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Introdução 
 

 
O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento de planeamento que define os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades a desenvolver nas Escolas da Unidade Orgânica ao longo do ano letivo e 

procede à identificação dos recursos envolvidos, dos proponentes e dos destinatários das atividades. 

Esta é a 1ª proposta elaborada para o ano letivo 2019/2020, apresentando por isso apenas algumas atividades 

previstas ao longo do ano e ficando muitas outras por enunciar, isso deve-se não só pelas alterações possíveis do quadro, 

bem como pela falta de envio de propostas. 

 
Sendo um documento que visa a operacionalização do Projeto Educativo, foi elaborado tendo em conta as 

problemáticas da escola e as seguintes Áreas de Intervenção: 

 

1-Aprendizagens de qualidade  

 

2- Envolvimento dos Intervenientes  

 

3-Atitudes e Valores  

 

4-Recursos Humanos e Materiais  
 

Estas Áreas de intervenção, são a linha orientadora de todas as atividades que constam no PAA e que se destinam a: 
 

 
-Melhorar os resultados escolares; 
 

 -Criar laços entre os elementos da comunidade escolar;  

 

 -Melhorar os resultados escolares; 

 

- Melhorar atitudes e valores; 

 

- Melhorar o relacionamento entre alunos e Assistentes Operacionais; 

 

-Melhorar as condições da prática letiva. 
 
 
A avaliação do PAA será feita através de um relatório de atividade onde consta uma avaliação da atividade, refletindo 

sobre os pontos fortes e os pontos fracos bem com o grau de participação. Este relatório é de preenchimento 

obrigatoriamente pelo (s) responsável (eis) da (s) atividade (s) independentemente da atividade se realizar ou não, caso a 

atividade não se tenha realizar deverá ser referido no relatório a causa desta situação. 

 A equipa responsável pelo acompanhamento do PAA elaborará um relatório da execução do mesmo no final do ano 

letivo. 
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Departamento: Núcleo EB /JI Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira  

 

Designação 

da atividade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção 

(1, 2, 3  e/ou 

4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão de 

custos  

Dia do Pro-

Sucesso.  

 

-Receção aos 

alunos e 

Encarregados de 

Educação. 

(Apresentação de 

uma peça de 

teatro “A 

Carochinha” 

pelas Docentes 

Titulares de 

Turma)  

(16-09-2019)  

 

 

 

 

 

2,3,4 

 

 

-Estimular o 

Desenvolvimento 

da criatividade e  

da imaginação;  

- Proporcionar 

momentos de 

diversão e 

cultura.  

 

 

 

 

 

 

-Recreio da 

Escola 

 

 

 

 

 

 

- Corpo 

Docente  

 

 

 

 

 

 

-Toda a 

Comunidade 

Escolar  

 

 

 

 

-Docentes, 

audiovisuais 

e adereços  

 

 

 

 

 

0 

Apadrinhamento  

 

Os alunos do 

2º,3º e 4º ano 

ficam 

responsáveis por 

um aluno do pré -

escolar e do 

1ºano para 

acompanhá-los  

no recreio ao 

longo do ano.  

(Ao longo do 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

- Desenvolver o 

sentido de 

responsabil idade;  

-Promover o 

espíri to a inter e 

entreajuda 

 

 

 

 

 

 

 

-Escola  

 

 

 

 

 

 

 

-Alunos  

 

 

 

 

 

 

 

-Alunos  

 

 

 

 

 

-Alunos  

 

 

 

 

 

0 



 

6 

ano)  

 

 

Magusto  

(Lanche convívio 

com castanhas 

assadas)  

(11-11-2019)  

 

 

2,3 e 4  

 

- Sensibil izar os  

alunos para as 

tradições na 

época.  

 

 

 

- Escola 

 

 

- Corpo 

Docente e 

Junta de 

freguesia  

 

 

- Toda a 

comunidade 

educativa  

 

 

- Junta de 

Freguesia;  

docentes;  

alunos.  

 

 

 

0 

Natal  

(Apresentação de 

canções 

trabalhadas em 

Expressão 

Musical;  Danças 

trabalhadas pelos 

alunos em 

Educação Física;  

Concurso de 

soletração pelos 

alunos dos 3º e  4º 

anos)  

(17-12-2019)  

 

 

 

1,2,3 e  4  

 

-Sensibil izar os 

alunos e 

comunidade para 

o espíri to da 

época.  

- Desenvolver o 

espíri to de 

solidariedade e 

ajuda 

 

 

 

- Ginásio da 

Escola 

 

 

- Docentes das  

Expressões e 

Docentes 

t i tulares;  

 

 

-Toda a 

comunidade 

escolar  

 

 

- Alunos; 

docentes e 

assistentes 

operacionais.  

 

 

 

0 

Desfile de 

Carnaval  

(21-02-2020)  

 

 

 

 

 

 

1,2,3 e  4  

 

- Sensibil izar os  

alunos para as 

tradições na 

época festiva do 

Carnaval;  

- Distinguir o 

bom e o mau uso 

da l iberdade;  

 

 

 

- Escola e  

Meio 

 Envolvente  

 

 

 

 

 

- Corpo 

docente e 

Assistentes 

Operacionais.  

 

 

 

 

 

- Toda a 

Comunidade 

Escolar  

 

 

 

- Alunos; 

docentes e 

assistentes 

operacionais.  

 

 

 

 

 

0 
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- Desenvolver o 

sentido estético e 

crí t ico dos 

alunos.  

 

Páscoa 

(Lanche/Convívio 

Santa Casa)  

(27-03-2020)  

 

 

 

2,3,4 

 

- Sensibil izar os  

alunos para as 

vivências da 

época.  

- Desenvolver o 

espíri to de 

solidariedade e 

respeito pelo 

outro.  

 

- Santa Casa 

da 

Misericórdia 

da 

Povoação.  

 

- Corpo 

Docente e 

Docentes da 

Expressões.  

 

 

- Toda a 

Comunidade 

Educativa  

 

- Alunos; 

docentes;  

assistentes 

operacionais 

e utentes da 

Santa Casa 

Da 

Misericórdia 

da Povoação  

 

 

0 

Dia Azul  

(29-04-2020)  

 

 

 

 

 

2,3 e 4  

 

- Sensibil izar os  

alunos e 

comunidade 

escolar para a 

problemática de 

determinadas 

doenças.  

- Incentivar o 

espíri to da 

solidariedade e 

da interajuda 

 

 

 

 

 

- Make a  

Wish 

 

 

 

 

 

 

- Todos os  

intervenientes 

no processo 

educativo 

 

 

 

 

 

 

-Toda a 

Comunidade 

Educativa  

 

 

 

 

- Mealheiro,  

Material  

diverso,  

vindo da 

Make a Wish.  

 

 



 

8 

entre os mais 

frágeis.  

 

Dia Mundial Da 

Criança 

 

 

 

2 e 3  

 

- Reconhecer os 

direitos e 

deveres  das 

crianças;  

- Proporcionar às 

crianças 

momentos de 

diversão e 

cultura.  

 

 

 

- Povoação 

 

 

 

- CPCJ 

 

 

- Comunidade 

Educativa  

 

- Alunos; 

Docentes e 

Assistentes 

Operacionais.  

 

 

 

0 

Festa Final de 

Ano.  

(Demonstração 

das atividades 

realizadas nas 

aulas das 

Expressões ao 

longo do ano)  

(18-06-2020)  

 

 

 

 

2,3 e 4  

-Estimular o 

Desenvolvimento 

da criatividade e  

da imaginação;  

- Proporcionar 

momentos de 

diversão e 

cultura.  

 

 

 

 

- Escola 

 

 

- Corpo 

Docente e 

Docentes das 

Expressões.  

 

 

 

- Comunidade 

Educativa.  

 

 

- Alunos; 

Docentes e 

Assistentes 

Operacionais  

 

 

 

0 

 

 

 

 



 

9 

Departamento: 1º Ciclo e Pré-Escolar – Núcleo de EB/JI de Lomba do Loução e EB/JI de Lomba do Botão 

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

 

Dia da 

Alimentação  

(16 de outubro)  

Salada de Frutas  

 

 

 

 

1, 2 e 3 

Comemorar o Dia 

Mundial da Alimentação; 

-‐ Promover hábitos de 

alimentação saudável, 

tendo em vista o bem-

estar físico, psicológico e 

social. 

-‐ Alertar a população 

escolar para a aquisição 

de hábitos saudáveis na 

alimentação; 

-‐ Incentivar o consumo de 
fruta. 

 

L. Loução 

L.  Botão  

  Professores;  

  Assis tentes 

operac ionais.  

 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

Recursos Humanos 

e materiais. 

Sem 

custos  

 

Dia Nacional do 

Pijama 

20de novembro 

 

 

 

 

1, 2 e 3 

Promover os valores; 

Valorizar a 

importância da 

família. 
L. Loução 

L.  Botão  

  Professores;  

   

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

Recursos Humanos 

e materiais. Sem 

custos  

 

 

Natal 

(Festa de Natal) 

A definir 

 

 

 

(Lanche – convívio 

entre o pessoal 

discentes, docente e 

não docente). 

 

Dezembro. 

 

 

1, 2 e 3 

 

 

 Desenvolver a 

coordenação motora 

 Desenvolver o 

sentido de estética 

 Preservar o nosso 

património cultural 

 Desenvolver a 

acuidade auditiva. 

Motivar para a as 

diferentes formas de 

colaborar para que o Natal 

seja uma festa de 

fraternidade.   

L. Loução 

L.  Botão   

 

 

 

 

 

 

 

  Todos os 

intervenientes 

no processo  

educat ivo.  

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

Recursos Humanos 

e materiais.  

Sem 

custos  
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Dia dos Amigos 

(Realização de 

jogos tradicionais)  

(Data a definir) 

 
1 e 3 

Capacidade de:  

 Valorizar as relações de 

amizade 

 Valorizar uma tradição 

local 

 Promover o convívio 

e regras de 

socialização e boa 

conduta 

L. Loução 

L. Botão 

  Todos os 

intervenientes  

no processo  

educat ivo  

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

Recursos Humanos 

e materiais. 

Sem 

custos  

 

 

Carnaval 

(desfile) 

(Data a definir) 

1; 2;  3  e  4  

Capacidade de: 

 Saber trabalhar em 

grupo, respeitando a 

opinião dos outros. 

 Interiorizar valores de 

solidariedade e partilha; 

 Vivenciar tradições da 

localidade. 

 Distinguir o bom e o 

mau uso da liberdade. 

Desenvolver o sentido 

estético e critico dos 

alunos. 

L. Loução 

L. Botão 

  Todos os 

intervenientes 

no processo  

educat ivo  

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo  

 

  Material a 

definir 

Corpo docente e 

discente da escola e 

encarregados de 

educação 

Sem 

custos  

 

 

 

Marchas de S.  

João junho  

(Data a defenir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ,2 ,3  e  4  

Capacidade: 

 Saber trabalhar em 

grupo, respeitando a 

opinião dos outros. 

 Interiorizar valores de 

solidariedade e partilha; 

 Vivenciar tradições da 

localidade. 

 Conhecer as tradições 

culturais. 

Manter viva a tradição de 

S. João 

Lomba do 

Loução  

 Todos os 

intervenientes 

no processo  

educat ivo  

 

 

 

   

 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

Lª do Loução 

 Recursos 

Humanos e 

materiais. 

Sem 

custos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dia da 

Alimentação  

(16 de outubro)  

Salada de Frutas  

1, 2 e 3 

Comemorar o Dia 

Mundial da Alimentação; 

-‐ Promover hábitos de 

alimentação saudável, 

tendo em vista o bem 

L. Botão 

  Professores;  

  Assis tentes 

operac ionais.  

   

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

 Recursos 

Humanos e 

materiais. 

Sem 

custos  
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 estar físico, psicológico e 

social. 

-‐ Alertar a população 

escolar para a aquisição 

de hábitos saudáveis na 

alimentação; 

-‐ Incentivar o consumo de 
fruta. 
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Departamento: Núcleo de Educação Especial  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Dia 

Internacional 

da Pessoa co m 

Deficiência  

 

3  de dezembro 

de 2019  

 

 

 

-  Área de  

intervenção  3  

-  Sensibi l izar  os 

alunos para  a  

problemática das 

necessidades  

educat ivas especiais.  

-  Promover  a t i tudes 

de ace itação  e de  

respeito  pela 

di ferença.  

Ribeira  

Quente  

-  Docentes do 

NEE 

Alunos da 

EB1/JI  da 

Ribeira  Quente  

-  Computador  

-  Mater ial  de 

desgaste  

-  Marcadores  

 

 

-  Sem 

custos  

Feira  da Saúde  

(A agendar pela  

Equipa  de 

Saúde Escolar)  

-  Área de  

intervenção  2 e  

3  

-  Sensibi l izar  os 

alunos para  a  

problemática das 

necessidades  

educat ivas especiais.  

-  Promover  a t i tudes 

de ace itação  e de  

respeito  pela 

di ferença.  

-  Envolver  alunos sem 

defic iênc ia em 

atividades adap tadas 

para a lunos  com 

defic iênc ia.   

Local  a  

def inir  pela 

Equipa de 

Saúde  

Esco lar  

-  Docentes do 

NEE 

A definir  pela  

Equipa de 

Saúde  Escolar  

-  Computador  

-  Mater ial  de 

desgaste  

-  Jogos 

adaptados  

-  Sem 

custos  
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Departamento: Ciências Numéricas e da Computação  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 

4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

 

Campeonato de 

Cálculo Mental  

“Contas de 

Cabeça”  

(dezembro,  março e 

junho)  

 

 

 

1 - 2  

Treinar  o  cálculo 

menta l ,  dando  

seguimento a  d ire t ivas 

do PMEB. Motivar  os 

alunos para  a  

aprendizagem da 

Matemática de fo rma 

lúd ica.  

Valor izar  a  par t icipação  

dos a lunos em 

atividades 

extracurr iculares.  Saber  

compet ir  de  forma 

saudável  e  em respe ito  

pelos out ros  

concorrentes.  

Esco la 

Básica 

2 ,3/S  M.ª  

Isabel  do 

Carmo 

Medeiros   

e  

 EB 

1,2,3/JI  

de Furnas  

 

 

Professores 

do grupo 500  

e 230  

Todos os a lunos  

do 3º  Ciclo  do  

Ensino Básico.  

Fotocópias das  

t i ras de cá lculo 

menta l .  

 

 

Sem 

custos  

adic ionais  

 

Dia da Matemát ica  

(Real ização de 

Peddy paper)  

( f inal  do 2. º  

per íodo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  -  4  

Motivar  os a lunos  para  

a  aprendizagem da  

Matemática de  forma 

lúd ica.  

Valor izar  a  par t icipação  

dos a lunos em 

atividades 

extracurr iculares.  

Todas as 

esco las  

Professores 

do 

departamento  

Comunidade 

educat iva  

Sala A4;  

Mater ia l  

diverso para a  

real ização das  

tarefas .  
Sem 

custos  

 

 

 

 

 

 

Canguru 

Matemát ico  

2º  Per iodo  

1-2  

Est imular  o  gosto e  o  

es tudo pe la Matemática.  

Atra ir  os a lunos que têm 

Esco la 

Básica 

2 ,3/S  M.ª  

Dep.  Mat .  

Fac .  C.T .  

Univers idade  

Alunos de todos  

os anos de  

esco lar idade .  

Computadores 

l igados à  ne t .  

Fotocópias das  

Sem 

custos  

adic ionais.  



 

14 

rece io da d iscip lina de 

Matemática,  permi tindo 

que  estes descubram o 

lado lúd ico da 

discip lina .  

Tentar  que os a lunos se 

divir tam a resolver  

questões matemát icas e  

percebam que conseguir  

reso lver  os prob lemas 

propostos é  uma 

conquista  pessoal  mui to  

recompensadora.  

Aumentar  todos  os anos 

o  número de 

par t icipantes no 

concurso a nível  

nacional  e  tentar  at ingir  

as cotas de par t i cipação 

de outros pa íses.  

Isabel  do 

Carmo 

Medeiros   

e  

 EB 

1,2,3/JI  

de Furnas  

 

de Coimbra  

Professores 

do 

departamento 

cnc  

provas.  

Hora do  Código  

HoraProg@UAc  

1-2  

- Promover  a  

aprendizagem e  a  

experimentação da 

programação em vários 

disposit ivos,  

fomentando  a 

autodescoberta  e  a  

cr ia t ividade ,  at ravés de 

desaf ios de carácter  

lúd ico.  

 Professores 

do grupo 550  

e 

Univers idade  

dos Açores  

Alunos do 

5ºano.  

Transporte ;  

 

Sem 

custos  

adic ionais.  

Hora do  Código  

https://codemove.pt/ 

https://hourofcode.co

m 

1-2  

- Promover  a  

aprendizagem e  a  

experimentação da 

programação em vários 

disposit ivos,  

fomentando  a 

autodescoberta  e  a  

cr ia t ividade ,  at ravés de 

desaf ios de carácter  

lúd ico.  

Esco la 

Básica 

2 ,3/S  M.ª  

Isabel  do 

Carmo 

Medeiros   

 

Professores 

do grupo 550  

Todos os a lunos  

de todos os  

cic los .  

Computadores 

l igados à  ne t .  

Projetor .  

  

Sem 

custos  

adic ionais.  

Dia internacional 

da internet  segura  1-2-3  

-  Sensibi l izar  os a lunos  

para os compor tamentos  

seguros no uso da 

EB 

1,2,3/JI  

de Furnas  

Professores 

do grupo 550  

Todos os a lunos  

de todos os  

cic los .  

Computadores 

e  Projetor .  

Sem 

custos  

adic ionais.  
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Interne t .  

-  Conhecer  as regras do  

uso da Internet  

(ne tiqueta) .  

 

 

 

Sensibi l ização 

“comunicar em 

segurança”.   

1-2-3  

-  Sensibi l izar  a lunos  do 

2. º  e  3 . º  c iclo  para a  

correta  ut i l ização das 

tecnologias de 

informação,  

nomeadamente  Internet  

e  te lemóvel.   

-  Educar  para 

comportamentos seguros  

nas Internet .  

-  Conhecer  formas  mais  

corretas  e  seguras  do  

uso da Internet .  

Esco la 

Básica 

2 ,3/S  M.ª  

Isabel  do 

Carmo 

Medeiros   

e  

EB 

1,2,3/JI  

de Furnas  

 

Professores 

do grupo 550  

e Fundação 

Alt ice  

Todos os a lunos  

do 2º  e  3º  

Ciclo .  

Computadores 

e  Projetor .  

Sem 

custos  

adic ionais.  

Multipli  

 
( In í c io  d o  2 º  P e r íod o)  

1,2,3  

Treinar  a  tabuada de 

forma lúd ica .  Valor izar  

a  par t ic ipação dos 

alunos em at ividades 

extracurr iculares.  Saber  

compet ir  de  forma 

saudável  e  em respe ito  

pelos outros 

concorrentes.  

Esco la 

Básica 

2 ,3/S  M.ª  

Isabel  do 

Carmo 

Medeiros   

e  

 EB 

1,2,3/JI  

de Furnas  

Professores 

do grupo 230  

Todos os a lunos  

do 2º  Ciclo  do  

Ensino Básico  

O jogo  

Mult ipl i .  

Vinte 

euros por  

cada 

grupo de 3  

alunos.  
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Departamento: Ciências Humanas e  Sociais  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

“Comemoração do 

dia da Europa” 

- Exposição de 

cartazes e de 

panfletos 

informativos; 

- Hastear da bandeira 

da UE e hino (o hino 

será executado por 

alunos de Educação 

Musical). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e 3  

-  Promover  a  

educação para a  

cidadania e  o  

interesse dos jovens  

pela par t icipação  

cívica e  pelo  debate  

de temas da  

atua lidade.  

-  Promover  a  

cidadania e  a  

consc iência dos  

va lores  

democrá ticos à  esca la  

nacional  e  europeia.  

-  Contr ibuir  para uma  

cidadania at iva e  

responsável  pe la  

par t i lha ideo lógica e  

debate  para e xposição  

e defesa de  

medidas  pol í t ico -

soc iais.  

-  Sensibi l izar  os  

jovens com 

EBS da  

Povoação.  

Grupo de 

Geograf ia  (420)  

e  alunos do 3º  

cic lo  e  

secundário .  

Comunidade  

esco lar  

Expositores,  

mesas ,  papel  

cenár io  ou  

car to l inas,  

papel  

(A4),  bandeira,  

ins trumentos 

musica is.  

 

0 €  
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vis ta  à  sua  

par t icipação nos  

órgãos  de poder  do  

País ;  

-  Dar  a  conhecer  a  

importância da  

at ividade  pol í t ica  e  

do Parlamento como o  

centro  dec isór io  de  

poder  e  da  

democracia .  

-  Reconhecer  a  

importância da  União  

Europeia  na promoção  

da paz,  da  

sol idar iedade,  do  

desenvolvimento  

económico e socia l  e  

no equil íbr io  

ambienta l .  

-  Celebrar  a  

diversidade  

cultural  como herança  

comum da  União  

Europeia e  como 

aler ta  para a  

preservação e  

divulgação do  
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patr imónio de cada  

nação.  

-  Incentivar  a  defesa  

do 

ambiente  para  um 

futuro mais seguro  e  

mais próspero  
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Departamento: Expressões  

 

Designação 

da atividade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção 

(1, 2, 3  e/ou 

4) 

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão de 

custos 

Maratona de 

Futsal  

(21/01/2020)  

1;2;3;4  

-  Desenvolver  

capac idades 

condic ionais e  

coordenativas gera is e  

especí f icas das  

modalidades 

prat icadas;  

-  Capacidade de 

integração ,  de competir  

e  de cooperar  em 

grupo ;  

-  Adotar  normas de 

convívio e  t raba lho em 

equipa ;  

-  Contr ibuir  para o  

enr iquecimento pessoa l  

e  socia l  dos a lunos .  

-  Fomento do esp ír i to  

Fai r -Play;  

-  Contatar  co m a 

na tureza e  educação 

ambienta l ;  

 

 

 

-  Desenvolver  capaci -

dades  condicionais e  

coordenativas gera is e  

especí f icas das  moda -

Povoação  

Pavilhão 

GimnoDesport ivo  

Henrique 

Medeiros ;  

Ivo Fontes;  

Caro lina 

Matos;  

Associação de  

Estudantes .  

3ºCiclo  e  

Secundário  

Professores 

de Educação 

Física ;  

-  Bolas;  

-  Coletes;  

-  Sis tema 

sonoro.  

 

0€  

 

Corta Mato 

Esco lar –  fase  

esco la  

(13/12/2019)  

 

1;2;3;4  

Povoação  

Espaço Exter io r  

da Escola  

Professores de  

Educação 

Física  

Alunos 2º /3º  

Ciclo  e  

Secundário  

Professores 

de Educação 

Física ;  

-  Roda 

Métr ica ;  

-  Fi ta ;  

-  Estacas ;   

-  

Cronometro ;  

-  Mesas;  

-  Cadeiras ;   

-  Dorsais ;  

-  Megafone .  

0€  

Jogos 

Desportivos 

Esco lares de 3º 

Cic lo  

(27/04/2020 a 

01/05/2020)  

1;2;3;4  A de terminar  

Caro lina 

Matos;  

Ivo Fontes;  

Henrique 

Medeiros  

Alunos do 

3ºCiclo  

-  

Professores;  

-  Dorsais ;  

-  Fa tos de 

treino ;  

-  

Lembranças.  

-  Transporte  

0€ (custo dos 

t ransportes  é  

compart ic ipado 

pela DRD)  
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Jogos 

Desportivos 

Esco lares de 

Secundário  

(09/03/2020 a 

13/03/2020)  

 

1;2;3;4  

l idades  prat icadas;  

-  Capacidade de inte -

gração,  de compet ir  e  

de cooperar  em grupo;  

-  Adotar  normas de 

convívio e  t raba lho em 

equipa ;  

-  Contr ibuir  para o  

enr iquecimento pesso -

al  e  socia l  dos a lunos.  

-  Fomento do esp ír i to  

Fai r -Play;  

-  Contatar  co m a natu -

reza e  educação  ambi -

enta l ;  

A de terminar  

Caro lina 

Matos;  

Ivo Fontes;  

Henrique 

Medeiros  

Alunos do 

Secundário  

-  

Professores;  

-  Dorsais ;  

-  Fa tos de 

treino ;  

-  

Lembranças.  

-  Transporte  

0€ (custo dos 

t ransportes  é  

compart ic ipado 

pela DRD)  

Ativ idades de 

Exploração da 

Natureza  

 

1;2;3;4   

Henrique 

Medeiros ;  

Professores de  

Educação 

Física.  

Alunos 3º  Cic lo  

e  Secundár io  

Professores;  

-  cordas;  

-  

mosquetões;  

Cabo de aço;  

Mater ia l  de  

segurança 

(EPIs)  

0€  
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Departamento: Línguas e Literaturas                                                                                                

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 

4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de 

custos  

Halloween  

 

31/  10/  2019  

 

  Scary  Roo m 

 

 

 

2,  3  

  Conhecer 
tradições e 
fest iv idades no  
âmbito da 
intercultura l idad
e,  aprendendo a  
conviver  na 
d iversidade 
cultura l ;  

 

  Demonstrar  
empat ia  em 
re lação a  
d iferentes  
formas de estar  e  
viver;  

 

  Reconhecer 
semelhanças e 
d iferenças entre 
o  seu universo 
sociocu ltural  e o  
de outros;  

 

  Saber ;  saber -ser ;  
saber - fazer.  

EB 2,3/S Maria I sabe l  

do Carmo Medeiros  

Docentes do 

Grupo 330  

Aprendentes 

de Inglês  

10m de manga 

plást ica 

preta ;  

*car to l inas 

(preto ,  cor -

de- laranja,  

branco);  

*copos de 

café 

biodegradáv

eis;  *t inta  

spray de cor  

preta  

 

 

 

 

 

 

 

?  

 

 

 

 

 

 

 

Durante as 

atividades de final 

de período que 

A atividade 

enquadra-se 

nas quatro 

  O propósito de 

divulgar as 

“Cantigas” da Lírica 

trovadoresca; 

Palco da escola Prof. e alunos Público escolar 
Folhas de papel, 

prof. e alunos 

Nenhuns 
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têm lugar na 

Escola 

 

áreas de inter-

venção 

Apreciar uma língua 

com mais de 

oitocentos anos; A 

uiversalidade do 

conteúdo das” 

Cantigas” 

Feira  do Livro  

 

2  a 6 de  

março  

 

 

 

2 e 3  

  Aquisição/  

desenvolvimento  

de hábi tos de 

lei tura ;  

  Capacidade 

para apreciar  

textos l i terár ios .  

  Jardim Munic ipa l  da 

Povoação  

  Biblio teca da  

Esco la Furnas  

  Professores do 

Dep.  de 

Línguas e  

Literaturas  

  Professores de  

Cidadania e  

Desenvolvime

nto  com a 

colaboração 

dos a lunos  

Comunidade 

esco lar  

  Sisa l  

  Car tol inas  

  Fi ta  adesiva  

  Sacos de l ixo  

  Professores 

vigilantes  

(componente 

não  le t iva)  

  Pioneses  

 

 

 

 

 

 

 

 

+/ -  €50  

 

Concurso de  

Bolos 

Franceses  

 

Final do 3. º  

Período  

1,  2  e  3  

  Competênci

a em Línguas;  

  Competênci

a Cultural  e  

Art ís t ica;  

  Competênci

a de Autonomia e  

Gestão  da 

Aprendizagem;  

  Competência  

Social  e  de 

Cidadania.  

  EBS da  

Povoação  

  EB1,2,3/JI  

das Furnas  

  Grupo 320  

Comunidade 

Educat iva e  

turmas de 

Francês  

Espaço da 

Cantina/Bar ;  

  Um 

professor  de 

Francês,  um 

membro do 

CE um aluno  

de Francês e  

um 

assis tente 

operac ional ,  

para júr i .  

Sem 

custos  
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Departamento: Línguas e Literaturas  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervençã

o 

(1,  2 ,  3  

e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visita de Estudo à 

Universidade dos 

Açores  

  21 de abril  

de 2020  

1  

  Competência 

Cultural  e 

Artíst ica; 

  Competência 

de Autonomia 

e Gestão da 

Aprendizage

m; 

  Competência 

Social  e de 

Cidadania.  

Universidad

e dos 

Açores –  

Campus de 

Ponta 

Delgada 

António Reis  

Armando 

Costa 

Alunos do 9º 

ano da EBS da 

Povoação,  

turma C 

Autocarro e 

Professores 

acompanhant

es 

Os alunos 

e docentes 

suportam 

o valor do 

transporte 
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Departamento 100/110-EB1,2,3/JI de Ribeira Quente  

 

Designação  

da atividade e  

calendarização  

Problemáticas  

(1, 2,  3  e/ou 4)  
Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão 

de custos  

 

 

 

Abertura do 

ano let ivo  

(16 de 

setembro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,  2 ,3 ,  4  

 

Promover  a  interação 

entre  a  Escola ,  a  

Comunidade Educativa e  

a  Co munidade  

envolvente;  

 

 

Promover  a  par t ic ipação 

dos encarregados de  

Educação nas  at ividades  

propostas  pela esco la ;   

Promover  momentos de  

confraternização;  

EB1/JI  de 

Ribeira  

Quente  

 

 

 

 

 

 

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

 

 

 

 

 

Comunidade  

Educat iva  

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal  docente  

Assis tentes  

   operacionais  

Alunos  

 

 

 

 

Saúde Oral  

(15 novembro)  

 

Ação de 

sensib il ização   

 

 

 

 

 

1,  2 ,  3 ,  4  

 

Sensib il izar  para a  

importância da Saúde  

Oral ;  

Educar  para as rot inas de  

higiene pessoal ;  

Contr ibui r  para o  

enr iquecimento pessoal  e  

soc ial  dos  alunos e  

EB1/JI  de 

Ribeira  

Quente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade  

Educat iva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal  docente  

Assis tentes  

   operacionais  

Alunos  

Técnicos  do 

Centro de Saúde 

da Povoação  
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respetivas famí l ias  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal ( Ida ao 

cinema e à  

fabrica  

do chá)  

 

 (1 6  de  deze mbro )  

 

 

1,2,3  

 

Promover  o  esp ír i to  

na ta l íc io;  

Desenvolver  o  esp ír i to  

de sol idar iedade e  

par t i lha ;  

Fortalecer  laços e  

relações entre  

alunos/co munidade 

educat iva e  loca l;  

Adquir ir  novos  

conhecimentos sobre o  

meio envolvente .  

 

 

EB1/JI  de 

Ribeira  

Quente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professores  

Educadores  

Assis tentes 

operac ionais  

 

Maré Viva e  Junta 

de Freguesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade  

Educat iva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal  docente  

Assis tentes  

   Operac ionais  

Alunos  

Maré Viva e  Junta 

de Freguesia  

 

 

 

 

Final do ano 

let ivo  

 

(Passe io às 

Furnas)  Final 

do ano let ivo  

3,4  

 

Promover  momentos de  

confraternização;  

Fortalecer  laços e  

EB1/JI  de 

Ribeira  

Quente  

 

 

 

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

Encarregados  de 

Educação  

 

Comunidade  

Educat iva  

 

 

Pessoal  docente  

Assis tentes  

   operacionais  

Alunos,  j unta  de 
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relações entre  

alunos/co munidade 

educat iva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

freguesia  e  

va l formoso.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

27 

Departamento: Pré-escolar e 1º Ciclo de Água Retorta e Faial da Terra  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 

4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de 

custos  

31/10/2019  

 

“Pão  por  Deus” 

–  e laboração  de 

sacas com 

mater ia l  

reciclável  com a 

colaboração dos 

pais;  

 Deslocação 

pela freguesia  

2 ,3 ,4  

 

Conhecer as tradições 

do nosso país e de 

outros. 

 EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

 

Professoras e  

Assis tentes 

Operacionais e  

comunidade  

 

Alunos do 1º  

cic lo  e  Pré -

esco lar  

 

Mater ia l  de  

desperdíc io  /  

pais  
0  

11/11/2019  

 

Magusto e  

apresentação da  

Lenda  de São  

Mart inho.  

2 ,3 ,4  

 

Conhecer as tradições 

culturais 

 EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

 

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  

Alunos do 1º  

cic lo  e  Pré -

esco lar  

 

Castanhas,  

jornais,   

car to l ina;   
0  

20/11/2019  

Dia Nacional  do 

Pijama  

2,3  

 

Promover a envolvência 

da comunidade na vida 

escolar 

EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

   Professoras ,  

Assis tentes 

Operacionais  

Alunos do 1º  

cic lo  e  Pré -

esco lar  

 

Recursos 

disponibi l izados 

pela Associação 

Mundos de Vida  0  

Data a  agendar  

durante  o  mês 

de dezembro  

Ida ao c inema  

  

3 ,4  

 

Contac tar  co m 

di ferentes 

real idades.  

 

Ponta 

Delgada  

Professores e  

Assis tentes 

Operacionais  

Alunos do Pré -

esco lar  e  

1ªcic lo .  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  e  

pais.  

 

-  

Data:  21 2,4    EB1/JI     0  
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/02/2020  

Carnaval  –  

desf i le  pela 

freguesia  

 

Manter viva a tradição 

do Carnaval 

 

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  

 

Alunos do Pré 

-  escolar  e  

1ªcic lo  

A aguardar  pe lo 

tema  

Data:  

20/03/2020  

Comemoração 

do Dia da 

Árvore.  

1,2,3  

 

Desenvolver atitudes de 

respeito pelos seres 

vivos. 

 EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  

Alunos do Pré -

esco lar  e  1º  

cic lo  

Sementes  

 

0  

Data:  Úl t imo 

dia de aulas  do 

2. º  per íodo.  

Caças aos ovos 

e  convívio entre  

a  comunidade 

esco lar  

2 ,3 ,4  

Promover a envolvência 

da comunidade na vida 

escolar 

EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  

e  alunos  

Alunos do Pré -

esco lar  e  1º  

cic lo  

Tintas,  p incéis,  

mater ia l  de 

desperdíc io .  

0  

Data:  

22/05/2020  

Dia  

Internacional  da  

Biodivers idade  

1,2 ,  

Reconhecer  a  

importância da 

biodivers idade  

EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais  

Alunos do Pré-

esco lar  e  1º  

cic lo  

Mater ia l  de  

desgaste  

0  

Data:  5 /06/2020  

Comemoração 

do Dia do 

Ambiente :  

1 ,3  

Reconhecer  a  

importância da 

biodivers idade;  

Reconhecer  a  

 EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

Professoras,  

Assis tentes 

Operacionais e  alunos  

Alunos do Pré -

esco lar  e  1º  

cic lo  

Tintas,  p incéis,  

mater ia l  de 

desperdíc io .  
0  
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real ização de 

traba lhos  com 

mater ia l  

reciclado .  

importância da 

regra dos 3  R’s  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Data:  Mês de  

junho  

Festa de f ina l  de 

ano /Fina li s tas  

2 ,3 ,4  

Promover  a  

envolvência da 

comunidade na 

vida esco lar  

 EB1/JI  

Prof.  José 

Furtado 

Lei te  

(Água 

Retor ta)  

e  EB1/JI  

de Faia l  

da Terra  

Professoras e  

Assis tentes 

Operacionais e  

comunidade  

Alunos do 1º  

cic lo  e  Pré -

Esco lar  

Data -show, 

computador ,  

Sistema de som,  

t intas,  p incé is,  

mater ia l  de 

desperdíc io .  

Professores,  

Assis tentes 

Operacionais,  

a lunos  

0  
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Departamento 100/110-EB1,2,3/JI de Furnas 2019-20  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

 

 

 

Abertura do ano 

let ivo  
( D i a  d o  P r o S u c e s s o )  

 

 

 

1,  2 ,3 ,  4  

Promover  a  inte ração 

entre  a  Esco la,  a  

Comunidade  Educativa e  

a  Comunidade 

envolvente;  

Promover  a  par t ic ipação 

dos encarregados de  

Educação nas at ividades  

propostas  pela esco la ;   

Promover  momentos de 

confraternização;  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

Comunidade  

educat iva  

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  

 

 

 

Comemoração do 

Dia do animal 

-ação de 

sensibilização- 

 

(04 de outubro) 

2,3  

Promover  hábi tos de 

cooperação e inte rvenção 

na comunidade;  

Contr ibui r  para o  

enr iquecimento pessoal  e  

soc ial  dos a lunos e  

respetivas famí l ias.  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

Comunidade  

educat iva  

 

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  

Associação de  

proteção dos 

animais de Ponta 

Delgada  

 

 

Natal  

 
 (1 7  de  deze mbro )  

 

A d es i gn a r  c om a  

esc o la  d o  2 º  e  
3 º c i c lo  

1,2,3 ,4  

Promover  o  espí r i to  

na ta l íc io;  

Desenvolver  o  esp ír i to  de 

sol idar iedade e par t i lha;  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

Encarregados  de 

Educação  

Comunidade  

educat iva  

 

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  
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Fortalecer  laços e  

relações entre  

alunos/co munidade 

educat iva e  loca l;  

Desenvolver  a  

cr ia t ividade .  

 

 

 

 

 

Carnaval  

 
A d es i gn a r  c om a  

esc o la  d o  2 º  e  
3 º c i c lo  

 

1,2,3 ,4  

Promover  o  espí r i to  

carnavalesco  

Fortalecer  laços e  

relações entre  

alunos/co munidade 

educat iva e  loca l;  

Desenvolver  a  

cr ia t ividade .  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

Encarregados  de 

Educação  

Comunidade  

educat iva  

 

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  

 

 

Páscoa  

 
A d es i gn a r  c om a  

esc o la  d o  2 º  e  

3 º c i c lo  

 

1,2,3 ,4  

Promover  o  espí r i to  

pascal ;   

Desenvolver  o  esp ír i to  de 

sol idar iedade e par t i lha;  

Fortalecer  laços e  

relações entre  

alunos/co munidade 

educat iva e  loca l;  

Desenvolver  a  

cr ia t ividade .  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

Encarregados  de 

Educação  

Comunidade  

educat iva  

 

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  

 

 

Final Ano let ivo  
A d es i gn a r  c om a  

esc o la  d o  2 º  e  

3 º c i c lo  

 

2,3,4  

Desenvolver  o  esp ír i to  de 

sol idar iedade e par t i lha;  

Fortalecer  laços e  

relações entre  

EB1,2,3/J I 

de Furnas  

Professores  

Educadores  

Assis tentes  

 

Encarregados  de 

Educação  

Comunidade  

educat iva  

 

Pessoal  docente  

Não docente  

Alunos  
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alunos/co munidade 

educat iva e  loca l;  
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Departamento: 1.º  Ciclo do Ensino Básico -UNECA FURNAS  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visi ta  de es tudo  

ao Parque  

Atlânt ico  -  Ponta  

Delgada  

 

 

 

1 

 

3- 

  Saber  estar  em 

lugares públicos;   

 

  Aumentar  a  cul tura  

geral ;  

 

  Saber  socia l izar  

com pessoas  

es tranhas.   

 

Ponta 

Delgada -

Parque 

Atlântico 

Professora  

Edite  Pere ira ;  

 

 

Professora  

Solange Melo.  

Alunos da 

UNECA - PEA 

  Carr inha da  

junta  de  

Freguesia da  

Ribeira  Quente ;  

 

  Motor ista;  

 

  1  Professora  

de NEE;  

 

  1  Educadora;  

 

  1  Ps icóloga;  

 

  2  Assistentes  

operac ionais.  

 

 

50 euros  
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Departamento: Coordenação do PROFIJ  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervençã

o 

(1,  2 ,  3  

e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visita de Estudo 

ao Ecoparque  

  27 de março 

2020 

(manhã)  

 

1, 2 e 3  

  Identificar os 

princípios 

gerais de 

proteção e 

melhoria do 

ambiente.  

  Identificar os 

principais 

agentes de 

poluição 

criada pelas 

explorações 

agrícolas.  

  Realizar a  

manutenção 

dos processos 

associados ao 

sistema 

HACCP.  

(Referencia l  

ANQEP)  

Ecoparque 

.  

MUSAMI 

. Ponta 

Delgada 

Coordenador  

dos Cursos 

PROFIJ, 

Armando 

Costa 

Alunos dos 

cursos 

PROFIJ e 

PROF B3: 

Empregado de 

Restaurante-

Bar,  Operador 

Agrícola e 

Operador de 

Jardinagem 

Autocarro e 

Professores 

acompanhantes  

 

 

Sem 

custos 
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Departamento: Coordenação do PROFIJ  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervençã

o 

(1,  2 ,  3  

e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão  

de custos  

Visita de Estudo 

ao Centro 

Experimental dos 

Serviços de 

Desenvolvimento 

Agrário de São 

Miguel (Furnas -

Lagoa Seca)  

  13 de março 

ou 20 de 

março 

(aguarda 

confirmação

) 

 

1, 2 e 3  

  Identificar as 

principais 

espécies e 

variedades de 

culturas 

hortícolas 

comestíveis e 

não 

comestíveis,  

aromáticas, 

medicinais e 

condimentare

s.  

  Identificar 

ideias de 

criação de 

pequenos 

negócios, 

reconhecendo 

as 

necessidades 

do público-

alvo e  do 

Centro 

Experimen

tal  

SDASM 

Furnas –  

Lagoa 

Seca 

Coordenador  

dos Cursos 

PROFIJ, 

Armando 

Costa 

Alunos dos 

cursos 

PROFIJ e 

PROF B3: 

Empregado de 

Restaurante-

Bar,  Operador 

Agrícola e 

Operador de 

Jardinagem 

Autocarro e 

Professores 

acompanhantes  

 

 

Orçamen

to 

comparti

cipado 

pelo FSE 

“Açores 

2020”  

“Portuga

l 2020”  
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mercado.  

  Identificar e 

aplicar as 

diferentes 

formas de 

recolha de 

informação 

necessária à 

criação e 

orientação de 

um negócio.  

  Efetuar o 

aprovisionam

ento dos 

produtos 

alimentares,  

assegurando 

o estado de 

conservação 

dos mesmos.  

 (Referencia l  

ANQEP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 
 

 

Departamento: Coordenação do PROFIJ  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervençã

o 

(1,  2 ,  3  

e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visita de Estudo à 

Escola de 

Formação 

Turística e 

Hoteleira de 

Ponta Delgada 

  20 de março 

ou 30 de 

abril  

(aguarda 

confirmação

) 

 

1, 2 e 3  

  Identificar as 

principais 

espécies e 

variedades de 

culturas 

hortícolas 

comestíveis e 

não 

comestíveis,  

aromáticas, 

medicinais e 

condimentare

s.  

  Identificar 

ideias de 

criação de 

pequenos 

negócios, 

reconhecendo 

as 

necessidades 

do público-

alvo e  do 

mercado.  

  Identificar as 

técnicas de 

EFTH –  

Ponta 

Delgada 

Coordenador  

dos Cursos 

PROFIJ, 

Armando 

Costa 

Alunos dos 

cursos 

PROFIJ e 

PROF B3: 

Empregado de 

Restaurante-

Bar,  Operador 

Agrícola e 

Operador de 

Jardinagem 

Autocarro e 

Professores 

acompanhantes  

 

 

Orçamen

to 

comparti

cipado 

pelo FSE 

“Açores 

2020”  

“Portuga

l 2020”  
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serviço de 

acordo com 

os diferentes 

t ipos de 

serviço de 

restaurante/b

ar.  

  Identificar e 

aplicar as 

diferentes 

formas de 

recolha de 

informação 

necessária à 

criação e 

orientação de 

um negócio.  

  Identificar as 

estruturas 

organizaciona

is na 

restauração.  

(Referencia l  

ANQEP)  
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Departamento: Expressões /  Coordenação do PROFIJ  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 

4)  

Competências /aprendizagens 

Essencia is  
Local  

Responsáve

is  

Dest inatár io

s  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão de  

custos  

Visita  de 

desenvolv imento 

científ ico  

-  Cerâ mica 

Micaelense  

-  Arquipélago  –  

Centro de Artes 

Contemporâneas  

1,4  

 

  Pensamento cr í t ico  e  

cr ia t ivo  

  Desenvolvimento 

pessoa l  e  autonomia  

  Sensib il idade es té t ica  

e  ar t í st ica  

  Saber  cient í fico e   

  Tecnológico  

 Ribeira  

Grande  

 

Telma  

Bernardes  

 

Teresa 

Farmhouse  

Alunos de 

6º1 e  6º2 e  

9º1 (EV)  

(Furnas)  

Autocarro e  

docentes 

acompanhantes  

 

 

 

 

Financiado 

pelo FSE  

Acores 

2020/Portugal  

2020 

 Fábrica de 

Licores Mulher 

de Capote -

Eduardo Ferreira  

1,2 e  3   

 

  Identi f icar  os  

di ferentes t ipos de  

bebidas co mpostas.  

  Preparar  e  confecionar  

bebidas co mpostas.  

  Apresentar  e  servir  

bebidas co mpostas.  

  Cumpr ir  as normas de  

higiene e  segurança .  

 

Armando 

Costa  

 

Fi l ipa   

Paquete  

Cursos 

PROFIJ  e  

PROF B 3 -  

Empregado 

de 

Restaurante - 

Bar  

(MICM)  
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Departamento:  Ciências Físicas e Naturais  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visita  de estudo 

à MUSAMI dia 

25 de Março  

 

 

 

1,3  

Desenvolver  háb itos  

de separação  de  

res íduos;  

Chamada de atenção  

para problemas 

ambienta is ;  

Cooperação  entre  

pares  

MUSAMI 
Prof.  Luís 

Valbom 

Alunos do 7º1,  

7º1 e  8º1 das 

Furnas  

Docentes 

acompanhantes 

a  designar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  euros  
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Departamento:  Ciências  Humanas e Sociais-Furnas  

 

Designação  

da at iv idade e  

calendarização  

Áreas de 

Intervenção  

(1,  2 ,  3  e /ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Dest inatár ios  

Recursos  

mater iais /  

humanos  

Previsão 

de custos  

Visita  de estudo 

à RTP e  Museu 

Carlos Machado  

 

6  de Março  

1,2,3  

-Compreender  a  

importância das  

telecomunicações no  

mundo global .  

 

-conhecer  as  

pr incipais 

carac ter í st icas da ar te  

barroca  

Ponta 

Delgada 
Aurél io  Bento  

Lúcia  Bapt ista  

Alunos do  8º1 

das Furnas  

Docentes de 

Histór ia  e  

Geograf ia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esco la 

irá  

cus tear  

os 

bi lhe tes 

de 

autocarro  
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  Secretaria Regional da Educação e Cultura 

Direção Regional da Educação 

Escola Básica e Secundária da Povoação 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) - 2019/2020 

 

 

 

PSICOLOGIA 

1. APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

-Avaliação psicológica. 

-Despistar alunos com necessidade de 

intervenção psicológica ou 

psicopedagógica, com a colaboração 

dos encarregados de educação, 

docentes e outros técnicos. 

-Alunos sinalizados para o Serviço de 

Psicologia e Orientação. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Testes psicológicos; 

-Espaço apropriado. 

Psicólogas do SPO 

 

-Avaliação psicológica para efeitos de 

avaliação especializada. 

-Despistar alunos com necessidades 

educativas especiais em articulação 

com o Núcleo de Educação Especial e 

com a colaboração dos encarregados de 

educação, docentes e outros técnicos. 

-Alunos sinalizados através da Ficha de 

Sinalização para Avaliação 

Especializada. 

-Preferencialmente no decorrer do 1.º e 

2.º período. 

-Testes psicológicos; 

-Espaço apropriado. 

Psicólogas do SPO 

-Elaboração de Relatórios Técnico 

Pedagógicos e/ou Projetos Educativos 

Individuais. 

-Participar na elaboração dos Relatórios 

Técnico Pedagógicos dos alunos 

avaliados; 

-Orientar e encaminhar para as 

respostas mais adequadas; 

-Participar na elaboração de Projetos 

Educativos Individuais e acompanhar a 

-Alunos avaliados pela equipa. 
-Durante todo o ano letivo. 

 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 
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sua concretização. 

(em articulação com a equipa 

pluridisciplinar de avaliação) 

-Elaboração de Relatórios 

Circunstanciados. 

-Participar na elaboração dos Relatórios 

Circunstanciados de Avaliação. 

(em articulação com o docente 

titular/diretor de turma e elemento do 

NEE responsável pelo caso) 

-Alunos que beneficiam de medidas 

educativas do Regime Educativo 

Especial. 

 

-Final do ano letivo. 

 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

 

1. APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO (continuação) 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

-Atendimento/consultoria. 
-Proceder ao aconselhamento e 

consultoria. 

- Docentes; 

- Encarregados de Educação; 

- Funcionários da Unidade Orgânica. 

- Durante todo o ano letivo. Psicólogas do SPO 

-Articular com a comunidade 

informações e medidas pertinentes. 
-Contactos diretos/indiretos. 

-Encarregados de Educação; 

-Entidades da comunidade. 

- Durante todo o ano letivo. Psicólogas do SPO 

 

-Apoio psicológico/ psicopedagógico. 

- Promover o bem-estar psicoafetivo e o 

desenvolvimento cognitivo, com a 

colaboração dos docentes envolvidos no 

processo do aluno e encarregado de 

educação; 

- Intervir junto de alunos que 

apresentem dificuldades na resolução 

de problemas, de integração social, 

relacionamento interpessoal/emocional, 

problemas comportamentais, baixa 

autoestima, baixo autoconceito escolar, 

entre outros. 

 

-Alunos referenciados ao SPO que, 

após análise pelo serviço, denotam 

indicação para beneficiar deste tipo de 

acompanhamento. 

 

-Durante todo o ano letivo. 

 

-Programas/materiais de intervenção; 

-Espaço apropriado. 

Psicólogas do SPO 
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2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATVA 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

-Projeto Educativo da Escola. 

-Elaborar projetos, documentos e 

pareceres para o Conselho Executivo. 
-Conselho Executivo. 

-Durante todo o ano letivo. 
-Material informático. 

Marta Tavares 

-Plano Anual de Atividades do SPO. -Dezembro 2019. 

-Material informático. 

Psicólogas, Terapeuta da Fala e 

Assistente Social  

-Relatório do Plano Anual de Atividades 

do SPO. 
-Junho/Julho 2020. 

-Material informático. 

Psicólogas, Terapeuta da Fala e 

Assistente Social 

-Revisão do Regimento Interno do SPO. -Julho 2020. 

-Material informático. 

Psicólogas, Terapeuta da Fala e 

Assistente Social 

-Pareceres para a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

-Relatórios de Orientação Vocacional. -Abril e Maio de 2020. 
-Testes Vocacionais. 

Marta Tavares 

-Outros relatórios ou documentos 

estratégicos. 
- Durante todo o ano letivo. 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

-Registos de evolução das avaliações 

psicológicas. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

Colaboração com a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio Socioeducativo 

(EMAS): 

Atividades no âmbito do Projeto de 

Intervenção Comunitária (PIC). 

-Colaborar em ações comunitárias 

destinadas a prevenir as retenções e o 

abandono escolar e a promover o bem-

estar. 

-A definir. -Durante todo o ano letivo. Psicólogas do SPO 

 

 

2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATVA (continuação) 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 
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Colaboração com a Equipa de Saúde 

Escolar (ESE): 

- Sessão de sensibilização sobre o 

Bullying e Ciberbullying. 

-Sensibilizar para a diversidade de 

comportamentos agressivos em idade 

escolar; 

-Promover o desenvolvimento de 

competências de diferenciação entre o 

bullying e o ciberbullying; 

-Reconhecer os perigos do 

envolvimento em comportamentos de 

bullying e de ciberbullying; 

-Capacitar para a utilização de 

diferentes estratégias preventivas face 

ao bullying e ao ciberbullying. 

-Alunos do 5.º ano de escolaridade e da 

turma do 6.º A. 
-2.º período (1 sessão por turma). 

- Material informático. 

Ana Sofia Melo e Marta Tavares 

Colaboração com a ESE: 

- Sessão de sensibilização sobre a 

problemática do autodano. 

-Dotar os alunos de conhecimentos 

acerca da problemática; 

-Identificar fatores de risco e de 

proteção; 

-Fornecer estratégias de coping aos 

alunos. 

-Alunos do 7.º ano de escolaridade. -2.º período (1 sessão por turma). 

 

Colaboração com a Dra. Carolina Arruda 

-Técnica do Núcleo Local de Inserção 

da Povoação 

-Sessão de Sensibilização sobre o 

Bullying e Ciberbullying 

 

-Sensibilizar para os vários 

comportamentos agressivos em idade 

escolar; 

-Reconhecer os perigos do 

envolvimento em comportamentos de 

bullying e de ciberbullying; 

-Capacitar para a utilização de 

diferentes estratégias preventivas face 

ao bullying e ao ciberbullying. 

-Turma do 4.º ano da EB/JI Monsenhor 

(Pedido da Professora Lúcia Amaral). 
-1.º período (1 sessão). 

- Material informático. 

Ana Sofia Melo e Carolina Arruda 

 

2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATVA (continuação) 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

Colaboração com o Centro de Formação 

da EBSP: 

-Formação ao pessoal não docente. 

 

-Desenvolver competências de 

relacionamento interpessoal e 

estratégias essenciais para um 

atendimento personalizado. 

-Assistentes operacionais e assistentes 

técnicos. 
-Interrupção letiva da Páscoa. 

-Material informático. 

Marta Tavares 
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-Adquirir conhecimentos sobre o 

desenvolvimento da criança; 

-Dotar de competências necessárias 

para a promoção de um 

desenvolvimento infantil integral e 

harmonioso. 

-Assistentes operacionais. -Interrupção letiva do Verão. 
-Material informático. 

Marta Tavares 

-Implementação de Sessões e /ou 

Programas de Promoção de 

Competências Pessoais, Sociais e 

Emocionais. 

-Desenvolver e potencializar 

competências pessoais, sociais e 

emocionais no aluno, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento e o 

fortalecimento de relações interpessoais 

saudáveis; 

-Promover o desenvolvimento de 

atitudes e valores mais assertivos em 

contexto educativo. 

-Alunos e/ou turmas identificados pelos 

conselhos de turma. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Programas/materiais de intervenção; 

Psicólogas do SPO 

 

 

 

 

 

 

2. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATVA (continuação) 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

-Sessão de sensibilização sobre o 

Bullying e Ciberbullying. 

-Promover o desenvolvimento de 

competências de diferenciação entre o 

bullying e o ciberbullying; 

-Reconhecer os perigos do 

envolvimento em comportamentos de 

bullying e de ciberbullying; 

-Capacitar para a utilização de 

diferentes estratégias preventivas face 

ao bullying e ao ciberbullying. 

-Alunos da turma 7.º 1 -2.º período (1 sessão). 
-Material informático. 

Marta Tavares 

 -Sensibilizar sobre a problemática do 

bullying e ciberbullying; 

-Reconhecer sinais de alerta que 

-Pais dos alunos do 7.º 1. -2.º período (1 sessão). 
-Material informático. 

Marta Tavares 
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indiciem o envolvimento em 

comportamentos de bullying e de 

ciberbullying; 

-Capacitar os pais de estratégias 

preventivas face ao bullying e ao 

ciberbullying. 

 

 

 

 

 

 

3. ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos/Humanos 

-Programa de Orientação Escolar. 

-Apoiar os alunos nas escolhas que 

permitam a construção do seu projeto 

de vida, através da promoção do 

autoconhecimento ao nível das 

caraterísticas pessoais, dos valores, dos 

interesses e capacidades; 

-Facilitar o processo de tomada de 

decisão vocacional e de escolha por 

uma área escolar e/ou profissional; 

-Fornecer informação sobre os 

diferentes percursos formativos e dos 

vários referenciais relativos às 

profissões. 

- Alunos matriculados no 9.º ano;  

9.º PROFIJ, 9.º PB3 e casos 

referenciados. 

- 2.º período e início do 3.º período  

(4 sessões por turma). 

-Testes vocacionais; 

-Material Informático. 

Marta Tavares 

-Orientação Profissional. 

-Preparar para a transição para o ensino 

superior/ profissional e mercado de 

trabalho. 

- Alunos do 12.º ano de escolaridade 

(incluindo o ensino profissional). 

- Final do 2.º período 

(1 sessão por turma). 

-Material informático. 

Ana Sofia Melo 
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TERAPIA DA FALA 

1. AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DA TERAPIA DA FALA 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-Avaliação no âmbito da Terapia da 

Fala. 

-Avaliar e averiguar a necessidade de 

intervenção em Terapia da Fala. 

-Alunos sinalizados para 

avaliação em Terapia da Fala. 

-Preferencialmente no decorrer do 1.º e 

2.º período letivos. 

-Testes/ Protocolos de avaliação de 

Comunicação, Linguagem (oral e 

escrita), Fala e Motricidade Orofacial. 

-Elaboração de relatórios de avaliação. 

-Apresentar os resultados obtidos através da 

avaliação no âmbito da Terapia da Fala; 

-Orientar e encaminhar para as respostas mais 

adequadas. 

-Alunos avaliados pela 

Terapeuta da Fala. 

-Após cada avaliação efetivada pela 

Terapeuta da Fala. 
-Material informático. 

-Avaliação no âmbito da Terapia da Fala 

para efeitos de avaliação especializada. 

-Colaborar no despiste de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

(em articulação com a equipa multidisciplinar de 

avaliação). 

 

-Alunos sinalizados através da 

Ficha de Sinalização da 

Unidade Orgânica. 

-Preferencialmente no decorrer do 1º e 

2º período letivos. 

-Testes/Protocolos de avaliação de 

Comunicação, Linguagem (oral e 

escrita), Fala e Motricidade Orofacial. 

 -Elaboração de Relatórios Técnico 

Pedagógicos. 

-Participar na elaboração dos Relatórios Técnico 

Pedagógicos dos alunos avaliados; 

-Orientar e encaminhar para as respostas mais 

adequadas. 

(em articulação com a equipa multidisciplinar de 

avaliação). 

-Alunos avaliados pela equipa 

do SPO. 
-Após avaliação pela equipa do SPO. -Material informático. 

-Elaboração de Projetos Educativos 

Individuais e de Relatórios 

Circunstanciados. 

-Participar na elaboração de Projetos 

Educativos Individuais e acompanhamento na 

sua concretização; 

-Participar na elaboração dos Relatórios 

Circunstanciados de Avaliação. 

(em articulação com os responsáveis pelo caso 

– docente titular/ diretor de turma, docente do 

NEE e psicóloga). 

-Alunos que beneficiam de 

medidas educativas do Regime 

Educativo Especial. 

-Durante o decorrer do ano letivo; 

-Final do ano letivo. 

 

-Material informático. 

 

2. APOIO INDIVIDUALIZADO EM TERAPIA DA FALA 
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Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-Apoios individualizados prestados a 

alunos integrados, ou não, no Regime 

Educativo Especial. 

-Promover e desenvolver as áreas afetadas da 

comunicação, fala, linguagem (oral e escrita) e 

motricidade orofacial de cada aluno (nos 

diferentes contextos). 

-Alunos referenciados para a 

Terapia da Fala que, após 

análise verifica-se a 

necessidade de beneficiar deste 

tipo de acompanhamento. 

-Durante todo o ano letivo. 
-Programas/ materiais e fichas de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE RELAÇÕES DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-Apoios os docentes/ família. 

-Fornecer estratégias a educadores/ professores 

e encarregados de educação para reforçar o 

trabalho desenvolvido em contexto terapêutico. 

-Educadores/ professores; 

-Pais e encarregados de 

educação. 

-Durante todo o ano letivo. 
-Espaço designado pelo 

estabelecimento de ensino. 

-Colaboração com os órgãos, estruturas 

e serviços da U. O. 

-Articular com os diversos intervenientes da 

comunidade educativa em assuntos 

relacionados com o domínio da Comunicação, 

Fala, Linguagem (oral e escrita) e Motricidade 

Orofacial (Conselho Executivo, Núcleo de 

Educação Especial, Equipa de Saúde Escolar, 

Apoios Educativos, Departamentos, 

Encarregados de Educação e outros parceiros 

-Comunidade educativa. -Durante todo o ano letivo. ----- 
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4. PROJETOS 

Projeto (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

“Aprendendo e Brincando com as 

palavras” 

 

-Promoção e Desenvolvimento da Fala e 

da Linguagem Oral/ Verbal. 

 

-Avaliar as dimensões da linguagem mais 

fortemente correlacionadas com a 

aprendizagem da leitura e da escrita, de modo a 

constituir um instrumento de identificação de 

crianças em risco de apresentarem dificuldades 

em aceder à leitura e à escrita (crianças ≥ 5 

anos de idade, a frequentarem o último ano 

letivo de educação pré-escolar, que antecede a 

sua transição para o 1.º ciclo de escolaridade 

(TICL); 

-Fornecer aos educadores informação útil para a 

orientação metodológica do seu trabalho, no 

sentido de potencializar o desenvolvimento de 

competências emergentes de leitura e escrita 

(TICL); 

-Permitir aos educadores orientar a sua prática 

no sentido do desenvolvimento de aptidões para 

a leitura e escrita (TICL); 

-Identificar precocemente possíveis alterações 

 

-Todos os alunos do pré-escolar, 

que não sejam acompanhados 

por entidades exteriores à U.O. 

 

1ª avaliação - novembro/ dezembro de 

2019; 

2ª avaliação – maio/ junho de 2020. 

-Rastreio de Fala e Linguagem (RALF); 

-Teste de Identificação de competências 

Linguísticas (TICL). 

 

ou Serviços da comunidade local). 

-Articulação com entidades externas no 

domínio da saúde. 

-Proceder ao encaminhamento dos alunos para 

atendimento ou acompanhamento em contexto 

extraescolar, sempre que a sua problemática o 

justifique. 

-Promover contacto com os técnicos 

responsáveis pelo acompanhamento clínico dos 

alunos por forma a obter feedback dos casos e 

delinear estratégias de intervenção adequadas. 

- Alunos que frequentem a 

Unidade Orgânica. 
-Durante todo o ano letivo. -Técnicos da área da saúde. 
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4. PROJETOS 

Projeto (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

nas competências de compreensão auditiva, 

expressão verbal/ oral, metalinguagem e 

fonético-fonológicas (crianças entre os 3 e os 5 

anos de idade, a frequentarem a educação pré-

escolar (RALF); 

-Permitir aos educadores orientar a sua prática 

no sentido de otimizarem o desenvolvimento da 

compreensão auditiva, expressão verbal/ oral, 

metalinguagem e fonético-fonológicas dos seus 

alunos (RALF). 

 

4. PROJETOS (continuação) 

Projeto (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-Comemoração do “Dia Europeu da 

Terapia da Fala” 

-Informar e sensibilizar a comunidade educativa 

sobre as perturbações da comunicação, fala, 

linguagem (oral e escrita) e motricidade orofacial 

que podem afetar qualquer pessoa, assim como 

o seu impacto e a forma de os atenuar. 

-Comunidade educativa. -6 de Março de 2020. 

-Apresentação sobre a estimulação da 

linguagem de crianças em idade pré-

escolar/ escolar. 
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SERVIÇO SOCIAL 

Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-Intervenção em serviço social. 
-Avaliar e averiguar a necessidade de 

intervenção em serviço social. 

-Alunos sinalizados para serviço 

social. 
-Durante o ano letivo. 

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Elaboração de relatórios de 

intervenção. 

-Apresentar os resultados da intervenção 

realizada. 

-Orientar e encaminhar para as respostas mais 

adequadas. 

- Alunos sinalizados para serviço 

social. 
-Durante o ano letivo. -Material informático. 

-Articulação com o Núcleo de Educação 

Especial 

-Participar na orientação e encaminhamento 

para as medidas educativas mais eficazes dos 

alunos avaliados. 

-Alunos sinalizados para 

avaliação especializada. 
-Durante o ano letivo. -Material informático. 

-Envolvimento da família na vida escolar 

do aluno. 

-Incrementar a participação dos pais no 

percurso escolar dos seus educandos; 

-Capacitar os pais para a construção de 

relações positivas com a escolar; 

-Prevenir práticas educativas desajustadas. 

-Famílias e alunos. -Durante o ano letivo. 
-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Indisciplina. 
-Desenvolver competências pessoais e sociais; 

-Reduzir o número de infrações disciplinares. 
-Famílias e alunos. -Durante o ano letivo. 

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Assiduidade. -Diminuir a falta de assiduidade dos alunos; -Famílias e alunos. -Durante o ano letivo. 
-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Apoiar os docentes. 

-Fornecer estratégias a educadores/ professores 

e encarregados de educação para reforçar o 

trabalho desenvolvido em contexto educativo. 

-Docentes. -Durante o ano letivo. 
-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Implementação de Sessões e /ou 

Programas de Promoção de 

Competências Pessoais e Sociais 

-Desenvolver e potencializar competências 

pessoais e sociais de forma a contribuir para o 

desenvolvimento e o fortalecimento de relações 

interpessoais saudáveis; 

-Promover o desenvolvimento de atitudes e 

valores mais assertivos em contexto educativo. 

-Alunos e/ou turmas 

identificados pelos conselhos de 

turma. 

-Durante o ano letivo. 

-Programas/materiais de intervenção. 

(Articulação com as Psicólogas do 

SPO) 

-Colaboração com os órgãos, estruturas 

e serviços da Unidade Orgânica 

-Articular com os diversos intervenientes da 

comunidade educativa em assuntos 

relacionados com o domínio social. 

-Comunidade educativa. -Durante o ano letivo. ----- 

-Articulação com entidades externas no -Encaminhar situações específicas para as -Alunos que frequentem a -Durante o ano letivo. -Técnicos da área social da 
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Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

domínio social. respostas socias e existentes na sociedade 

(CPCJ, Serviço de Ação Social, Santa Casa da 

Misericórdia da Povoação, Centro de Saúde, 

entre outros.) 

Unidade Orgânica. comunidade; 

-Material informático; 

-Pareceres para a CPCJ. 
-Proceder a elaboração de pareceres técnicos 

para a CPCJ. 
-CPCJ. -Durante o ano letivo. -Material informático; 

-Colaboração no âmbito do PIC. 
-Colaborar em ações comunitárias destinadas 

em prevenir as retenções e abandono escolar 
-Comunidade Educativa. -Durante o ano letivo. 

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO II

Observações: as atividades/projetos poderão sofrer alterações de acordo com as condições disponíveis. 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES/PLANO DE 

MELHORIA 

2019/2020 
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DOMÍNIO A : Currículo, literacias e aprendizagens 

SUBDOMÍNIOS 

 

 

Unidade orgânica: 
 

Escolas EB1 com biblioteca: 
 

Coordenador da biblioteca escolar: 

 
 

 

 

Problemas identificados 

Desvalorização da importância da leitura como suporte às aprendizagens e à progressão das aprendizagens; 

Falta de articulação da Biblioteca Escolar com a sala de aula, grupos disciplinares e departamentos curriculares; 

Pesquisa, seleção e tratamento de dados; 

Falta de hábitos de leitura. 

 

 
Resultados esperados 

Melhorar a colaboração entre a Biblioteca Escolar e as diferentes estruturas da unidade orgânica; 

 
Integrar a pesquisa e uso de informação nos projetos escolares da iniciativa da biblioteca ou apoiados por ela; 

Aumentar o apoio a atividades de estudo e outras tarefas escolares; 

Aumentar o apoio à utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto das atividades curriculares; 

 
Incentivar os alunos no uso da biblioteca para a leitura recreativa, para obter informações ou para realizar trabalhos 

escolares. 

 

 
 

  A1 - Apoio ao currículo e formação para a as literacias da informação e dos media  

 
 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: Leitura informal Literacia(s): 

Leitura /Informação Calendarização: 

16/09/2019 - 09/06/2020 

Maria de Lurdes da Silva Dutra Costa 

EB 1,2,3/JI de Furnas 

EBS da Povoação 
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Atividade(s): 
 

Leitura informal (jornais). 

 

Objetivo(s): 
 

Garantir acesso à comunidade educativa aos jornais (Açoriano Oriental/Revista Açores). 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através da estatística feita a partir do registo diário. 

 

Recursos: 
 

Açoriano Oriental e Revista Açores. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: Visita guiada à biblioteca 

Literacia(s): Leitura /Media /Informação 

Calendarização: 01/10/2019 - 31/10/2019 

Atividade(s): 

Visita guiada à biblioteca. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer ao aluno as valências da Biblioteca Escolar e a formação básica para se movimentar adequadamente 

no espaço. 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assistentes técnicos e operacionais. 
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Destinários: 
 

Alunos do 5º e do 10º ano. 
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Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através de um inquérito realizado aos alunos. 

 

Recursos: 
 

Biblioteca escolar e guião do utilizador. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 
 

 

  A2 - Promoção das literacias da informação tecnológica e digital  

 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: A Biblioteca Escolar nas redes sociais 

Literacia(s): Leitura /Media /Informação Calendarização: 

16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Dinamização da página de Facebook da Biblioteca Escolar. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer as atividades da Biblioteca, o acervo, a chegada de novos títulos à Biblioteca Escolar, entre outros. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e comunidade educativa. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de visualizações. 

 

Recursos: 
 

Telemóveis. 

 
Custos:  0 € 
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Alunos previstos na atividade: 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES/PLANO DE 

MELHORIA 

2019/2020 

pág. 6/23 

 

 

 
 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: Pesquisa orientada Literacia(s): 

Leitura /Media /Informação Calendarização: 

16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Sessões de trabalho: pesquisa orientada pelo professor. 

 

Objetivo(s): 
 

Reforçar a articulação entre a biblioteca e o trabalho na sala de aula. 

 
Apoio a Cidadania e Desenvolvimento. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Professores de apoio à biblioteca, assistentes operacionais e técnicos e professores das turmas. 

 

Destinários: 
 

Todos os alunos. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através da estatística feita a partir do número de requisições da biblioteca (via email). 

 

Recursos: 
 

Acervo da biblioteca e computadores com acesso à internet. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 3: 

Designação: A informática ao serviço dos jovens 

Literacia(s):  Media /Informação Calendarização: 

16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Workshops e demonstrações sobre programação/robótica. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer as diferentes aplicações e linguagens da informática; 
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Motivar para a programação; 

 
Cativar para as novas tecnologias. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e Clube de Robótica. 

 

Destinários: 
 

Alunos do 2º e 3º ciclos. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de participantes. 

 

Recursos: 
 

Computadores, internet, tela, projetor e colunas. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 4: 

Designação: Comunicar em segurança 

Literacia(s): Media /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 17/12/2019 

Atividade(s): 

Sessões de sensibilizaçãosobre a utilização correta das tecnologias da informação. 

 

Objetivo(s): 
 

Sensibilizar para os riscos da comunicação on-line; 

 
Contribuir para uma cidadania digital consciente, segura e responsável. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar; 

 
Altice Portugal- fundação PT. 
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Destinários: 
 

Alunos do 2º e 3º ciclos. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
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Realização de um inquérito aos alunos. 

 

Recursos: 
 

Computador, tela, colunas. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
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SUBDOMÍNIOS 

 
 

 
 

Problemas identificados 

Falta de hábitos de leitura; 

 
Falta momentos de leitura sistemática na Biblioteca Escolar; 

Dificuldades compreensão escrita. 

 

Resultados esperados 

Aumento do índice de hábitos de leitura; 

Aumentar o número de utentes; 

Desenvolver atividades e projetos promotores de leitura; 

Melhorar as condições da Biblioteca Escolar. 

 
 

  B1 - Criação e promoção da competência leitora e dos hábitos de leitura  

 
 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: "Let's read" 

Literacia(s): Leitura 

 
Calendarização: 09/09/2019 - 09/06/2020 

 

Atividade(s): 
 

Exploração de um conto. 

 
 

 

Objetivo(s): 
 

Promover os hábitos de leitura e o gosto pela aprendizagem do Inglês. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e a docente de Inglês Maria de Deus Mesquita. 

DOMÍNIO B : Leitura e literacia 
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Destinários: 
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Alunos de 5º ano. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Relatório elaborado pela docente e pela equipa da Biblioteca Escolar. 

 

Recursos: 
 

Livros, computador, tela, colunas e fotocópias. 

 
Custos: 3 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: "Let me tell you a story" 

Literacia(s): Leitura 

 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

 

Atividade(s): 
 

Let me tell you a story - o professor de Inglês do 1º Ciclo lê uma história em Inglês às suas turmas. 

 

Objetivo(s): 
 

Promover hábitos de leitura e o gosto pela aprendizagem do Inglês. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Professores de Inglês. 

 

Destinários: 
 

Alunos do 1º ciclo. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através de um relatório elaborado pelo docentes envolvidos. 

 

Recursos: 
 

Livros selecionados pelos docentes. 

 
Custos: 0 € 
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Alunos previstos na atividade: 
 

 

 
Designação: Ler Encantar Recordar 

AÇÃO Nº 3: 
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Literacia(s): Leitura /Media /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 

Ler Encantar Recordar ( integrado no projeto da RRBE). 

 

Objetivo(s): 
 

Promover hábitos de leitura. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e Educadores. 

 

Destinários: 
 

Alunos do pré-escolar. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Relatório elaborado pelos educadores envolvidos. 

 

Recursos: 
 

Livros, material de suporte à exploração das obras, computador, projetor e colunas. 

 
Custos: 60 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

AÇÃO Nº 4: 

Designação: "Ler + no 1ºciclo" Literacia(s): 

Leitura /Informação Calendarização: 

16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Ler + no 1º ciclo (integrado no projeto da RRBE). 

 

Objetivo(s): 
 

Promoção de hábitos de leitura. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
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Coordenadora da equipa da Biblioteca Escolar e docentes titulares envolvidos na atividade. 

 

Destinários: 
 

Alunos do 2º ano. 
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Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Relatório elaborado pelos docentes envolvidos. 

 

Recursos: 
 

Livros, material de suporte à exploração das obras, computador e projetor. 

 
Custos: 130 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 5: 

Designação: "Olh'ó livro fresquinho!" 

Literacia(s): Leitura /Media /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 

Na página de facebook da Biblioteca Escolar é feita uma resenha de cada livro novo. 

 

Objetivo(s): 
 

Promoção das novas chegadas à Biblioteca Escolar. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através da estatística feita a partir do número de requisições desses livros novos. 

 

Recursos: 
 

Telemóvel. 

 
Custos: 0 € 
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Alunos previstos na atividade: 
 

 

 
Designação: "Todos juntos podemos ler" 

AÇÃO Nº 6: 
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Literacia(s): Leitura /Media /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 

Projeto "Todos Juntos Podemos Ler"- exploração de uma história a definir. 

 

Objetivo(s): 
 

Promover a inclusão dos alunos do Regime Educativo Especial nas atividades desenvolvidas na Biblioteca; 

Motivar os alunos do Regime Educativo Especial para a leitura; 

Promover o desenvolvimento de competências de leiturados alunos do REE, em vários tipos de suporte; 

Promover a interação entre a linguagem verbal, pictórica e outras; 

Promover o desenvolvimento da linguagem compreensiva e expressiva; 

Promover o desenvolvimento da discriminação auditiva e visual; 

Promover o processamento auditivo da informação; 

Aumentar o léxico. 

 
 

 
Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e professores das turmas envolvidas. 

 

Destinários: 
 

Alunos de uma turma do Regime Educativo Especial e de uma turma do Currículo Regular. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Relatório final. 

 

Recursos: 
 

Computador, tela, colunas, fotocópias, cola e lápis de cor. 

 
Custos: 15 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

  



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES/PLANO DE 

MELHORIA 

2019/2020 

pág. 19/23 

 

 

Designação: "Doidos por livros" 

AÇÃO Nº 7: 
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Literacia(s): Leitura /Informação 

Calendarização: 06/01/2020 - 20/03/2020 

Atividade(s): 

Doidos por livros (Feira do livro usado) - solicitar à comunidade escolar a doação de livros usados para vendermos 

numa feira. 

Objetivo(s): 
 

Facilitar o acesso ao livro. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assistentes operacionais e técnicos, comunidade escolar e encarregados de educação. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa, convidando, em particular, os encarregados de educação a participar na atividade. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de livros vendidos. 

 

Recursos: 
 

Livros doados, mesas e cartazes. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 
 

 

  B2 - Atividades e projetos de treino e melhoria das capacidades associadas à leitura  
 
 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: Datas comemorativas 

Literacia(s): Leitura /Media /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 

Dinamização de atividades alusivas a datas comemorativas (Pão por Deus, Halloween, Natal. .. ). 
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Objetivo(s): 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 
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Fomentar hábitos de leitura; 

 
Desenvolver a capacidade oral e escrita de síntese; 

 
Aumentar o repertório vocabular; promover a leitura autónoma. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, Assistentes Operacionais e assistente Técnico. 

 

Destinários: 
 

Comunidade Educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Número de participantes. 

 

Recursos: 
 

Livros, cartazes, computador, tela e projetor. 

 
Custos: 15 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: Ler e escrever poesia 

Literacia(s): Leitura /Informação 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 

Desafios de escrita de poemas a partir dos temas selecionados. 

Leitura de poemas (originais e de autor) na biblioteca no 3º período. 

Objetivo(s): 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 

Fomentar hábitos de leitura; 

Desenvolver a criatividade; 

Promover a reflexão sobre a poesia lida; 
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Aumentar o repertório vocabular; promover a leitura autónoma. 
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Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e docentes de Português. 

 

Destinários: 
 

Alunos do 2º e 3º ciclo e Secundário. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Número de poemas criados. 

 

Recursos: 
 

Material de escrita e poemas selecionados. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
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SUBDOMÍNIOS 

 
 

 
 

Problemas identificados 

Envolvimento e relacionamento com a comunidade esducativa. 

 

 
Resultados esperados 

Continuar a estreitar relações com as diferentes entidades concelhias e autárquicas. 
 
 

 
 

  C1 - Desenvolvimento de atividades com outras escolas, bibliotecas e demais instituições  

 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: Parceria- biblioteca escolar e biblioteca municipal 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

 

Atividade(s): 
 

Extensão das atividades da biblioteca municipal a todas as escolas da Unidade Orgânica. 

 

Objetivo(s): 
 

Reforçar o estabelecimento de parcerias e de redes de colaboração com outras entidades. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Coordenadora da Biblioteca Escolar, Biblioteca Municipal, professores do Pré-escolar e 1º Ciclo. 

 

Destinários: 
 

Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através derelatórios realizados pelos titulares da turma sobre a atividade e/ou através de um relatório elaborado pela 

Biblioteca Municipal. 

Recursos: 
 

DOMÍNIO C : Projetos, parcerias e atividades livres de abertura à comunidade 
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Dependentes das atividades desenvolvidas pela Biblioteca Municipal. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
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AÇÃO Nº 2: 

Designação: "Vamos conhecer um escritor?" 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Trazer à escola escritores cujas obras sejam direcionadas aos diferentes ciclos de ensino. 

 

Objetivo(s): 
 

Incentivar o gosto pela leitura. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca escolar, escritores e docentes. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Inquérito sobre a visita. 

 

Recursos: 
 

Cartazes divulgativos e livros. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 
 

 

  C2 - Envolvimento e mobilização dos pais, encarregados de educação e famílias  
 
 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: "Doidos por livros" 

Calendarização: 06/01/2020 - 20/03/2020 

Atividade(s): 

Doidos por livros (Feira do livro usado) - solicitar à comunidade escolar a doação de livros usados para vendermos 

numa feira. 

Objetivo(s): 
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Facilitar o acesso ao livro. 
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Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assistentes operacionais e assistente técnico, comunidade escolar e encarregados de 

educação. 

Destinários: 
 

Comunidade escolar, convidando, em particular, os encarregados de educação a participar na atividade. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de livros vendidos. 

 

Recursos: 
 

Livros doados, mesas e cartazes divulgativos. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: A tecnologia ao serviço da Robótica 

Calendarização: 14/04/2020 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Demonstração das atividades do Clube de Robótica da escola. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer as atividades realizadas ao longo do pelo Clube de Robótica; 

Motivar para as diferentes tecnologias; 

Promover o gosto pelas tecnologias; 

 
Desenvolver a criatividade. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar e Clube de Robótica. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 
Encarregados de educação. 
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Avaliação/instrumentos de avaliação: 
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Através do número de participantes na atividade. 

 

Recursos: 
 
 

Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 3: 

Designação: "A gastronomia na literatura" Calendarização: 

20/04/2020 - 24/04/2020 Atividade(s): 

Exposição de obras selecionadas de acordo com o tema da atividade; 

Leitura de excertos de obras selecionadas na Bibloteca Escolar; 

Almoço temático na cantina da escola. 

Objetivo(s): 
 

Desenvolver o gosto pela leitura; 

Motivar para a leitura; 

Criar e reforçar os laços entre os diferentes elementos da comunidade escolar. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assitente técnico e assistentes operacionais. 

 

Destinários: 
 

Alunos, encarregados de educação e assistentes operacionais. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de participantes na atividade. 

 

Recursos: 
 

Livros e cartazes. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
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SUBDOMÍNIOS 
D1 - Recursos humanos, materiais e financeiros adequados às necessidades de gestão, 

funcionamento e dinamização da biblioteca escolar 

 
 

 
 

Problemas identificados 

Instalações, mobiliário e equipamento multimédia desadequados; 

Acervo pobre e desatualizado. 

 

Resultados esperados 

Mudança e adequação de instalações, mobiliário e equipamentos; 

Aumento e atualização do acervo da biblioteca. 

 

 

 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: Acervo 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

 

Atividade(s): 
 

Catalogação do acervo. 

 

Objetivo(s): 
 

Catalogar o acervo da biblioteca. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assistente técnico e assistentes operacionais. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Numero de livros catalogados. 

 

DOMÍNIO D : Gestão da biblioteca escolar 
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Recursos: 
 

Acervo da biblioteca e o programa KOHA. 
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Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 
 

 

  D2 - Integração e valorização da biblioteca na escola  

 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: A Biblioteca Escolar nas redes sociais 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 Atividade(s): 

Dinamização da página de Facebook da Biblioteca Escolar. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer as atividades da biblioteca, o acervo, a chegada de novos títulos, entre outros. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

A equipa da Biblioteca Escolar. 

 

Destinários: 
 

Comunidade educativa. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do número de visualizações. 

 

Recursos: 
 

Telemóveis. 

 
Custos:  0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 

AÇÃO Nº 2: 

Designação: Requisição da biblioteca 

Calendarização: 16/09/2019 - 09/06/2020 

Atividade(s): 
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Utilização de contacto via email para requisição da Biblioteca para aula prática de pesquisa. 
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Objetivo(s): 
 

Uniformizar a forma de requisição da Biblioteca Escolar; 

 
Organizar o calendário online de requisições de forma a evitar sobreposições. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Docentes, assistentes operacionais e técnicos. 

 

Destinários: 
 

Docentes e alunos. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através do relatório final do PAA da Biblioteca Escolar. 

 

Recursos: 
 

Email, calendário do Gmail (online) e computador com acesso à internet. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 

 

AÇÃO Nº 3: 

Designação: Visita guiada à biblioteca 

Calendarização: 01/10/2019 - 31/10/2019 

Atividade(s): 

Visita guiada à biblioteca. 

 

Objetivo(s): 
 

Dar a conhecer ao aluno as valências da Biblioteca Escolar e a formação básica para se movimentar adequadamente 

no espaço. 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Biblioteca Escolar, assistentes técnicos e opracionais. 

 

Destinários: 
 

Alunos do 5º e do 10º ano. 
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Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através de um inquérito, em que os alunos avaliam a atividade. 



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES/PLANO DE 

MELHORIA 

2019/2020 

pág. 38/23 

 

 

 
 

Recursos: 
 

Biblioteca Escolar e guião do utilizador. 

 
Custos: 0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
 
 

 

  D3 - Desenvolvimento, organização, difusão e uso da coleção  
 
 

AÇÃO Nº 1: 

Designação: "Olh'ó livro fresquinho!" 

Calendarização: 06/01/2020 - 20/03/2020 

Atividade(s): 

Olh'ó livro fresquinho! - é feita uma resenha de cada livro novo, que é divulgada na página de Facebook da Biblioteca 

Escolar. 

Objetivo(s): 
 

Promoção das novas chegadas de livros à Biblioteca Escolar. 

 

Intervenientes/Responsáveis: 
 

Equipa da Bilioteca Escolar. 

 

Destinários: 
 

Comunidade escolar. 

 

Avaliação/instrumentos de avaliação: 
 

Através da estatística feita a partir do número de requisições da biblioteca desses livros novos. 

 

Recursos: 
 

Telemóveis. 

 
Custos:  0 € 

 

Alunos previstos na atividade: 
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Assinatura do Presidente do Conselho Executivo 

 
 
 
 
 
 

Data de elaboração do PAA Assinatura do Coordenador da Biblioteca Escolar 

  

 
 
 

 
Data de apresentação 

ao Conselho 
Pedagógico 

Parecer do Conselho Pedagógico: 

  

 
 
 
 

 


