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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 primeira proposta elaborada para o ano letivo 2020/2021, apresentando por isso apenas 

algumas atividades previstas ao longo do ano e ficando muitas outras por enunciar, isto deve-se pelos 

tempos atípicos de pandemia que atravessamos, mas também 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  

1.º Semestre 

Dia da 

Alimentação. 

- Visualização de um 

filme, 

- Pintura de um 

Panfleto, pelos 

alunos, para 

distribuir aos 

encarregados de 

educação (1.º e 2.º). 

- Registo de ementas 

saudáveis (3.º e 4.º). 

16-10-2020 

 

1, 2, 3, 4 

- Sensibilização para uma 

alimentação saudável, 

incluindo o leite escolar; 

-Salas de aula - Titulares. 

- Toda a 

comunidade 

Educativa. 

- Quadro interativo; 

- Papel, lápis de 

cores, cartolinas…; 

- Alunos docentes, 

encarregados de 

educação e 

assistentes 

operacionais. 

0 

1.º Semestre 

Natal 

-Decoração dos 

espaços interiores e 

exteriores recorrendo 

a material reciclado; 

- Apresentação de 

canções trabalhadas, 

pelos alunos, em 

1, 2, 3, 4 

- Sensibilizar os alunos e 

comunidade pelo respeito 

da natureza; 

- Sensibilizar os alunos e 

comunidade para o espírito 

da época; 

- Desenvolver o espírito de 

solidariedade e interajuda. 

- Espaços 

interiores e 

exteriores da 

escola, 

- Recreio; 

- Sala de aula. 

- Docentes das 

expressões, titulares  

- Toda a 

comunidade 

escolar. 

- Material de 

desperdício; 

- Alunos docentes, 

encarregados de 

educação e 

assistentes 

operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0  
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Expressão Musical 

de acordo com a 

distribuição dos 

alunos nos recreios 

(Plano de 

Contingência). 

(de 14 de 12 a 22 de 

12 de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Semestre 

Dia Azul 

- Participação na 

realização de um 

desejo de uma 

criança Make-a 

Wish. 

29-04-2021 

 

2, 3 e 4 

- Sensibilizar os alunos e 

comunidade escolar para a 

problemática de 

determinadas doenças; 

- Incentivar o espírito da 

solidariedade e da 

interajuda 

-Salas de aula. 

- Todos os 

intervenientes no 

processo educativo. 

- Toda a 

comunidade 

Educativa 

- Material diverso, 

vindo da instituição 

Make-a- Wish; 

- Cartazes. 

0 

2.º semestre 

Páscoa 

-Elaboração do 

Postal Solidário, para 

entrega aos idosos da 

Santa Casa da 

Misericórdia da 

Povoação 

30-03-2021 

2, 3 e 4 

- Desenvolver o espírito de 

solidariedade e respeito 

pelo outro. 

- Escola e 

Santa Casa da 

Misericórdia 

da Povoação 

- Titulares e 

docentes da 

Expressão Plástica. 

- Comunidade 

Educativa. 

- Cartolinas e outro 

material decorativo; 

- Alunos, docentes 

e utentes da Santa 

Casa da 

Misericórdia da 

Povoação 

0 
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2.º Semestre 

Dia Mundial da 

Criança 

- Audição e 

visualização de 

pequenas mensagens 

dos encarregados de 

educação para os 

seus Educandos, 

previamente 

gravadas. 

 

1, 2, 3 e 4 
- Proporcionar às crianças 

momentos de afeto. 

- Salas de 

aula. 
- Titulares 

- Toda a 

comunidade 

Educativa. 

- Quadro interativo; 

- Pequenas 

mensagens 

gravadas; 

- EE, docentes e 

alunos. 

 

0 

2.º Semestre 

Festa Final de Ano 

- Demostração das 

atividades realizadas 

ao longo do ano nas 

aulas das expressões 

de acordo com a 

distribuição dos 

alunos nos recreios 

(Plano de 

Contingência). 

- Lanche Convívio. 

22-06-2021 

2 ,3 e 4 

- Estimular o 

desenvolvimento da 

criatividade e da 

imaginação; 

- Proporcionar momentos 

de diversão e cultura. 

- Escola. 

- Titulares e 

docentes das 

expressões. 

- Comunidade 

Educativa 

- Alunos, docentes 

e assistentes 

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

 

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 da Alimentação 

16 de outubro 
1, 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. 

Cantinas das 

escolas/salas 

 Professores; 

 Assistentes 

operacionais. 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

 Professores; 

 Assistentes 

operacionais. 

 gelatina 

 

 

Sem custos 

Natal 

(atividades 

natalícias dentro da 

sala de aula) 

22 de dezembro 

 

(Lanche – em cada 

sala). 

1, 2 

- Preservar o nosso 

património cultural, 

motivar para a as diferentes 

formas de colaborar para 

que o Natal seja uma festa 

de fraternidade. 

Sala de aula 

 Professores; 

 Assistentes 

operacionais. 

 Pais 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

 Professores; 

 Assistentes 

operacionais. 

Sem custos 

 

 

Comemoração do 

Dia da Árvore 

22 de março 

3 e 4 Capacidade de: 
Escola 1º 

ciclo 
 Professores; 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

 

 Professores; 
Sem custos 
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- Promover o convívio e 

regras de socialização e boa 

conduta. 

- Respeitar o meio 

ambiente 

 Assistentes 

operacionais 

  Assistentes 

operacionais. 

 

Dia da criança 

1 de junho 

 

 

3 

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. 

Escola 1º 

ciclo 

 Professores; 

Assistentes 

operacionais 

Turmas do Pré-

Escolar e 1º Ciclo 

 Professores; 

 Assistentes 

operacionais. 

Sem custos 
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Departamento: 1º Ciclo e Pré-Escolar - EB/JI Ribeira Quente  

 

Designação 

da atividade  e  

calendarização  

Áreas de 

intervenção 

(1,  2, 3 e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão de 

custos  

Abertura do ano 

letivo 

(15 de setembro)- 

receção a todos os 

alunos; receção aos 

pais do pré escolar e 

1º ano 

 2, 3 

- Promover a interação entre a 

escola e os 

 encarregados de  

educação; 

- Promover momentos de 

confraternização. 

EB1/JI de 

Ribeira Quente 

 Docentes; 

Assistentes 

operacionais. 

Alunos e 

encarregados de 

educação 

Pessoal docente 

Assistentes  

   operacionais 

Alunos 

Encarregados de 

educação 

 0 euros 

Ação de 

sensibilização sobre 

bullying 

 

(19 de outubro) 

1, 2, 3, 4 

 

- Sensibilizar para o bullying na 

escola e medidas a adotar; 

 

EB1/JI de 

Ribeira Quente 

  Docentes 

P.S.P. de Furnas 

(agente Vera) 

Alunos 
Vídeo; 

Agente P.S.P. 
0 euros 

Natal 

(Ida ao cinema e à 

Moaçor) 

 

 (21 de dezembro) 

1,2,3, 4 

- Promover o espírito natalício; 

- Desenvolver o espírito de 

solidariedade e partilha; 

- Fortalecer laços e relações 

entre alunos/comunidade 

educativa e local; 

- Adquirir novos conhecimentos 

sobre o meio envolvente. 

EB1/JI de 

Ribeira Quente 

Professores 

Educadores 

Assistentes 

operacionais 

 

Maré Viva e Junta de 

Freguesia 

Comunidade 

educativa 

Pessoal docente 

Assistentes  

   Operacionais 

Alunos 

Maré Viva e Junta de 

Freguesia 

Os custos do 

autocarro, cinema, 

pipocas, sumos e 

almoços serão 

custeados pela 

junta de freguesia 

da Ribeira Quente 

e pela associação 

Maré Viva 
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Carnaval (corso 

carnavalesco)  

 

(12 de fevereiro) 

2,3, 4 

- Promover a interação entre a 

Escola, a Comunidade 

Educativa e a Comunidade 

envolvente; 

- Promover a participação dos 

encarregados de  

Educação nas atividades 

propostas pela escola;  

- Promover momentos de 

confraternização; 

- Desenvolver o gosto dos 

discentes pelas atividades 

lúdicas, recreativas e culturais. 

EB1/JI de 

Ribeira Quente 

Professores 

Educadores 

Assistentes 

Encarregados de 

Educação 

 Comunidade 

Educativa 

 Comunidade Local 

Pessoal docente 

   Assistentes  

   operacionais 

Alunos 

Encarregados de 

educação 

Os trajes 

carnavalescos 

serão custeados 

pelos encarregados 

de educação 

Final do ano letivo – 

passeio no parque 

Terra Nostra  

(21 de junho) 

1, 2, 3,4 

- Promover momentos de 

confraternização; 

- Fortalecer laços e relações 

entre alunos/comunidade 

educativa. 

EB1/JI de 

Ribeira Quente 

Pessoal docente, 

Assistentes  

Operacionais, 

Alunos, 

Junta de Freguesia da 

Ribeira Quente e Vale 

Formoso. 

Comunidade 

Educativa 

Pessoal docente, 

Assistentes  

 Operacionais, 

Alunos, 

Junta de Freguesiada 

Ribeira Quente e Vale 

Formoso. 

As carrinhas do 

vale Formoso e 

Junta de Freguesia 

da Ribeira Quente 

garantirão, 

gratuitamente, o 

transporte. 
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Departamento: 1º Ciclo e Pré-Escolar - Núcleo de Água Retorta e Faial da Terra 

 

Designação 

da atividade e  

calendarização 

Áreas de 

Intervenção 

(1,  2, 3 e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão 

de custos  

16/ 10/2020 

Dia da Alimentação 

(atividades de sala de 

aula) 

1,3, 4 
Valorizar a aquisição de hábitos 

de vida saudáveis 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais 

Alunos do 1º ciclo e 

Pré-Escolar 

Data-show, 

computador, 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais, 

alunos, 

0 

30/10/2020 

 

“Pão por Deus” – 

elaboração de sacas 

com material reciclável 

com a colaboração dos 

pais; 

Concurso/exposição de 

sacos elaborados pelos 

pais e alunos 

2,3, 4 
Conhecer as tradições do nosso 

país e de outros. 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais e pais 

Alunos do 1º ciclo e 

Pré-escolar 

Material de 

desperdício / pais 
0 

11/11/2020 

 

Magusto e 

apresentação da Lenda 

de São Martinho. 

2,3,4 Conhecer as tradições culturais 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais 

Alunos do 1º ciclo e 

Pré-escolar 

Cartucho, jornais,  

cartolina; 
0 
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Dia dos reis 

Data: 6/01/2021 
1,2,3,4 Manter viva a tradição 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais 

  -  

Data: 

12/02/2021 

Carnaval 

2,4 

Manter viva a tradição do 

Carnaval 

 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais 

Alunos do Pré - 

escolar e 1ªciclo 
Tema livre 0 

Data: 

19 ou 22/03/2021 

Comemoração do Dia 

da Árvore 

(germinação) 

1,2,3 
Desenvolver atitudes de respeito 

pelos seres vivos. 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais 

Alunos do Pré-

escolar e 1º ciclo 

Sementes 

 
0 

30/03/2021 

Caça aos ovos e 

convívio entre a 

comunidade escolar 

2,3,4 
Promover a envolvência da 

comunidade na vida escolar 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais 

e alunos 

Alunos do Pré-

escolar e 1º ciclo 

Tintas, pincéis, 

material de 

desperdício. 

0 

Data: 4/06/2021 

Comemoração do Dia 

do Ambiente: 

1,3 

Reconhecer a importância da 

biodiversidade; Reconhecer a 

importância da regra dos 3 R’s 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais e alunos 

Alunos do Pré-

escolar e 1º ciclo 

Tintas, pincéis, 

material de 

desperdício. 

0 
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realização de trabalhos 

com material reciclado. 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Data: Mês de junho 

Entrega de diplomas e 

certificados 

2,3,4 
Promover a envolvência da 

comunidade na vida escolar 

EB1/JI Prof. 

José Furtado 

Leite (Água 

Retorta) 

e EB1/JI de 

Faial da Terra 

Professores e 

Assistentes 

Operacionais e 

comunidade 

Alunos do 1º ciclo e 

Pré-Escolar 

Data-show, 

computador, 

Sistema de som, 

tintas, pincéis, 

material de 

desperdício. 

Professores, 

Assistentes 

Operacionais, 

alunos 

0 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

15 

 
Departamento: 1º Ciclo e Pré-Escolar - Núcleo de Furnas 

 

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 Mundial da 

Alimentação 

(Lanche com salada 

de fruta) 

 

(16-10-2020) 

1,2,3 e 4 

- Sensibilizar os alunos para 

uma alimentação variada e 

equilibrada. 

- Promover hábitos de 

alimentação saudável tendo 

em vista o bem-estar físico, 

psíquico e social. 

- Incentivar o consumo de 

fruta. 

- Escola - Corpo Docente 

- Toda a 

comunidade 

educativa 

- Docentes 

- Alunos 
0 

Carnaval 

(Desfile de adereços 

de Carnaval com 

material reciclável) 

 

(12-02-2021) 

1,2,3,4 

- Promover o espírito 

carnavalesco. 

-Fortalecer laços e relações 

entre alunos/comunidade 

educativa. 

-Desenvolver a 

criatividade. 

- Escola 

-Docentes (1º ano e 

4ºano e educadoras 

de Infância) 

 

- Assistentes 

operacionais 

 

- Encarregados de 

Educação 

- Comunidade 

educativa 

-Docentes (1º ano e 

4ºano e educadoras 

de Infância) 

 

-Assistentes 

operacionais 

 

- Alunos 

0 
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Departamento: Núcleo de Educação Especial 

 

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 Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência 

 

3 de dezembro de 

2020 

3 

- Sensibilizar os alunos para 

a problemática das 

necessidades educativas 

especiais. 

- Promover atitudes de 

aceitação e de respeito pela 

diferença. 

Lomba do 

Loução 
- Docentes do NEE 

Alunos da EB1/JI 

da Lomba do 

Loução 

- Computador 

- Material de 

desgaste 

- Marcadores 

 

 

- Sem 

custos 

Feira da Saúde  

(A agendar pela 

Equipa de Saúde 

Escolar) 

2 e 3 

- Sensibilizar os alunos para 

a problemática das 

necessidades educativas 

especiais. 

- Promover atitudes de 

aceitação e de respeito pela 

diferença. 

- Envolver alunos sem 

deficiência em atividades 

adaptadas para alunos com 

deficiência.  

Local a 

definir pela 

Equipa de 

Saúde Escolar 

- Docentes do NEE 

A definir pela 

Equipa de Saúde 

Escolar 

- Computador 

- Material de 

desgaste 

- Jogos adaptados 

- Sem 

custos 
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Departamento: Centro Pedagógico 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Designação 

da actividade e  

calendarização 

Problemáticas  

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

Recursos 

materiais/  

humanos  

Previsão 

de 

custos  

    

Mostra de produtos 

do Centro 

Pedagógico 

 

Calendarização: 

- entre 14 e 18 

dezembro 

- entre 22 e 26 março 

- entre 7 e 11 junho 

1,2,3 e 4 

Divulgar junto de toda a 

comunidade educativa e 

encarregados de educação, 

os trabalhos realizados, 

produtos confecionados e 

hortaliças produzidos no 

Centro Pedagógico. 

Átrio da EBS 

da Povoação 

Professores e alunos 

do Centro 

Pedagógico 

Turmas UNECA 

DOV PROFIJ OA 

FPB3 e PPB2 

Produtos 

produzidos no CPP 
Sem custos 



 

18 

 

 

 
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  

Exposição de 

trabalhos dos 

alunos no final de 

cada semestre. 

1, 2 

Produzir artefactos, 

objetos e sistemas 

técnicos, adequando os 

meios materiais e 

técnicos à ideia ou 

intenção expressa. 

No átrio da 

escola e 

corredores. 

Prof. António Reis 
Comunidade 

escolar 
 0€ 
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Departamento:  Ciências Físicas e Naturais 

 

Designação 

da atividade e  

calendarização 

Áreas de 

Intervenção 

(1,  2, 3 e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão 

de custos  

Semana Mundial do 

Espaço 

 

6 a 9 de outubro 

1, 2, 3, 4 

- Argumentar sobre 

problemas relacionados 

com fenómenos físicos, 

químicos, biológicos e 

geológicos utilizando 

- Compreender a 

importância das medições, 

classificações e 

representações como forma 

de olhar para o mundo 

perante a sua diversidade e 

complexidade 

- Compreender a 

importância do 

conhecimento científico e 

tecnológico na 

compreensão de situações 

que contribuem para a 

sustentabilidade da vida na 

Terra 

- Compreender como a 

ciência e a tecnologia 

Auditório 

Municipal 

Professora de Física 

12º ano e alunos 

Alunos do 2º ciclo, 

3º ciclo e 

Secundário 

Professores 

acompanhantes; 

material para 

projeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 € 
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contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida 

- Debater assuntos 

científicos atuais e 

polémicos de forma a 

comunicar opiniões, 

respeitar pontos de vista 

diferentes e assumir 

posições críticas 

fundamentadas 

- Reconhecer a necessidade 

de uma análise crítica face 

às questões éticas de 

algumas das aplicações 

científicas e tecnológicas 

Dia do Laboratório 

Aberto 
1, 2, 3, 4 

- Expressar verbalmente 

conhecimentos 

relacionados com 

fenómenos físicos e 

químicos 

- Utilizar conhecimentos e 

estratégias matemáticas 

para formular hipóteses, 

explicitar raciocínios e 

cálculos, justificar 

resultados e tirar 

conclusões 

Sala A7 
Docentes do grupo 

510 

Toda a 

Comunidade 

Educativa 

Professores do 

grupo 510; material 

de laboratório 

0€ 
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- Compreender como a 

ciência e a tecnologia 

contribuem para a melhoria 

da qualidade de vida 

- Mobilizar conhecimentos, 

processos e ferramentas de 

âmbito científico e 

tecnológico com vista à 

explicação de fenómenos 

físicos e químicos 

- Reconhecer a importância 

da interrogação pessoal 

sobre as explicações da 

Ciência e da Tecnologia, 

relativamente aos 

fenómenos físicos e 

químicos 

- Utilizar materiais e 

equipamentos de 

laboratório e de uso 

comum, cumprindo as 

regras de segurança 

necessárias 

- Reconhecer a necessidade 

de uma análise crítica face 

às questões éticas de 

algumas das aplicações 

científicas e tecnológicas 
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Palestras (2 a 3, 

com duração de 

60min cada) -  

Sustentabilidade 

dos oceanos 

 

realizar-se-á no 

período 

compreendido entre 

o Carnaval e a 

Páscoa, em dia a 

determinar 

1,2 e 3 

Recursos naturais -  

utilização e consequências: 

- compreender a 

importância de um gestão 

sustentável dos recursos 

naturais (focando aspetos 

como a   poluição dos mares 

pelos microplásticos, por 

um lado, mas também por 

outro lado o esgotamento 

dos recursos piscatórios, 

fazendo para isso referência 

aos calibres de captura e 

épocas de defeso, entre 

outras medidas) 

Sala A6/sala 

similar  

(ou) 

Online 

Professor de 

Ciências Naturais 
Alunos do 8º ano 

Professor da 

disciplina; 

Diretor Regional 

das Pescas; 

folhetos 

informativos; 

Videoprojector 

0€ 

Um dia com os 

Homens do Mar 

Data a definir 

2ºsemestre 

-Desenvolver e conhecer as 

relações interpessoais, 

sociais que os Homens do 

mar desenvolveram ao 

longo da sua história 

-Reconhecer os problemas 

ambientais inerentes a toda 

atividade do mar e o 

impacto económico. 

 

Docente 520 

DT Manuel 

Pimentel  

9º FPB3 
Professores da 

turma 
0€ 
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Departamento:  Ciências Numéricas e da Computação 

 

Designação 

da atividade e  

calendarização 

Áreas de 

Intervenção 

(1,  2, 3 e/ou 

4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão 

de custos  

Campeonato de 

Cálculo Mental 

“Contas de Cabeça” 

(1ª eliminatória: 

dezembro; 2.ª 

eliminatória: março; 

final: junho) 

1 - 2 

Treinar o cálculo mental, 

dando seguimento a 

diretivas do PMEB. 

Motivar os alunos para a 

aprendizagem da 

Matemática de forma 

lúdica. 

Valorizar a participação 

dos alunos em atividades 

extracurriculares. Saber 

competir de forma saudável 

e em respeito pelos outros 

concorrentes. 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

e 

EB 1,2,3/JI de 

Furnas 

 

A final será 

em local a 

designar/conta

tar 

Professores dos 

grupos 230 e 500 

Todos os alunos 

dos 2.º e 3º Ciclos 

do Ensino Básico. 

Fotocópias das tiras 

de cálculo mental. 

Sem custos 

adicionais 

Canguru Matemático 

(2º Semestre – março) 
1 - 2 

Estimular o gosto e o 

estudo pela Matemática. 

Atrair os alunos que têm 

receio da disciplina de 

Matemática, permitindo 

que estes descubram o lado 

lúdico da disciplina. 

Tentar que os alunos se 

divirtam a resolver 

questões matemáticas e 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

e 

EB 1,2,3/JI de 

Furnas 

Dep. Mat. Fac. C.T. 

Universidade de 

Coimbra 

Professores do 

Departamento CNC 

Alunos de todos 

os anos de 

escolaridade 

abrangidos por 

este departamento 

(caberá ao Dep. 

do 1.º ciclo 

decisão sobre 

adesão a esta 

atividade). 

Fotocópias das 

provas. 

Sem custos 

adicionais. 
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percebam que conseguir 

resolver os problemas 

propostos é uma conquista 

pessoal muito 

recompensadora. 

Aumentar todos os anos o 

número de participantes no 

concurso a nível nacional e 

tentar atingir as cotas de 

participação de outros 

países. 

#CodeWeek - Code 

Mindset 

(1.ºSemestre, de 10 a 

24 de outubro) 

1-2-3 

- Desenvolver o 

Pensamento computacional 

- Desenvolver o raciocínio 

lógico na resolução de 

problemas. 

- Aprendizagem e a 

experimentação da 

programação por blocos, 

fomentando a 

autodescoberta e a 

criatividade. 

- Desenvolver motivação e 

interesse dos alunos. 

Trabalho de equipa e 

Cooperação 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

e 

EB 1,2,3/JI de 

Furnas 

 

Grupo 550 
Alunos do 2.º 

Ciclo. 

Computadores; 

Internet; 

Projetor. 

Sem custos 

adicionais 

#CodeWeek – 

Workshop Kodu 
1-2-3 

- Desenvolver o 

Pensamento computacional 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Grupo 550 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 1 e 2.º 

Ciclo. 

Computadores; 

Internet; 

Sem custos 

adicionais 
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(1.ºSemestre, de 15 de 

outubro) 

- Desenvolver o raciocínio 

lógico na resolução de 

problemas. 

- Aprendizagem e a 

experimentação da 

programação por blocos, 

fomentando a 

autodescoberta e a 

criatividade. 

- Desenvolver motivação e 

interesse dos alunos. 

Trabalho de equipa e 

Cooperação. 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

(Biblioteca 

Escolar) 

 

Clube de 

Programação e 

Robótica 

 

Projetor. 

#CodeWeek – 

Workshop Modelação 

3D - 3DC.io 

(1.ºSemestre, de 15 de 

outubro) 

1-2-3 

- Desenvolver o 

Pensamento computacional 

- Desenvolver o raciocínio 

lógico na resolução de 

problemas. 

- Aprendizagem e a 

experimentação da 

programação por blocos, 

fomentando a 

autodescoberta e a 

criatividade. 

- Desenvolver motivação e 

interesse dos alunos. 

- Trabalho de equipa e 

Cooperação. 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

(Biblioteca 

Escolar) 

 

Grupo 550 

Biblioteca Escolar 

Clube de 

Programação e 

Robótica 

 

Alunos do 1 e 2.º 

Ciclo. 

Computadores; 

Internet; 

Projetor. 

Sem custos 

adicionais 
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Mês da 

Cibersegurança 

(Ao longo do mês de 

outubro) 

1-2-3 

- Promover a utilização 

segura da internet. 

- Criar uma password forte 

e segura. 

- Mudar de password de 6 

em 6 meses. 

- Não ligar todas as contas 

entre si. 

- Não repetir passwords 

entre contas. 

- Fazer compras somente 

em sites seguros (“https”) e 

no computador pessoal. 

- Atualizar antivírus e 

restante software do 

computador. 

- Limpar a cache do 

computador. 

- Proteger a rede sem fios 

de internet com password 

segura. 

Escola Básica 

2,3/S M.ª 

Isabel do 

Carmo 

Medeiros 

e 

EB 1,2,3/JI de 

Furnas 

 

Grupo 550 

 

Alunos do 2.º 

Ciclo. 

Computadores; 

Internet; 

Projetor. 

Sem custos 

adicionais 
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Departamento:  Línguas e Literaturas 

 

Designação 

da atividade e  

calendarização 

Áreas de 

Intervenção 

(1,  2, 3 e/ou 4)  

Competências  Local  Responsáveis  Destinatários  

Recursos  

materiais/  

humanos  

Previsão 

de custos  

Valentine’s Day 

 

08-12/ 02/ 2021 

 

“Pandemic Love” – os 

afetos na pandemia. 

 

 3.º ciclo: concurso 

de quadras em 

língua inglesa 

 

 Secundário: 

concurso de escrita 

criativa em língua 

inglesa 

1, 2, 3 

- Conhecer tradições e 

festividades no âmbito da 

interculturalidade, 

aprendendo a conviver na 

diversidade cultural; 

- Demonstrar abertura e 

tolerância face a diferenças 

culturais, diferentes formas 

de estar e viver; 

- Usar apropriada e 

fluentemente a língua 

inglesa, produzindo 

diferentes tipos de textos 

escritos; 

- Utilizar estratégias 

conducentes à organização 

do seu processo de 

aprendizagem e superação 

de dificuldades, 

comunicando eficazmente 

em contexto, trabalhando e 

colaborando em pares e 

pequenos grupos utilizando 

a literacia tecnológica para 

EBS da 

Povoação 

Docentes do Grupo 

330 

Alunos do 3.º CEB 

e Secundário 

2 prémios, um para 

cada vencedor (3.º 

ciclo e secundário)* 

*a definir 
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comunicar e aceder ao saber 

em contexto, pensando 

criticamente e regulando o 

seu processo de 

aprendizagem. 
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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) 

 

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. 

-Durante todo o ano letivo. 

-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 

sua concretização. 

(em articulação com a equipa 

pluridisciplinar de avaliação) 

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

 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

-Elaboração de Relatórios 

Circunstanciados. 

-Participar na elaboração dos Relatórios 

Circunstanciados de Avaliação. 

-Alunos que beneficiam de medidas 

educativas do Regime Educativo 

Especial. 

 

-Final do ano letivo. 

 

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 
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(em articulação com o docente 

titular/diretor de turma e elemento do 

NEE responsável pelo caso) 

 

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. -Setembro 2020. 

-Material informático. 

Psicólogas, Terapeuta da Fala e 

Assistente Social  

-Relatório do Plano Anual de Atividades 

do SPO. 
-Junho/Julho 2021. 

-Material informático. 

Psicólogas, Terapeuta da Fala e 

Assistente Social 

-Revisão do Regimento Interno do SPO. -Julho 2021. 

-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/Encaminhamentos de 

Orientação Vocacional. 
-Abril, Maio e Junho de 2021. 

-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 de Saúde 

Escolar (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. -1.º semestre (1 sessão por turma). 
- Material informático. 

Ana Sofia Melo e Marta Tavares 

* Sempre que necessário, ao longo do ano letivo, serão articuladas atividades com a ESE. 
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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. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático. 

Marta Tavares 

-Adquirir conhecimentos sobre o 

desenvolvimento da criança; 

-Dotar de competências necessárias 

para a promoção de um desenvolvimento 

infantil integral e harmonioso. 

-Assistentes operacionais. -Durante todo o ano letivo. 
-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 em articulação 

com a assistente social da unidade 

orgânica 
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3. ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

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

-Programa de Orientação Escolar e 

Profissional. 

-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. 

- Durante todo o ano letivo. 

(5 sessões por turma). 

-Programa de Orientação Escolar; 

-Testes Vocacionais; 

-Material Informático. 

Marta Tavares 

-Orientação Escolar e Profissional 

- Apoiar os alunos na identificação das 

suas capacidades, competências e 

interesses. 

-Alunos em risco de retenção do 2.º e 

3.º ciclo encaminhados pelos Conselhos 

de Turma. 

- Final do 1.º semestre e ao longo do 2.º 

semestre. 

- Guião de Entrevista; 

-Testes Vocacionais. 

Marta Tavares 

-Orientação Profissional. 

-Preparar para a transição para o ensino 

superior/ profissional e mercado de 

trabalho. 

- Alunos do 12.º ano de escolaridade.  
- Durante o 2.º semestre 

(1 sessão por turma). 

-Material informático. 

Marta Tavares 
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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. 
-Durante todo o ano letivo. 

-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. 

-Durante todo o ano letivo. 

-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. 
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2. APOIO INDIVIDUALIZADO EM TERAPIA DA FALA 

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 

ou Serviços da comunidade local). 

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

-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 

“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 

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). 

 

-Todos os alunos do pré-escolar, 

que não sejam acompanhados 

por entidades exteriores à U.O. 

 

1ª avaliação - setembro/ outubro de 

2020; 

2ª avaliação – maio/ junho de 2021. 

-Rastreio de Fala e Linguagem (RALF); 

-Teste de Identificação de competências 

Linguísticas (TICL). 
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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. 

 

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 (SPO). 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Elaboração de relatórios em 

intervenção. 

-Apresentar os resultados da intervenção 

realizada; 

-Orientar e encaminhar para as respostas mais 

adequadas. 

-Alunos sinalizados para serviço 

social (SPO). 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

-Indisciplina. 
-Desenvolver competências pessoais e sociais; 

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

-Material informático; 

-Espaço apropriado. 

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

-Espaço apropriado. 

-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 todo o ano letivo. 
-Material informático; 

-Espaço apropriado. 
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Atividade (s) Objetivo (s) Público-alvo Cronograma Recursos Específicos 

-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; 

(Articulação com as Psicólogas do 

SPO) 

-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 especializadas. 
-Durante todo 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 terapêutico. 

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

-Espaço apropriado. 

-Colaboração com os órgãos, estruturas 

e serviços da U. O. 

-Articular com os diversos intervenientes da 

comunidade educativa em assuntos 

relacionados com o domínio social. 

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

-Articulação com entidades externas no 

domínio social. 

-Encaminhar situações específicas para as 

respostas socias e existentes na sociedade 

(CPCJ, Serviço de Ação Social, Santa Casa da 

Misericórdia da Povoação, Centro de Saúde, 

entre outros.). 

-Alunos que frequentem a 

Unidade Orgânica. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Técnicos da área social da 

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. 

-Comemoração do “Dia Mundial do 

Serviço Social”. 

-Informar a comunidade educativa quando 

surgiu o serviço social em Portugal e, 

principalmente, nas escolas; 

-Sensibilizar a comunidade educativa sobre 

quais os sinais de alerta para quando for 

necessário a intervenção da técnica.  

-Comunidade Educativa. -Março de 2021. -Material informático. 

 



 

 

 


