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INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Plano Plurianual de Atividades definido para o quadriénio 20192023. A sua compilação testemunha a integração de um conjunto de ações inseridas num
planeamento estratégico, considerado fundamental para a consecução das grandes metas e áreas
de intervenção prioritária definidas nos Documentos Orientadores, e contempla uma diversidade de
ações educativas, interligadas a uma multiplicidade de dinâmicas.
Apresenta-se como um projeto ambicioso e não constitui um mero somatório de atividades ou
realizações. Antes, testemunha uma dinâmica colaborativa e uma atitude coletiva e concertada, com
carácter inclusivo e multifacetado, orientada para a consecução de metas comuns, como sejam a
aquisição de competências e de literacias ajustadas às exigências do mundo atual.
Deixa transparecer uma dinâmica educativa científica, artística e humanista, assumida para todos
os níveis de ensino, e que tem nas Bibliotecas Escolares do Agrupamento uma decisiva estrutura
aglutinadora.
Dado o seu carácter plurianual, as atividades são apresentadas de forma genérica, por tipologia, e
são identificados os recursos humanos e materiais necessários para a sua execução. Sendo um
projeto de ação e organização de atividades definido para um universo temporal mais alargado é,
necessariamente, aberto e permeável à introdução de alterações e/ou novas propostas, resultantes
da aplicação do processo de monitorização, a realizar anualmente e no final do período de vigência.
A terminar, expressamos votos de que o presente plano constitua um importante contributo para
reforçar o papel formativo do Agrupamento de Escolas Raul Proença, e consolidar uma cultura de
excelência, que valoriza o saber e a formação pessoal, assente nos valores da liberdade e da
responsabilidade, da cidadania e da participação.
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PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
2019-2023
1 - DIREÇÃO
Planeamento Estratégico
- Organização e gestão:
- Cooperação entre os elementos da Comunidade Educativa;
- Sustentabilidade;
- Manutenção das instalações e equipamentos;
- Formação do pessoal docente e não docente.
Atividades
- Dia do Diploma.
- Dia de Escola – 14 de maio (proximidade do Dia da
Cidade e dos dias de nascimento e morte de Raul
Proença, respetivamente 10 e 20 de maio).
-Felicitações /lembranças a todos os alunos no dia do
seu aniversário.
-Quadros de mérito e de valor.
- Estabelecimento de protocolos com empresas e
respetivas associações com vista à Formação em
Contexto de Trabalho dos nossos alunos dos Cursos
Profissionais e Vocacionais.
- Formulação de propostas de ações de formação, de
acordo com os interesses e necessidades dos
professores e funcionários (mediante o plano de

Objetivos

Destinatários

Orçamento
€ 500
€ 200

- Reconhecer e valorizar o mérito e o sucesso de alunos e professores;
- Encarar a escola como Comunidade Educativa, onde todos os
elementos sejam atores participantes e agentes de mudança.
Alunos

€ 1500
€ 200

- Promover, na Escola, o estabelecimento de parcerias com várias
instituições/organismos.
- Promover, na Escola, o estabelecimento de parcerias com várias
instituições/organismo;
- Promover, na Escola, a Educação para a Saúde.
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formação a apresentar pela escola), com a colaboração
dos nossos docentes como formadores e a realização de
um maior número de ações de formação nos nossos
espaços, nomeadamente nos domínios da segurança,
informática e saúde;
- Fortalecimento do envolvimento da Escola no âmbito da
parceria estabelecida com o Instituto Superior Técnico –
Tagus Park;
- Desenvolvimento de atividades no âmbito do programa
“Escolher Ciência – Da Escola à Universidade”, em
parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa;
- Estabelecimento de protocolos entre o AERP e
instituições de âmbito local e nacional, nomeadamente:
- IPL (Instituto Politécnico de Leiria)
- ESAD (Escola Superior de Artes e Design das Caldas
da Rainha)
- SIR “Os Pimpões”
- Conservatório de Música das Caldas da Rainha
- Centro de Saúde das Caldas da Rainha
- CHO (Centro Hospitalar Oeste)
- Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor
- Academia de Música de Óbidos
- Câmara Municipal das Caldas da Rainha
- Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - EHTO
- Fomento e apoio de atividades promovidas pela
representante do ME na CPCJ, no âmbito da prevenção
primária, desenvolvendo uma prática preventiva que
contribua para ultrapassar situações que conduzam ao
abandono e/ou insucesso escolar. Será baseado num
acompanhamento de proximidade, centrado no reforço
dos sucessos que vão sendo obtidos e nas qualidades
reveladas pelo aluno, apoiando-o na construção de um
projeto de vida.
- Felicitações a todos os professores e funcionários do
AERP no dia do seu aniversário e/ou por altura de outro
acontecimento relevante;
- Jantar de Natal e outros convívios.

2019-2023

-Promover a informação e formação inicial e contínua de professores e
de pessoal não docente;
-Promover o intercâmbio linguístico e cultural com outros países;
- Cooperar com instituições do Ensino Superior.

Pessoal docente
e não docente

- Organizar atividades de convívio e de divulgação científico-cultural.

€ 500
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- Organização:
- da Semana Raul Proença
- do Dia Aberto da EB de Santo Onofre
- das Férias Ativas – ES Raul Proença e EB SO

- Convite a personalidades de inquestionável interesse
para a comunidade escolar, para a realização de
palestras, colóquios ou ações de formação de curta
duração.
- Higiene e segurança:
-Exercícios de evacuação das escolas Raul Proença e
EBI, perante a simulação de uma emergência, visando
testar e otimizar o dispositivo de segurança das mesmas;
-Reposição e melhoria da sinalética de segurança;
-Manutenção dos equipamentos (extintores, etc.);
-Inspeções periódicas (gás/equipamentos desportivos);
- Substituir mobiliário degradado ou inadequado;
- Proceder a pequenas reparações das instalações.
- Espaços exteriores:
- Conservação das zonas ajardinadas
- Decoração de algumas paredes dos Blocos

- Organizar atividades de convívio e de divulgação científico cultural;
- Proporcionar a aquisição de saberes e de instrumentos metodológicos
que fomentem uma cultura humanística, artística, científica e tecnológica
e que permitam uma educação permanente;
- Desenvolver comportamentos e atitudes que assentem nos valores da
responsabilidade, da tolerância, da solidariedade, do respeito mútuo, do
trabalho em equipa e da ética;
- Educar os alunos para a leitura e interpretação da realidade, com
atitude crítica e criativa;
- Promover relações e trocas de saberes entre os diferentes níveis de
ensino;
- Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso escolar e
promover a integração de alunos que apresentem dificuldades;
- Reconhecer e valorizar o mérito e o sucesso dos alunos e professores;
- Sensibilizar para a preservação dos eco e geomonumentos da região;
- Divulgar a qualidade do serviço educativo prestado na EB SO junto dos
Encarregados de Educação dos potenciais futuros alunos;
- Promover a ocupação dos tempos livres dos alunos no período de
férias escolares.

2019-2023

€ 700

Comunidade
escolar

- Organizar atividades de convívio e de divulgação científico-cultural.

€ 200

- Promover o aproveitamento racional dos recursos, aumentando,
simultaneamente, a satisfação dos vários utilizadores;
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade geral,
procurando a satisfação dos mesmos;
- Promover a segurança de pessoas e bens e aperfeiçoar os sistemas de
conservação dos equipamentos e instalações;
- Valorizar espaços físicos das escolas do Agrupamento.

€ 4000

€ 1000
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- Planeamento e supervisão:
- Conselhos de Turma
- Testes de Aferição
- Matrículas
- Constituição de Turmas
- Horários dos alunos e dos professores
- Abertura dos Sumários Digitais
- Receção aos novos alunos
- Promoção do sucesso dos alunos, com a atribuição de
tempos a todos os docentes do 1.º Ciclo, destinados a
apoio;
- Implementar a coadjuvação na disciplina de
Matemática do 5.º ano, na EBSO;
- Implementar o desdobramento nas disciplinas de
Matemática e Inglês nos 7.º e 9.º anos;
- Promover as Jornadas Pedagógicas do AERP;
- Convidar personalidades de reconhecido mérito, para
proferirem palestras, workshops …;
- Implementar o Projeto “Safas-te na cozinha?”, em
parceria com a EHTO;
- Desenvolver ações de Suporte Básico de Vida;
- Desenvolver ações de promoção de hábitos saudáveis
de vida e de cidadania ambienta
- Desenvolver ações de rua;
- Divulgar, nos meios de Comunicação Social e nas redes
sociais, as atividades realizadas no AERP;
- Endereçar convite a entidades externas para a
assistência/participação em atividades desenvolvidas no
AERP.

2019-2023

Alunos e
professores

- Promover a imagem do Agrupamento de Escolas Raul Proença no
Exterior.

€ 700
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PRÉ-ESCOLAR
E
1.º CICLO
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2 - PRÉ – ESCOLAR E 1.º CICLO
Planeamento Estratégico
Serviço Educativo:
- Desenvolvimento Curricular;
- Educação para a cidadania;
- Atividade desportiva;
- Educação ambiental.
Objetivos
Atividade

Receção das
crianças/alunos

Educação Alimentar

Projeto Educativo
- Promover as relações
entre a escola – família,
de modo a melhorar o
serviço educativo e o
acompanhamento
responsável dos
Pais/E.E., relativamente
aos seus educandos
-Corresponsabilizar os
Pais/Encarregados de
Educação pelo processo
educativo dos seus
educandos
- Promover as relações
entre a escola – família,
de modo a melhorar o
serviço educativo e o
acompanhamento
responsável dos
Pais/E.E., relativamente
aos seus educandos.

Específicos

- Proporcionar às
crianças um ambiente
acolhedor e amigo,
integrando-as no Jardim
de Infância.

- Promover a ligação
casa/escola;
- Sensibilizar as crianças
para a importância de
uma alimentação racional;
- Dar a conhecer as
principais regras para uma
alimentação saudável.

Calendarização

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Docentes
A. Operacionais
Família

Crianças/
Alunos
e
familiares

X

Crianças

X

Educadoras
Animadoras
Assistentes
Operacionais
Comunidade
escolar

1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

Orçamento
Previsto

Observações
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Festividades do Inverno
(Natal)

Dia Escolar da NãoViolência e da Paz

Natureza e Vida

- Prevenir a obesidade, o
consumo de álcool,
tabaco, substâncias
psicoativas e todos os
estilos de vida prejudiciais
à saúde.
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Promover relações e
trocas de
saberes/experiências
entre os diferentes níveis
de ensino;
- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa.
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade
também ela, educadora e
formadora.
- Reconhecer a criança
como sujeito ativo do seu
processo educativo;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

-Dar a conhecer as
tradições;
-Desenvolver o espírito
natalício, fortalecendo
laços e relações entre
todos;
- Sensibilizar para a
importância dos valores
afetivos na família e
comunidade.
- Promover a tolerância;
- Promover a Cidadania e
os Valores

- Sensibilizar os alunos
para a preservação da
Natureza e da Escola;
- Salientar a importância
da reciclagem para a
preservação do meio
ambiente.

Educadoras
A. Operacionais

Educadoras
A. Operacionais
Comunidade
escolar

Educadoras
A. Operacionais

2019-2023

Crianças
Família

X

Crianças

X

Crianças

X

X

X

Página 10 de 106

Plano Plurianual de Atividades

Festividades da
Primavera

A Liberdade

Festividades da Cidade

Dia Mundial da Criança

Visitas de estudo

- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo ensinoaprendizagem, tendo em
conta uma formação
integral e virada para a
educação para a
cidadania.
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade;
- Estimular/elogiar a
participação dos alunos.

- Aumentar o nível de
competência em
português;
- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de carácter social e
cultural.

- Sensibilizar as crianças
para a época festiva;
- Promover as tradições
de outras culturas;
- Desenvolver a
capacidade criativa.

2019-2023

X
Educadoras
Assistentes
Operacionais

- Aprender o significado
do dia 25 de abril de
1974.

Crianças

X

- Conhecer a história da
cidade;
- Promover a importância
dos museus na nossa
cultura.

- Promover as relações
interpessoais.

- Colocar o aluno face a
uma aprendizagem direta
e real, estimulando o seu
interesse pelos conteúdos
programáticos.

Atividades a
decorrer de 20 a 26
de abril

X

Educadoras
A. Operacionais
Autarquia
Coletividade “Os
Pimpões”

Educadoras
Assistentes
Operacionais

X

Crianças

X

X

X
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Projeto: “Vai e Vem” /
Saquinha dos Sonhos

- Corresponsabilizar os
Pais/E.E. pelo processo
educativo dos seus
educandos.

- Motivar as famílias para
a importância de ler
histórias;
- Valorizar o livro como
meio de comunicar com
os outros.

Encontro dos Jardins
de Infância

- Promover o intercâmbio
entre as várias crianças
dos respetivos J.I.

-Envolver a comunidade
escolar.

Mala das Ciências
“Saber Fazer” e “Saber
Pensar”

Semana da Música

- Reconhecer a criança
como sujeito ativo do seu
processo educativo,
valorizando os seus
saberes como
fundamento de novas
aprendizagens.

- Reforçar a qualidade e
eficácia do ensinoaprendizagem;
-Promover uma
pedagogia diferenciada
que favoreça a integração
de alunos;
- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Sensibilizar a
comunidade para a

- Promover atividades
científicas (experiências,
observação de animais e
ambiente…);
- Proporcionar a
realização de atividades
experimentais;
- Promover uma postura
crítica face aos problemas
do ambiente;
- Desenvolver na criança
o gosto pela pesquisa e
experimentação;
- Contribuir para a
construção do
pensamento científico.
- Promover a escola
enquanto espaço de
vivências diversificadas e
como espaço potenciador
de capacidades dos
alunos, sensibilizando as
crianças/alunos para o
papel da música;
- (Re)conhecer
instrumentos musicais;
- Contactar com
diferentes estilos de

Educadoras
A. Operacionais
Família
Biblioteca
CESO/Arneiros

2019-2023

Crianças
Família

X

X

X

X

Educadoras
A. Operacionais
Família

Crianças

X

X

X

Docentes
Assistentes
operacionais

Alunos

X

Biblioteca
Músicos locais

música de diversos países;
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importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento;
- Promover relações entre
a escola e o meio
ambiente.

"Movimento Gentil Desafio Escolas"

Dia do animal

- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensinoaprendizagem;
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania.

2019-2023

- Conhecer estilos
musicais dos alunos
PLNM existentes na
escola;
- Contactar com
encarregados de
educação/familiares ou
outros com
conhecimentos musicais.

- Descobrir e conhecer as
boas práticas em contexto
escolar;
- Conhecer as escolas
que promovem e praticam
as atividades gentis;
- Criar as “Patrulhas
Gentis”.

- Sensibilizar a população
escolar para a
necessidade de proteger
os animais e para a
preservação de todas as
espécies;
- Mostrar a importância
dos animais na vida das
pessoas;
- Celebrar a vida animal
em todas as suas
vertentes;
- Envolver-se em
campanhas de adoção de
animais abandonados;
- Realizar atividades
relacionadas com a
devolução de animais à
natureza.

Docentes EB de
Santo Onofre

Espetadores

da RTP2
Comunidade

alunos

Docentes
Associações de
Defesa dos
Animais
Clínicas/Hospitais

X

educativa

Alunos

X

Atividades a
desenvolver a 4 de
outubro e no
2.º período, em
data a definir

X
3 de outubro

veterinários
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Dia da
alimentação/semana da
saúde

Outono:
Pão por Deus
Halloween
São Martinho
Outras atividades a
definir

- Promover a Educação
para a Saúde;
-Prevenir a obesidade, o
consumo de álcool,
tabaco, substâncias
psicoativas e todos os
estilos de vida prejudiciais
à saúde;
- Assegurar uma
formação integral e
integrada a todos os
alunos, capaz de garantir
o desenvolvimento dos
seus interesses,
capacidades, espírito
crítico e criatividade, em
harmonia com valores de
solidariedade,
democraticidade e
responsabilidade.

- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Desenvolver
competências de
pesquisa, interpretação,
seleção, organização e

- Sensibilizar os alunos
para a importância de
uma alimentação racional;
- Dar a conhecer as
principais regras para
uma alimentação
saudável e equilibrada;
- Participar no Projeto
“Prato Colorido, Prato
Divertido”;
- Inverter a tendência
crescente de perfis de
doenças associadas a
uma deficiente nutrição;
- Criar e/ou dinamizar
atividades lúdicopedagógicas de
promoção do consumo de
hortofrutícolas e leite;
- Dinamizar a pesquisa
orientada para a
sazonalidade dos
hortofrutícolas;
- Garantir a manutenção
da horta da escola;
- Promover o combate ao
desperdício alimentar.
- Valorizar e manter a
tradição;
- Incentivar atividades
colaborativas e salutares;
- Divulgar e promover a
cultura popular.
- Comemorar o Halloween
e tradições;
- Comemorar o S.
Martinho e promover o
convívio – realização do
magusto;

2019-2023

2ª quinzena de
outubro

X
PESES
A. Operacionais
Biblioteca

Crianças
Alunos

Enc.
de
Educação

X

Docentes da EB
Bairro dos
Arneiros
e da EB de
Santo Onofre

Docentes
Docentes de
Inglês
A. Operacionais
E. de Educação
Biblioteca

Crianças
Alunos

X

X

Visita ao mercado
da fruta
Confeção de
sobremesas com
frutas
Visita às
instalações do
Refood
Palestra com uma
nutricionista
Participação no
Concurso:
Supersaudáveis

X
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2019-2023

apresentação de
informação, visando uma
participação ativa no
processo de ensinoaprendizagem;
- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa;
- Sensibilizar para a
preservação patrimonial;
- Promover relações e
trocas de saberes.

Feira do outono
Feira da primavera

Arte e Educação:
A rota da cerâmica

- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa;
- Sensibilizar para a
preservação patrimonial;
- Promover relações e
trocas de saberes.

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
- Desenvolver
competências de
pesquisa, interpretação,
seleção, organização e

- Dinamizar roleplays,
incentivando as crianças
a selecionar, comprar,
confecionar e consumir
hortofrutícolas;
- Valorizar e manter a
tradição;
- Incentivar atividades
colaborativas e salutares
entre todos os elementos;
- Promover a economia
circular e os circuitos
curtos, valorizando a
ligação aos produtores
locais e à venda em
pequenos mercados;
- Divulgar e promover a
cultura popular.
- Desenvolver ações
conjuntas e mutuamente
enriquecedoras entre
Escola e Instituições
Culturais (Museu José
Malhoa);
- Sensibilizar para o papel
da arte na formação das
crianças e para a sua
relação com outras áreas

EB
do
Nadadouro
Docentes
A. Operacionais
E. de Educação
Comunidade
local

Docentes:
EB de Santo
Onofre
EB Bairro dos
Arneiros
EB1 de Santo
Onofre

Alunos

X

X

X

Alunos

X

X

X
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apresentação de
informação, visando uma
participação ativa no
processo de ensinoaprendizagem;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

Concurso Panda
“Solta o talento que há
em ti”

Dia do Não Fumador

Dia Nacional do Pijama

- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
- Promover a educação
para a saúde ambiental.
- Promover a educação
para a saúde, ambiental,
patrimonial e atividade
física;
- Promover a Educação
para a Saúde;
- Prevenir o consumo de
álcool, tabaco,
substâncias psicoativas e
todos os estilos de vida
prejudiciais à saúde.
- Promover relações e
trocas de saberes;
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extra curriculares.

2019-2023

do saber;
- Estimular o
conhecimento do
património cultural e
artístico como processo
de afirmação da
cidadania;
- Desenvolver a literacia
cultural.

- Desafiar a criatividade, a
imaginação e o talento;
- Desenvolver um
trabalho criativo dedicado
ao tema da proteção
ambiental.

- Sensibilizar para os
malefícios do tabaco e de
outras substâncias
nocivas;
- Alertar para o perigo do
fumo passivo;
- Reconhecer os
benefícios dos
comportamentos
adequados;
- Suscitar comportamentos
de prevenção.
- Promover a escola
enquanto espaço de
vivências diversas;
- Promover o direito de todas
as crianças terem uma família;

Docentes
da
EB de Santo
Onofre
Alunos do 2.º
ano

Docentes

PESES

EB Nadadouro
Docentes
A. Operacionais
Mundos de Vida

Espetadores

do Canal
Panda
Comunidade

escolar

Alunos
(3.º e 4.º
anos)

X

Alunos da
EB
Nadadouro

X
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eTwinning Christmas Cards
Exchange and little gift
Vamos conhecer as
tradições de Portugal e
países parceiros

Programa Educativo
Missão Continente Escola

- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento;
-Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma

- Criar redes de trabalho
colaborativo entre as
escolas europeias através
do desenvolvimento de
projetos comuns, com
recurso à Internet e às
Tecnologias de
Informação e
Comunicação;
- Promover oportunidades
de aprendizagem, e de
fazer amigos, pela
intercomunicação das
diferentes escolas,
partilhando pontos de
vista;
- Difundir a consciência
do modelo europeu de
sociedade multilingue e
multicultural;
- Conhecer as tradições
de Natal, em diferentes
regiões e países.

- Conhecer
o funcionamento de uma
grande superfície
comercial;
- Trabalhar temas alusivos
à alimentação e estilos de
vida saudável, tal como o
consumo consciente.

EB de Santo
Onofre
EB do Bairro
dos Arneiros

2019-2023

Leitura do Natal
pelos olhos de
crianças, de 51
escolas em países
diferentes

Alunos
51
escolas
/países

Docentes

EB de Santo
Onofre

Alunos do
2.º ano

X

Visita a uma loja
Continente da
cidade
Participação
num jogo que
envolve toda a
turma e exploração
de temas, como
o desperdício
Página 17 de 106

Plano Plurianual de Atividades

2019-2023

formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
- Privilegiar a
aproximação entre escola
e a comunidade, também
ela educadora e
formadora.

Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência

Aula de campo
Horta pedagógica

- Promover a
diferenciação pedagógica
no contexto de sala de
aula;
- Privilegiar a
aproximação entre escola
e a comunidade, também
ela educadora e
formadora;
- Dar a conhecer novas
maneiras de estar na
sociedade.

- Privilegiar a
aproximação entre escola
e a comunidade, também
ela educadora e
formadora;
- Promover a educação
para a saúde, ambiental,
patrimonial e atividade
física;
- Promover relações e
trocas de saberes;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

alimentar e
o semáforo
nutricional

Docentes
A. Operacionais
- Partilhar vivências com
crianças portadoras de
deficiência;
- Respeitar os mais
idosos;
- Promover a partilha e a
amizade.

Centro de
Educação
Rainha D.
Leonor

Crianças/
Alunos

X

Equipa do
Ensino Especial
Biblioteca

- Promover atitudes
responsáveis face à
necessidade de preservar
o meio ambiente;
- Proporcionar a
aprendizagem
experimental;
- Promover a realização
de uma atividade
conjunta de alunos,
professores e
encarregados de
educação.

Docentes
(SO 1A e 2A)
Docentes
EB1 de Santo
Onofre

Limpeza e
preparação da
horta pedagógica,
com vista à futura
sementeira/
plantação de
culturas;
Alunos,
Docentes
E. de
Educação

X

X

X

Preparação dos
canteiros e áreas
adjacentes;
Sementeira/
plantação de
culturas e
acompanhamento
do seu
desenvolvimento.
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O MARE vai à Escola

Natal

-Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Promover a educação
para a saúde, ambiental,
patrimonial e atividade
física;
- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente

- Conhecer as
caraterísticas dos
diferentes animais que
habitam os rios e
oceanos;
- Sensibilizar para a
proteção da natureza;
- Conhecer os diferentes
ecossistemas dos
oceanos, sua
importância,
características e espécies
aí que habitam;
- Identificar os impactos
provocados pelo Homem
nos oceanos;
- Sensibilizar para a
necessidade de
mudanças de
comportamentos
quotidianos, relacionados
com a defesa da
sustentabilidade.
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade,
também ela educadora e
formadora;
- Reforçar relações entre
os diversos parceiros
educativos, dando
especial ênfase à
interação alunos/alunos e
professores/alunos;
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades do sucesso
escolar, proporcionando

2019-2023

Docentes
EB de Santo
Onofre

Alunos

X

X

EB do
Nadadouro

Docentes
Docentes de
Inglês
Alunos

Comunidade

Escolar
A. Operacionais

X

Custos
suportados
pelos
E. de
Educação

E. de Educação
Biblioteca
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no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
-Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares;
-Estimular/elogiar a
participação dos alunos;
-Fomentar a solidariedade
na comunidade educativa;
-Divulgar à comunidade
escolar as atividades

2019-2023

momentos formativos e
simultaneamente lúdicos;
- Conhecer e valorizar os
costumes, tradições das
diversas culturas;
- Valorizar a importância
da família no processo
educativo;
- Desenvolver o espírito
de solidariedade e
cooperação.

dinamizadas/desenvolvidas

Deco Jovem
Natal sem resíduos

Dia de Reis

pelos vários níveis de
ensino.
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
-Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de

- Sensibilizar a
comunidade escolar para
a redução do uso do
plástico;
- Sensibilizar para a
reutilização de resíduos
de plástico.

Docentes

Construção de
adereços de Natal
reutilizando
embalagens de
plástico

X

Comunidade

escolar
- Sensibilizar/conhecer/
preservar as tradições
populares;
- Recolher cantares
tradicionais dos reis;
- Promover relações de
convívio entre a escola e

Docentes
Alunos
X
A. Operacionais
E. de Educação
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ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;

Carnaval

Dia de São Valentim

Dia do Pai
Dia da Mãe

- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Promover relações e
trocas de saberes;
- Divulgar à comunidade
escolar as atividades
dinamizadas/desenvolvidas

- Reconhecer e valorizar
os costumes, tradições
das diversas culturas.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.

2019-2023

a Comunidade.

- Desenvolver relações de
convívio entre a escola e
a comunidade;
- Incentivar o
envolvimento das
famílias, tendo em vista a
partilha de
responsabilidades;
- Participar num desfile de
Carnaval;
- Pesquisar tradições
relacionadas com a
época;
- Elaborar trabalhos nas
áreas das Expressões;
- Desenvolver práticas de
animação;
- Incentivar a utilização
materiais reciclados.
- Celebrar dias festivos;
- Proporcionar momentos
formativos e lúdicos.

Docentes
Alunos

A. Operacionais

Comunidade

Escolar
População
das Caldas
da Rainha

X

E. de Educação
Autarquia

Docentes
Docentes de
Inglês
Alunos

Alunos

X

Biblioteca
CESO/Arneiros
- Fortalecer os laços
familiares/relações
parentais.

Docentes

Crianças/
Alunos

Docentes de
Inglês

E. de
Educação

X

X

Alunos
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Preservação do
ambiente

Páscoa

- Sensibilizar para a
preservação ambiental e
patrimonial;
- Desenvolver
competências de
pesquisa, interpretação,
seleção, organização e
apresentação de
informação, visando uma
participação ativa no
processo ensinoaprendizagem.

- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania.

- Promover o gosto e o
respeito pela natureza;
- Promover atitudes
responsáveis face à
necessidade de preservar
o meio ambiente;
- Realizar estudo das
diversas espécies de
fauna e flora;
-Promover atividades na
Horta Pedagógica;
- Dar a conhecer e
valorizar a floresta
autóctone;
- Compreender que as
alterações atmosféricas
colocam em risco os
ecossistemas que
asseguram a qualidade
da água;
- Participar no Projeto
“Escola Azul”.

- (Re)conhecer e
vivenciar algumas das
tradições desta época
festiva;
- Respeitar/valorizar
diferentes culturas;
- Desenvolver a
criatividade e a
imaginação.

2019-2023

Docentes
Alunos
Biblioteca
Bombeiros

Crianças/
Alunos
X
E. de
Educação

X

Transporte
custeado
pelos E. de
Educação

Ao longo do ano
letivo, com maior
incidência na 2-ª
quinzena de março

Docentes
Alunos
A. Operacionais

Comunidade

escolar

X

E. de Educação
Biblioteca
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Dia Aberto
EB Sto. Onofre

A Cidade e os seus
Museus

- Fomentar a participação
da Comunidade
Educativa na dinâmica do
Agrupamento;
- Fomentar um ambiente
de trabalho que propicie a
partilha, a cooperação, a
tolerância, etc. entre os
vários agentes da
comunidade educativa;
- Promover a abertura à
comunidade envolvente;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente;
- Promover relações e
trocas de saberes /
experiências entre os
diferentes níveis de
ensino;
- Divulgar à comunidade
escolar as atividades
dinamizadas/desenvolvid
as.

- Conhecer vestígios,
monumentos,
personagens e factos da
história local.

- Promover a articulação
entre vários ciclos;
- Promover o convívio
entre diferentes gerações
de alunos da EB Santo
Onofre;
- Dar a conhecer a
escola, nas suas
valências, à comunidade;
- Dinamizar atividades no
âmbito dos diferentes
Departamentos.

- Relacionar a história
local com os museus
existentes;
-Conhecer e valorizar o
património local e
nacional;
- Consolidar e
complementar as
aprendizagens da sala de
aula;
- Fortalecer a sã
convivência e a
cidadania.

2019-2023

EB
Santo Onofre
Comunidade

Docentes

escolar e
local

X

A. Operacionais
Ex-alunos

Docentes
A. Operacionais
Biblioteca

Crianças/
Alunos

X

X

X

Técnicos dos
Museus
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Semana da criança
Atividades promovidas
pela CMCR

Crise dos refugiados e
dos migrantes na
Europa
Ação humanitária da
UNICEF para as crianças
2018-2019

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
- Incentivar os alunos em
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Divulgar à comunidade
escolar as atividades
dinamizadas/desenvolvid
as pelos vários níveis de
ensino.

- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania.

- Melhorar o envolvimento
e a comunicação entre
todos os elementos da
comunidade educativa;
- Dar a conhecer os
direitos e deveres das
crianças.

- Sensibilizar para a
temática dos refugiados;
- Contextualizar a crise
humanitária dos
refugiados no tempo e no
espaço;
- Promover uma maior
abertura para a vivência
das sociedades
multiculturais e
problemáticas
associadas;
- Sensibilizar potenciais
voluntários para o
trabalho na área do
acolhimento a refugiados
em Portugal.

Câmara
Municipal de
Caldas da
Rainha

2019-2023

Crianças/
Alunos

X

SIR – Os
Pimpões

Docentes
A. Operacionais
Biblioteca
CESO/Arneiros

Alunos

X

X

X
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Projetos
Separa Amarelo e
Separa Azul

Ler, imaginar e partilhar

Projeto “Conto Contigo”

- Promover a abertura à
comunidade envolvente;
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos;
- Aumentar o nível de
competência em
Português:
- Promover a leitura em
língua portuguesa em
todos os anos de
escolaridade em especial
no 1º ciclo.

- Fomentar um ambiente
de trabalho que propicie a
partilha, a cooperação, a
tolerância, etc. entre os
vários agentes da
comunidade educativa;
- Promover a auscultação
e a participação dos
diferentes agentes da
comunidade educativa;
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

- Promover a eficiência na
recolha de resíduos;
- Participar ativamente
nas campanhas de
recolha de resíduos para
os ecopontos amarelos e
azuis;
- Prevenir e reduzir os
impactos da poluição;
- Aprofundar o
conhecimento acerca da
reciclagem.

- Promover o prazer da
leitura;
- Incentivar a criatividade
no pensar, falar, escrever
e comunicar;
- Desenvolver a
competência da
interpretação do texto
escrito.
- Aumentar os índices de
leitura recreativa e de
estudo;
- Aumentar a taxa de
sucesso na disciplina de
Português e Matemática;
- Promover o espírito de
solidariedade e partilha;
- Proporcionar apoio
pedagógico/
acompanhamento dentro
ou fora da sala de aula.

2019-2023

Professores
Comunidade

Biblioteca
CESO/Arneiros

escolar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EB de Santo
Onofre
Docentes de 1.º
ano

Alunos

Biblioteca
E. de Educação

Biblioteca
Docentes

Alunos do
1ºCEB com
necessidade

Voluntários da
comunidade e
alunos do
secundário

de apoio
pedagógico,
em especial,
na leitura
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Correio da “Amizade”

Projeto Ajudaris

Encontro com
escritor(a) / ilustrador(a)

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.

- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa;
- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Aumentar o nível de
competência em
Português:
- Promover a leitura em
língua portuguesa em
todos os anos de
escolaridade, em especial
no 1º ciclo.
- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensinoaprendizagem;
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar;
- Incentivar a utilização da
Biblioteca Escolar;
- Desenvolver
competências de
pesquisa, interpretação,

-Incutir nos alunos o valor
da amizade;
- Desenvolver o gosto
pela escrita e pela leitura;
- Valorizar a carta como
meio de comunicação
pessoal;
- Reforçar laços de
amizade inter-turmas
/colegas de outros
concelhos/escolas;
- Escrever cartas e
mensagens de amizade.

Docentes das
turmas e
escolas
envolvidas
Biblioteca
CESO/Arneiros

-Motivar os alunos a
participar num desafio
criativo
- Promoção da ajuda a
famílias e crianças
carenciadas, bem como a
inclusão social através da
leitura, escrita e arte;
- Promove a recolha de
fundos, com fins
solidários, através da
venda dos exemplares do
livro.

- Promover o gosto pela
leitura e pela escrita;
- Promover o diálogo com
um(a) autor(a) de obras
do PNL e das Metas
Curriculares.

EB do
Nadadouro
Docentes
Biblioteca
CESO/Arneiros

Biblioteca

2019-2023

Alunos
Docentes

X

X

X

A.
operacionais

EB do
Nadadouro
Docentes
Comunidade

escolar

X

X

X

X

900
escolas
solidárias

Alunos

X

Desafio criativo, a
desenvolver,
juntamente com as
escolas de todo o
país, com a escrita
de uma, ou mais
histórias a fim de
integrarem a edição
anual de um livro.
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Aulas Felizes
(Mindfulness)

Dress a girl around the
world

seleção, organização e
apresentação de
informação, visando uma
participação ativa no
processo de ensinoaprendizagem.
– Melhorar o
comportamento dos
alunos, diminuindo os
casos de indisciplina;
- Reforçar relações entre
os diversos parceiros
educativos, dando
especial ênfase à
interação alunos/alunos e
professores/alunos;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania.

- Fomentar a
solidariedade na
comunidade educativa;
- Promover a abertura à
comunidade envolvente.

- Potenciar o
desenvolvimento pessoal
e social dos alunos:
- Aumentar a
concentração;
- Reduzir automatismos;
- Conseguir um melhor
controlo de pensamentos,
emoções e condutas;
- Potenciar virtudes e
forças pessoais do
carácter.

- Encontro de “Costura
Solidária", na escola, na
criação/confeção de
vestidos e/ou os calções,
associando-se ao
movimento solidário
internacional, cuja
distribuição é levada a
cabo pelo Grupo Amizade
Angola.

Docentes

Docentes
E. de Educação

2019-2023

Alunos

X

X

X

Crianças
de todo o
mundo

X

X

X
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Concursos/Desafios/
Olimpíadas/Jogos
Canguru matemático/
Olimpíadas da
Matemática/ Olimpíadas
da Leitura/ Projeto de
Xadrez/
Supertmatik/Campeonato
Nacional de Jogos
Matemáticos...

Visitas de estudo

- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensinoaprendizagem;
- Fomentar o interesse
pela aprendizagem;
- Contribuir para a
aquisição, consolidação e
ampliação de
competências e
conhecimentos;
- Reforçar a componente
lúdica no processo de
ensino-aprendizagem;
- Promover o convívio
entre alunos, professores
e restante comunidade
escolar;
- Estimular/elogiar a
participação dos alunos;
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares.

- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensinoaprendizagem;
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar;
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares;

- Participar em concursos,
desafios, olimpíadas e
jogos;
- Diversificar a oferta de
jogos matemáticos;
- Contribuir para a
melhoria de um clima de
tranquilidade na escola,
principalmente nos
intervalos.

- Desenvolver práticas
promotoras duma
aprendizagem integral,
proporcionando ao aluno
o aprender a pensar e
aprender a aprender;
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade
também ela educadora e
formadora;
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar;
- Possibilitar aos alunos
outras vivências e o

2019-2023

Docentes

A. Operacionais

Alunos
(1.º ciclo)

X

X

X

X

X

X

Biblioteca
Família

Docentes
A. Operacionais

Crianças/
Alunos

E. de Educação
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conhecimento de outras
realidades;
- Conhecer vestígios,
monumentos,
personagens e factos da
história nacional;
- Preservar e valorizar as
tradições, vestígios e
monumentos que fazem
parte o nosso património;
- Reconhecer símbolos
nacionais;
- Pesquisar informações
sobre o passado com
relevância para a história
de Portugal;
- Desenvolver a
socialização.

Encerramento do ano
letivo

- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos;
- Promover relações e
trocas de saberes /
experiências entre os
diferentes níveis de
ensino;
- Divulgar à comunidade
escolar as atividades
dinamizadas/desenvolvid
as pelos vários níveis de
ensino.
- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

- Promover a Escola
enquanto espaço de
vivências diversificadas e
como espaço potenciador
de capacidades dos
alunos;
- Divulgar/dar a conhecer
a toda a comunidade o
trabalho realizado nos
diversos
estabelecimentos de
ensino do Agrupamento;
- Reforçar relações entre
os diversos parceiros
educativos.

Comunidade

Docentes

educativa

A. Operacionais
Biblioteca

X

Comunidade
educativa
E. de Educação
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3 - DEPARTAMENTOS CURRICULARES
3.1- DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Desenvolvimento Curricular;
- Educação para a cidadania;
- Atividade desportiva;
- Educação ambiental

3.1.1 - GRUPO DE MATEMÁTICA
Objetivos
Atividade

Concurso “O Canguru”

Problema do mês

Literacia 3Di
matemática

Projeto Educativo

- Fomentar nos alunos a
utilização da análise e da
interpretação na
resolução de situações
em contexto matemático
e não matemático.

- Desenvolver o raciocínio
matemático.
- Fomentar nos alunos a
utilização da análise e da
interpretação na
resolução de situações
em contexto matemático
e não matemático.

Específicos
- Incentivar e desenvolver
o gosto pela matemática;
- Contribuir, de forma
articulada, para o
desenvolvimento de
capacidades matemáticas
e para o desenvolvimento
pessoal e social.
- Aliar raciocínio,
estratégia e reflexão com
desafio e competição de
uma forma lúdica.
-Testar os conhecimentos
em situações concretas.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

x

Alunos do
5º ano

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

x

Alunos dos
5º e 6º
anos
Professores
do
Grupo

2.º
Per

x

x

x

x
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Comemoração de dias
mundiais

Visitas de estudo

Jogo do 24
Campeonato
interturmas

Raulinho

Palestras/ Tardes de
Matemática
“O dia do π”
(EB STO ONOFRE)

Campeonato de Jogos
Matemáticos

Sala de Jogos

- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica.
- Contribuir, de forma
articulada, para o
desenvolvimento de
capacidades matemáticas
e para o desenvolvimento
pessoal e social.

- Reforçar a participação
dos alunos na vida da
Escola/Agrupamento.

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida.

- Fomentar nos alunos a
utilização da análise e da
interpretação na
resolução de situações
em contexto matemático
e não matemático.

- Sensibilizar para o tema
a que o dia alude.

Professores do
grupo 230 de
Ciências
Naturais

- Aprofundar temáticas
abordadas nos currículos

Professores
organizadores
de cada visita

- Treinar o cálculo mental;
- Criar o hábito de
relacionar os números
entre si;
- Estimular o gosto pela
Matemática, através do
jogo.
- Promover a
interdisciplinaridade;
- Sensibilizar os alunos a
participarem em
atividades
extracurriculares.
- Promover oportunidades
para uma formação
académica de excelência;
- Estimular o gosto pela
Matemática e descobrir o
seu lado lúdico.
- Desenvolver o cálculo
mental;
- Compreender a
Matemática como
atividade lúdica;
- Sensibilizar os alunos a
participarem em
atividades
extracurriculares

2019-2023

Alunos dos
5º e 6º
anos

X

X

X
Alunos dos
5º e 6º
anos
X

Professores do
Grupo

Alunos
divididos
em dois
escalões:
3º Ciclo e
Secundário

X

Professores

X

€ 100

Alunos

Alunos
divididos
em dois
escalões:
3º Ciclo e
Secundário
Professores

Alunos

X

X

Peddy-paper com
várias estações
orientadas por
professores de
várias disciplinas

€ 50

Campeonato
nacional promovido
pela Associação
Ludus

X
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Olimpíadas da
Matemática

Canguru Matemático

Aulas de preparação
para exame

Férias Ativas

– Melhorar o desempenho
dos alunos em
matemática;
– Fomentar nos alunos a
utilização da análise e da
interpretação na
resolução de situações
em contexto matemático
e não matemático;
– Desenvolver uma
cultura escolar orientada
para a descoberta,
integração e aplicação do
conhecimento ao longo
da vida.
- Melhorar o desempenho
dos alunos em
matemática.
- Reforçar a participação
dos alunos na vida da
Escola/Agrupamento.

2019-2023

Alunos
divididos em
quatro
escalões

- Estimular o gosto pela
Matemática;
- Promover oportunidades
para uma formação
académica de excelência.

- Promover oportunidades
para uma formação
académica de excelência.
- Estimular o gosto pela
Matemática e descobrir o
seu lado lúdico.

X

Alunos
divididos
em quatro
escalões

Professores do
Grupo

€ 20

X

€ 60

X

Alunos dos
9º e 12º
anos

X

Alunos

X

Campeonato
nacional promovido
pela SPM

Campeonato
nacional
organizado pelo
Departamento de
Matemática da
FCTUC com o
apoio da SPM

3.1.2 - GRUPO DE FÍSICA E QUÍMICA
Objetivos
Atividade

Colaboração no
“Raulinho”

Projeto Educativo
- Promover a Escola
enquanto espaço de
vivências diversificadas e
como espaço potenciador
de capacidades dos
alunos.

Específicos
- Motivar os alunos para
as atividades
experimentais de FQ.

Coordenador
/Dinamizadores

Professores do
Grupo que
lecionam na
ESRP

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

X
Alunos da
ESRP
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Visitas de Estudo

Palestra

- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania;
- Dotar os
alunos/formandos de
conhecimentos e
capacidades técnicoprofissionais que
contribuam para a sua
realização pessoal,
profissional e social.
- Assegurar uma
formação integral e
integrada a todos os
alunos, capaz de garantir
o desenvolvimento dos
seus interesses,
capacidades, espírito
crítico e criatividade, em
harmonia com valores de
solidariedade,
democraticidade e
responsabilidade;
- Dotar os
alunos/formandos de
conhecimentos e
capacidades técnicoprofissionais que
contribuam para a sua
realização pessoal,
profissional e social.

- Aprofundar temáticas
abordadas nos
programas.

- Divulgar conhecimentos
na área das Ciências.

Professores
organizadores
de cada visita

Professores do
Grupo

2019-2023

Alunos

X

X

X

Alunos

X

X

X
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Atividades Laboratoriais
na
Semana Raul Proença

Masterclasses

Participação no “Dia
Aberto” na EBI

Núcleo de apoio aos
alunos que realizam
exame nacional de FQA

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida.
- Desenvolver
competências de
pesquisa, interpretação,
seleção, organização e
apresentação de
informação, visando uma
participação ativa no
processo de ensinoaprendizagem.
- Dotar os
alunos/formandos de
conhecimentos e
capacidades técnicoprofissionais que
contribuam para a sua
realização pessoal,
profissional e social.
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade e
respeito mútuo, visando a
formação integral.
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar;
- Melhorar as
classificações internas e
externas dos nossos
alunos.

- Motivar os alunos para
as atividades
experimentais de Física e
Química.
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares.

- Motivar os alunos para o
estudo da Física.

Professores do
Grupo que
lecionam na
ESRP

Professores de
FQA que
lecionam o
11º e 12º anos

- Divulgar, de forma
lúdica, a área das Ciências
Físico-Químicas

Professores do
Grupo que
lecionam na EB
de Santo Onofre

- Melhorar os resultados
escolares dos alunos nos
exames nacionais de
Física e Química A.

Professores de
FQA que
lecionam o
11º ano

2019-2023

Alunos da
ESRP

Alunos dos
11º e 12º
anos

Alunos da
EB de
Santo
Onofre

Alunos de
FQA do 11º
ano

X

X

X

X
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3.1.3 - GRUPO DE CIÊNCIAS NATURAIS
Objetivos
Atividade

Visitas de estudo

Organização de uma
atividade de caráter
lúdico durante a
Semana Raul Proença

Organização de uma
estação do “Raulinho”

Colaboração na
organização de Feiras
de minerais

Participação no
“Dia Aberto da EBI”

Participação nas
Olimpíadas da Biologia

Calendarização

Coordenador
/Dinamizadores

Público-alvo

Professores do
Grupo 520

Alunos

- Divulgar de forma
lúdica, a área de
Ciências Naturais

Professores do
Grupo 520 que
lecionam na
ESRP

Comunidade
educativa da
ESRP

X

Divulgar de forma
lúdica, a área de
Ciências Naturais

Professores do
Grupo 520 que
lecionam na
ESRP

Alunos

X

-Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

Divulgar materiais da
crosta terrestre

Professores do
Grupo 520
Empresa de
comercialização
de minerais

Comunidade
escolar

X

- Desenvolver
comportamentos e atitudes
assentes na cidadania,
responsabilidade e respeito
mútuo, visando a formação
integral.

- Divulgar de forma
lúdica, a área de
Ciências Naturais

Professores do
Grupo 520 que
lecionam na
EB Santo
Onofre

Comunidade

- Motivar os alunos para
o estudo da Biologia.

Professores do
Grupo 520 que
lecionam 9º e
12º ano
Ordem dos
Biólogos

Alunos
9º e 12º anos

Projeto Educativo
- Sensibilizar para a
importância de interpretar a
realidade com atitude
crítica.
- Desenvolver
comportamentos e atitudes
assentes na cidadania,
responsabilidade e respeito
mútuo, visando a formação
integral.
- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.

- Estimular a divulgação
científica – cultural

Específicos
- Promover a
consolidação de
saberes relativos a

1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

conteúdos programáticos

X

X

X
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Participação em
concursos
Organização de
exposições
Organização de
palestras com
elementos da
comunidade
Comemoração de dias
mundiais e
internacionais

Férias Ativas

Núcleo de apoio aos
alunos que realizam
exame nacional de
Biologia/Geologia

- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.
- Estimular a divulgação
científica – cultural.
- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.
- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.
- Desenvolver
comportamentos e atitudes
assentes na cidadania,
responsabilidade e respeito
mútuo, visando a formação
integral.

- Estimular a divulgação
científica – cultural.

2019-2023

- Promover o interesse
pelo conhecimento
científico e tecnológico.

Alunos

X

X

X

- Motivar os alunos para
o estudo da Biologia.

Comunidade

X

X

X

- Divulgar
conhecimentos na área
das ciências

Comunidade

X

X

X

Comunidade

X

X

X

- Sensibilizar para o
tema a que o dia alude.

Professores do
Grupo 520

- Divulgar de forma
lúdica, a área de
Ciências Naturais.

- Apoiar os alunos na
preparação para o
Exame Nacional.

Professores que
lecionam a
disciplina de
Biologia e
Geologia ao 11º
ano

Alunos

Organização
de uma
atividade para
ocupação dos
alunos em
período de
férias

Alunos do
agrupamento
que vão realizar
o Exame
Nacional de
Biologia e
Geologia

Após o final do
ano letivo
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3.1.4 - GRUPO DE INFORMÁTICA
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Dinamização de
atividades relacionadas
com a Segurança na
Internet

- Sensibilizar e
consciencializar para a
utilização segura e
responsável da Internet.

Visitas de Estudo

- Promover a educação
integral e o sucesso
escolar dos alunos.

Dia da Informática

- Aumentar o sucesso
escolar, promovendo
oportunidades
diferenciadas para uma
formação académica que
garanta o prosseguimento
dos estudos, e para uma
formação de índole
técnica, que facilite a
transição e inserção na
vida ativa.

Organização de uma
estação, no “Raulinho”

Dia Aberto EB Santo
Onofre

- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.
- Dar a conhecer as
atividades desenvolvidas
pela comunidade escolar.

Específicos
- Sensibilização e
esclarecer sobre
Segurança na Internet;
- Promover uma correta
utilização da Internet.
- Complementar as
atividades curriculares;
- Aprofundar
conhecimentos
abordados no programa;
- Contribuir para a
formação pessoal e social
dos alunos.
- Promover relações e
troca de saberes entre os
diferentes níveis de
ensino;
- Incentivar a
autorresponsabilização e
a autonomia individual;
- Divulgar as
competências adquiridas
pelos alunos finalistas do
curso PTGPSI;
- Divulgar o curso PTGPSI.
- Divulgar, de forma
lúdica, a área da
Informática.
- Proporcionar o 1º
contacto com a
programação e a robótica;

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Alunos das
turmas do
grupo 550

X

X

X

Alunos das
turmas do
grupo 550

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

Professores do
Grupo
Comunidade

educativa

Alunos

Comunidade

educativa

X

X

X
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Movimento Código
Portugal

- Aproximar os estudantes
do universo científico e
tecnológico da informática
e da programação de
computadores.

Promover a literacia
digital;
Divulgar o curso PTGPSI.
- Desenvolver a
capacidade de resolução
de problemas;
- Promover o gosto pela
programação e pelas
tecnologias de
informação;
- Promover a literacia
digital.

Professores do
Grupo

2019-2023

Alunos

X

3.2 - DEPARTAMENTO CURRICULAR DAS EXPRESSÕES
3.2.1 - GRUPO DE EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Decoração de Natal

- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares;
- Melhorar as condições
de habitabilidade do
espaço escolar

Património para
“Descobrir e Recriar”

- Sensibilizar para a
valorização e preservação
do Património Artístico e
construído;
- Reconhecer o papel e a
influência do património
na sociedade.

Específicos
- Desenvolver ações
orientadas para
experiências que se
transformam numa parte
ativa do conhecimento;
- Desenvolver a
motricidade fina.
-Registar,
fotograficamente, e
desenhar elementos
arquitetónicos do nosso
património construído

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Professora
Isabel
Henriques

Alunos do
2º Ciclo

Professora
Cristina
Lourenço

Alunos
6ºano

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

X

X
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“Criar reciclando”

Cerâmica
“Inspiração em
Bordalo”

“À Descoberta de
artistas famosos”
Tapeçaria Bordada

Exposições de
trabalhos

Visitas de Estudo

Dia Mundial do
Ambiente

- Sensibilizar para a
reciclagem de materiais.

- Conhecer o património
artístico da região e/ou
país.

- Desenvolver o sentido
de apreciação estética e
artística.
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica;
- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida.
- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem;
- Desenvolver

- Proporcionar o
desenvolvimento da
capacidade de comunicar
de forma expressiva,
através da criação de
objetos artísticos
-Planificar, projetar e
construir objetos artísticos
de forma criativa,
utilizando o barro;
- Criar, planear e modelar
formas artísticas em
cerâmica.
- Criar e projetar;
- Explorar e adquirir
técnicas artísticas;
- Desenvolver aptidões
manuais e técnicas
expressivas.
- Desenvolver ações
orientadas para
experiências que se
transformam numa parte
ativa do conhecimento;
- Dinamizar o espaço
escolar.

- Produzir sabão caseiro,
utilizando a reciclagem de
azeite, ou ´óleo usado.

Professora
Cristina
Lourenço

2019-2023

Alunos 6º e
5ºano

X

Alunos do
2.º Ciclo

X

X

Alunos do
6ºano

Alunos do
2º Ciclo

Atividade no âmbito
da educação
ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

Grupo de EV/ET

Professor
João Ferreira

Alunos do
2º Ciclo

X

comportamentos e atitudes

assentes na cidadania,
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responsabilidade e
respeito mútuo, visando a
formação integral.

OH! K

- Sensibilizar para a
reutilização de recursos;
- Promover a Educação
Ambiental.

O sentido dos objetos

- Promover a Educação
Ambiental.

O Património

- Sensibilizar para a
preservação patrimonial;
- Promover a educação
artística.

- Construir um objeto
técnico;
- Sensibilizar para a
reutilização de recursos
naturais;
- Sensibilizar para a
economia dos recursos
do planeta.
- Conhecer as fontes de
inspiração que se
encontram nas formas
naturais;
- Conhecer a origem dos
materiais;
- Identificar objetos
técnicos.
- Distinguir a importância
do património artístico da
região;
- Distinguir o módulo
como elemento gerador
de estrutura;
- Relacionar propriedades
dos materiais e suas
aplicações.

Alunos do
2º ciclo

Professora
Isabel
Henriques

X

X

Alunos do
5º ano

X

X

X

Alunos do
6º ano

X

X

X
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3.2.2 - GRUPO DE ARTES VISUAIS
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

- Contactar com artistas
em ambiente de atelier;
- Observar várias técnicas
e processos de produção,
cerâmica, metais, pedra,
pintura...

Visitas guiadas ao
Centro de Artes das
Caldas da Rainha

Serigrafia
(em articulação com o
Centro da Juventude)

Específicos

- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensinoaprendizagem.

- Desenvolver técnicas
específicas.

Aulas nos Museus das
Caldas da Rainha

- Valorizar o património
artístico da região.

Visitas de estudo

- Complementar as
atividades curriculares.

Visitas guiadas a
exposições temporárias
em Museus e galerias
municipais

Exposição de trabalhos
em espaço escolar e em
espaços públicos

- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento.
- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

Professores
Jaime Neto
Luís Gaspar
Professores
Luís Gaspar
Ana Militão
Dulce Nunes
Professores
Jaime Neto
Luís Gaspar
Professores
Luís Gaspar
Ana Militão
Dulce Nunes

- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

Professores
Jaime Neto
Luís Gaspar

- Promover relações entre
a escola e o meio
envolvente.

Professores
Jaime Neto
Luís Gaspar
Ana Militão
Dulce Nunes

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

X

X

Alunos

X

X

X

Comunidade

X

X

X

X
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Participação na
“Semana da ESAD”

Implementação do
Projeto Artista
Residente
(Plano Nacional das Artes)

Implementação das
Tutorias Criativas
(Plano Nacional das Artes)

- Promover a educação
para a saúde, sexual,
ambiental, patrimonial e
atividade física.
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares;
- Reforçar os laços com a
comunidade.
- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento.
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral.

Alunos do
9ºano e
Secundário

- Promover relações e
trocas de saberes /
experiências entre os
diferentes níveis de ensino;
- Aprofundar a parceria
estratégica com a ESAD.

- Promover relações e
trocas de saberes /
experiências entre os
diferentes níveis de
ensino.
- Fomentar uma cultura
de rigor, de exigência, de
responsabilidade, de
tolerância entre os
diferentes agentes
educativos.

2019-2023

X

X

Comunidade

Professores
Jaime Neto
Luís Gaspar

escolar

Comunidade

escolar

Professoras
Ana Militão
Dulce Nunes

Alunos

X

X

X

X

X
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3.2.3 - GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Específicos
- Estimular o gosto pela
atividade desportiva;
- Promover a saúde e o
bem-estar;
- Proporcionar momentos
de convívio e lazer.

Corta Mato

Torneios de final de
Período

Torneio de Voleibol

Coordenador
/Dinamizadores

- Fomentar a cultura
desportiva na escola.

- Proporcionar momentos
de desporto e convívio;
- Criar situações de
competição formal.

Professores do
Grupo

Calendarização
1.º
Per

Alunos
7.º ao 12.º
ano

X

Alunos em
equipas de
turma

X

2.º
Per

X

3.º
Per

- Criar gosto pela
atividade desportiva;
- Promover a saúde e o
bem-estar;
- Proporcionar momentos
de convívio e lazer.

Semana Raul Proença

- Desenvolver a ocupação
plena dos horários dos
alunos;
- Promover o
estabelecimento de
parcerias com a
comunidade.

- Estimular o convívio
através da prática
desportiva ocupando os
tempos livres de forma
salutar.

Professores do
Grupo

Grupo de
Educação Física
SO e ESRP

Alunos

Alunos das
2 escolas

Orçamento
Previsto

Observações

€ 30

Atividades de
apuramento
Regional.

Prática de diversas
modalidades
desportivas

X

Alunos do
7.º ano

Taça Desporto Escolar

Férias Ativas

Públicoalvo

0€

Apuramento para a
fase Regional.
Prática de diversas
modalidades
desportivas

X

X

Badminton
Canoagem
Natação
Surf
Ténis
Karaté
Futebol
Basebol e Voleibol
Atletismo e Musculac.
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3.2.4 - GRUPO DE EDUCAÇÃO MUSICAL
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

Projeto de música para
os Jardins de Infância

Música na EB Santo
Onofre

Efemérides

Festa de Natal
Dia da Música
Apresentação pontual
dos alunos nos
projetos de
escola/agrupamento

Encontro com a música

- Desenvolver
práticas promotoras
duma aprendizagem
integral,
proporcionando ao
aluno o aprender a
pensar e aprender a
aprender;
- Fomentar o respeito e a
prática pelos valores da
convivência pacífica, pela
especificidade de cada
um, pela amizade e pela
justiça.

- Desenvolver a
expressão e a
comunicação através
da linguagem musical
como meios de
sensibilização estética
e de compreensão do
mundo;
-Estimular o
desenvolvimento global
de cada criança.
-Valorizar a expressão
musical e a dos outros;
- Executar peças
instrumentais e vocais
em grupo;
- Executar, sozinho e em
grupo, peças em
diferentes tonalidades,
com diferentes formas,
géneros, estilos,
utilizando técnicas
adequadas.

Professores de
Educação
Musical

2.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

Atividade para as
crianças dos
Jardins de Infância
e para os alunos do
4.º ano, do AERP

3.º
Per

X

X

X

€ 10

X

X

X

€ 10

Crianças
Alunos

Comunidade

escolar

X

€ 10
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Dia Aberto
(EB Santo Onofre)

Férias Ativas

- Desenvolver práticas
promotoras duma
aprendizagem integral,
proporcionando ao aluno
o aprender a pensar e
aprender a aprender.
- Fomentar o respeito e a
prática pelos valores da
convivência pacífica, pela
especificidade de cada
um, pela amizade e pela
justiça.

2019-2023

X
- Estimular o
desenvolvimento global
de cada criança;
- Valorizar a expressão
musical e a dos outros.

Professores de
Educação
Musical

Alunos

X
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3.3 - DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
3.3.1 - GRUPO DE HISTÓRIA
Objetivos
Atividade

Visitas de Estudo

Apresentação de
trabalhos dos alunos de
Cidadania e
Desenvolvimento

Olimpíadas da História

Viagem pela História
Local
Projeto Cidadania Ativa
através da Biblioteca
Escolar

Projeto Educativo

Específicos

- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Expandir a cultura geral
dos jovens.

-Promover a
aprendizagem mais ativa
de conteúdos, através da
observação de exemplos
ilustrativos;
-Motivar os alunos para a
aprendizagem da História.

- Incentivar os alunos a
partilhar com a
comunidade o trabalho
realizado em grupo.

-Proporcionar momentos
culturais entre membros
da comunidade escolar;
-Motivar para a reflexão
sobre as temáticas da
Cidadania ativa.

- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural.

- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de caráter social e
cultural;
- Sensibilizar a comunidade
para a importância da cultura
enquanto espaço de partilha
e de enriquecimento.

-Proporcionar momentos
lúdico-culturais entre
membros da comunidade
escolar;
-Motivar para o estudo da
História.
- Promover a
interdisciplinaridade;
-Articular a ação da
Biblioteca com a
disciplina de Educação
para a Cidadania;
- Motivar para o estudo da
História.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Professores de
História

Alunos do
3º Ciclo
e

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

Algumas das visitas
serão em parceria
com outras
disciplinas

X

Secundário

Atividade a
desenvolver em
parceria com outras
disciplinas, no
âmbito de
Cidadania e
Desenvolvimento

X
Alunos da
ESRP
X

Professora
Celeste Custódio

Alunos dos
8º e 9º anos

X

X

X

Atividades a
desenvolver em
articulação com os
conteúdos da
disciplina de
História e
Cidadania e
Desenvolvimento
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3.3.2 - GRUPO DE GEOGRAFIA
Objetivos
Atividade

Exposição de trabalhos
práticos dos alunos
(mapa mental de
Portugal)

Exposição de trabalhos
práticos dos alunos
(Árvores de Natal)

Participação no
Raulinho

Exposição de trabalhos
práticos dos alunos
(rosa-dos-ventos)

Projeto Educativo

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

- Inferir a relatividade da
representação do
território, desenhando
mapas mentais de
Portugal.

- Elaborar um esboço
mental de Portugal
descrevendo os seus
elementos essenciais.

Professores que
lecionam o
7ºano

- Localizar diferentes
países dos diferentes
continentes;
- Articular teoria e prática
na área da Geografia.

- Elaborar Árvores de
Natal de países de todo o
Mundo;
- Reconhecer as
características que
conferem identidade a um
país (bandeira, língua, …).

Professores que
lecionam o
7ºano

Escolar

- Proporcionar momentos
de interação com outros
elementos da comunidade;
- Estimular o convívio e
desenvolver atividades
lúdicas potenciadoras das
aprendizagens e da união
salutar entre alunos e
professores.

Professores do
Grupo

Comunidade

- Fomentar o uso de
práticas pedagógicas
diversificadas, que
valorizem os saberes, os
interesses e as vivências
dos alunos;
- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.
- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada;
- Promover o
reconhecimento do
empenho por parte dos
alunos.

- Articular teoria e prática
na área da Geografia;
- Consciencializar para a
importância da orientação
geográfica.

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

X
Alunos do
7.º ano
Comunidade

Professores que
lecionam o
7ºano

X

Escolar

Alunos do
7.º ano
Comunidade

X

X

Escolar
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Exposição de trabalhos
práticos dos alunos
(pirâmides etárias)

- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada;
- Promover o
reconhecimento do
empenho por parte dos
alunos.

- Promover a
aprendizagens de
técnicas específicas e
diferenciadas;
- Interpretar a estrutura
etária de um país através
da análise da respetiva
pirâmide etária.

Professores que
lecionam o
8.ºano

Realização de trabalhos
de grupo, através de
DAC
(Cidadania e
Desenvolvimento,
História, Geografia,
C.N., EV, …)

- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada.

- Proporcionar uma
articulação efetiva dos
saberes em diversas
áreas curriculares.

Professores que
lecionam o
8.ºano

Visita de Estudo
Planetário e ida ao
teatro

Visita de estudo à
fábrica de papel do
Almonda “Renova” e ao
Paul de Tornada

- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada;
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Estimular o convívio e a
divulgação científicocultural.

- Promover o conhecimento
do território nacional;
- Motivar os alunos para o
estudo de fenómenos
geográficos;
- Conhecer os planetas
que compõem o sistema
solar;
- Compreender os
movimentos de rotação e
translação da Terra;
- Sensibilizar os alunos
para alguns problemas
ambientais;
- Desenvolver o espírito
de preservação da
natureza e dos recursos.
- Articular teoria e prática
na área da Geografia;
- Dar a conhecer
diferentes atividades
económicas;
-Sensibilizar para a

2019-2023

Alunos do
8º ano

X

Comunidade

Escolar

Alunos do
8º ano
Comunidade

X

X

X

Escolar

Professores que
lecionam o
7ºano

Alunos
do
7.º ano

X

Professores que
lecionam o
8.ºano

Alunos
do
8.º ano
(ESRP)

X
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preservação ambiental;
- Proporcionar momentos
de interação com outros
elementos fora da
comunidade escolar.

Visita de Estudo ao
Museu da Água e ao
Museu da Eletricidade

- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada;
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Estimular o convívio e a
divulgação científicocultural.

Palestra
SIG - sistemas de
informação geográfica

- Privilegiar metodologias
que visem um ensino
baseado na reflexão e
apropriação pelos alunos
dos processos de ensinoaprendizagem, promovendo
a sua autonomia, numa
perspetiva de educação
permanente e integral.

- Motivar os alunos para o
estudo de fenómenos
geográficos, históricos e
naturais;
- Desenvolver a
capacidade de
observação e o sentido
crítico e motivá-los para
questões relacionadas
com a sustentabilidade
energética;
- Reconhecer a importância
da água para o Planeta
Terra;
- Sensibilizar para as
temáticas da poluição e
desperdício da água;
- Compreender a
importância da água no
contexto do
desenvolvimento da
cidade de Lisboa.
- Fornecer ferramentas de
trabalho inovadoras;
- Incentivar o recurso a
metodologias
diversificadas
fomentando a pesquisa,
interpretação, seleção
/organização e tratamento
de informação.

Professores que
lecionam o
9.ºano

Alunos
do
9.º ano

X

Professores
do
Grupo

Alunos
do
Secundário
(Geografia
e
Economia)

X
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Palestras com
convidados sobre
temáticas da
Geografia/ Cidadania

Projeto
“Nós propomos!”

- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade
também ela educadora e
formadora.
- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada;
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Estimular o convívio e a
divulgação científicocultural.

- Esclarecer sobre os
objetivos e saídas
profissionais da formação
dada pela área da
Geografia.
- Promover uma ativa
cidadania territorial e a
inovação na educação
geográfica, através da
realização de estudos de
caso sobre problemas
locais e a apresentação

2019-2023

Alunos
do
Secundário

Professores
do
Grupo

de propostas de resolução,

Alunos dos
ensinos
Básico e
Secundário

X

X

X

X

X

X

designadamente no
âmbito da disciplina de
Geografia.

3.3.3 - GRUPO DE FILOSOFIA
Objetivos
Atividade

Visitas de Estudo

Participação nas
Olimpíadas da Filosofia

Projeto Educativo
- Reforçar a qualidade e a
eficácia do ensino
aprendizagem;
- Promover a participação
dos alunos em atividades
extracurriculares;
- Sensibilizar a
comunidade para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento.

Específicos
- Promover a
aprendizagem em
contexto extraescolar,
sensibilizando os alunos
para o valor pedagógico
da articulação escolameio;
- Inculcar nos alunos o
gosto pela ‘obra de arte’.

Coordenador
/Dinamizadores

Professores do
grupo 410

Públicoalvo

Alunos do
Ensino
Secundário

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

Calendarização a
definir

- Suscitar nos alunos a
emulação e o desejo de
excelência.
Página 50 de 106

Plano Plurianual de Atividades

2019-2023

- Cultivar nos alunos o
gosto pela divulgação
científica e cultural.

Organização de
palestras

3.3.4 - GRUPO DE ECONOMIA
Objetivos
Atividade
Projeto Educativo

Literacia financeira
A economia e as
finanças.
Duas perspetivas:
Macroeconómica e
microeconómica

Ação de Formação do
Banco de Portugal
“Sistema Financeiro e
Euro”

- Desenvolver atitudes e
comportamentos
assentes na cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
- Incentivar os alunos a
participar em atividades
de carácter social e
cultural;
- Contribuir para a
formação integral dos
alunos;
- Incentivar a utilização da
Biblioteca Escolar (BE).

Específicos
- Sensibilizar os alunos
para os temas e
problemas atuais da
economia;
- Sensibilizar os alunos
para a necessidade de
estabelecer uma gestão
criteriosa das despesas
individuais;
- Motivar os alunos para o
estudo da economia e
das finanças.
- Sensibilizar os alunos
para os problemas atuais
da economia.
- Sensibilizar os alunos
para o papel da banca na
atividade económica:
- Compreender o
funcionamento do sistema
financeiro;
- O papel do euro na
atividade económica.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

3.º
Per

Alunos do
9.º ano
Uma ou duas
sessões de 45
minutos por turma

A
participação

Professor
Júlio Santos
Biblioteca AERP

Professor
Luís Teixeira
Biblioteca AERP

poderá ser
alargada a
turmas dos
10.º, 11.º e
12.º anos

11.º e 12.º
anos do
Curso de
Economia

X

X

Uma sessão de 90
minutos
X

A realizar em 14 de
janeiro de 2020
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Visita de Estudo –
Lisboa Centro Europeu
Jean Monnet e Museu
do Dinheiro

Conversas com…
Empresários,
Gestores…

- Sensibilizar os alunos
para os problemas que se
colocam à União
Europeia;
- Motivar os alunos para
questões financeiras e
para o papel da moeda e
respetiva evolução.
- Sensibilizar e motivar os
alunos para as
dificuldades da gestão;
- Sensibilizar os alunos
para a necessidade de
fixarmos objetivos;
- Compreender o papel da
inovação e da
diferenciação como
fatores de sucesso.

Professores
Júlio Santos e
Luís Teixeira
Com a
colaboração dos
professores de
Geografia

Professores
Júlio Santos,
Luís Teixeira e
Direção do
Agrupamento

2019-2023

Turmas de
Economia e
Geografia

A realizar
no segundo
período

X

10.º, 11.º e
12.º anos

Turmas de
Economia
10.º, 11.º e
12.º anos
(aberto a
outros
alunos)

X

X

X

Sessões de 45 a
90 minutos
Convidados:
Gerente do BTA de
Caldas da Rainha
Eng. Joaquim
Beato
(Molde, Lda.)
Empresário do
setor da
informática
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3.4 - DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
3.4.1 - GRUPO DE PORTUGUÊS
Objetivos
Atividade

Olimpíadas da Leitura

Jornal “Percursos”

Projeto Educativo

Específicos

- Promover a leitura em
língua portuguesa em
todos os anos de
escolaridade (…);
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal;
- Incentivar a utilização da
Biblioteca Escolar.

- Promover a leitura e a
interpretação de textos
literários;
- Conduzir à consciência
do modo como os temas,
as experiências e os
valores são
representados nesses
textos.

- Promover a Escola
enquanto espaço de
vivências diversificadas e
como espaço potenciador
de capacidades dos
alunos;
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade
também ela educadora e
formadora;
- Desenvolver práticas
promotoras duma
aprendizagem integral,
proporcionando ao aluno
o aprender a pensar e
aprender a aprender.

- Criar situações de
comunicação escrita e de
publicação na escola que
motivem para a leitura e a
escrita;
- Motivar os alunos para a
importância da
participação em
atividades de escola,
promotoras da
interdisciplinaridade.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Grupo de
Português do
2.º Ciclo.

Alunos do
2.º Ciclo.

Grupo de
Português do
2.ºCciclo

Comunidade

escolar e
local

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

Atividade a
desenvolver em
articulação com o
PNL e a
Biblionofre.

Articulação com as
diferentes
disciplinas
Edição no
Dia Aberto da (SO)
Impressão –
Reprografia da EB
Sto. Onofre

Página 53 de 106

Plano Plurianual de Atividades

Visitas de estudo
Ida ao teatro:
O Príncipe Nabo
(5.º ano)
As Aventuras de Ulisses
(6.º ano)

Exposição de
Poesia
(atividade integrada no
Dia Aberto)

Visita de estudo a Mafra
no âmbito do estudo da
obra Memorial do
Convento
de José Saramago

Participação no
“Raulinho”

- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Assegurar uma
formação integral e
integrada a todos os
alunos, capaz de garantir
o desenvolvimento dos
seus interesses,
capacidades, espírito
crítico e criatividade, em
harmonia com valores de
solidariedade,
democraticidade e
responsabilidade.
- Otimizar o processo de
ensino-aprendizagemavaliação, de forma a
garantir uma formação
académica de excelência.
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Otimizar o processo de
ensino-aprendizagemavaliação, de forma a
garantir uma formação
académica de excelência.
- Fomentar um ambiente
de trabalho que propicie a
partilha, a cooperação, a
tolerância, entre os vários
agentes da comunidade
educativa.

- Ler as obras “Ulisses” e
“O Príncipe Nabo”;
- Contactar com o espaço
onde o teatro acontece e
assistir à dramatização da
obra em estudo;
- Concretizar a leitura de
textos literários
abordados na aula;
- Adquirir gosto pelo
teatro;
- Verificar a eficácia de
linguagens e
técnicas teatrais;
- Reconhecer a
especificidade do texto
dramático.
- Motivar a produção de
textos poéticos e criar
uma situação de partilha;
- Divulgar o trabalho dos
alunos a toda a
comunidade educativa.
- Conhecer a Basílica e o
Palácio Nacional de
Mafra;
- Contactar com o espaço
onde o teatro acontece e
assistir à dramatização da
obra em estudo;
- Promover a interação
entre professores, alunos
e guias da visita.
- Motivar os alunos para a
importância da
participação em
atividades de escola,
promotoras da
interdisciplinaridade;
- Realizar atividades no

2019-2023

Alunos
Do 2.º Ciclo

Articulação com as
disciplinas de
História, EV, ET

X

Grupo
de Português do
2.º Ciclo.

Articulação com as
disciplinas de EV e
ET
Biblioteca Escolar

Comunidade

escolar

Professores que
lecionam o 12º
ano

Professores de
Português, em
colaboração
com outros
grupos
disciplinares

Alunos do
12º ano

Todos os
alunos da
escola

X

X

€ 20

X
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Encontro com um
escritor/ palestrante

Partilha de leituras

Batalha da leiturapoesia

Comemoração do dia da
poesia

Clássicos em rede

âmbito da disciplina de
Português;
- Promover o convívio
entre professores, alunos
e funcionários.
- Conhecer a obra e a
atividade literária do
- Considerar as atividades
escritor /palestrante
de enriquecimento
convidado;
curricular como uma
- Reconhecer o papel dos
componente importante e
escritores/ literatura na
complementar do
formação integral dos
currículo formal.
indivíduos;
- Promover a interação
entre alunos e escritores.
- Divulgar obras nacionais
- Considerar as atividades
e estrangeiras;
de enriquecimento
- Desenvolver a
curricular como uma
capacidade e o espírito
componente importante e
crítico dos alunos;
complementar do
- Despertar o interesse
currículo formal.
pela leitura.
– Aumentar o nível de
competência em
Português;
- Fomentar o gosto pela
– Promover a leitura em
poesia.
língua portuguesa em
todos os anos de
escolaridade.
- Promover as relações
- Promover relações entre
humanas entre pessoas
a escola e o meio
com diferentes
envolvente.
características.
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
- Promover encontros
componente importante e
com vários palestrantes.
complementar do
currículo formal.

Professores de
Português

2019-2023

Alunos do
3º Ciclo
e/ou
Secundário

X

X

Professores de
Português, em
parceria com a
Biblioteca

X

Alunos do
3º ciclo e
Secundário

X

X

X

X

X
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Exposição
“Padre António Vieira”

Clube de Latim

Ida ao teatro

2019-2023

- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.

- Divulgar a vida e a obra
do Padre António Vieira.

Professores de
Português em
parceria com a
rede de
Bibliotecas das
Caldas da
Rainha

– Aumentar o nível de
competência em
Português.

- Promover o
conhecimento da língua
portuguesa.

Professor
Carlos Sá

Alunos do
3º Ciclo e
Secundário

- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.

- Desenvolver o gosto
pelo texto dramático e
pelo espetáculo teatral;
- Compreender a
especificidade do texto
dramático.

Professores de
Português

Alunos do
3º Ciclo

Alunos do
Secundário

X

Professores

X

X

X

X

3.4.2 - GRUPO DE FRANCÊS
Objetivos
Atividade

Comemoração de Datas
Cultura e Sociedade

Projeto Educativo
- Proporcionar a aquisição
de competências /
saberes e de
instrumentos
metodológicos
que fomentem uma
cultura humanística,
artística, científica e
tecnológica, permitindo a
formação integral e
integrada;
- Garantir uma formação
académica de excelência.

Específicos

- Divulgar feriados,
festividades e eventos
francófonos e
internacionais.

Coordenador
/Dinamizadores

Professoras do
grupo 320

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações
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Centro de Aplicação
dos exames DELF

Participação no
Raulinho

- Proporcionar a aquisição
de competências e
saberes que permitam
uma formação integral e
integrada.
- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral;
- Sensibilizar para a
importância da cultura
enquanto espaço de
partilha e de
enriquecimento.

- Motivar para o estudo da
língua;
- Enriquecer o currículo
individual do aluno;
- Partilhar experiências
com outras escolas.

- Promover o
conhecimento da cultura
francesa;
-Utilizar de forma lúdica
as aprendizagens da
língua francesa;
-Fomentar a partilha
sociocultural.

2019-2023

Professoras do
Grupo 320
Alliance
Française

X

Professoras do
Grupo 320
Alunos

X

3.4.3 - GRUPO DE INGLÊS/ALEMÃO
Objetivos
Atividade

Spelling Bee Contest
Buchstabierwettbewerb

Projeto Educativo

Específicos

- Otimizar o processo de
ensino-aprendizagemavaliação, de forma a garantir
uma formação académica de
excelência;
- Desenvolver comportamentos
e atitudes assentes na
cidadania, responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética.

- Fomentar a
participação dos
alunos nas
atividades de
produção oral;
- Fomentar a partilha
sociocultural;
- Desenvolver a
competência lexical.

Coordenador
/Dinamizador
es

Calendarização
Público-alvo

1.º
Per

2.º
Per

X

X

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

Alunos
2º e 3º Ciclos
Professores
dos
2º e 3º Ciclos

Inglês e
Alemão

€100
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Halloween
Christmas Celebrations
Valentine’s Day

Visita de Estudo
(local a definir)

Raulinho
(colaboração das
disciplinas de Inglês e
Alemão)

PEPA
Projeto de EscolasPiloto de Alemão:

- Proporcionar a aquisição de
competências / saberes e de
instrumentos metodológicos
que fomentem uma cultura
humanística, artística,
científica e tecnológica,
permitindo a formação integral
e integrada;
- Otimizar o processo de
ensino-aprendizagem, de
forma a garantir uma formação
académica de excelência.
- Promover relações e trocas
de saberes / experiências
entre alunos do mesmo nível
de ensino;
- Promover o estabelecimento
de parcerias / protocolos /
relações com várias
instituições / organismos;
- Sensibilizar a comunidade
para a importância da cultura
enquanto espaço de partilha e
de enriquecimento.
Desenvolver comportamentos
e atitudes assentes na
cidadania, responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação integral;
- Sensibilizar para a
importância da cultura
enquanto espaço de partilha e
de enriquecimento.
Desenvolver comportamentos
e atitudes assentes na
cidadania, responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,

- Dar a conhecer as
realidades dos
diferentes países de
expressão Inglesa;
- Apresentar aspetos
sócio-históricoculturais dos países
Anglo-Saxónicos.

- Sensibilizar os
alunos do Ensino
Básico para a
aprendizagem da
língua Inglesa;
- Promover a partilha
de atividades lúdicas
e culturais;
- Sistematizar os
conteúdos da obra
de leitura extensiva
“Mystery in London”.
- Promover o
conhecimento da
cultura inglesa e
alemã;
- Utilizar de forma
lúdica as
aprendizagens da
língua inglesa e
alemã;
- Fomentar a partilha
sociocultural.
Dar a conhecer as
realidades dos
diferentes países de
expressão alemã;

2019-2023

Professores
do Grupo

Comunidade
Escolar

Docentes
das turmas
do 6º ano

Alunos do
6º ano

Professores
de Inglês e de
Alemão do 3º
Ciclo e de
Inglês do
Secundário

Alunos do
3º Ciclo e do
Secundário

X

€ 100

X

X

X

€ 100
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- comemoração de
diversos momentos
históricos/culturais/
tradicionais dos países de
língua alemã;
- diversas atividades, de
acordo com a
disponibilidade e oferta
dos parceiros PEPA;
- Concurso nacional
‘Cantar em Alemão’
(“Deutsch singen”);
- Festival de Teatro
‘Alemão em Cena’
(“Deutsch auf der
Bühne”);
- realização de exames
nacionais do GoetheInstitut.

visando a formação integral.
Sensibilizar para a importância
da cultura enquanto espaço de
partilha e de enriquecimento.

Promover o estabelecimento
de parcerias / protocolos /
relações com várias
instituições / organismos.

2019-2023

Apresentar aspectos
sócio-históricoculturais dos países
de língua alemã;
Promover o
conhecimento da
cultura alemã;
Desenvolver a
competência lexical.

Promover relações e trocas de
saberes / experiências entre
alunos do mesmo nível de
ensino.

Utilizar de forma
lúdica as
aprendizagens da
língua alemã;

Optimizar o processo de
ensino-aprendizagemavaliação, de forma a garantir
uma formação académica de
excelência;

Fomentar a partilha
sociocultural.

Professores
de Alemão

Alunos do 3º
ciclo e, em
algumas
atividades,
também do
ensino
secundário

X

X

X

Página 59 de 106

Plano Plurianual de Atividades

2019-2023

3.5 - DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Eficácia do ensino-aprendizagem;
- Inclusão dos alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (MSAI);
- Melhorar os resultados escolares e o sucesso dos alunos.
Objetivos
Atividade

Apresentação das
situações de alunos
com MSAI que exigem
cuidados adicionais por
parte da comunidade
escolar

Colaboração e
articulação nos vários
projetos com o Órgão
de Gestão e outros
serviços

Projeto Educativo

- Fomentar a participação
da Comunidade
Educativa na dinâmica do
Agrupamento.

- Preparar os alunos para
uma inclusão de sucesso
nos Ciclos seguintes de
escolaridade;
- Fomentar a
comunicação eficaz entre
as estruturas da escola e
os Diretores/Titulares de
Turma e outros;
- Reconhecer o modelo
do Plano de Turma como

Específicos
Maximizar o envolvimento
e a comunicação entre
todos os elementos da
Comunidade Educativa;
Identificar os alunos com
necessidades educativas;
Proporcionar formação às
assistentes operacionais
para uma
operacionalização
consertada, no trabalho
com estes alunos.
- Promover Metodologias
de Diferenciação
Pedagógica, visando a
inclusão e a igualdade de
oportunidades dos alunos
com Necessidades
Educativas;
- Desenvolver projetos
facilitadores da inclusão
destes alunos;
- Valorizar o papel

Coordenador
/Dinamizadores

Equipa
Multidisciplinar
(EMAEI)

Docentes e
restante
comunidade
educativa

Públicoalvo

Comunida
de

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

Escolar

Titulares
de Turma,
Docentes,
Diretores
de Turma
e outros
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Comemoração do Dia
da Alimentação;
Elaborar e confecionar
receitas com alimentos
saudáveis;
Proporcionar momentos
de animação, utilizando
meios audiovisuais e
outros relacionados
com o tema da
alimentação
Participação nas
atividades propostas
pelos diferentes
departamentos, em
articulação com os
Centros de Apoio à
Aprendizagem
(Dias temáticos, Festa
de Natal, Magusto, Dia
da Criança, Carnaval,
Dia da Escola Aberta e
festas de final de ano)

Comemoração do Dia
Internacional da Pessoa
com Deficiência;
Atividades alusivas ao
tema “Dia Nacional e
Internacional da Pessoa
com Deficiência”;
Encontros/Ações de
sensibilização

um instrumento útil de
gestão do currículo e dos
problemas existentes em
cada turma.
- Promover a educação
para a saúde;
- Prevenir a obesidade.

2019-2023

pedagógico do
Diretor/Titular de Turma e
outros.
- Sensibilizar a
Comunidade Educativa
para uma alimentação
saudável;
- Promover atividades
diversificadas
relacionadas com a vida
diária nos alunos com
necessidades específicas;
- Promover hábitos de
higiene alimentar.

- Fomentar a participação
da Comunidade
Educativa na dinâmica do
Agrupamento.

- Colaborar e participar
nas ações/atividades
propostas pelos diversos
departamentos, que
contemplem os objetivos
do Projeto Educativo.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral

- Promover a
solidariedade na
comunidade educativa,
aceitando as diferenças e
a integração plena de
todos os alunos;
- Melhorar o envolvimento
e a comunicação entre
todos os elementos da
Comunidade Educativa;
Intensificar as relações
entre a escola e a
comunidade envolvente.

Docentes

Docentes

Docentes, em
articulação com
as diversas
escolas/ J.I. do
Agrupamento

Alunos
com
MSAI
(Medidas
adicionais
)

Alunos
com
MSAI

Comunida
de

X

X

X

X

X

A definir

Educativa
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Envolvimento dos
Docentes dos diversos
Grupos Disciplinares,
na criação de atividades
com os alunos das
turmas para o
desenvolvimento de
temáticas alusivas à
Diferença
Comemoração do Dia
da Alimentação;
Elaborar e confecionar
receitas com alimentos
saudáveis;
Proporcionar momentos
de animação, utilizando
meios audiovisuais e
outros relacionados
com o tema da
alimentação
Participação nas
atividades propostas
pelos diferentes
departamentos, em
articulação com os
Centros de Apoio à
Aprendizagem
(Dias temáticos, Festa
de Natal, Magusto, Dia
da Criança, Carnaval,
Dia da Escola Aberta e
festas de final de ano)
Comemoração do Dia
Internacional da Pessoa
com Deficiência;
Atividades alusivas ao
tema “Dia Nacional e

- Promover a articulação
entre os vários
departamentos
curriculares e desenvolver
o trabalho colaborativo
entre professores;
- Promover relações e
trocas de
saberes/experiências
entre os diferentes níveis
de ensino.
- Promover a educação
para a saúde;
- Prevenir a obesidade.

- Fomentar a participação
da Comunidade
Educativa na dinâmica do
Agrupamento.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade,

- Promover a articulação
entre os diferentes
Departamentos e Ciclos
de Ensino;
- Promover trabalhos de
parceria com os
diretores/titulares de
turma e outros.

- Sensibilizar a
Comunidade Educativa
para uma alimentação
saudável;
- Promover atividades
diversificadas
relacionadas com a vida
diária nos alunos com
necessidades específicas;
- Promover hábitos de
higiene alimentar.

- Colaborar e participar
nas ações/atividades
propostas pelos diversos
departamentos, que
contemplem os objetivos
do Projeto Educativo.

- Promover a
solidariedade na
comunidade educativa,
aceitando as diferenças e
a integração plena de

Docentes

2019-2023

Comunida
de

X

X

Educativa

Docentes

Docentes

Docentes, em
articulação com
as diversas
escolas/ J.I. do
Agrupamento

Alunos
com
MSAI
(Medidas
adicionais
)

Alunos
com
MSAI

Comunidade

Educativa

X

X

X

X

X

A definir
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Internacional da Pessoa
com Deficiência”;
Encontros/Ações de
sensibilização

Envolvimento dos
Docentes dos diversos
Grupos Disciplinares, na
criação de atividades com
os alunos das turmas
para o desenvolvimento
de temáticas alusivas à
Diferença.

Implementação dos
Planos Individuais de
Transição (PIT)
colaborando e
articulando com
serviços da
Comunidade;
Estabelecimento de
parcerias com
entidades que permitam
a criação de estágios
socioprofissionais;
Implementação de
espaços na escola para
possibilitar aos alunos
experiências em
diversas áreas
profissionais ou
Atividades de Vida
Diária (AVD)

tolerância, solidariedade,
respeito mútuo e ética,
visando a formação
integral

Promover a articulação
entre os vários
departamentos
curriculares e desenvolver
o trabalho colaborativo
entre professores;
Promover relações e
trocas de
saberes/experiências
entre os diferentes níveis
de ensino.
- Combater o abandono
escolar e a saída
antecipada do ensino
(básico/secundário) sem
certificação académica ou
profissional;
- Sensibilizar os
encarregados de
educação para a
necessidade de
reorientação do percurso
escolar dos seus
educandos;
- Proporcionar a
reorientação vocacional e
o encaminhamento de
alunos para outros
percursos educativos que
se revelem mais
adequados ao seu perfil
de funcionalidade.

todos os alunos;
- Melhorar o envolvimento
e a comunicação entre
todos os elementos da
Comunidade Educativa;
Intensificar as relações
entre a escola e a
comunidade envolvente.
- Promover a articulação
entre os diferentes
Departamentos e Ciclos
de Ensino;
- Promover trabalhos de
parceria com os
diretores/titulares de
turma e outros.

- Proporcionar, aos
alunos com Medidas
Adicionais, atividades
ocupacionais no Centro
Apoio à Aprendizagem,
que tenham em conta as
suas capacidades e
problemáticas;
- Promover a orientação
vocacional dos alunos
com PIT, possibilitandolhes experiências em
diferentes áreas
profissionais;
- Experimentar situações
educativas/laborais em
contexto de estágio;
- Contribuir para a
construção do projeto de
vida do aluno;
- Acompanhar e orientar

Docentes

2019-2023

Comunida
de

X

X

X

X

Educativa

Docentes,
Diretores de
Turma, EMAEI e
outros Parceiros
envolvido s

Alunos
com
MSAI

X
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2019-2023

alunos para a Transição à
Vida Ativa.
Participação em visitas
de estudo e locais
relevantes (museus e
outros);
Participação em
eventos culturais e
recreativos;
Treino de rua e
reconhecimento da
cidade;
Execução de trabalhos
com elementos
recolhidos

Sensibilização para a
diferença na deficiência
Visual;
Aprender o Braille na
teoria e na prática;
Levar a
Escola/Agrupamento
para fora dos “muros”

Elaborar mais Placas
em Braille, para
sinalização de outras
escolas, especialmente
a Escola-Sede do
Agrupamento

- Estimular os alunos para
aprendizagem em
diferentes áreas de
estudo;
- Conhecer o Património
artístico, Histórico e
Cultural;
- Desenvolver a
criatividade.

- Compreender a
problemática específica
da deficiência visual;
- Difundir o conhecimento
do Braille na sociedade
em geral, mais
especificamente na
Comunidade Educativa,
informar da sua
oficialização recente e
incutir um maior sentido
de cidadania ativa, mais
tolerante e solidária, face
à diferença;
- Dar continuidade a
mais, idênticos, e
diferentes projetos com
outras Instituições da
Comunidade.
- Sensibilizar para a
especificidade do Braille e
para a sua real e efetiva
importância.

- Motivar os alunos para a
aprendizagem,
capacidade de
observação e a
curiosidade;
- Ampliar o vocabulário e
novos conceitos;
- Desenvolver o
conhecimento do meio
natural e cultural locais.

Docentes e
outros
intervenientes

- Colocar-se no “lugar do
outro”, para melhor o
compreender,
contribuindo para uma
sociedade mais
interventiva e inclusiva;
- Conhecer Louis Braille e
o seu invento: o Braille.
Docente (930)

Alunos
com
MSAI

Alunos
dos 1º ao
12º anos,
e restante
Comunida
de

X

X

X

Fotocópia do
Sistema
Braille

X

X

X

Educativa

Familiarização com o
Braille, por parte de toda
a Comunidade Educativa;
- Facilitar o
reconhecimento das
diversas Escolas, por

Docente (930) e
Docente
Coordenador da
Biblionofre

Comunida
de

Educativa

Fotocópia de
células Braille
em branco
Folha de
papel de
impressora
Braille

X

X

X

Chapas de
alumínio
Silicone
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parte de pessoas cegas.
Dinamização de Ações
de
Sensibilização/Formaçã
o sobre temáticas a
definir, no âmbito da
Educação Inclusiva.
Ação de Curta Duração
(3 horas)
Medidas de suporte à
aprendizagem e à
inclusão para alunos
com dislexia:
Algumas estratégias no
âmbito das
acomodações
curriculares
Ação de Curta Duração
(3 horas)
Seminário sobre EMAEI
e Centro de Apoio à
Aprendizagem:
conceitos e
operacionalização da
educação inclusiva.

Piquenique da
Primavera

- Promover práticas de
inclusão e uma melhor
compreensão sobre a
Diferença.

- Cooperar com Centro de
Formação ou outras
entidades (externas ou
internas à escola) para
dinamizar ações de
formação.

- Sensibilizar a
comunidade educativa
para a diversidade.

Docentes,
S.P.O./C.R.I./
C.R.T.I.C. e
outros

-Sensibilizar os docentes
para a problemática da
dislexia e para as
medidas educativas a
implementar.
Professora
Leonor Pires

- Cooperar com Centro de
Formação ou outras
entidades (externas ou
internas à escola) para
dinamizar ações de
formação

- A educação inclusiva à
luz do Decreto-Lei nº
54/2018 de 6 de julho.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania,
responsabilidade e
solidariedade.

- Desenvolver a
socialização entre pares,
professores e assistentes
operacionais com a
intenção de estabelecer e
fortalecer ligações.
- Saber preparar um
piquenique.

Comunida
de

X

Educativa
Docentes
do 3º
Ciclo do
ensino
básico e
do ensino
Secundári
o de
todos os
grupos

X

disciplinares

Docentes
de todos
os grupos
disciplinares

Professores de
Educação
Especial

Alunos
com PEI

X

X

Sem custos
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De Volta ao
Fantocharte – Histórias
de Fantoches com Artes

De Volta ao
FantochARTE é uma
segunda edição do
FantochARTE - um
projeto de intervenção
comunitária promovido
pelo Centro de Educação
Especial Rainha Dona
Leonor em parceria com o
Agrupamento de Escolas
Raúl Proença e, apoiado
pelo INR – Instituto
Nacional de Reabilitação
que visa, através da
dinamização do Teatro de
Fantoches, sensibilizar
crianças e jovens do 1º
ciclo para a inclusão
social de pessoas com
Dificuldades Intelectuais e
Desenvolvimentais.

Projeto dirigido a alunos
do 1º ciclo e, através de
uma mensagem de
aceitação e não
discriminação, pretende
criar nos alunos
oportunidades de
desenvolvimento
emocional e empatia,
sensibilizando-os para a
importância da aceitação
de quem é diferente. A
fim de tornar evidente o
potencial artístico dos
utentes do CEERDL, os
mesmos serão os autores
e dinamizadores do
Teatro, com 4 histórias
diferentes sobre inclusão.

Luísa Couto,
psicóloga e
diretora técnica
do Fórum SocioOcupacional do
CEERDL e,
clientes e
colaboradores
do Fórum, em
parceria com o
CRI.

2019-2023

Crianças
e
professore
s do 1º

X

X

No final, será
distribuído 1 Livro
De volta ao
FantochARTE Histórias de
Fantoches com
ARTE por turma e 1
exemplar à
Biblioteca da Escola.

Ciclo
Será ainda avaliado
o grau de satisfação
dos alunos e dos
professores do 1º
Ciclo.
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4 - OUTRAS ESTRUTURAS
4.1 - BIBLIOTECA ESCOLAR
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- A Biblioteca enquanto local privilegiado de articulação entre o processo educativo global e a atividade pedagógica;
- Reforço da eficácia e qualidade do ensino-aprendizagem;
- Educação para a cidadania;
- Promoção de atividades extracurriculares;
- Promoção de relações e troca de saberes/experiências.
Objetivos
Atividade

Projeto
Educativo

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Calendarização
Público-alvo
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

A. Currículo, Literacias e Aprendizagem
Estabelecimento de
contactos com
editores e livreiros
com vista à
aquisição/doação de
recursos em suporte
físico e digital
Divulgação de
listagens
bibliográficas do
fundo documental da
BE por ano/ grupo
disciplinar/ano de
escolaridade

- Reforçar a
eficácia e
qualidade do
ensinoaprendizagem.
- Melhorar os
resultados
escolares e o
sucesso dos
alunos;
- Gerir e adequar
os recursos
humanos,
pedagógicodidáticos e
materiais ao

- Enriquecer e
atualizar os recursos
em suporte físico e
digital;
- Valorizar o papel da
biblioteca no apoio ao
currículo.
- Melhorar a
comunicação entre as
BE’S e os docentes
no sentido da
integração dos
recursos nas suas
atividades;
- Otimizar os recursos
disponibilizados pelas
bibliotecas escolares.

Professores e
coordenadores de
disciplina/departamento
Equipas das
bibliotecas escolares
(BE’S)

Equipas das BE’S

Crianças/Alunos e
docentes

Alunos e docentes
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processo ensinoaprendizagem.
Elaboração de
documentos/materiais
de apoio ao trabalho
de crianças/alunos e
docentes

Divulgação de
programas, visitas de
estudo e concursos.

Receção aos novos
alunos e respetivos
pais/encarregados de
educação

Atividades de
formação de
utilizadores com
turmas/grupos/alunos
docentes

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Promover a
participação dos
alunos em
atividades
extracurriculares;
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto
espaço de
partilha e de
enriquecimento.

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Contribuir para a
valorização das
bibliotecas pelos
alunos e docentes e
integração dos
recursos nas suas
práticas de ensinoaprendizagem.

- Dar aos professores
e aos alunos
informações capazes
de diversificar/
enriquecer as
práticas de ensinoaprendizagem.

Equipas das BE’S em
articulação com os
educadores,
professores titulares
de turma/professores
das AEC/
coordenadores de
disciplina/
Departamento

X

X

X

X

X

-

Crianças/Alunos
e
Docentes

Equipas das BE’S

- Motivar os alunos
para a utilização das
bibliotecas escolares;
- Divulgar valências,
recursos e projetos
das bibliotecas
escolares.
- Motivar os alunos
para a utilização das
bibliotecas escolares;
- Comemorar o Mês e
o Dia Internacional
das Bibliotecas
Escolares;
- Dar a conhecer os
recursos e as normas
de funcionamento
das BE’S.

X

Crianças/Alunos
Pais/EE

X

Alunos

X

€ 20

Equipas das BE’S

Professores titulares
de turma/diretores de
turma
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Sessões com turmas
sobre temáticas da
literacia da
informação e dos
media

Comemoração de
efemérides

Atividades de
motivação para o
conhecimento
científico

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.

- Promover a
educação para a
saúde, sexual,
ambiental,
patrimonial e
atividade física.

- Desenvolver
competências no
domínio das literacias
da informação;
- Implementar um
trabalho articulado
com os docentes
destinados à
integração da
pesquisa e uso da
informação nos
projetos escolares.
- Contribuir para o
desenvolvimento de
valores e atitudes
indispensáveis à
cidadania e à
aprendizagem ao
longo da vida;
- Explorar
obras/recursos sobre
as temáticas a
evocar;
- Incentivar a partilha
entre pares;
- Fomentar a
participação dos
pais/encarregados de
educação nos
projetos escolares.
- Valorizar as
bibliotecas escolares
enquanto espaços de
ciência;
- Aliar atividades
/projetos ligados à
ciência e à promoção
da leitura.

2019-2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Crianças/Alunos
e
docentes
Equipas da BE’S

Professores titulares
de turma/diretores de
turma

Alunos
e
docentes

€ 20
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Projeto
Escola Ativa através
da Biblioteca Escolar

Atividades de
formação para as
mais-valias e perigos
associados ao uso da
Internet

Atividades do final do
período/ano letivo

- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.
- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na
dinâmica do
Agrupamento;
- Desenvolver

- Desenvolver valores
e atitudes
indispensáveis à
cidadania e à
aprendizagem ao
longo da vida;
- Promover a
biblioteca escolar
como espaço
multidisciplinar;
- Articular o trabalho
das bibliotecas
escolares com a
disciplina de
Educação para a
Cidadania.

- Contribuir para uma
utilização informada
adequada e da
Internet e redes
sociais.

- Promover o convívio
entre os membros da
comunidade escolar e
educativa.

2019-2023

Equipa da BE da RP
Professores
(diretores de turma e
professores de CIDE)

Alunos
e
Professores

X

X

X

Alunos dos
2º e 3º Ciclos

X

X

X

Alunos
Docentes
Pais/EE
Comunidade
educativa

X

X

X

Equipa das BE’S
Diretores de turma
/Professores de EDC
Professores de TIC

Equipa das BE’S
Docentes

€ 40
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comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.

B. Leitura e Literacia

Definição de um plano
de aquisições de
recursos de leitura
atualizados

Atividades de
orientação dos alunos
nas escolhas de
leitura recreativa e
escolar

Ações de promoção
da leitura presencial e
do empréstimo
domiciliário

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Gerir e adequar
os recursos
humanos,
pedagógicodidáticos e
materiais ao
processo ensinoaprendizagem.

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Disponibilizar
recursos de leitura
atualizados de acordo
com os interesses e
necessidades
curriculares dos
utilizadores;
- Apoiar a lecionação
dos programas e
implementação da
educação literária e
das metas
curriculares.
- Estimular/consolidar
o gosto pela leitura;
-Promover o trabalho
colaborativo entre as
BE’S e os docentes
(Português).
- Promover a
utilização dos
recursos das
bibliotecas escolares;
- Incentivar o
empréstimo
domiciliário e a leitura
presencial.

Equipa das BE’S
Docentes

Alunos
Docentes
Assistentes Técnicos
e Operacionais

Alunos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipa das BE’S
Alunos
Docentes
Assistentes Técnicos
e Operacionais
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Ações de incentivo à
disponibilização de
livros e outros
recursos para uso nas
salas de aula

Difusão das
orientações do Plano
Nacional de Leitura e
participação nas suas
atividades e projetos

Participação em
programas/projetos
relacionados com a
leitura

Difusão de novos
recursos (novidades
editoriais)
Encontro com
escritores e outras
personalidades ligadas
ao livro e à leitura

- Incentivar a
utilização dos
recursos das
bibliotecas escolares.
- Incrementar a
articulação entre
os vários
departamentos
curriculares e o
trabalho
colaborativo entre
professores;
- Promover a
participação dos
alunos em
atividades
extracurriculares.
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto
espaço de
partilha e de
enriquecimento.
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto

- Apoiar os docentes
na implementação de
projetos e atividades
do PNL;
- Estimular a
participação dos
alunos em concursos
e eventos associados
à leitura e à escrita.

2019-2023

Crianças/Alunos
Docentes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipa das BE’S
Professores
de
Português

Alunos
Docentes

- Estimular/consolidar
o gosto pela leitura;
- Valorizar a leitura
enquanto
competência
essencial e
transversal à
aprendizagem.

- Motivar para a
utilização das
bibliotecas escolares;
- Otimizar os recursos
existentes nas
bibliotecas escolares.
- Valorizar a leitura
enquanto
competência
essencial e

X

Equipa das BE’S
Crianças/Alunos
Docentes
Equipa das BE’S
Professores
Biblioteca Municipal
Editoras

€ 40
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espaço de
partilha e de
enriquecimento.

Parcerias com a
Biblioteca Municipal
ou com outras
instituições no
domínio da leitura

- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na
dinâmica do
Agrupamento;
- Promover a
participação dos

2019-2023

transversal à
aprendizagem;
- Divulgar autores
contemporâneos
relevantes.

- Envolver o
Agrupamento em
projetos externos de
leitura.

Equipa das BE’S
Biblioteca Municipal

Crianças/Alunos
Docentes
Assistentes Técnicos
e Operacionais

X

X

X

X

X

X

X

X

alunos em atividades
extracurriculares

Promoção da leitura
junto dos
pais/encarregados de
educação

Dinamização de
atividades artísticas
associadas à leitura e
à escrita

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Promover a
participação dos
alunos em
atividades
extracurriculares;
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto
espaço de
partilha e de
enriquecimento.

- Incentivar as
famílias e
encarregados de
educação a
participarem em
atividades de partilha
de saberes;
- Envolver os
pais/encarregados de
educação em
projetos/atividades de
Leitura.

- Incentivar a
realização de
trabalhos de cariz
plástico/musical a
partir da leitura de
uma obra literária;
- Estimular a
criatividade.

Equipa das BE’S

Equipa das BE’S
Professores
(EDV, Música…)

Crianças/Alunos
Docentes
Pais/EE

Crianças/Alunos
Docentes
Pais/EE

X

€ 20
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Exposições
relacionadas com
temáticas
diversificadas

Promoção de
atividades de leitura e
produção de
conteúdos facultados
pela Internet

Feira do livro (usado)
Troca de livros

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.

- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na
dinâmica do
Agrupamento.

- Associar as
bibliotecas escolares
à exploração de
temáticas curriculares
e extracurriculares;
- Estimular o gosto e
o prazer pelo saber.

- Dar a conhecer
ferramentas digitais
para a produção e
apresentação de
conteúdos;
- Rentabilizar as
potencialidades da
web 2.0 na promoção
da leitura e da
escrita;
- Dar visibilidade aos
trabalhos realizados
pelos alunos.

- Motivar para a
leitura;
- Promover a troca de
livros/saberes;
- Implementar
práticas sustentáveis.

2019-2023

Crianças/Alunos
Docentes
Pais/EE

X

X

X

Alunos
Docentes
Pais/EE
Comunidade
educativa e escolar

X

X

X

Crianças/Alunos
Docentes
Pais/EE
Comunidade
educativa e escolar

X

X

X

€ 20

Equipa das BE’S
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C. Projetos e parcerias

Atividades com
Núcleos/Programas
escolares/AEC’S e
acompanhamento de
projetos de Cidadania
e Desenvolvimento

Atividades, projetos e
serviços colaborativos
com outras
escolas/bibliotecas

Parcerias com a
Biblioteca Municipal e
com a Rede de
Bibliotecas das
Caldas da Rainha

- Promover a
educação para a
saúde, sexual,
ambiental,
patrimonial e
atividade física;
- Incrementar a
articulação entre
os vários
departamentos
curriculares e o
trabalho
colaborativo entre
professores.
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Promover a
participação dos
alunos em
atividades
extracurriculares.
- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética;
- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na

- Articular atividades
com núcleos
escolares no
desenvolvimento de
atividades
curriculares e
extracurriculares.

- Reforçar as
parcerias e as redes
de colaboração com
outras
escolas/bibliotecas;
- Partilha de boas
práticas.

- Rentabilizar
estruturas e recursos
disponibilizados pela
Biblioteca Municipal.

Alunos
Docentes

Equipa das BE’S

X

X

X

Crianças/Alunos
Docentes

X

X

X

Crianças/Alunos
Docentes

X

X

X

€ 20

dinâmica do AERP.
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Atividades/ programas
em parceria com
entidades exteriores
ao Agrupamento

Projeto
Parlamento dos
Jovens (PJ)

Desafios SeguraNet

Exposição de
trabalhos de
personalidades
ligadas à
Escola/Agrupamento

Sessão de
acolhimento, no início
do ano, com os
pais/encarregados de
educação dos novos
alunos

- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na
dinâmica do
Agrupamento.
- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes na
cidadania,
responsabilidade,
tolerância,
solidariedade,
respeito mútuo e
ética, visando a
formação
integral.
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto
espaço de
partilha e de
enriquecimento.
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto

- Fomentar a
interação do
Agrupamento com a
comunidade;
- Dar visibilidade às
funções culturais e
formativas do
Agrupamento na
comunidade.

Equipa das BE’S

2019-2023

Crianças/Alunos
Docentes
Comunidade
educativa

X

X

X

Alunos do 3º Ciclo

X

X

X

Alunos do 3º ciclo
Alunos do Curso
Profissional de
Informática

X

X

X

Alunos
Comunidade escolar
e educativa

X

X

X

Pais/EE

X

Equipa da BE RP
- Educar para a
cidadania,
estimulando o gosto
pela participação
cívica e política.

- Formar para uma
utilização segura e
informada da Internet.

- Divulgar/valorizar
produções de caráter
artístico de
professores da
Escola/Agrupamento.

- Divulgar os recursos
e valências das
bibliotecas escolares;
- Envolver os pais/EE
em atividades de
formação de leitores.

Professores
responsáveis pelo
Parlamento dos
Jovens
(3ºCiclo)
Equipa das BE’S
(RP, SO)
Professores de EDC

Equipa das BE’S
Professores

Equipa das BE’S

espaço de partilha
e de enriquecimento.
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Divulgação de
projetos/atividades no
domínio da promoção
da leitura

Colaboração com os
pais/encarregados de
educação em
ocasiões especiais

- Promover a
participação dos
alunos em
atividades
extracurriculares;
- Incrementar a
articulação entre
os vários
departamentos
curriculares e o
trabalho
colaborativo entre
professores.
- Fomentar a
participação da
Comunidade
Educativa na
dinâmica do
Agrupamento.

- Estimular/consolidar
o gosto pela leitura.

2019-2023

Alunos
Docentes

X

X

X

Alunos
Pais/EE

X

X

X

Comunidade escolar
e educativa

X

X

X

Comunidade escolar
e educativa

X

X

X

X

X

X

Equipa das BE’S

- Promover a troca de
experiências de
leitura entre a Escola
e os pais/EE.

D. Gestão da Biblioteca Escolar
Melhoria das
condições de
acolhimento e de
fruição do espaço da
biblioteca
Atividades de
atualização e
acompanhamento da
entrada em
funcionamento do
novo software de
gestão bibliográfica
Acompanhamento/apoio
dos

projetos/atividades
educativas e
curriculares

- Garantir a
sustentabilidade
do funcionamento
do Agrupamento.

- Melhorar os
resultados
escolares e o
sucesso dos
alunos;
- Reduzir o
abandono escolar.

- Melhorar as
condições de
acolhimento e os
serviços prestados
pelas bibliotecas
escolares.

- Reforçar a ação das
bibliotecas escolares
no apoio ao
funcionamento da
escola e às
atividades de ensinoaprendizagem.

Equipa das BE’S
Assistentes
Operacionais

Equipa das BE’S
Professores

Alunos
Docentes

Página 77 de 106

Plano Plurianual de Atividades

Colaboração com os
departamentos
curriculares,
conselhos de
turma/docentes e
outras estruturas
pedagógicas
divulgando recursos,
sugerindo projetos e
planeando atividades

Disponibilização de
recursos de apoio às
ofertas
complementares de
escola/agrupamento

Cooperação com os
serviços de apoio
especializado e
educativo

Recolha de sugestões
e seleção de novos
recursos educativos
(materiais livro, não
livro)

- Incrementar a
articulação entre
os vários
departamentos
curriculares e o
trabalho
colaborativo entre
professores.

- Reforçar o trabalho
de articulação com os
docentes.

2019-2023

Docentes

X

X

X

Alunos
Docentes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipa das BE’S
Professores
- Reforçar a
identidade do
Agrupamento,
adequando a
oferta formativa
às necessidades
da comunidade
educativa e aos
recursos
existentes.
- Melhorar os
resultados
escolares e o
sucesso dos
alunos;
- Reduzir o
abandono escolar.
- Gerir e adequar
os recursos
humanos,
pedagógicodidáticos e
materiais ao
processo ensinoaprendizagem.

- Contribuir para a
formação integral dos
alunos.

- Contribuir para a
recuperação e
integração de alunos
com caraterísticas
especiais.

- Equipa das BE’S
Professores de
Educação Especial;
- Professores titulares
de turma/diretores de
turma.

€ 25

Crianças/Alunos
Docentes
- Dar resposta aos
interesses e
necessidades
curriculares e
formativas de alunos
e professores.

Equipa das BE’S
Professores.
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Disponibilização de
recursos
digitais/digitalizados

Divulgação da
informação e
atividades das
bibliotecas

Inventário dos
materiais livro e não
livro

Avaliação das
atividades realizadas

Divulgação dos
resultados da
avaliação das
bibliotecas escolares

- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem.
- Reforçar a
qualidade e a
eficácia do
ensinoaprendizagem;
- Sensibilizar a
comunidade para
a importância da
cultura enquanto
espaço de
partilha e de
enriquecimento.
- Garantir a
sustentabilidade
do funcionamento
do Agrupamento.
- Promover uma
cultura de
avaliação
sistemática do
desempenho
global do
Agrupamento;
- Melhorar
sistematicamente
o desempenho
global do
Agrupamento.

- Promover uma
cultura de
avaliação
sistemática do

- Potenciar os
recursos das
bibliotecas escolares.

Alunos
Docentes

- Divulgar os recursos
e atividades das
bibliotecas escolares;
- Dar visibilidade às
bibliotecas escolares
no agrupamento e no
exterior.

- Manter o fundo
documental
organizado e
atualizado.
- Criar instrumentos
de apoio à
implementação de
práticas de avaliação
das bibliotecas
escolares;
- Refletir sobre
práticas
implementadas pelas
bibliotecas escolares;
- Identificar ações de
melhoria e sua
integração no
processo de
planeamento.
- Mobilizar o
Agrupamento para a
importância dos
projetos/atividades

2019-2023

Equipa das BE’S

X

X

X

Comunidade escolar
e educativa

X

X

X

Comunidade escolar
e educativa

X

X

X

Alunos
Docentes
Pais/EE

X

X

X

X

X

Comunidade escolar

X
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junto dos órgãos de
administração e
gestão

desempenho
global do
Agrupamento.

2019-2023

das bibliotecas
escolares;
- Integrar o processo
de avaliação nas
práticas de gestão
correntes.

4.2 - PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL (PESES)
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Promoção da Saúde e Educação Sexual.

Objetivos
Atividade

Dia
Mundial
da
Alimentação
(Questionário)

“A nossa
cantina”
(Questionário)

Projeto Educativo
- Promover a Educação
para a Saúde e
Educação Sexual;
- Prevenir a obesidade, o
consumo de substâncias
prejudiciais à saúde.

- Promover a Educação
para a Saúde e
Educação Sexual;
- Prevenir a obesidade, o
consumo de álcool,
tabaco, substâncias
psicoativas e todos os
estilos de vida prejudiciais
à saúde.

Específicos
- Sensibilizar os alunos
para a importância de
uma alimentação
racional;
- Promover a saúde dos
jovens, especificamente em
matéria de alimentação
saudável.

- Promover a saúde dos
jovens, especificamente em
matéria de alimentação
saudável e equilibrada na
escola

Calendarização

Coordenador
/Dinamizadores

Público-alvo

Coordenadora
PESES
Diretores te Turma
dos 7º, 10º e
12ºanos

Alunos do 7º, 10º
e 12º anos

1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Obs

X

Semana
englobando o dia 16
de outubro
Coordenadora
PESES
Diretores te Turma
dos 7º e 10º anos

Alunos do 7º e
10º anos

X
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Dia Mundial
do combate
ao Bullying

Dia do não
fumador
Tabagismo
(Prevenção)

Dia mundial
sem tabaco
Ação
Não fumar
por um dia

Sessões de
prevenção no
âmbito da
promoção
para a saúde
e educação
sexual

- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

- Promover a educação
para a saúde, sexual,
ambiental, patrimonial e
atividade física;
- Prevenir o consumo de
álcool, tabaco,
substâncias psicoativas
e todos os estilos de
vida prejudiciais à
saúde.

- Sensibilizar para a
violência nos
relacionamentos;
- Identificar comportamentos
de risco;
- Reconhecer os benefícios
dos comportamentos
adequados.
-Suscitar comportamentos de
prevenção.
- Alertar para os
malefícios do tabaco;
- Reconhecer os
benefícios dos
comportamentos
adequados.
- Suscitar comportamentos
de prevenção.

- Alertar para os

- Promover a educação
para a saúde e ambiental.

- Promover a educação
para a saúde e educação
sexual.

malefícios do Tabaco.
- Reconhecer os benefícios
dos comportamentos
adequados.
- Contribuir para a redução
das possíveis
consequências negativas
dos comportamentos
sexuais;
- Compreender e determinar
o ciclo menstrual;
- Informar sobre métodos
contracetivos;
- Sensibilizar para as
consequências físicas,
psicológicas e sociais da
gravidez na adolescência e
do aborto;
- Esclarecer sobre as DST.

PSP- Escola
Segura.
Gabinete de
atendimento à
vítima de
violência
doméstica
Câmara Municipal
Diretores te Turma
do 7ºano

2019-2023

Alunos
do 7º Ano

Semana
englobando o dia 20
de outubro ou data
a definir

X

Coordenadora
PESES
Equipa de
Pneumatologia
do CHO-Torres
Vedras
Diretores te Turma
do 7º ano

Semana
englobando o dia 17
de novembro ou
data a definir

Coordenadora
PESES
Associações de
estudantes e de
Pais e EE

Comunidade
educativa

Coordenadora
PESES
Equipa de
saúde
escolar do
ACESOESTE
NORTE.
Diretores de Turma
dos 9º e 12º anos

Alunos dos
9º e 12º anos

X

X

Dia 31 de maio ou
data a definir

X
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Saúde Oral /
Cheque
dentista

Violência no
namoro e
violência
doméstica

Violência na
escola

Saúde e
suporte
básico de
vida

- Promover a Educação
para a Saúde

- Contribuir para o bem-estar
e o crescimento saudável da
população escolar;

- Promover a
Educação para a
Saúde e Educação
Sexual;
- Prevenir estilos de
vida prejudiciais à
saúde;
- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

- Contribuir para uma
melhoria dos
relacionamentos afetivosexuais entre os jovens;
- Reconhecer os
benefícios dos
comportamentos
adequados e suscitar
comportamentos
de prevenção.
- Identificar comportamentos
de risco.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania, tolerância,
solidariedade
responsabilidade,
respeito mútuo e ética e
visando uma formação
integral;
- Prevenir estilos de vida
prejudiciais à saúde.

- Promover a Educação
para a Saúde;
- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

- Prevenir o consumo de
álcool, tabaco e substâncias
psicoativas prejudiciais à
saúde;
- Alertar para os malefícios
das substâncias psicoativas.
- Identificar comportamentos
de risco;
- Reconhecer os benefícios
dos comportamentos
adequados.

- Melhorar o estado de saúde
global dos jovens.

Coordenadora
PESES
Equipa de saúde
escolar do ACESOESTE NORTE
Coordenadora
PESES
PSP- Escola
Segura
-Gabinete de
atendimento à
vítima de
violência
doméstica
Câmara Municipal
Diretores de
Turma dos 9º e
12º anos

2019-2023

Todos os alunos

Alunos dos 9º e
12º anos

X

X

X

X

Coordenadora
PESES
Psicólogo escolar

Alunos
do 10º ano

Diretores te Turma
do 10º ano

Direção do
AERP
Centro Hospitalar
de Caldas da
Rainha:
(VMER-INEM)

Comunidade
educativa

Semana Raul
Proença
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Painel sobre
tema a definir

- Promover a Educação
para a Saúde e
Educação Ambiental.
- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

- Promover a abertura à
comunidade envolvente;
- Reconhecer os
benefícios dos
comportamentos
adequados e suscitar
comportamentos de
prevenção;
- Identificar comportamentos
de risco.

Coordenadora
PESES
Professor
António Ferreira
(Grupo 410)
Outros elementos e
entidades a
contactar

2019-2023

Turmas
do 11º ano

X

4.3 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ESCOLAR (SPOE)
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Reforço da eficácia do ensino-aprendizagem;
- Projetos facilitadores de inclusão;
- Prevenção de comportamentos de risco;
- Orientação Vocacional.
Objetivos
Atividade

Implementação dum
programa sistematizado
de orientação escolar e
profissional, a funcionar
com pequenos grupos
Realização de visitas de
estudo à comunidade
local, tomando contacto
com locais relacionados

Projeto Educativo
- Contribuir para a
igualdade de oportunidades

de sucesso escolar;
- Proporcionar a
reorientação vocacional e
o encaminhamento de
alunos para outros
percursos educativos que
se revelem mais
adequados ao seu perfil;
- Combater o abandono

Específicos
- Promover o
desenvolvimento integral
dos alunos contribuindo
para a construção da sua
identidade pessoal
enquanto indivíduos;
- Desenvolver um espaço
de reflexão,
proporcionador de um
maior autoconhecimento
e enriquecimento pessoal;

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Psicólogo

Alunos do
9º ano

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações
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com a temática do
mundo do trabalho;
Colaborar na definição
da oferta educativa a
oferecer pelo AERP
Atendimento
individualizado a alunos
necessitados de apoio
psicopedagógico;
Realização de
intervenção com algum
carácter
psicoterapêutico;
Implementação do
projeto “de um aluno
(jovem) ao jovem
(aluno)”
Participação em
programas e ações
relacionadas com a
abertura da escola à
comunidade
Intervenção em
estruturas da
comunidade local em
representação e
participação da escola
Implementação,
desenvolvimento e
acompanhamento dos
alunos dos cursos
vocacionais
Colaboração no
acompanhamento e na
realização de estágios
dos alunos dos cursos
profissionais

escolar e a saída
- Possibilitar que os
antecipada do ensino
alunos adquiram
(básico/secundário) sem
melhores conhecimentos
certificação académica ou acerca das oportunidades
profissional.
de formação escolares e
profissionais.
- Melhorar as
- Contribuir para a
classificações internas e
melhoria do rendimento
externas dos nossos
escolar;
alunos (fazendo um
- Cultivar o interesse pela
acompanhamento
formação e pela
coerente com as
aprendizagem;
aspirações de cada um);
-Promover o
- Prevenir os
desenvolvimento integral
comportamentos de risco;
dos alunos contribuindo
- Atuar de forma rápida
para a construção da sua
perante os comportamentos
identidade pessoal
inadequados dos alunos.
enquanto indivíduos.

- Reforçar a imagem da
Escola / AERP na
comunidade;

- Integrar e valorizar as
vivências, as
experiências, os
conhecimentos, os
interesses dos alunos,
envolvendo-os ativamente
no seu processo de
ensino-aprendizagem,
tendo em conta uma
formação integral e virada
para a educação para a
cidadania.

2019-2023

X

X

X

X

X

X

- Incrementar o
relacionamento com
outras estruturas da
comunidade escolar;

- Promover o
desenvolvimento integral
dos alunos, contribuindo
para a construção da sua
identidade pessoal
enquanto indivíduos.
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Desenvolvimento, por
solicitação, de ações de
formação, para o
pessoal não docente

Atendimento a
encarregados de
educação e a todos os
agentes envolvidos no
processo educativo

Sessões de informação
escolar e profissional

- Manter um elevado
padrão de desempenho
profissional do pessoal
não docente;
- Aumentar as
competências do pessoal
não docente, tendo em
conta as propostas de
formação por si indicadas
como necessárias.
- Corresponsabilizar os
pais/EE pelo processo
educativo dos seus
educandos;
- Melhorar o envolvimento
e a comunicação entre
todos os elementos da
comunidade educativa
- Sensibilizar os
pais/encarregados de
educação para a
necessidade de
reorientação do percurso
escola.
- Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar;
- Proporcionar a
reorientação vocacional e
o encaminhamento de
alunos para outros
percursos educativos que
se revelem mais
adequados ao seu perfil.

- Desenvolver relações
com o leque de
significativos que
gravitam em torno do
aluno.

- Possibilitar que os
alunos adquiram
melhores conhecimentos
acerca das oportunidades
de formação escolares e
profissionais.

2019-2023

E.
Educação

Alunos dos
11º e 12º
anos

X

X

X

X
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4.4 - CRTIC
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Reforçar a qualidade e eficácia do ensino aprendizagem;
- Melhorar os resultados escolares e o sucesso dos alunos;
- Reduzir o abandono escolar.
Objetivos
Atividade

Ações de Formação
Acreditadas

Projeto Educativo

- Reforçar a identidade do
Agrupamento, adequando
a oferta formativa às
necessidades da
comunidade educativa e
aos recursos existentes.

- Sensibilizar,
formar/informar a
comunidade escolar para
a Educação Inclusiva.

- Sensibilizar,
formar/informar a
comunidade educativa
para a inclusão

Outras Ações de
Formação

Avaliação/Reavaliação/
Monitorização de alunos
c/NE

Específicos

- Utilizar as TIC como
instrumento de ação
pedagógica.

Coordenador
/Dinamizadores

- Adequar tecnologias de
apoio a alunos com NE;
- Informar/sensibilizar/dar
formação sobre
hardwares e softwares
para as NE.

Públicoalvo

Docentes
em
exercício
de funções
CRTIC
das
Caldas
da
Rainha

Calendarização
1.º
Per

X

Comunidade

educativa
Comunidad
e educativa
(tendo
como
referência a
Zona 1,
Lisboa e
Vale do

X

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

As nossas A. de
Formação são
tendencialmente
gratuitas.
Havendo despesas,
elas serão
financiadas a partir
das verbas
atribuídas ao
CRTIC em
concertação c/ o
AERP

X

X

CRTIC/
AERP

X

X

CRTIC/
AERP

Idem

X

X

CRTIC/
DGE

Verbas atribuídas
ao CRTIC
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2019-2023

Tejo, do
CRTIC- CR

Prescrição de Produtos
de Apoio

- Melhorar os resultados
escolares e o sucesso
dos alunos.

- Atribuir aos alunos
avaliados os Produtos de
Apoio que permitam
minorar as suas
dificuldades e facilitar as
aprendizagens.

CRTIC
das
Caldas
da
Rainha

Comunidad
e educativa
(tendo
como
referência a
Zona 1,
Lisboa e
Vale do
Tejo, do

X

X

X

DGE

CRTIC-CR

4.5 - NÚCLEOS E CLUBES
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Atividades extracurriculares;
- Educação para a cidadania;
- Atividade desportiva;
- Educação ambiental

4.5.1 - NÚCLEO DE FORMAÇÃO PESSOAL E CIDADANIA (NFPC)
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

A ação do Núcleo desenvolve-se em interligação com a Estratégia da Cidadania e Desenvolvimento
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4.5.2 - NÚCLEO DE CERÂMICA E PINTURA
Objetivos
Atividade

Atividades
complementares no
domínio das artes
plásticas

Projeto Educativo
- Assegurar uma
formação integral e
integrada a todos os
alunos, capaz de garantir
o desenvolvimento dos
seus interesses,
capacidades, espírito
crítico e criatividade, em
harmonia com valores de
solidariedade,
democraticidade e
responsabilidade;
- Promover a Escola
enquanto espaço de
vivências diversificadas e
como espaço potenciador
de capacidades dos
alunos
- Privilegiar a aproximação

Específicos

- Divulgar diferentes
técnicas de expressão
plástica;
- Promover a participação
da comunidade escolar,
nomeadamente os
alunos, na elaboração de
trabalhos em cerâmica.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Professores
Ana Militão
Vítor Lopes

Comunidade
Escolar

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

entre a escola e a comunidade
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4.5.3 - CLUBE DE CIÊNCIA +
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Semana da
“Alimentação Saudável”
Exposição
- Promover a educação
para a saúde e atividade
física.
Parque Onofre
Manutenção

“Aprender fazendoreutilização de
materiais”

Ciências Experimentais

Participação no
“Dia Aberto” Santo
Onofre

- Desenvolver a
criatividade e trabalho de
equipa.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes numa
cidadania ativa.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania e respeito
mútuo, visando a
formação integral.

Específicos
- Divulgar práticas
promotoras de saúde;
- Realizar diversas
atividades que conduzam
à aquisição de maior
autonomia.
- Fomentar a observação
e o contacto com a
natureza;
- Aprender a manusear
instrumentos agrícolas
simples.
- Produção de materiais
alusivos ao Natal;
- Divulgar de forma lúdica,
a área das Ciências
Naturais.
- Promover o ensino
experimental da ciência;
- Divulgar de forma lúdica,
a área de Ciências Naturais.

- Divulgar, de forma
lúdica, a área de Ciências
Naturais;
- Envolver os alunos do
clube na dinamização de
atividades experimentais
de forma a incrementar a
sua cultura científica;
- Dar a conhecer a alunos
e EE algum do trabalho
realizado na escola/no
clube.

Coordenador
/Dinamizadores

Professoras
Fátima Cruz
Suzete Courela

Públicoalvo

Comunidade

escolar

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Carlos Pessoa

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

X

Comunidade

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Cláudia Catarino
Paulo Sousa

escolar
A. Operac.
E.
Educação.

Professoras
Fátima Cruz
Suzete Courela

Alunos do
Clube

Professoras
Fátima Cruz
Suzete Courela

Comunidade
escolar

X

X

X
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Férias Ativas
A Magia das Ciências

Projeto Rios

“Nem tudo é lixo”
Posters sobre
sustentabilidade

Saídas de campo

- Promover a educação
para a saúde, ambiental e
atividade física.

- Divulgar, de forma
lúdica, a área de Ciências
Naturais;
- Familiarizar os alunos
com materiais de
laboratório, técnicas
laboratoriais e protocolos
experimentais;
- Incrementar a
comunicação em ciência.
- Fomentar a observação
e o contacto com a
natureza;
- Reconhecer a
importância de
intervenção nas áreas
poluídas, de forma a
contribuir para a
sustentabilidade.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes na
cidadania e respeito
mútuo, visando a
formação integral.

- Incentivar de forma
lúdica a utilização correta
e racional dos ecopontos;
- Sensibilizar para a
importância da economia
circular.

- Encarar a Escola como
Comunidade Educativa
onde todos os elementos
sejam atores participantes
e agentes de mudança.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes numa
cidadania ativa;
- Divulgar, de forma
lúdica, a área de Ciências

Comunidade

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Carlos Hermínio

escolar
Futuros
alunos
da EB
S. Onofre
E.
Educação

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Carlos Pessoa

Alunos do
clube

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Paulo Sousa

Laboratório dos
sentidos

- Promover o ensino
experimental da ciência;
- Divulgar, de forma
lúdica, a área de Ciências
Naturais.

Comunidade

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Eduardo Afonso
Luís Fernandes

X

X

X

Aplicação de
cartão/ rolhas/
plásticos na
construção de
posters

X

escolar

Professoras
Fátima Cruz
Suzete Courela

Naturais.

- Desenvolver
comportamentos e
atitudes assentes numa
cidadania ativa.

2019-2023

X

X

X

X

Alunos do
clube
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Partilha interciclos

Utilização de jogos
sobre ciências na
biblioteca/ sala de
informática

2019-2023

- Promover a articulação
entre ciclos.

- Aumentar o conhecimento
e incentivar as boas
práticas posturais
dos alunos envolvidos.

Professoras
Fátima Cruz
Suzete Courela
Fernanda
Cadaveira

Alunos do
1ºCiclo das
Turmas
envolvidas

X

- Promover a literacia
digital dos alunos.

- Aumentar o domínio da
utilização de meios
informáticos;
- Utilizar o jogo como
veículo de aprendizagem.

Professores
Fátima Cruz
Suzete Courela
Paulo Sousa

Alunos do
clube

X

X

4.5.4 - CLUBE DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA
Objetivos
Atividade

Assemblagem de
Robots e Circuitos
Eletrónicos

Projeto Educativo

Específicos

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.

- Investigar e o
desenvolver projetos
envolvendo Robots e
Circuitos Eletrónicos;
- Explorar aspetos de
pesquisa, construção e
automação;
- Estimular o interesse
pela execução de
atividades experimentais;
- Promover a ciência e a
tecnologia através da
experimentação.

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Professores
Luís Fernandes
João Henriques
Sónia Rodrigues
Daniela Santos

Alunos
inscritos no
Clube de

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

A definir

Programação

e Robótica
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Programação de
Microcontroladores e/ou
Microprocessadores

Participação em
Concursos de Robótica
e/ou Programação

Dinamização de
Workshops

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
-Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.
- Dotar os
alunos/formandos de
conhecimentos e
capacidades técnicoprofissionais que
contribuam para a sua
realização pessoal,
profissional e social;
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.
- Dotar os
alunos/formandos de
conhecimentos e
capacidades técnicoprofissionais que
contribuam para a sua
realização pessoal,
profissional e social;
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.

2019-2023

- Investigar e o
desenvolver projetos
envolvendo Robots e
Circuitos Eletrónicos;
- Conceber e programar
dispositivos robóticos;
- Promover a inovação e
a criatividade.

- Participar e Dinamizar
iniciativas que se
enquadrem no uso das
Linguagens de
Programação;
- Desenvolver a
capacidade de resolução
de problemas;
- Promover o gosto pela
programação e pelas
tecnologias de
informação.

- Participar e Dinamizar
iniciativas que se
enquadrem no uso das
Linguagens de
Programação e Robótica;
- Promover
aprendizagens fora do
contexto de sala de aula;
- Complementar as
atividades curriculares.

X

X

X

A definir

X

X

X

A definir

Alunos
inscritos no
Clube

Professores
Luís Fernandes
João Henriques
Sónia Rodrigues
Daniela Santos

Alunos do
2º ano
Curso
Profissional
TGPSI e do
Clube

X

Sem custos
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Desenvolvimento de
Jogos

Desenvolvimento de
Aplicações

- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.
- Desenvolver uma cultura
escolar orientada para a
descoberta, integração e
aplicação do
conhecimento ao longo
da vida;
- Considerar as atividades
de enriquecimento
curricular como uma
componente importante e
complementar do
currículo formal.

2019-2023

- Proporcionar a
aprendizagem de
conceitos fundamentais
de programação, de
forma lúdica.

X

Professores
Luís Fernandes
João Henriques
Sónia Rodrigues
Daniela Santos
- Proporcionar a
aprendizagem de
conceitos fundamentais
de programação, de
forma lúdica.

X

X

Alunos
inscritos no
Clube de

Sem custos

Programação

e Robótica

X

X

X
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2019-2023

4.5.5 - CLUBE DE XADREZ
Objetivos
Atividade

Torneios de apuramento

Participação no
Campeonato Escolar de
Xadrez das Caldas da
Rainha
Torneios de
Agrupamento

Projeto Educativo

- Considerar as atividades
extracurriculares como
componente importante
ao currículo formal;
- Promover o
estabelecimento de
relações com outras
instituições/organismos.

Específicos

- Contribuir para o
aumento da capacidade
de concentração e da
agilidade lógica dos
alunos.

Coordenador
/Dinamizadores

Professor
Carlos Hermínio

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

Alunos do
AERP
1.º, 2.º e 3.º
Ciclos

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

Alunos das EB1 de
Santo Onofre, B.º
da Ponte e Centro
Escolar

Semana Raul
Proença
Dia Aberto da
EBSO
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4.5.6 - DESPORTO ESCOLAR
Planeamento Estratégico
- Serviço Educativo:
- Promoção da atividade física e desportiva;
- Fomento de uma política desportiva.
Objetivos
Atividade
CORTA MATO
Fase escola
CORTA MATO
Fase CLDE
TORNEIOS inter turmas
diversos
Projeto “MEGAS”
Fase escola
Projeto “MEGAS”
Fase CLDE
Taça Desporto Escolar
Fase escola e CLDE

CORTA MATO
Fase escola

Torneio de Badminton

Projeto Educativo

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

X
-

- Fomentar uma política
de Cultura Desportiva na
Escola;
- Considerar as atividades
extracurriculares como
componente importante
ao currículo formal;
- Promover a Educação
para a Saúde;
- Promover hábitos e
estilos de vida saudáveis.

- Estimular a prática
desportiva;
- Proporcionar a pertença
a grupo com intenção de
vida saudável;
- Promover espírito de
grupo e companheirismo;
- Proporcionar
envolvimento competitivo
e de superação.

Professores de
Educação Física
e de
Desporto
Escolar

€ 180

X
Todas as
turmas da
ES Raul
Proença

X

X

X

Atividades na
Escola
Raul Proença

X
X

€ 150

X

1º, 2º e 3º
Ciclos

2º e 3º
Ciclos

X

Atividades
na EB
St. Onofre

X
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CORTA MATO
Fase CLDE
Projeto “MEGAS”
Fase escola
Projeto “MEGAS”
Fase CLDE
Torneios de
Basquetebol e Voleibol
Torneio do “MATA”
Torneio de Futebol

-Fomentar uma política
de Cultura Desportiva na
Escola;
-Considerar as atividades
extracurriculares como
componente importante
ao currículo formal;
-Promover a Educação
para a Saúde;
-Promover hábitos e
estilos de vida saudáveis.

2019-2023

Apurados

X

1º, 2º e 3º
Ciclos

X
X

Apurados

X

2º e 3º
Ciclos
4º ano

X

2º e 3º
Ciclos
1º, 2º e
3ºCiclos
4º ano

Torneio “Kids Athletics”
Torneio de Badminton

X
X
X

4.5.7 – ECO ESCOLAS/CLUBE DE CIÊNCIA
Objetivos
Atividade

Ações de sensibilização
Resíduos
Poupança de água
Poupança de energia
Comemoração de dias
nacionais e internacionais
relacionados com ambiente e
alimentação
Campanhas de recolha
Papel, cartão, plástico, metal,
pilhas, rolhas de cortiça,
escovas de dentes, pequenos

Projeto Educativo

- Sensibilizar para a
preservação
ambiental;
- Assegurar uma
formação integral
dos alunos,
desenvolvendo o
seu sentido de
responsabilidade
ambiental.

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Calendarização
Público-alvo
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Eco Escolas
- Motivar para adoção
de comportamentos
sustentáveis.

Docentes
Associação de
Estudantes
Alunos de EMRC

Toda
a
comunidade
escolar

Observações

Noticiário na
TVRaul
Ao longo do ano

€ 50
(Fotocópias
e cartazes)

Em parceria
com o Banco
Alimentar e a
Cruz Vermelha

eletrodomésticos, …
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Palestras
Alimentação saudável
Plantas aromáticas
Energias Renováveis
Sustentabilidade
Agricultura biológica

Visitas de Estudo
Escola superior de Turismo e
Tecnologia do Mar
Visita de estudo a ETAR
Paul de Tornada

Projetos
Mini horta biológica e
pedagógica
Campanhas de recolha de lixo
Elaboração de peça criativa 3D
com aproveitamento de
resíduos
Projeto Rios
Monitorização dos consumos de
água e eletricidade
Proposta de construção de
ciclovias de acesso à escola
“Raul sobre rodas”

- Desenvolver uma
cultura escolar
orientada para a
descoberta,
integração e
aplicação do
conhecimento ao
longo da vida;
- Considerar as
atividades de
enriquecimento
curricular como ima
componente
importante e
complementar do
currículo formal.
- Promover
relações e trocas
de saberes entre os
diferentes níveis de
ensino;
- Otimizar a
articulação
curricular e
pedagógica;
- Considerar as
atividades de
enriquecimento
curricular como
uma componente
importante e
complementar de
formação.

- Desenvolver
atividades no âmbito
da educação para a
saúde e ambiente.

2019-2023

Eco Escolas

Em parceria
com o CHON
e ETHO

Clube de Ciências
PESES

- Divulgar a
investigação realizada
em Portugal na área
do mar e da pesca;
- Conhecer
tecnologias inovadoras
na área da
alimentação.

- Melhorar o sentido
de responsabilidade
enquanto
consumidores de
produtos hortícolas;
- Favorecer a criação
de laços afetivos entre
os alunos e o espaço
físico da Escola;
- Promover atividades
e atitudes
sustentáveis.

Eco Escolas

Transporte
(a definir)

Alunos
Clube de Ciência

Em parceria
com:

Eco Escolas

Águas do Tejo
Atlântico

Clube de Ciência
Grupos de
docência
Biblioteca
A. Operacionais

Em parceria
com a Escola
Superior de
turismo e
Tecnologia do
Mar
Águas do Tejo
Atlântico

Toda a
comunidade
escolar

Ao longo do ano

Material para
a horta

Câmara
Municipal de
Caldas da
Rainha
Juntas de
Freguesia
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Eco-Caminhada

- Melhorar o
envolvimento entre
todos os elementos
da comunidade
educativa;
- Promover a
abertura a toda a
comunidade
envolvente.

- Incentivar, de forma
lúdica, atitudes e

Eco Escolas

práticas ambientalmente

sustentáveis.

Clube de Ciência

2019-2023

Alunos de
todos os anos
de
escolaridade
Toda a
comunidade
escolar

3ºPeríodo

Apoio de
instituições
locais
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4.6 - NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INTERNA (NAI)
Planeamento Estratégico
- Autoavaliação e Melhoria:
- Autoavaliação sistemática do AERP;
- Eficácia e melhoria do desempenho do AERP.
Objetivos
Atividade

Relatório relativo à
Análise de resultados
escolares

Elaboração e
implementação dos
questionários de
autoavaliação

Análise do processo de
autoavaliação

Projeto Educativo
- Melhorar os resultados
escolares e o sucesso
dos alunos;
- Melhorar
sistematicamente o
desempenho global do
Agrupamento.
- Promover uma cultura
de avaliação sistemática
do desempenho global do
Agrupamento;
- Melhorar
sistematicamente o
desempenho global do
Agrupamento.
- Promover uma cultura
de avaliação sistemática
do desempenho global do
Agrupamento;
- Melhorar
sistematicamente o
desempenho global do
Agrupamento.

Específicos

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

NAI

X

NAI

X

2.º
Per

3.º
Per

Orçamento
Previsto

Observações

- Redefinir Planos de
melhoria.

- Redefinir Planos de
melhoria.

NAI

X

X

X
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4.7 – CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Planeamento Estratégico
- Promover a implementação da Estratégia da Cidadania e Desenvolvimento:
- Reforçar a interligação entre as várias estruturas educativas, através da participação em projetos;
- Promover a formação participativa e cívica dos alunos.
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Dar a conhecer a
área curricular de
Cidadania e
Desenvolvimento a
toda a comunidade
escolar em cada
início de ano letivo

- Desenvolver as
Competências do Perfil
dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória.

Participação em
projetos locais,
nacionais e /ou
internacionais
promotores da
Educação para a
Cidadania
Projetos
Interdisciplinares e
de Cidadania e
Desenvolvimento
apoiados/ou não
pela Biblioteca
Escolar.
Atividades
comemorativas:
Comemorações de
aniversários de

- Desenvolver as
Competências do Perfil
dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória;
- Promover uma
cultura participativa e
aberta à comunidade,
alicerçada nos valores
humanistas e na
educação para a
cidadania;
- Desenvolver atividades
dos vários domínios
contemplados na
Estratégia de Educação
para a Cidadania do AERP;

Específicos

- Divulgar a EEC-AERP
na página online do
AERP;
- Realizar sessões de
45m, em articulação com
a coordenadora das
bibliotecas do AERP .
- Promover uma ativa
cidadania territorial local,
articulada com as
restantes escalas, junto
da comunidade escolar;
. Fomentar redes de
cooperação entre atores
nacionais, regionais e
locais, como a ESAD,
escolas de todo o AERP e
do concelho, autarquias
do distrito, associações
locais e empresas;
- Fomentar a formação de
DAC no âmbito de um
trabalho interdisciplinar e

Calendarização

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Professoras
Lina Nicolau
Elsa do Rosário

10º ano

X

Todos os
alunos

Professores de
CIDE
Diretores de
Turma
Professores
Professores
bibliotecário
grupos de
alunos
núcleos/Clubes
Professores de
CIDE
Diretores de
Turma
Professores
Professores
bibliotecário

1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Todos os
alunos

X

X

X

Todos os
alunos

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações
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acontecimentos
importantes;
- Homenagem a
figuras públicas do
passado e do
presente que
justifiquem a iniciativa;
- Comemoração de
datas festivas;
- Mostras culturais
através das quais se
celebrem datas
importantes dos
países de onde são
provenientes os
estudantes ou com os
quais as suas famílias
mantêm vínculos
significativos.
Participação em
campanhas de
caráter cívico:
- Angariação de
fundos para iniciativas
relevantes do ponto
de vista cívico;
- Atividades que
impliquem
voluntariado, como a
recolha de alimentos
do BAO e os
peditórios da Liga
Portuguesa Contra o
Cancro e a AMI;
- Iniciativas
relacionadas com
problemáticas que
mereçam maior
visibilidade social e
reflexão mais ampla

- Desenvolver
comportamentos
e atitudes
assentes nos Direitos
Humanos;
- Promover o
desenvolvimento pessoal
dos jovens, bem como a
compreensão e reflexão
sobre problemas
ecológicos, sociais,
culturais e éticos;

colaborativo entre
professores, propenso à
criação de espírito de
equipa.

2019-2023

grupos de
alunos
núcleos/Clubes

- Estimular o convívio e a
divulgação científicocultural;
- Proporcionar a aquisição
de saberes e de
instrumentos
metodológicos
que fomentem uma
cultura humanística,
artística, científica e
tecnológica
e que permitam uma
educação permanente;
- Valorizar o passado e o
presente das
comunidades;
-Contribuir para a
igualdade de
oportunidades de sucesso
escolar e
promover a integração de
todos os alunos;

Professores de
CIDE
Diretores de
Turma
Professores
Professores
bibliotecários
grupos de
alunos;
núcleos/Clubes

Todos os
alunos

X

X

X

- Promover o reconhecimento
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como as alterações
climáticas, a
prevenção de
incêndios, a
reciclagem, a violência
doméstica, a utilidade
da água, a fome, as
desigualdades...

e a valorização da

diversidade cultural como
forma de enriquecimento
das sociedades.
- Educar os alunos para a
leitura e interpretação da
realidade, com atitude
crítica e criativa;
- Incentivar os alunos em
participar em atividades
de caráter social,
ambiental, científico,
artístico, cultural …

Participação na vida
da escola:
- Eleição dos
representantes da
turma: Delegado/a e
subdelegado/a);
- Assembleias de
turma, de delegados,
por exemplo;
- Envolvimento em
iniciativas como, por
exemplo, orçamento
participativo,
discussão de
problemas comuns no
espaço escolar.

- Incentivar os alunos a
refletir sobre os conceitos
de cidadania ativa,
democracia
representativa e
democracia participativa,
bem como a incentivá-los
a por em prática esses
mesmos conceitos;
- Promover relações de
respeito e partilha de
saberes entre todas as
gerações;
- Privilegiar a
aproximação entre a
escola e a comunidade
também ela educadora e
formadora;
- Otimizar atitudes e
condutas;
- Promover o estabelecimento

2019-2023

- Promover o
conhecimento do
Regulamento Interno da
escola aos alunos;
-Valorizar os cargos dos
alunos eleitos pelos seus
pares (delegado e
subdelegado de turma e
Associação de
Estudantes);
- Incentivar a participação
nas diferentes iniciativas;
- Desenvolver e compilar
procedimentos de boas
práticas para o
desempenho de cargos e
a dinamização das
estruturas de
representação dos
estudantes no AERP;
-Potenciar o
desenvolvimento pessoal
e social dos alunos;
- Reconhecer a
necessidade e as
vantagens do trabalho de
equipa;
-Aprofundar temáticas
abordadas nos programas
curriculares;
- Organizar atividades de
convívio e de divulgação
científico cultural;
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Participação em
iniciativas da
comunidade
envolvente:
- Atividades
intergeracionais.
- Participação em
iniciativas
comunitárias
propostas pelas
autarquias.
- Outros
Dinamização/
participação em
Atividades culturais
(preferencialmente
em parceria):
- Semana Raul Proença;
- Palestras;
- Jornais ou revistas
escolares;
- Rádio da escola;
- Intercâmbios culturais;

- Teatro da escola;
- Exposições;
- Concursos;
- Festivais de poesia
e/ou encontros
literários;
- Recriação de
acontecimentos.

de parcerias / protocolos /
relações com várias
instituições / organismos;
- Sensibilizar a
comunidade
para a importância da
cultura
enquanto espaço de
partilha e
de enriquecimento;
- Reforçar as
relações entre os diversos
parceiros educativos,
dando especial ênfase à
interação alunos/alunos e
professores/alunos;

- Promover nos alunos a
cidadania democrática e
participativa na escola e
na comunidade,
motivando-os para uma
participação cívica, ativa,
consciente, responsável e
crítica, nas diversas
atividades em contexto
escolar;
- Promover o voluntariado
como cultura de coesão
social, que contribui
para uma maior qualidade
de vida de todos os
cidadãos e que reforça os
valores da cidadania;

2019-2023

- Promover relações e
trocas de saberes entre
os diferentes níveis de
ensino e realidades;
- Dar a conhecer os
diferentes projetos que se
desenvolvem em
Cidadania e
Desenvolvimento, em
todos os ciclos e níveis de
escolaridade do AERP;
- Sensibilizar os alunos e
as famílias para os
benefícios da
participação em
atividades extra
curriculares;
- Apoiar e desenvolver
projetos de Voluntariado,
no âmbito dos Voluntários
Raul Proença, como o
“Conto Contigo”, e todos
os outros pelos quais a
comunidade educativa
mostre interesse, em
parceria com as
instituições locais e/ou
regionais;
- Promover a coesão do
AERP e deste com a
comunidade envolvente.

Todos os
alunos

X

X

X

Todos os
alunos

X

X

X

Professores de
CIDE
Diretores de
Turma
Professores
Professores
bibliotecários
grupos de alunos
núcleos/Clubes e
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Participação na vida
da escola:
- Eleição de
delegados e
subdelegados e outros
representante dos
alunos;
- Assembleias de
turma, de delegados,
por exemplo;
- Envolvimento em
iniciativas como, por
exemplo, orçamento
participativo,
discussão de
problemas comuns no
espaço escolar.

Professores de
CIDE
Diretores de
Turma
Professores
Professores
bibliotecários
grupos de
alunos
núcleos/Clubes

2019-2023

Todos os
alunos

X

X

X

Alunos
9º ao 12º
ano

X

X

X

-Outros

Voluntariado

Lina Nicolau
(Voluntários
Raul Proença)
Isabel Sousa
Elsa do Rosário
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4.8 - ESTRUTURAS DE INFORMAÇÃO
Planeamento Estratégico
- Cooperação entre os membros da Comunidade Educativa:
- Promover a abertura à comunidade envolvente;
- Divulgar de forma eficaz o serviço educativo prestado pelo AERP;
- Reforço da imagem do AERP na Comunidade.
Objetivos
Atividade

Projeto Educativo

Específicos

- Educar os alunos para
a leitura e interpretação
da realidade, com
atitude crítica e criativa.

- Divulgar os eventos
culturais, artísticos e
desportivos que ocorrem
na escola/Agrupamento e no
seu meio envolvente:
- Estimular a
responsabilidade, a
solidariedade, a
criatividade e o sentido
crítico;
- Abrir as escolas do
Agrupamento à
comunidade.

Página no Facebook

PÁGINA WEB
do
AERP

“TV RAUL”
Meo Kanal TVRaul

Coordenador
/Dinamizadores

Públicoalvo

Calendarização
1.º
Per

2.º
Per

3.º
Per

X

X

X

Orçamento
Previsto

Observações

Professor
Fernando Pedro
www.aerp.pt

Escola e
comunidade

educativa
Professor
Paulo Ribeiro

Informação nos
“plasmas”
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Caldas da Rainha, 05 de dezembro de 2019

O Diretor,

____________________________________________
(João José Bernardes e Silva)
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