional. 

 
Carnaval 

 

Conhecer as tradições 
carnavalescas. 
Criar momentos de diversão 

Alunos Educadoras Que todos os alunos 
participem 

 
 
carnaval 

 Avaliação/Relatório 
do P:AA. 

 
Páscoa 

Conhecer as tradições 
 

Alunos Educadoras 
Que os alunos 
conheçam as 
tradições 

Dias que 
antecedem a 
Páscoa 

 Avaliação/Relatório 
do P:AA. 

Megas Fase Escola 

Cooperar com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas 
ações, cumprindo as regras de 
segurança. 
-Conhecer o regulamento das 
provas. 
-Melhorar a sua prestação motora 
ao nível da corrida de resistência, 
corrida de velocidade, salto em 
comprimento e lançamento do 
peso. 

2º e 3º Ciclo 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física  

Participação de 50% 
do público-alvo  2º Período 

 OP  
 
Marcadores, 
fita métrica e 
cronómetros  

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 
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Torneio de 
Basquetebol 

 
Cooperar com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas 
ações: 
 Cumprir as regras de segurança; 
 Conhecer o regulamento da 

prova; 
 Melhorar a sua prestação 

motora em situação de jogo 
reduzido; 

 Fair-play. 
 

2º,3º Ciclo e 
Secundário 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física / Alunos 
Secundário 

Uma equipa por 
turma Abril 

OP  
 
Coletes, bolas, 
marcadores e 
cronómetros 

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 

Exposição de 
“Roteiros turísticos 

de diferentes 
países” 

Reconhecer as características que 
conferem identidade a um lugar (o 
bairro, a região e o país onde vive 
ou outros) 

Alunos do 
7º ano 

Professora de 
Geografia 

Todos os alunos se 
envolvam na 
realização de 
trabalhos 

Fevereiro ------- 

- Envolvimento dos 
alunos na 
realização 
dos trabalhos; 
- Rigor científico 

Memoshoá 

- valorizar os direitos humanos; 
 

2.º, 3.º e 
secundário 

Prof. de 
História 

Realização de um 
pequeno vídeo 
sobre o Holocausto 
- participação de 
todos os alunos do 
10.º B 

27 de Janeiro  ------- 
Observação direta 
Avaliação por 
rubricas 

 
S. Valentim: 
Exposição de 

postais 

- Promover o culto das tradições. 
- Relacionar culturas e tradições. 
- Enriquecer o vocabulário. 
- Desenvolver a criatividade. 

Alunos do 
2ºciclo, 3º 
ciclo e 
secundário 

Departamento 
de línguas  
(Profs Elsa, 
Célita, Susana 
Pereira, Paula 
Leite, Elisabete 
e Susana 
Vicente) 

Que todas as turmas 
participem pelo 
menos com 5 postais 
por turma 

1ª e 2ª semana 
de fevereiro 
 

Consumíveis 
para material 
de decoração 

Exposição e 
decoração do átrio 
Ficha avaliação da 
atividade 
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Parceria com a 
Associação de 
Estudantes 

 
Canguru 

Matemático sem 
Fronteira 2021 

 

 Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática.  

 Atrair os alunos que têm "medo" 
da disciplina de Matemática, 
permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina.  

 Tentar que os alunos se divirtam a 
resolver questões matemáticas.  

 Conseguir que cada aluno, através 
da Matemática, se sinta bem 
consigo mesmo e com os demais 
colegas.  

Alunos do 
1º; 2º e 3º 
Ciclos e 
Secundário 

Departamento 
de Matemática 
Ciências  
Experimentais 
e 
Departamento 
do Primeiro 
Ciclo  
Bertília Moura,  
Carla 
Guimarães e 
Anunciação 
Pinheiro 

Que todos os ciclos 
participem na 
atividade 

A definir pela 
entidade 
promotora 
(do Departamen
to de 
Matemática da 
Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia da U
niversidade de 
Coimbra, com o 
apoio 
da Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática.)  

Consumíveis  
(fotocópias e  
prémios)  
 
50€ (inscrição) 

Serão apurados 
alguns alunos por 
ciclo, (através da 
resolução de 
provas de canguru 
anteriores), para 
participar na prova 
2019. Será 
entregue um 
questionário de 
satisfação, para 
avaliar a atividade  

 
Campeonato 
Internacional 
SuperTmatik 

Cálculo Mental 

 Fomentar o interesse pela 
aprendizagem do cálculo mental;  

 desenvolver destrezas numéricas 
e de cálculo; 

 Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de 
competências e conhecimentos;  

 Reforçar a componente lúdica no 
processo de ensino-aprendizagem 
da matemática;  

Alunos do 
1º; 2º e 3º 
Ciclos 

Departamento 
do primeiro 
ciclo; 
Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais; 
Anunciação 
Pinheiro; 
 Paula Tuna; 
Rafael 
Carvalho 

Que os alunos do 1º; 
2º e 3º ciclos 
participem na 
atividade 

Etapa 1: 
Inscrições e 
treinos livres – 
até 31 de 
janeiro de 2021 
 
Etapa 2: Pré-
qualificação – 
até 16 de 
fevereiro de 
2021 
 
Etapa 3: Seleção 
de finalistas – 
até 31 de março 
de 2021 

3 € por aluno 

inscrito na 

Grande final 

 

3€X3 alunosX 
9anos = 81€ 

Participam no 
torneio inter-
turmas os 3 alunos 
mais bem classi-
ficados de cada 
turma. Apuram-se 
para a Grande Final 
Online os 
campeões, 
segundos e 
terceiros classi-
ficados de cada 
escalão. 
 
Será entregue um 
questionário de 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Página 9 de 13 
 

 Detetar e divulgar talentos na 
área do cálculo mental;   

 Promover o convívio entre alunos 
e professores. 

 
Inscrição de 
finalistas – até 
30 de abril de 
2021 
 
Etapa 4: Grande 
Final online – 
entre 14 e 28 de 
maio de 2021 
 

satisfação, para 
avaliar a atividade 

3º PERÍODO 

Atividade Objetivos Público- 
Alvo 

Docente 
que 

dinamiza  
e 

Parcerias 

Metas Calendário 
Orçamento 

(1) 

Metodologia/ 
instrumentos 
de avaliação 

 
Dia Mundial da 

Criança 
Sensibilizar a comunidade educativa 
para os direitos da Criança. 

Alunos 
 

Professores 
Profs. das AEC. 

Que todas as 
turmas elaborem 
um trabalho sobre 
os Direitos da 
Criança. 

- 1 de junho  Apresentação de 
trabalhos 

 
Coleção de histórias 

com água. 
(Intertextualidades) 

 

Proporcionar contactos com outras 
histórias/outras leituras. 
Encontrar pontos comuns entre 
histórias. 

Alunos 
 

Professores do 
1.º ciclo 
Profs. das AEC. 
 

Fazer uma 
exposição com todo 
o material criado 
nas nas turmas  

- 3.º Período  Apresentação de 
trabalhos 
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Dia Mundial da 
Criança 

Comemorar o dia mundial da 
criança 

Sensibilizar a comunidade educativa 
para os direitos da Criança. 

Alunos 

Educadoras 
 
  
 

 1 de junho  
Avaliação /relatório 
P.A.A. 
 

Marcha de São João 

 
Estimular e dinamizar a participação 
dos docentes, não docentes e 
alunos na vida escolar e da 
comunidade. 
Participar no desfile de marchas, 
enquadrado nas festividades de São 
João, do Município de Armamar. 
 

Comunidade 
Educativa 

Armando 
Moreira 

Participação de 
40/50 elementos 
da comunidade 
escolar 
 

3º período 

Orçamento 
Município de 
Armamar 
e OP 

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 

Torneio de Natação 
Inter-Turma 

 
Cooperar com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas 
ações, cumprindo as regras de 
segurança. 
-Conhecer o regulamento das 
provas. 
- Melhorar a sua prestação motora 
nos diversos estilos da modalidade; 
- Fair-play. 
 

2º, 3º Ciclo 
e 
Secundário 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física / Alunos 
Secundário 

6 alunos por turma 3º período 

 
OP 
 
Cronómetros, 
apitos 

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 

Visita de estudo ao 
parque biológico da 
Serra das Meadas 

-Promover experiências 
diversificadas aos alunos que 
beneficiam de medidas adicionais.  
-Promover novas experiências 
sensoriais.  
-Promover a socialização e a 
inclusão; 

Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais 
apoiados no 
CAA 

Docentes de 
Educação 
Especial 
Município de 
Armamar 

Que todos os 
alunos participem e 
vivenciem novas 
experiências 

Finais de maio 
ou princípio de 
junho 

Transporte 

Observação direta 
Relatório trimestral 
de avaliação das 
atividades do PAA. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Página 11 de 13 
 

- Possibilitar o contacto com 
diferentes espécies animais. 

Exposição de 
trabalhos realizados 

pelos alunos ao 
longo do ano letivo 

 
- Divulgar os trabalhos realizados 
pelos alunos junto da comunidade. 
 

Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais 
apoiados no 
CAA  

Docentes de 
Educação 
Especial 

Que cada  aluno 
exponha pelo 
menos cinco 
trabalhos 

Durante o  
terceiro período 

Expositores, 
mesas, 
pioneses, fita 
cola e seis 
cartolinas  

Relatório trimestral 
de avaliação das 
atividades do PAA. 

 
Ao Longo do Ano 

 

Atividade Objetivos 
Público- 

Alvo 

Docente 
que 

dinamiza  
e 

Parcerias 

Metas Calendário 
Orçamento 

(1) 

Metodologia/ 
instrumentos 
de avaliação 

Torneio Inter-
Turmas de Andebol 

e Futsal 

Cooperar com os companheiros, 
aceitando e dando sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas 
ações: 
 Cumprir as regras de segurança; 
 Conhecer o regulamento da 

prova; 
 Melhorar a sua prestação 

motora em situação de jogo 
formal; 

 Fair-play. 

2º, 3º Ciclo e 
Secundário 

Clube do 
Desporto 
Escolar/ 
Professores de 
Educação  
Física/ Alunos 
Secundário 

Participação de 
duas equipas por 
turma 

Janeiro a Junho 

OP 
 
Coletes, bolas, 
cronómetros, 
apitos  

Inquérito 
distribuído aos 
participantes e 
elaboração de 
relatório 
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Projeto “Arte 

Criativa” 

- Capacitar os alunos de 
competências funcionais. 
 - Desenvolver a motricidade e a 
criatividade. 
 - Explorar diferentes tipos de 
materiais.  
- Reaproveitar e reciclar diversos 
materiais.  

Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais e 
a frequentar 
o CAA.  

 
Docentes de 
Educação 
Especial  

 
A participação de 
todos os alunos 
visados.  

 
Ao longo do ano 
letivo  

 
Diversos 
Consumíveis 
OP 

Observação direta. 
 Relatório 
trimestral de 
avaliação das 
atividades do PAA.  

 
Projeto “Culinária 

Pedagógica” 

-Capacitar os alunos de 
competências funcionais.  
-Desenvolver a motricidade e a 
criatividade.  
- Desenvolver hábitos de higiene e 
hábitos alimentares saudáveis. 
 - Trabalhar de forma 
multidisciplinar diversos conteúdos. 

 
Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais e 
a frequentar 
o CAA. 

 
Docentes de 
Educação 
Especial 

 
A participação de 
todos os alunos 
envolvidos. 

 
Semanalmente 

 
Diversos 
ingredientes: 
açucar, 
farinha, 
fermento 
etc… 
OP 

 
Observação direta.  
Relatório trimestral 
de avaliação das 
atividades do PAA. 

 
Experiências 
sensoriais/ 

“Snoezelen” 

 
-Promover exploração 
multissensorial;  
-Promover o relaxamento; 
-Regular comportamentos 
estereotipados e de auto agressão. 

Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais e 
a frequentar 
o CAA. 

 
Docente de 
Educação 
Especial - 
Dulce Santos 

 
A participação de 
todos os alunos 
envolvidos 

 
Semanalmente 

 
Material 
luminoso para 
snoezelen 
OP 

Observação direta.  
Relatório trimestral 
de avaliação das 
atividades do PAA. 

 
Sons e Ritmos 

- Desenvolver o interesse e 
sensibilidade pela música; 
- Desenvolver a perceção auditiva; 
- Ouvir, explorar e reproduzir sons 
corporais; 
- Explorar fontes sonoras 
diversificadas. 
- Construir instrumentos musicais 
usando material de desperdício; 
 

 
Alunos que 
beneficiam 
de medidas 
adicionais e 
a frequentar 
o CAA. 

 
Docentes de 
Educação 
Especial 

 
A participação de 
todos os alunos  
envolvidos 

 
Semanalmente 

  
Observação direta.  
Relatório trimestral 
de avaliação das 
atividades do PAA. 
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Descobrir o 
RibeiroTemilobos 

- conhecer e compreender o 
património natural do concelho de 
Armamar; 
 

 
8.º ano 

Prof. De 
História e PHL 

- 90% dos alunos 
contruam com 
correção um texto 
sobre o ribeiro 
Temilobos 

Todo ano ……. 
Observação direta 

Avaliação por 
rubricas 

Projeto 
 “PALAVRAS PARA 

BRINCAR” 

 
Explorar uma história por mês. 

 Alunos Educadoras 

 

Ao longo do ano 

  
 
Avaliação mensal 
da atividade 

Projetos no âmbito 
da Saúde 
-PRESSE 
-PASSE 

Promover tipos de vida saudável 
Promover o bemestar 
Promover a educação sexual e 
para os afetos 

Todos os 
alunos 

equipa para a 
saúde / 
enfermeira 
escolar 

Que todas as 
turmas sejam 
abngidas pelos 
projetos 

Ao longo do 
ano 

 
Observação de 
comportamentos 
Inquéritos 

 
 

ERASMUS 

Promover a cidadania ativa 
Promover a cidadania europeia 
Promover a cultura 
Promover a sustentabilidade 

 
Alunos 
envolvidos 
no projeto 

 
Equipa de 
projeto 

Que os alunos 
envolvidos 
exibam mais 
competências de 
cidadania e novos 
conhecimentos 

 
Ao longo do 
ano 

  
Inquéritos das 
atividades 

 
Plano de 

Desenvolvimento 
Pessoal, Social e 

Comunitário 

 
Promover melhores resultados 
escolares 
Promover as relações 
interpessoais 
Promover a saúde e o bemestar 

 
Todos os 
alunos 

 
técnicos 
especializado
s e equipa 
para a  saúde 
e do PNA 

Que os alunos 
adiram às 
atividades 
propostas e 
exibam 
comportamentos 
assertivos 

 
 
Ao longo do 
ano 

  
 
Inquéritos das 
atividades 

 
Departº de 
Expressões 

 
 

Departº de 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Departº de 
Matemática e 

Ciências 
Experimentais 

Departº  
de Línguas 

Departº de 
Primeiro Ciclo 

Departº de 
Educação Pré-

Escolar 

PROJETOS 

APROVADO EM CONSELHO GERAL EM 22-10-2020 


