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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 2022/202, apresentando por isso apenas 

algumas atividades previstas. O PAA é um documento em aberto podendo, em qualquer altura, ser alterado 

e adicionadas atividades, devendo-se aos tempos atípicos de pandemia que atravessamos. 

 

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 Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola Básica e Secundária da Povoação (EECE) 

também se encontra contemplada em algumas das atividades propostas. 

A Educação para a Cidadania é uma missão de toda a escola, que procura envolver toda a comunidade 

escolar – discentes, docentes, não docentes, Associação de Pais – e demais parceiros que concorrem para 

a educação integral das crianças e jovens do Concelho da Povoação. 

 

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 obrigatório pelo(s) responsável(eis) da(s) atividade(s), independentemente da atividade 

se realizar ou não; caso a atividade não se tenha realizado, 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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Calendário escolar 
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Departamento Pré-Escolar e 1º Ciclo 
Núcleo EB /JI Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira 

 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto 
Curricular 
Áreas de 

Intervenção 
(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos Local Destinatários 

Recursos 
(materiais / 
humanos) 

Previsão 
de custos 

“Nenhum bicho me pega.” 
 
- Os alunos irão ter atividades de 
natação, nas piscinas municipais, 
onde aprenderão as noções 
básicas de natação. 

 setembro a outubro 

1, 2, 3 
Saúde 

Segurança rodoviária 

-Promover hábitos de vida 
saudável (a importância de 
posturas corretas, do exercício 
físico e do repouso para a 
saúde). 

- Piscina 
- Natureza 

Comunidade 
Educativa 

- Colaboração da 
Autarquia e da 
Associação Musical 
da Povoação 
(participação do 
Presidente). 

0€ 

“Super-heróis-Supersaudáveis” 
Workshop 

 
- Atividades que permitam as 
crianças contactar com alimentos 
saudáveis de forma a incluí-los na 
sua alimentação diária. 

mês de outubro 

1,2,3 
Saúde 

Direitos Humanos 

- Reconhecer a alimentação 
como um dos principais 
determinantes da saúde; 
- Identificar alimentos saudáveis 
e sustentáveis; 
- Compreender a necessidade de 
uma alimentação equilibrada; 
- Reconhecer o direito à 
alimentação consagrado na 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

-Escola 
-Visitas de 

estudo 
(frutaria…) 

Comunidade 
Educativa 

-  Alunos, 
docentes, 
encarregados de 
educação e 
assistentes 
operacionais. 
- Nutricionista do 
Centro de Saúde. 

 

0€ 

“Mente Sã em Corpo São” 
 
Aula de “mindfulness”, pela 
Educadora Ana Paula 
Os alunos, mensalmente, 
participarão nas sessões 
destinadas a uma meditação de 
forma a aumentar 
significativamente a capacidade 

1,2,3, 4 Saúde 

- Possibilitar o crescimento 
saudável; 
- Desenvolver sentimentos de 
gratidão, amor e compaixão; 
- Consciencializar para o mundo 
que nos rodeia; 
- Incutir o poder das afirmações 
positivas. 

-Escola 
(recreio) 

Comunidade 
Escolar 

- Aparelhagem de 
som; 
- toalha ou tapete 
para cada 
elemento; 
- alunos, docentes 
e assistentes 
operacionais. 

0€ 
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de concentração, o 
desenvolvimento da mente 
emocional e por conseguinte, o 
aumento da tolerância nas 
relações interpessoais). 

Mensalmente 

“Leva-me a Viajar!” 
 
Os discentes terão oportunidade 
de manusear diversos tipos de 
livros; ler para outras turmas e de 
ouvir diversos géneros de 
literatura por diversos leitores. 

 Mensalmente 

1,2,3,4 

Interculturalidade 
Igualdade de género 

Sexualidade 
Risco 

- Implementar uma cultura de 
leitura na escola; 
- Sensibilizar as crianças, os 
jovens e os familiares para a 
importância do livro e da leitura 
- Estabelecer parcerias e 
estreitar laços entre a escola e a 
Biblioteca Municipal. 

Escola 
Biblioteca 
Municipal 

Comunidade 
Educativa 

- Livros  0€ 

Natal 
“Árvore do Advento” 

 
Em cada dia do mês, de dezembro, 
uma das turmas abrirá uma janela 
(na árvore executada com 
material reciclado) de forma a 
realizar a tarefa aí existente). 

Dezembro 

1,2,3 
Direitos humanos 
Interculturalidade 

- Sensibilizar a comunidade 
educativa para a cooperação, 
espírito de partilha e 
solidariedade entre todos. 

- Escola 
- Santa Casa 

da 
Misericórdia 
da Povoação 

e outras 
instituições 

Comunidade 
Educativa 

Material reciclado 0€ 
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Carnaval 
 

Desfile 
Meados de fevereiro 

 

1,2,3 Educação ambiental 
-  Sensibilizar para as tradições 
locais. 

 
-Escola 

Comunidade 
Educativa 

- Adereços (vários 
tipos de material); 
-  material para a 
confeção da 
indumentária; 
- artigos 
comestíveis para a 
confeção de 
malassadas. 
- alunos, docentes 
e assistentes 
operacionais. 

0€ 

“O Futuro está no mar!” 
 

Atividades relacionadas no âmbito 
do projeto “Educar para uma 
Geração Azul. 

1,2,3 

Educação ambiental 
Desenvolvimento 

sustentável 
Bem-estar animal 

- Reconhecer a importância 
marinha para a vida; 
- Identificar os diferentes tipos 
de poluição nos oceanos. 
- Interiorizar atitudes de respeito 
de perseveração dos oceanos. 

- Escola 
- Clube Naval 
- Limpeza da 

Praia 

Comunidade 
Educativa 

- Painel coletivo 
com material 
reciclado; 
- comunidade 
Educativa 

0€ 

“Dia Azul” 
 
- Participação na realização de um 
desejo de uma criança (com 
doença oncológica) 
 Make-a Wish. 

Durante o mês de abril 

1,2,3 
Voluntariado 

Saúde 

- Desenvolver o espírito de 
solidariedade e respeito pelo 
outro; 
- Sensibilizar a população para a 
necessidade de ser agente 
proativo perante doenças graves 
em crianças. 

- Percurso 
pelas ruas. 

Comunidade 
Educativa 

- Cartazes; 
- balões; 
- mealheiros; 
- autocolante. 

0€ 
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“Passeio Pedestre” 
 

Junho 
1, 2, 3 

Educação rodoviária 
Saúde 

 
Educação ambiental 

-  Promover hábitos de vida 
saudável. 

 

Percurso na 
Natureza 

- Comunidade 
Educativa. 
- Apoio da 
Associação 
Cultural e 

recreativa de 
Povoação. 
- Apoio das 

diversas 
associações 

- Comunidade 
educativa 

0€ 

“Festa Final” 
Exposição dos vários projetos 

Representações culturais  
junho 

 
Apresentação das atividades 
realizadas ao longo do ano  

1, 2, 3  

- Estimular o desenvolvimento 
da criatividade e da imaginação; 

- Proporcionar momentos de 
diversão e cultura. 

Escola 
-  Comunidade 

Educativa 

- Apoio da 
Academia de 
Música. 
-alunos, docentes 
e assistentes 
operacionais. 

 

0€ 
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Núcleo EB/JI Lomba do Loução e EB/JI Lomba do Botão 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

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) 
- Confeção de uma 
espetada de frutas 

17/10/2022 

1, 2, 3, 4 Saúde 

- Sensibilização para 
uma alimentação 
saudável, incluindo o 
leite escolar  

 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos 

- Quadro 
interativo; 
- Papel, lápis de 
cores, 
cartolinas…; 
- Alunos docentes, 
encarregados de 
educação e 
assistentes 
operacionais 

0€ 

São Martinho 
 
Magusto - convívio 
das crianças e equipa 
educativa 

11/11/2022  

3 Interculturalidade 

- Sensibilizar os alunos 
e comunidade a 

respeitar as tradições 
locais; - E

B1
C 

Lo
m

ba
 

Bo
tã

o 
  

 - E
B1

C 
Lo

m
ba

 
Lo

uç
ão

 

Alunos Materiais 
diversos 

0€ 

Dia Nacional do mar 
 

16/11/2022 
1, 2, 3, 4 Educação Ambiental 

 - Sensibilização para 
a importância do mar 
relativamente à 
economia e à 
preservação do 
ambiente 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos 
Materiais 
diversos 

0€ 
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Natal 
 
-Decoração dos 
espaços interiores e 
exteriores recorrendo 
a material reciclado 
- Elaboração de uma 
árvore de Natal de 
material reciclável 
- Festa de natal 
apenas com as 
crianças da escola e 
equipa educativa 

16/12/2022 

3 Interculturalidade 
Educação Ambiental 

- Sensibilizar os alunos 
e comunidade a 
respeitar as tradições 
locais; 
-Sensibilizar os alunos 
e comunidade pelo 
respeito da natureza; - E

B1
C 

Lo
m

ba
 B

ot
ão

   
 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 L
ou

çã
o 

Alunos Materiais 
diversos 

0€ 

Dia dos Afetos 
 
-Elaboração do 
correio dos afetos 

14/02/2023 

1, 2, 3, 4 
Igualdade de género 

Direitos Humanos 

-Reconhecer a 
importância dos 
afetos no 
desenvolvimento 
individual. - E

B1
C 

Lo
m

ba
 

Lo
uç

ão
 

Alunos 
Materiais 
diversos 

0€ 

Carnaval 
 
-Concurso de 
fantasias 

17/02/2023 

2,4 
Interculturalidade 

Educação Ambiental 

-Desenvolver a 
criatividade na criação 
de fantasias originais 
com recurso à 
reciclagem. 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos 
Materiais 
diversos 0€ 

Comemoração do Dia 
da Árvore 

 
-Plantar um arbusto 
no jardim da escola 

22/03/2023 

3/4 Educação Ambiental 

-Capacidade de 
promover o convívio e 
regras de socialização 
e boa conduta e 
respeitar o meio 
ambiente 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos Pequeno arbusto 0€ 
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Dia da Marinha 
 
-Visita ao Clube Naval 
da Povoação e “Porta 
do Povoamento” 

20/05/2023 

1, 2, 3, 4 
Educação Ambiental 
Segurança rodoviária 

-Sensibilizar os alunos 
para o seu Património 
Histórico local 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos  0€ 

Dia da criança 
 
- Realização de jogos e 
pinturas 
 1/06/2023 

3 Direitos Humanos 

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; 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos 

Quadro 
interativo; 
- Papel, lápis de 
cores, 
cartolinas…; 

0€ 

Dia Mundial dos 
Oceanos 

 
-Visita à praia dos 
Pelames 

8/06/2023 

1, 2, 3, 4 Educação Ambiental 
-Sensibilizar os alunos 
e comunidade pelo 
respeito da natureza. 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 B
ot

ão
   

 
- E

B1
C 

Lo
m

ba
 L

ou
çã

o 

Alunos  0€ 
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Final de Ano Letivo 
 
- Passeio com os 
alunos. (última 
semana) 

/06/2023 

1, 2, 3, 4 Educação Ambiental 
-Sensibilizar os alunos 
e comunidade pelo 
respeito da natureza. 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 
Bo

tã
o 

  
 

- E
B1

C 
Lo

m
ba

 
Lo

uç
ão

 

Alunos  0€ 
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EB/J I Ribe ira Quente 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Dia mundial do animal 
 
visita da unidade 
cinotécnica da PSP, com 
cães. 

(4 de outubro) 

1,2,3 Bem-estar animal 
Desenvolver atitudes de 
respeito pelos animais.  

EB
1/

JI 
de

 R
ib

ei
ra

 
Q

ue
nt

e 

Alunos 
Agentes da PSP e 
cães. 

0€ 

Dia mundial da 
alimentação 

 
palestra com nutricionista 
Tânia Parece sobre 
alimentação saudável para 
alunos e encarregados de 
educação 

outubro 

1, 2,3 Saúde 
Melhorar atitudes no 
âmbito da educação 
alimentar 

EB
1/

JI 
de

 R
ib

ei
ra

 Q
ue

nt
e 

 
Alunos 

Nutricionista 
 

Professores 
0€ 

Dia de S. Martinho 
 
lanche convívio com 
castanhas assadas e jogos 
tradicionais 

(11 de novembro) 

2, 3, 4 
Saúde 

 

Melhorar atitudes no 
âmbito da educação 
alimentar.  
Promover hábitos de 
convívio saudável. 
Conhecer as tradições. EB

1/
JI 

de
 R

ib
ei

ra
 

Q
ue

nt
e 

 
Alunos; 

Professores; 
Assistentes 

operacionais  

Castanhas; 
Lenha; 
Assador;  
Professores; 

Assistentes 
operacionais. 

0€ 
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Natal 
 
Visita de estudo a Ponta 
Delgada (cinema, almoço 
no Parque Atlântico e 
Museu Militar) 

(15 de dezembro) 

1,2,3, 4 

Património Cultural e 
Artístico 

 
Segurança Defesa e 

Paz 

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 (artístico, 
militar e cultural). 

Po
nt

a 
De

lg
ad

a 

Alunos 

Pessoal docente. 
Assistentes  
Operacionais. 
Associação Maré Viva.  
Junta de Freguesia da 
Ribeira Quente. 

0€ 

Carnaval 
 
corso carnavalesco pelas 
ruas da Ribeira Quente, 
com música e fantasias. 

(17 de fevereiro) 

2,3, 4 

Segurança Rodoviária 
 

Património Cultural e 
Artístico 

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(trajar as crianças).  
Promover momentos de 
confraternização. 
Desenvolver o gosto dos 
discentes pelas atividades 
lúdicas, recreativas e 
culturais. 
Saber circular a pé pela 
rua. 
 Adquirir novos 
conhecimentos sobre o 
meio cultural envolvente. 

Ru
as

 p
rin

ci
pa

is 
da

 R
ib

ei
ra

 Q
ue

nt
e 

Comunidade 
educativa 

 Comunidade 
Local  

Pessoal docente. 
Assistentes  
Operacionais. 
Encarregados de 
educação. 

0€ 
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Dia mundial da árvore 
 
sementeiras, usando 
sementes e terra, em 
vasos reutilizados, como 
copos de iogurte ou 
garrafas plásticas. 

(20 de março) 

1,2,3 

Desenvolvimento 
sustentável. 
 
Educação Ambiental. 

Desenvolver atitudes de 
respeito pela Natureza.  
Reutilizar o lixo. 

EB
1/

JI 
de

 R
ib

ei
ra

 
Q

ue
nt

e 

Alunos 

Sementes. 
Terra. 
Copos de iogurtes e 
garrafas plásticas. 
Docentes. 
Assistentes 
operacionais. 

0€ 

Final do ano letivo 
 
visita de estudo às Furnas 
- passeio no parque Terra 
Nostra. 

(17 de junho) 

1, 2, 3,4 Educação ambiental 

Promover momentos de 
confraternização. 
Fortalecer laços e relações 
entre alunos/comunidade 
educativa. 
Respeitar a Natureza. 

Fu
rn

as
 

Comunidade 
educativa  

Pessoal docente. 
Assistentes  
Operacionais. 
Alunos. 
Junta de freguesia da 
Ribeira Quente e Vale 
Formoso. 

0€ 
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Núcleo de EB/J I Professor  José Fur tado Lei te e EB/JI  Faia l  da Ter ra  

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de 

Intervenção 
(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais /  
humanos) 

Previsão de 
custos 

Dia da Alimentação  
 

atividades de sala de aula 
14/ 10/2022 

1,3,4 Saúde 
 Valorizar a aquisição 
de hábitos de vida 
saudáveis 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 
(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 
da Terra 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-Escolar 

Data-show, 
computador, 
Professores, 
Assistentes 
Operacionais, 
Alunos. 

0€ 

“Pão por Deus” 
 
- elaboração de sacas com 
material reciclável com a 
colaboração dos pais; 
- concurso / exposição de 
sacos elaborados pelos pais 
e alunos 

28/10/2022 

2,3,4 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
Direitos Humanos 

Conhecer as tradições 
do nosso país e de 
outros 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 

(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 

da Terra 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-escolar 

Material de 
desperdício / pais 0€ 

Magusto e apresentação da 
Lenda de São Martinho. 

 
11/11/2022 

 

2,3,4 
Interculturalidade 
Direitos humanos 

Conhecer as tradições 
culturais 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 
(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 
da Terra 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-escolar de 

Água Retorta 

Cartucho, 
cartolinas e outros 

materiais 
0€ 

Ida ao Teatro 
 

9/12/2022 
1,2,3,4 Educação Ambiental 

Participar em 
atividades culturais 

Teatro 
Micaelense de 
Ponta Delgada 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-escolar de 
Água Retorta 

  

Dia dos reis 
 

6/01/2023 
1,2,3,4 

Interculturalidade 
Direitos Humanos 
Sustentabilidade 

Manter viva a 
tradição 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 
(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 
da Terra 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-Escolar 

Instrumentos 
musicais 

Cartolinas e outros 
materiais 

0€ 
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Carnaval 
 

17/02/2023 
2,4 

 
Igualdade de género 

Direitos humanos 
Interculturalidade 

Manter viva a 
tradição do Carnaval 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 
(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 
da Terra 

 
Alunos do Pré - 
escolar e 1ªciclo 

Professores, 
Assistentes 

Operacionais, 
Alunos e 

Comunidade 

0€ 

Visita ao Museu Carlos 
Machado 

 
a definir 

1,2,3,4 Educação Ambiental 

Conhecer o 
património cultural 
do povo da ilha e do 

mar. 

Ponta Delgada 
Alunos do 1º ciclo 
e Pré-Escolar 

Autocarro 
Professores, 
Assistentes 
Operacionais, 
alunos 

 

Comemoração do Dia do 
Ambiente 

 
realização de trabalhos com 
material reciclado. 

6/06/2023 

1,3 

Educação Ambiental 
 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Reconhecer a 
importância da 
biodiversidade; 
Reconhecer a 

importância da regra 
dos 3 R’s 

 

EB1/JI Prof. José 
Furtado Leite 
(Água Retorta) 
e EB1/JI de Faial 
da Terra 

Alunos do Pré-
escolar e 1º ciclo 

Tintas, pincéis, 
material de 
desperdício. 

0€ 

Encerramento do ano letivo 
 
Entrega de diplomas e 
certificados 

 
a definir 

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 

Alunos do 1º ciclo 
e Pré-Escolar 

Data-show, 
computador, 
Som, 
tintas, pincéis, 
material de 
desperdício. 
Professores, 
Assistentes 
Operacionais, 
Alunos 

0€ 
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Núcleo de EB/J I Furnas 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Dia Mundial da Alimentação 
 
Através de audição de 
histórias sobre o tema, de 
atividades de artes visuais, 
criação e manutenção da 
horta como da confeção de 
um lanche saudável- com 
salada de fruta 

 
() 

1,2,3 e 4 Saúde 

- 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. 

Es
co

la
 - Toda a 

comunidade 
educativa 

 

- Computador 
- Material de 

desgaste 
(cartolinas, 
lápis de cor, 
tesoura…) 

- 
Comunidade 
educativa 

0€ 

Natal 
 
A festa de Natal, incluirá 
pequenas coreografias, 
entoação de músicas 
natalícias acompanhadas de 
flautas como de outros 
instrumentos musicais 
entre outros números 
natalícios e realizar-se-á no 
ginásio da escola. 
 

 () 

1,2,3,4 Direitos Humanos 

- Promover o espírito 
natalício; 
- Desenvolver o espírito de 
solidariedade e partilha; 
- Fortalecer laços e 
relações entre 
alunos/comunidade 
educativa; 

Es
co

la
(g

in
ás

io
) 

Comunidade 
Educativa 

- Pessoal 
docente 

- Não 
docente 
- Alunos 

0€ 

Carnaval 
 
Participação da 
comunidade Educativa no 
Corso Carnavalesco pelas 
principais artérias da 
freguesia 
 

() 

1,2,3,4 Direitos Humanos 
Interculturalidade 

- Promover o espírito 
carnavalesco 
- Fortalecer laços e 
relações entre 
alunos/comunidade 
educativa e local; 
- Desenvolver a 
criatividade. 

Fr
eg

ue
si

a 

Comunidade 
Educativa 

Pessoal 
docente  

- Não 
docente 
- Alunos 

0€ 
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Páscoa 
 
“Caça ao ovo” 
Circuito organizado no 
recinto escolar. Nas 
diversas estações do 
circuito serão   relembrados 
alguns jogos tradicionais 
como cedido pistas com o 
intuito de ganharem um 
ovo 
 

() 

1,2,3,4 Interculturalidade 

- Promover o espírito 
pascal;  
- Desenvolver o espírito de 
solidariedade e partilha; 
- Fortalecer laços e 
relações entre 
alunos/comunidade 
educativa e local; 
- Desenvolver a 
criatividade. 

Es
co

la
 

Comunidade 
Educativa 

Pessoal 
docente  

- Não 
docente 
- Alunos 

0 

Dia Mundial do Ambiente 
 
Caminhada até à Lagoa das 
Furnas 

 
() 

1,2,3,4 
Educação Ambiental 

Saúde 

- Sensibilizar os alunos 
para preservação do 
ambiente; 
-  Promover hábitos de 
passeios pedestres tendo 
em vista o bem-estar 
físico, psíquico e social. 
- Fortalecer laços e 
relações entre 
alunos/comunidade 
educativa e local. 

La
go

a 
da

s 
Fu

rn
as

 

- Comunidade 
educativa 

- Pessoal 
docente  

- Não 
docente 
- Alunos 

0 

Final do ano letivo 
 
Visita de estudo ao parque 
Terra Nostra 

 
() 

3,4 
Educação Ambiental 

Saúde 

- Promover momentos de 
confraternização; 
- Fortalecer laços e 
relações entre 
alunos/comunidade 
educativa. 

Pa
rq

ue
 T

er
ra

 
N

os
tr

a - Comunidade 
educativa 

- Pessoal 
docente  

- Não 
docente 
- Alunos 

0 
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Departamento Núcleo de Educação Especial 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de custos 

Semana Internacional da 
Pessoa com Deficiência 

 
Pré-escolar e 1.º ciclo: 
cada titular de turma 
deverá trabalhar, ao longo 
da semana, a temática e 
construir um cartaz para 
exposição; 
2.º e 3.º ciclos: sessão de 
sensibilização realizada a 
cada turma pelo docente 
do NEE; 
Secundário: dinamização 
de uma palestra acerca da 
temática; 
Concurso Cartazes: 
participação dos alunos, 
da Unidade Orgânica, no 
concurso de elaboração 
de cartazes acerca da 
temática (com 
regulamento próprio e 
dependente de 
financiamento externo). 

 
28 de novembro a 2 de 

dezembro de 2022 

3 Direitos Humanos. 

-Promover uma maior 
compreensão dos 
assuntos relativos à 
deficiência; 
 
-Mobilizar para a defesa 
da dignidade, dos 
direitos e do bem-estar 
das pessoas; 
 
-Potenciar atitudes de 
aceitação e de respeito 
pela diferença. 

To
do

s o
s e

st
ab

el
ec

im
en

to
s 

de
 e

ns
in

o 
da

 U
ni

da
de

 O
rg

ân
ic

a 

-Alunos dos 
diferentes 

níveis de ensino 
e toda a 

comunidade 
educativa 

-Computador; 
-Material de 
desgaste; 
-Docentes e 
técnicos do NEE; 
- Colaboração da 
Câmara Municipal 
da Povoação (a 
confirmar). 

0€ 
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Departamento de Expressões 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / humanos) 

Previsão 
de 

custos 

Natal 
 
Decoração Natalícia 

 

Desenvolvimento 
sustentável 

 
Educação Ambiental 

Implementação de 
estratégias para a 
realização dos projetos  
propostos pelos 
professores e discentes. 

- E
sp

aç
os

 e
sc

ol
ar

es
 

- Comunidade 
escolar 
- Os discentes, 
pais e  
encarregados de 
educação  

- Equipamentos de 
sala de aula (tornos, 
serras, pistola de cola 
quente,..); 

- Material reciclado 
(cartão, tecido, 

plásticos,…; 
- Materiais diversos 

(cartolinas, 
purpurinas, cola UHU, 

cola branca, pasta 
modelar…. 

 

Exposições 
 
Trabalhos dos alunos 

 

Património cultural e 
artístico 

 
Desenvolvimento 

sustentável 
 

Educação Ambiental 
 

Interculturalidade 

- Participação dos 
alunos em projetos 

- Incentivo à 
participação e à 
responsabilidades 
dos discentes - E

sp
aç

os
 e

sc
ol

ar
es

 - Comunidade 
Escolar.  
 
- Os discentes, 
pais e  
encarregados de 
educação 

- Equipamentos de 
sala de aula (tornos, 

serras, pistola de cola 
quente,..); 

- Material reciclado 
(cartão, tecido, 

plásticos,…; 
- Materiais diversos 

(cartolinas, 
purpurinas, cola UHU, 

cola branca….)  
- Pedaços de 
madeiras; 
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Maratona de Futsal 
 

Com a colaboração da 
turma 10.º A 
Fase de apuramento das 
equipas participantes da 
escola das Furnas 

(14 e 16 de fevereiro) 
 

Fase de jogos na 
Povoação e finais 

(30 de março) 
 

Promoção de 
atividades de foro 
desportivo; 
Promoção da 
participação dos 
alunos em projetos e 
eventos ligados à vida 
académica e 
profissional; 
Incentivo à prática de 
desporto. 

- Igualdade de género 
- Empreendedorismo 

-Direitos Humanos 
-Saúde 

-Desenvolvimento de 
competências motoras 
e físicas, incentivo à 
cooperação entre pares 
e à melhoria das 
atitudes e valores 
-Colaborar com o 
projecto Melika 

G
in

ás
io

 d
as

 F
ur

na
s 

Pa
vi

lh
ão

 
M

ul
tiu

so
s d

a 
Po

vo
aç

ão
 

Alunos do 2.º e 
3.º ciclos e do 
ensino secundário 
Comunidade 
Escolar 

- Bolas de futsal, 
coletes, marcador, 

apito, pc, microfone e 
sistema de 

amplificação do som. 
-Diplomas e prémios 

para as equipas 
vencedoras. 

10€ 

Corta-Mato Escolar 
 

(6 de junho) 

Promoção de 
atividades de foro 
desportivo; 
Promoção da 
participação dos 
alunos em projetos e 
eventos ligados à vida 
académica e 
profissional; 
Incentivo à 
participação dos 
alunos em campanhas 
relacionadas com o 
ambiente, autonomia e 
civismo; 
Incentivo à prática de 
desporto. 

-Educação Ambiental 
-Saúde 

-Desenvolvimento de 
competências motoras 
e físicas, incentivo à 
cooperação entre pares 
e à melhoria das 
atitudes e valores Ai

nd
a 

po
r d

ef
in

ir 

- Discentes do 2.º 
e 3.º ciclos e do 
ensino secundário 

- Fitas Sinalizadoras, 
estacas, megafone 
- Diplomas e prémios 
para as equipas 
vencedoras 

10€ 
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Departamento Ciências Físicas e Naturais 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Semana Mundial do Espaço 
 
 

4 a 12 de outubro 

1, 2 e 3 

Igualdade de género 
 

Direitos Humanos 
 

Interculturalidade 
 

Mundo do trabalho 

- Argumentar sobre 
problemas relacionados 
com fenómenos físicos, 
químicos, biológicos e 
geológicos 
- 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 

EB
S 

da
 P

ov
oa

çã
o 

Comunidade 
educativa  

Material de 
desenho 

0€ 

IX Feira da Saúde 
 
Realização de diversas 
atividades pedagógicas na 
área da alimentação 
saudável, ambiente, 
desporto e outras no 
âmbito da promoção da 
saúde. 
Final do 2º semestre – mês 

de maio 

1, 2 e 3 Saúde  

- Consciencialização para 
a importância da 
promoção da saúde, a 
qualidade de vida, a 
alimentação saudável, as 
boas práticas ambientais 
e a literacia em saúde da 
nossa comunidade 
educativa. Fu

rn
as

 (P
ra

ça
 M

ul
tiu

so
s)

 

Comunidade 
educativa. 

--- 0 € 
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Departamento Ciências Humanas e Sociais 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Visita de estudo à 
Ribeira Grande 

- Museu da 
Emigração Açoriana 
 
- Casa do Arcano 
 
-Museu Vivo do 
Franciscanismo 
 

(30 de novembro) 
ou data a agendar, 
de acordo com a 
disponibilidade de 
visitas dos museus 

1,2,3 
Interculturalidade 

Património Cultural e 
Artístico 

- Identificar padrões na distribuição 
dos fluxos migratórios, à escala 
nacional, europeia e mundial, 
enunciando fatores responsáveis 
por essa distribuição 
-Explicar causas e consequências 
dos fluxos migratórios, a diferentes 
escalas 
- Conhecer o património cultural e 
artístico. 

Ribeira 
Grande 

Alunos do 8.º 
ano - Furnas  

 
Professores 

Acompanhantes: 
Aurélio Bento 
Lúcia Baptista 

Transporte  
 

Professores 
acompanhantes 

A Escola terá 
que custear 

os bilhetes de 
autocarro 

para 
professores e 

alunos 
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Comemoração do 
Dia da Europa 

 
- Exposição de 
cartazes e de 
panfletos 
informativos; 
- Hastear da bandeira 
da UE. 

1 e 3 

Instituições e 
Participação 
Democrática 
 
Interculturalidade 
 
Direitos Humanos 

- Promover a educação para a 
cidadania e o interesse dos jovens 
pela participação cívica e pelo 
debate de temas da atualidade. 
- Promover a cidadania e a 
consciência dos valores 
democráticos à escala nacional e 
europeia. 
- Contribuir para uma cidadania 
ativa e responsável pela partilha 
ideológica e debate para exposição 
e defesa de medidas político-
sociais. 
- Sensibilizar os jovens com vista à 
sua participação nos órgãos de 
poder do País; 
- Dar a conhecer a importância da 
atividade política e do Parlamento 
como o centro decisório de poder e 
da democracia. 
- Reconhecer a importância da 
União Europeia na promoção da 
paz, da solidariedade, do 
desenvolvimento económico e 
social e no equilíbrio ambiental. 
- Celebrar a diversidade cultural 
como herança comum da União 
Europeia e como alerta para a 
preservação e divulgação do 
património de cada nação. 

EB
 2

,3
/S

 M
ar

ia
 Is

ab
el

 d
o 

Ca
rm

o 
M

ed
ei

ro
s 

EB
 1

,2
,3

/J
I d

as
 F

ur
na

s 

Comunidade 
Escolar 

Expositores, 
mesas, papel 

cenário ou 
cartolinas, papel 

A4, bandeira 

0 € 
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Departamento Ciências Numéricas e da Computação 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de 

Intervenção 
(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

CodeWeek – 
Semana Europeia 

do Código 
 
A Semana Europeia 
da Programação 
celebra-se em 
outubro e tem 
como objetivo 
impulsionar o 
pensamento 
computacional, a 
programação e 
outras 
competências 
digitais. A ideia é 
tornar a 
programação mais 
visível, mostrar aos 
jovens, 
adultos e idosos a 
forma de dar vida 
às ideias através da 
programação, 
desmistificar estas 
competências e 
reunir pessoas 
motivadas 
para aprender. 
 
(8 a 23 de outubro) 

1, 3 Media 

- Raciocínio lógico na 
resolução de problemas. 

- Pensamento computacional 

- Aprendizagem e a 
experimentação da 
programação por blocos, 
fomentando a autodescoberta 
e a criatividade. 

- Motivação e interesse dos 
alunos. 

Escola – Sala de 
Informática 

Alunos do 2.º e 3º 
Ciclo 

- 
Computadores; 

- Projetor; 

- Internet; 

- Conta na 
plataforma 
Code.org. 

0€ 
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Hour of Code -  
Hora do Código 

 
A hora do código 
iniciou-se como 
uma introdução de 
uma hora à ciência 
da computação, 
projetada para 
desmistificar o 
"código", para 
mostrar que 
qualquer pessoa 
pode aprender o 
básico e para 
ampliar a 
participação no 
campo da ciência 
da computação. 
Desde então, 
tornou-se um 
esforço mundial 
para celebrar a 
ciência da 
computação, 
começando com 
atividades de 
codificação de 
1hora, mas 
expandindo para 
todos os tipos de 
esforços da 
comunidade. 
Esta campanha de 
base é apoiada por 
mais de 400 
parceiros e 200.000 

1,3 media 

- Raciocínio lógico na 
resolução de problemas 
- Pensamento computacional 
- Aprendizagem e a 
experimentação da 
programação por blocos, 
fomentando a autodescoberta 
e a criatividade 
- Motivação r interesse dos 
alunos. 

Escola – Sala de 
Informática 

Alunos do 2.º e 3º 
Ciclo 

Computadores; 
- Projetor; 
- Internet; 
- Conta na 
plataforma 
Code.org 

 - Plataforma 
Bebras – 

Pensamento 
Computacional 
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educadores em 
todo o mundo. 

O dia da Internet 
Segura 

 
A atividade consiste 
num jogo de 
tabuleiro com dois 
baralhos de cartas 
com perguntas tipo 
verdadeiro ou falso 
e de resposta 
aberta sobre a 
internet e a de 
segurança da 
mesma. Os alunos 
terão de fazer 
equipas de 3 a 4 
alunos. Cada 
equipa terá de 
lançar os dados e 
andar nas casas do 
tabuleiro. Cada 
resposta dará ou 
retirará pontos à 
equipa em causa. A 
atividade termina 
quando não houver 
mais cartas em 
nenhum dos 
baralhos. Ganha a 
equipa com mais 
pontos. 
 

1,3 Media 

- Motivação e interesse dos 
alunos. 
- Fomentar a criatividade. 
- Raciocínio lógico na 
resolução de problemas. 
- Pensamento computacional. 
- Saber identificar perigos e 
ameaças informáticas. 
- Compreender a necessidade 
de práticas seguras de 
utilização das ferramentas 
digitais e de navegação na 
Internet 

Escola – Sala de 
Informática 

Alunos do 2.º e 3º 
Ciclo 

-Tabuleiro 
- 2 dados 

- 135 cartas 
- 4/5 Peões 
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Campeonato de 
Cálculo Mental 

“Contas de Cabeça” 
 
Trata-se de uma 
competição onde 
os alunos são 
desafiados a 
realizar o máximo 
de cálculos, sem 
recurso à 
calculadora, num 
curto espaço de 
tempo. 
 
1ª eliminatória: 
dezembro; 2.ª 
eliminatória: 
março; final: maio 

1, 2 

Instituições e 
participação 
democrática. 

Vamos tentar realizar 
a final em visita de 

estudo ao palácio de 
santana (residência 
oficial do presidente 

do GRA) 

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/contatar 
(Palácio de 
Santana??) 

Todos os alunos 
dos 2.º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico. 

Fotocópias das 
tiras de cálculo 
mental. 

0€ 
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Canguru 
Matemático 

 
É uma competição 
internacional, 
promovida em 
Portugal pelo Dep. 
Matemática da 
Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologias da 
Universidade de 
Coimbra, 
desenvolvida em 
diferentes 
categorias onde os 
participantes 
devem tentar obter 
o máximo de 
pontos, ao 
responderem a 
uma série de 
perguntas de 
escolha múltipla. 

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 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. 

Escola Básica 2,3/S 
M.ª Isabel do Carmo 

Medeiros 
e 

EB 1,2,3/JI de 
Furnas. 

 

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. 

50€ 
Inscrição da 
escola 
(valor 
previsto). 
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Departamento Línguas e Literaturas 
 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 
Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Mês da Herança Cultural 
Europeia 

 
Dia Europeu das Línguas 

 
Pedipaper sobre o ‘Mito de 
Europa’ e ‘Cadmo e o 
alfabeto’ 
 

26 e 27 de setembro 
 

1 
2 
3 
 

Interculturalidade 
Voluntariado 

Património Cultural e 
Artístico 

- alertar os alunos para a 
importância da 
aprendizagem das línguas   
- promover a riqueza da 
diversidade linguística e 
cultural, que deve ser 
preservada e valorizada; 
- promover o 
conhecimento das 
tradições associadas às 
culturas das diferentes 
línguas; 
- desenvolver a 
capacidade de expressão 
oral e escrita; 
- desenvolver o gosto pela 
escola e pela 
aprendizagem;  
- fomentar o respeito por 
si mesmo e pelos outros; 
- desenvolver o 
pensamento reflexivo, 
crítico e criativo 

EB
2,

3/
S 

M
IC

M
 e

 d
a 

EB
1,

2,
3/

Ji
 d

as
 F

ur
n

as
 

Alunos do 2 .º e  
do  3 .º  c ic los  

Tela de 
projecção 
Projector 
6 
computadores 
3 tablets 
Cartolinas 
Fita adesiva 
Pioneses 

5€ 
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Feira do Livro 
 
- venda de livros 
 

27 a 31 de março 
 

1, 2, 3 
Interculturalidade 

 
Voluntariado 

- Aquisição/ 
desenvolvimento de 
hábitos de leitura; 

 
- Capacidade para 
apreciar textos literários. Ja

rd
im

 M
un

ic
ip

al
 

Bi
bl

io
te

ca
 d

a 
Es

co
la

 F
ur

na
s 

Toda a 
comunidade  

1 computador 
portátil  
2 Barracas 
Mesas (6) 
4 Cadeiras 
Sisal 
Cartolinas 
Fita adesiva 
Sacos de lixo 
Professores 
vigilantes 
(componente 
não letiva) 
Pioneses 

+- 50€ 

Semana das Línguas 
 
Atividades a definir por 
grupo 
Almoços temáticos 

8 a 11 de maio 
 

1, 2, 3 

Interculturalidade 
 

Voluntariado 
 

Património Cultural e 
Artístico 

- alertar os alunos para a 
importância da 
aprendizagem das línguas   
- promover a riqueza da 
diversidade linguística e 
cultural, que deve ser 
preservada e valorizada; 
- promover o 
conhecimento das 
tradições associadas às 
culturas das diferentes 
línguas; 
- desenvolver a 
capacidade de expressão 
oral e escrita; 
- desenvolver o gosto pela 
escola e pela 
aprendizagem;  
- fomentar o respeito por 
si mesmo e pelos outros; 
- desenvolver o 
pensamento reflexivo, 
crítico e criativo 

EB
1,

2,
3/

S 
M

IC
M

 e
 d

a 
EB

1,
2,

3/
Ji 

da
s 

Fu
rn

as
 

Toda a 
comunidade 

escolar 

Tela de 
projeção 
Projetor 
1 computador 
Cartolinas 
Fita adesiva 
Pioneses 

+- 50€ 
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Outros 
Centro Pedagógico 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de Intervenção 

(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos Local Destinatários 

Recursos  
(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 

Mostra de produtos do 
Centro Pedagógico 

 
Divulgação dos produtos e 
trabalhos que se realizam 
no CPP. 
 
- última semana de aulas de 
dez; 
- última semana de aulas de 
abril; 
- última semana de aulas de 
junho. 

1,2,3 e 4 
Desenvolvimento 

sustentável 

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 

Turmas UNECA 
DOV PROFIJ CL 

FPB3 e PPB2 

Produtos 
produzidos 

no CPP 
 

Professores e 
alunos do 

Centro 
Pedagógico 

0€ 
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Grupo de professores da EB 1, 2, 3 / JI de Furnas 

Atividade 
Breve descrição 
Calendarização 

Projeto Curricular 
Áreas de 

Intervenção 
(1, 2, 3 e/ou 4) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Domínios 

Competências/ 
Objetivos 

Local Destinatários 

Recursos  

(materiais / 
humanos) 

Previsão de 
custos 
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Percurso pedestre 
entre a Escola e a 
Lagoa das Furnas 
 
Limpeza de 
Trilho/separação de 
resíduos 
 
Piquenique ecológico 
e saudável 
 
Final do 2.º semestre 

(último dia de aulas do 
9.ºano) 

1,2,3 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 
Educação Ambiental 

 
Património natural, 
cultural e artístico 

 
Educação para Saúde 

 
Segurança Rodoviária 

- Promover hábitos de vida 
saudáveis (neste caso a 
alimentação, o exercício físico e 
o contacto com a natureza) 
- Conhecer a área onde se 
localiza a escola 
- Sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância do 
respeito pela natureza 
- Identificar alimentos saudáveis 
e sustentáveis 
- Desenvolver o espírito de 
solidariedade e partilha 
- Fortalecer laços e relações 
entre a comunidade educativa 
- Reconhecer a importância da 
biodiversidade  
- Reconhecer a importância da 
regra dos 3 R’s 
- Promover a participação dos 
encarregados de Educação nas 
atividades propostas pela escola  
- Identificar impactos da ação 
humana no território 
- Tomar consciência da 
necessidade de adotar medidas 
individuais e coletivas, no 
sentido de preservar o 
património natural, incrementar 
a resiliência e fomentar o 
desenvolvimento sustentável 
- Participar em ações de 
sensibilização ambiental tendo 
em vista transformar os 
cidadãos em participantes ativos 
na proteção dos valores da 
paisagem, do património e do 
ambiente.  

Tr
ilh

o 
da

 L
ag

oa
 d

as
 F

ur
na

s (
pa

rc
ia

l) 
Zo

na
 e

nv
ol

ve
nt

e 
à 

La
go

a 
da

s F
ur

na
s 

Pa
rq

ue
 d

e 
m

er
en

da
s 

 

Toda a 
Comunidade 
Educativa 
 
(atividade 
inicialmente 
destinada ao 2.º e 
3.º CEB 
podendo ser 
extensível ao Pré-
Escolar e 1.º CEB – 
apenas 
participariam no 
piquenique)  
 
Professores 
Responsáveis: 
Teresa 
Farmhouse 
Telma Bernardes 
Lúcia Baptista 

Equipa Saúde 
Escolar 
 
Eco Escolas: 
Sacos de lixo 
Luvas 
 
Professores 
Assistentes  
Operacionais 
 
Carrinhas e 
condutores da 
Junta de  
Freguesia das 
Furnas 
(para 
transportar os 
alunos Pré-
Escolar e 1.º CEB 
caso estes 
também 
participem) 

0€ 
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PROFIJ 
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Serviço de Psicologia e Orientação 
 

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. 

(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 
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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; 

- Alunos. 

- 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 

-Plano Anual de Atividades do SPO. 

  

- Setembro 2022. 
-Material informático. 

Psicólogas e Terapeuta da Fala 

-Relatório do Plano Anual de Atividades 

do SPO. 
- Julho 2023. 

-Material informático. 

Psicólogas e Terapeuta da Fala 

-Revisão do Regimento Interno do SPO - Julho a Setembro 2023. 
-Material informático. 

Psicólogas e Terapeuta da Fala  

-Pareceres para a Comissão de 

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

-Material informático. 

Psicólogas do SPO 

-Outros relatórios ou documentos 

estratégicos. 
- Durante todo o ano letivo. 

- Material informático. 

Psicólogas do SPO 

Colaboração com a Equipa de Saúde 

Escolar (ESE)* 

-Sessão de sensibilização acerca da 

ansiedade perante os exames 

nacionais. 

-Facultar informações pertinentes na 

gestão da ansiedade em contexto 

escolar; 

-Promover a aprendizagem de 

estratégias cognitivas e 

comportamentais ativadoras de 

confiança e bem-estar emocional. 

-Alunos do 11.º e 12.º anos de 

escolaridade. 
- Maio 2023. 

- Material informático. 

Marta Tavares 

Colaboração com o Centro de Formação 

da EBSP* 

 

-A definir. 
-Assistentes operacionais e assistentes 

técnicos. 
- A definir. 

- Material informático. 

Marta Tavares 

* Ao longo do ano letivo, serão articuladas atividades com a ESE e com o Centro de Formação da EBSP. 
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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 FP e casos 

referenciados. 

-Durante todo o ano letivo. 

-Programa de Orientação Escolar; 

-Testes Vocacionais; 

-Material Informático. 

Maria João Roque 

-Orientação Escolar e Profissional. 

-Exploração do perfil pessoal e 

vocacional; 

-Informação sobre oferta formativa. 

-Alunos do ensino secundário 

referenciados através do Espaço S. 
-Durante todo o ano letivo. 

-Material informático; 

-Testes Vocacionais. 

Maria João Roque 

-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. 

- Ao longo do 2.º semestre. 

- Guião de Entrevista; 

-Testes Vocacionais. 

Maria João Roque 
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TERAPIA DA FALA 

1. AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DA TERAPIA DA FALA  

Atividade 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. 
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1. AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DA TERAPIA DA FALA (continuação) 

Atividade Objetivo(s) Público-alvo Cronograma Recursos específicos 

-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 

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

Atividade Objetivo(s) Público-alvo Cronograma Recursos específicos 

-Apoios aos 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 

-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 2023. 

- Apresentação sobre a 

estimulação da linguagem 

de crianças em idade pré-

escolar/ escolar. 

 

 

NOTA: Todas as atividades previstas, no PAA, paras as valências de Psicologia e Terapia da Fala, poderão sofrer alterações de acordo com as condições disponíveis. 
 

 

 

 

 


