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INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas é um documento
orientador e um referencial de divulgação das dinâmicas desenvolvidas no meio escolar. Adiante
designado por PAA, é um instrumento que organiza e contextualiza as diversas atividades a
desenvolver ao longo do ano letivo 2020/2021, com objetivos pedagógicos e orçamentos previstos,
em articulação com o Projeto Educativo. A alínea d) do artigo 9º do Decreto-Lei no 137/2012 referese aos planos anual e plurianual de atividades como “os documentos de planeamento, que definem,
em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das
atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução”.
Este Plano pretende complementar e enriquecer o processo de ensino/aprendizagem
recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento dos alunos, quer no plano do
saber e dascompetências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica.
Foi elaborado após auscultação das diversas estruturas da comunidade educativa, de acordo
com os recursos humanos, materiais e financeiros existentes. É um documento aberto e atento às
oportunidades e necessidades que possam surgir, devendo ser, necessariamente, o ponto de
partida para o trabalho a desenvolver em cada turma/grupo, não podendo, contudo, ser redutor de
outras atividades de enriquecimento curricular que se considerem pertinentes para a melhoria das
oportunidades de aprendizagem dos alunos.
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MISSÃO

Tem como finalidade prestar à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando
uma resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico
da ESCOLA e promovendo uma atitude e cooperante.

VISÃO

Uma escola de referência pela humanização, abertura à comunidade, inovação e qualidade
do serviço educativo prestado.

PRINCÍPIOS E VALORES

•

Promover a cidadania responsável, a solidariedade e o respeito, potenciando as

capacidades de cada um;
•

Fomentar o sucesso escolar e profissional de todos;

•

Otimizar a reflexão, partilha e co-responsabilização numa perspetiva pluralista;

•

Incentivar o rigor, exigência e valorização do trabalho realizado.

PRIORIDADES DE AÇÃO

Tendo em conta o contexto educativo, entendemos orientar este Plano segundo os seguintes
pilares:
•

Cidadania Plena e Responsável

•

Promoção do Sucesso

•

Ligação à Comunidade
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OBJETIVOS OPERACIONAIS ANUAIS DO PROJETO EDUCATIVO

• Aumentar a qualidade do sucesso
• Contribuir para o desenvolvimento de novas competências e capacidades
• Incentivar à melhoria de desempenhos
• Manter as taxas de abandono e desistência escolar
• Adequar as atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de aprendizagem das
crianças e dos alunos
• Acompanhar e supervisionar a prática letiva
• Incentivar a utilização de metodologias ativas e experimentais no ensino e nas aprendizagens
• Otimizar o trabalho cooperativo entre docentes
• Reforçar a gestão articulada do currículo
• Reforçar a participação na vida da escola e a assunção de responsabilidades
• Promover o cumprimento das regras e disciplina
• Intensificar formas de solidariedade
• Reforçar a dimensão artística e desportiva
• Adequar o currículo ao meio envolvente
• Desenvolver projetos, parcerias e soluções inovadoras
• Potenciar o contributo da escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente
• Mobilizar os recursos da comunidade educativa
• Reforçar o grau de satisfação da comunidade educativa
• Motivar a comunidade educativa
• Otimizar a eficácia dos circuitos de informação e comunicação externa
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CALENDÁRIO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO
CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADES

16/setembro/2020: Apresentação (todos os
alunos)
17/setembro/2020: Atividades letivas de acordo
com os respetoivos horários
18/dezembro/2020

Início das atividades letivas (1º Período)

Final do 1º Período

21, 22, e 23/dezembro/2020

1º Momento de avaliação

21/dezembro/2020 a 31/dezembro/2020
(inclusivé)

1ª Interrupção das atividades letivas (Natal)

4/janeiro/2021

Início das atividades letivas (2º Período)

15 a 17 de fevereiro de 2021

2ª Interrupção das atividades letivas (Carnaval)

24/março/2021

Final do 2º Período

25, 26 e 29 de março de 2021

2º Momento de avaliação

25/março/2021 a 5/abril/2021 (inclusivé)

3ª Interrupção das atividades letivas (Páscoa)

6/abril/2021

Início das atividades letivas (3º Período)

9/junho/2021

Final do ano letivo - 9º ano

15/junho/2021

Final do ano letivo - 7º e 8º anos

30/junho/2021

Final do ano letivo - Pré-escolar, 1º e 2º ciclos

11,14 e 15/junho/2021 – 9ºano
16,17 e 18 / junho/ 2021 -,7º e 8º anos
1,2 e 5/ julho/ 2021 – Pré-escolar,1ºe 2º ciclos
Após afixação das pautas com os resultados dos
exames 9º anos - julho

3º Momento de avaliação
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PLANEAMENTO EDUCATIVO – CALENDARIZAÇÃO DE TODAS AS REUNIÕES

1º Período – 16 de setembro a 18 de dezembro
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho de Diretores de Turma
Conselhos de Turma
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselhos de Turma Intercalares
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho de Diretores de Turma
Conselhos de Turma (final de período)

2 e 10 de setembro
3, 4 e 9 de setembro
7 de setembro
11 e 14 de setembro
7 de outubro
14 de outubro
26 de outubro a 13 de novembro
18 de novembro
25 de novembro
2 de dezembro
21,22 e 23 de dezembro

2º Período – 4 de janeiro a 24 de março
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho Pedagógico
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho Diretores de Turma
Conselhos de Turma Intercalares
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho Diretores de Turma
Conselhos de Turma (final de período)

6 de janeiro
13 de janeiro
20 de janeiro
3 de fevereiro
3 de fevereiro
8 a 24 de fevereiro
3 de março
10 de março
17 de março
25, 26 e 29 de março

3º Período – 6 de abril a 9, 15 ou 30 de junho
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho Pedagógico
Conselho Pedagógico
Departamentos / Grupos Disciplinares
Conselho Diretores de Turma
Conselhos de Turma
Conselho Pedagógico

14 de abril
21 de abril
12 de maio
19 de maio
26 de maio
11 a 18 de Junho e 1,2 e 5 de julho
em dia a determinar
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CALENDÁRIO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO – PROVAS E EXAMES
CALENDARIZAÇÃO

ATIVIDADES

Professores (Apoio do
SPO e do NAE)
Escolas de 1º Ciclo

janeiro a maio/2021

Matrículas 1º ciclo

março 2021

Elaboração das matrizes e provas de equivalência à
frequência

abril/2021

Provas de Equivalência à Frequência (1º/2º/3º Ciclos):
aprovação das matrizes

maio/junho/2020

Provas de Aferição do 1º ciclo: 2º ano
Entre 17 e 26 de maio - Exp.Artísticas e Físico-Motoras
16 de junho - Matemática e Estudo do Meio
18 de junho – Português e Estudo do Meio
Provas de Aferição do 2º ciclo: 5º ano
4 de junho - Português e Português Língua Segunda
8 de junho - Inglês
Entre 17 e 26 de maio – componente de interacção oraL de
Inglês
Provas de Aferição do 3º ciclo: 8º ano
4 de junho – Matemática
8 de junho – Inglês

Maio e Junho/2021

Análise e seleção de manuais escolares (6ºano)

Junho/2021

Provas finais 3º ciclo – 1ª fase
17 de junho - PLNM
21 de junho – Matemática
25 de junho - Português; Português Língua Segunda
Provas finais 3º ciclo – 2ª fase
20 de julho - Matemática
22de julho – Português; Português Língua Segunda; PLNM

Julho/2021

ATRIBUIÇÃO

Provas de Equivalência à Frequência - 1ª fase:
1ºciclo – 5 de julho a 15 de julho
2ºciclo – 5 de julho a 15 de julho
3º ciclo – 17 de junho a 9 de julho
Provas de Equivalência à Frequência - 2ª fase:
1º,2º e 3º ciclos – 20 a 30 julho

Professores de 1º/ 2º/3º
Ciclos
Conselho Pedagógico
Departamentos
Ministério da Educação

Ministério da Educação

Ministério da Educação

Grupos Disciplinares /
Professores Titulares de
Turma

Ministério da Educação

Ministério da Educação

Grupos Disciplinares

Afixação de pautas 1ª fase:
1º e 2º ciclo – 16 de Julho / 3º ciclo – 13 de julho
Afixação de pautas 2ª fase:
1º e 2º ciclo – 2 de agosto / 3º ciclo – 5 de agosto
Afixação dos resultados dos processos de reapreciação
1º, 2º e 3º ciclo: 1ª fase - 13 de agosto
2ª fase - 27 de agosto

Previsão de turmas
Distribuição do serviço docente
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Avaliação do P.A.A. 2020/2021
Elaboração do P.A.A. 2021/2022

Todas as estruturas
educativas

Matrículas: 2º e 3º ciclo

Serviços
Administrativos

Formação de turmas

Direção Executiva

Julho, Agosto e
Setembro/2021

Avaliação do P.A.A. 2020/2021
Elaboração do P.A.A. 2021/2022

Agosto/2021

Elaboração de horários

Todas as estruturas
educativas

Direção Executiva

Reajustamentos na distribuição de serviço docente
Direção Executiva
Requisição de professores

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E DE COMPLEMENTO CURRICULAR

DEPARTAMENTOS / GRUPOS DISCIPLINARES / ESCOLAS DE 1º CICLO / JARDINS DE
INFÂNCIA

As atividades integradas neste plano são do âmbito da organização pedagógica, áreas
disciplinares e direção de turma, sendo, portanto da responsabilidade dos Departamentos, Grupos
Disciplinares, Direções de Turma, Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico e Direção Executiva
e visam:

•

Melhorar o processo de ensino / aprendizagem;

•

Fazer a articulação vertical e horizontal dos conteúdos de ensino;

•

Desenvolver atividades integradoras do saber;

•

Valorizar a Língua Portuguesa como património nacional e veículo de todos os saberes;

•

Promover o trabalho de colaboração entre professores dos vários departamentos e

diferentes ciclos;
•

Fomentar a participação dos alunos na vida escolar;

•

Desenvolver a autonomia, a confiança e o respeito pelos outros;

•

Fomentar a responsabilidade dos alunos perante os seus direitos, deveres e liberdades.
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AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será feito, ao longo do ano, pelos
Coordenadores de
Departamento, pela equipa do PAA e Conselho Pedagógico.
As datas constantes deste documento são as constantes das planificações e planeamento anual
podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do agrupamento.
A avaliação será efectuada no final de cada período, em grelha própria, pelos responsáveis das
atividades e no final no ano letivo pela equipa que coordena o projeto e Conselho Pedagógico.
Na avaliação ter-se-á em conta o grau de consecução das atividades planificadas, a articulação
com o
Projeto Educativo e o Projeto Curricular do Agrupamento e ainda o empenho/participação na
procura da melhoria da qualidade e satisfação da comunidade envolvente.
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LISTA DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E DE COMPLEMENTO CURRICULAR
DEPARTAMENTOS / GRUPOS DISCIPLINARES / ESCOLAS DE 1º CICLO / JARDINS DE INFÂNCIA
Informações para consulta das atividades e datas:
a) Na primeira grelha estão os Projetos desenvolvidos no Agrupamento;
b) Na segunda grelha estão os Clubes existentes no Agrupamento.
c) Na terceira grelha surgem as Atividades que decorrem ao longo de todo o ano letivo; estas estão divididas por períodos (1º, 2º e 3º) e, dentro de cada um
deles, aparecem agrupadas pelo mês de realização (ou início) das mesmas
d) Em cada mês surgem primeiro as atividades que decorrem durante todo o mês ou período; depois aparecem as atividades do respetivo mês mas que
ainda não têm data definida; as atividades com data definida surgem depois e estão ordenadas cronologicamente
e) As atividades que decorrem ao longo de um período letivo são apresentadas no início desse período (no primeiro mês de cada período), ordenadas pela
data de início da sua realização e com essa indicação, caso exista (exemplo: ao longo do 1º período, com início em Outubro)

CLUBES

PROJETOS

Desporto Escolar:

Auto-avaliação e Plano de Melhoria
Educação pelos Pares
EcoEscolas
Crescer Saudável
Parentalidade Sábia
Parlamento dos Jovens
Gabinete de Aptidão Física

PAA – 2020/21

Futsal, Badminton e Atletismo

Ciência Viva
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público
coordenadora Alvo

AO LONGO DO ANO LETIVO
Exposições temporárias Nivel de
participação
de toda a
comunidade

Maior número de Professores de
visitas de
EV e EP
elementos da
comunidade

Sensibilizar para o património cultural e
natural.
Desenvolver o sentido estétrico e a
criatividade

Visita virtual a definir

Participação
dos alunos

100% dos
alunos

Datas
História,
Comemorativas História e
Geografia de
Portugal

Demonstrar a importância presente e
futura de acontecimentos ocorridos na
evolução das sociedades e de Portugal
em particular

Sala de aula /
Exposições /
Cartazes

Elaboração de 1 artigo mensal
reflexões e de
artigos para a
Página da
Escola

Ano
Internacional
para a
eliminação do
trabalho infantil

Educar para os direitos humanos numa
sociedade global
Sensibilizar para a diferença e aceitação
dos outros
Dar a conhecer instituições de apoiuo à
criança

Exploração da
Participação
declaração Universal
dos alunos
dos Direitos Humanos e
Convenção sobre os
Direitos das Crianças
Elaboração do Laço
Azul;
Videos e Histórias

Exposições
(Sala de
Exposições)

Sensibilizar os Divulgar e valorizar os trabalhos
alunos para a realizados pelos alunos.
área das artes

Visitas Virtuais
(a definir)

1ºCEB

PAA – 2020/21

1ºCEB
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100% dos
alunos

Comunidade
escolar

Professores

Alunos

Grupo de
História e
Biblioteca
Escolar

Alunos do
3ºciclo e
Com.
Educativa

Professores

Alunos
Professores
Comunidade
Educativa

Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público Alvo Data
coordenadora
prevista

AO LONGO DO ANO LETIVO
Comemoração
dos 50 anos da
Escola Martim
de Freitas

1ºCEB

Comemoração dos 50 anos da Escola
Martim de Freitas

Pesquisas;
Participação
Elaboração de
dos alunos
trabalhos e exposições;
Elaboração de friso
cronológico;
Convite a antigos
alunos

Comemoração
dos 50 anos da
Escola Martim
de Freitas

História,
Biblioteca

Comemorar os 50 anos da nossa
escola;
Valorizar a figura do patrono;
Refletir sobre os desafuios do presente
e o futuro da nossa escola

Elaborar um folheto/BD
sobre o Patrono da
escola;
Recolha de espólio e
exposição sobre a
evolução da C.E.

Cartazes,
Envolver 60% Grupoi de
História e BE
folhetos,
da C.E.
exposições,
debates, movie
maker

Comemoração
dos 50 anos da
Escola Martim
de Freitas

HGP
Biblioteca

Comemorar os 50 anos da nossa
escola;
Valorizar e conhecer a figura vde
Martim de Freitas;
Criar sentimentos de inclusão e
pertença à comunidade educativa;
Reconhecer a acção de Martim de
Freitas e valorizar a diginidade humana.

Elaborar pequenas
biografias sobre Martim
de Freitas recorrendo a
pesquisa para figurar
numa exposição

Cartazes,
folhetos,
exposições e
debates

Envolver 80% HGP e BE
dos alunos

Alunos das
turmas do 5º
ano

Arco Íris das
emoções

SPO

Desenvolver competências
socioemocionais e de auto-regulação

Sessões em grupo

Número de
alunos
envolvidos

Participação
de todos os
alunos de 5
anos

Alunos do
pré-escolar
do
agrupamento

PAA – 2020/21
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100% dos
alunos

Professores

Alinos
Professores
C.Educativa

Turmas do 3º
ciclo e
comunidade
escolar
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ATIVIDADES- AO LONGO DO ANO LETIVO
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias /
Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenad
ora

Público Alvo

AO LONGO DO ANO LETIVO
Projeto Sarilhos SPO
do Amarelo

Promover a autonomia e os processos de Sessões em grupo
regulação

Exposições

Educação
Divulgar os trabalhos realizados
Visual,
pelos alunos.
Expressão
Plástica, PréEscolar

Caderno das
Letras

Português,
Biblioteca

Programa
Orientação
Vocacional

Projeto de
Escrita
(Oficinas de
Escrita)

PAA – 2020/21

de SPO

Português

Número de alunos
envolvidos

Nível de
participação de
todas as turmas

Exposições
temporárias

Estimular a escrita; estimular o gosto pela Produção, em
língua portuguesa; adquirir competências contexto de sala de
no uso da língua materna e não materna. aula, de textos
diversos.

Envolvimento dos Três textos por
alunos na produção turma.
escrita ao longo do
ano.

Ajudar os alunos na construção do seu
projeto de futuro

Sessões semanais
em grupo (12) e 1
sessão individual

Planificar, textualizar e rever textos de
diferentes tipologias.

Planificação e escrita Participação dos
de textos.
alunos.
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Participação de
todos os alunos
do 1º ano do
Agrupamento
Uma exposição Profs
por bloco (A, B, EV/ET
(2º ciclo)
C, D e E)
EV
(3º ciclo)

Número de alunos
envolvidos

Comunidade
Escolar

Professores 1º, 2º, 3º
de português Ciclos e CEO.

Participação de SPO
50% dos alunos
do 9ºano

1000 textos.

Alunos do 1º
ano do
Agrupamento

Alunos do 9º
ano

Professores Alunos dos 2º
de Português. e 3º Ciclos.

Data
prevista
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ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LETIVO
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público
coordenadora Alvo

Data
prevista

AO LONGO DO ANO LETIVO
Pandemia
COVID-19

PES

Sensibilizar a comunidade educativa para
a importância do comportamento
individual/coletivo na Pandemia COVID19

Divulgação de
informação alusivas à
temática-Pandemia
COVID-19

Número de
participantes
envolvidos

100% de
participantes
envolvidos

Equipa do PES Comunidade
educativa

Projeto
PES
Educação pelos
pares- CAOJ
Coimbra

Intervir no âmbito da Educação para a
Saúde, em áreas fundamentais como a
educação em sexualidade, a prevenção
da infeção VIH/SIDA e o consumo de
substâncias psicotivas,tendo como
denominador comum, o desenvolvimento
de competência pessoais e sociais.

Divulgação de
Número de
informação alusiva à
participantes
temática- prevenção da envolvidos
infeção VIH/SIDA

100% dos
participantes
envolvidos

Equipa do PES Comunidade
educativa

Visita de estudo Ciências
à ETA ou ETAR Naturais

Sensibilização para os problemas do uso Visita de estudo
dos plásticos

Dias
comemorativos

Eco Escolas Celebrar e sensibilizar para dias do
calendário
C.N.

Perspetiva
Educação
evolutiva da
Especial
educação
especial nos
últimos 50 anos

PAA – 2020/21

Aprofundar os conhecimentos sobre os
acontecimentos vividos na(s)
comunidade(s) educativa(s) que
constituem hoje o Agrupamento de
escolas MF.
Divulgar os acontecimentos vividos na(s)
comunidade(s) educativa(s) que
constituem hoje o Agrupamento de
escolas MF.

Grau de
satisfação da
ação

Celebrar e sensibilizar Celebrar e
para dias do calendário sensibilizar
para dias do
calendário
Reuniões presenciais Participação
ou virtuais nas
dos alunos do
diferentes turmas;
Agrupamento
atividades de
(JI, 1º, 2º e 3º
planificação do tópico CEB)
do subtema,
preparação da
pesquisa; elaboração
de guiões para recolha
de informação; consulta
de documentos
normativos, fotografias
e registos em diversos
suportes; entrevistas
a
15
docentes, alunos, pais,
assistentes técnicos e
operacionais,

Sustentabilidade Ciências
Naturais

?
5º ano de
escolaridade

Aumentar a
consciência dos
alunos para
questões de
saúde e
ambiente
Participação de
todas as
escolas/JI do
Agrupamento

Ciências
Naturais / Eco
Escolas / PES

2º e 3º ciclo

Professores de
educação
especial das
diferentes
escolas e outros
professores

Alunos do JI,
1º, 2º e 3º
CEB;
Educadores,
PT e DT
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ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LETIVO
Título

Depar. /
Disciplin
a/
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público
coordenadora Alvo

AO LONGO DO ANO LETIVO

LIiteracia dos
media e da
informação

BE

Apoiar o desenvolvimento do currículo,
Formação no âmbito
contribuindo para a formação na literacia
das tecnologias de
dos media e da informação; dotar os alunos informação e
de conhecimentos necessários para o seu comunicação; trabalho
uso criativo, informado e responsável.
colaborativo com
Contribuir para a inclusão numa sociedade professores centrado
dominada pelas tecnologias e pelos media. na pesquisa e
apresentação da
informação.

Equipa da BE

Turmas das
Escolas com
Biblioteca
Escolar (4.º e
5.º anos)

Literacia da
leitura

BE

Sessões de leitura e de
compreensão de obras
do currículo de
português.

Equipa da BE

Alunos do 1.º
ciclo do
ensino básico

Oficinas de
Escrita Criativa

BE

Promover a leitura, a cidadania ativa e a
aprendizagem ao longo da vida. Refletir e
compreender os textos multimodais.
Dominar as diferentes formas de
expressão: oral, escrita e multimédia.
Trabalhar a leitura e as literacias a ela
associadas.
Desenvolver a criatividade no exercício da
escrita . Aprender técnicas de produção
textual. Promover o gosto pela escrita e
leitura. Estímular a imaginação e
criatividade, assim como o reforço das
aptidões ao nível da expressão escrita,

Sessões de escrita
criativa, apresentação
de ferramentas digitais
de produção textual.

Equipa da BE

Aos alunos
de todos os
ciclos de
educação e
ensino.

CONCURSO
LITERÁRIO

Prof.
titulares e
prof. de
Português,
BE
BE

Desenvolver o gosto pela leitura e escrita.
Promover e incentivar o desenvolvimento
da criatividade.

Tema aglutinador do
agrupamento

Professores
titulares e
professores de
Português,
Equipa BE

Alunos dos
1.º, 2.º e 3.º
ciclos

Atrair as crianças para o universo da
literatura. Ajudar na formação de novos
leitores. Promover o gosto pela leitura
Estimular a curiosidade pelos saberes e o
gosto pela descoberta.

Dinamização e animação de um conto,
ou uma pequena história, que poderá
servir de base à realização de trabalhos
no âmbito das expressões.

BE

HORA DO
CONTO

PAA – 2020/21

Data
prevista

16

1ºperiodo

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas
_________________________________________________________________________

ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LETIVO
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público
coordenadora Alvo

AO LONGO DO ANO LETIVO
LITERACIA DA BE
LEITURA

Estimular o gosto pela leitura e pela escrita. Sessões de leitura e de
Promover hábitos de leitura.
compreensão de obras
do currículo de
português.

BE

Alunos do
1.ºciclo do
ensino básico

Comemorar a
Ler

BE

Celebrar os dias comemorativos do
calendário atual associando leituras

BE

Turmas do
3.º Ciclo do
ensino básico

Hora de LER+

BE

Contribuir para o desenvolvimento do gosto sessões de leitura,
e competência da leitura
multitemáticas e
multimodais

BE

Todos os
níveis de
educação e
ensino

BAÚS DE
LEITURA

Concurso
Nacional de
Leitura

Promover a circulação dos Baús de Leitura entrega/empréstimo às
entre os JI e escolas sem BE, o CEO e a Escolas do 1º Ciclo que
Casa Acreditar
não têm biblioteca, de
Baús contendo livros
selecionados e
adaptados às idades
das crianças.
Promover hábitos de leitura;
Estimular o gosto pela leitura.

Docentes
de
Português e
da Equipa
da BE
Miúdos a Votos Docentes Envolver os alunos em processos
de
democráticos de decisão e promover a
Português e participação dos alunos na promoção dos
da Equipa livros e da leitura, fomentar o gosto pela
da BE
leitura. Perceber como se organizam e
para que servem umas eleições.

PAA – 2020/21

leitura de textos de
tipologia variada
relacionados com os
dias comemorativos.

eleição dos livros
preferidos (1º ao 9º
ano)

17

Alunos do JI
Alunos do 1º
ciclo sem
biblioteca e
CEO
Docentes de
Alunos do 1.º
Português e da ciclo (3.º e 4.º
Equipa da BE
anos) e 2.º e
3.º ciclos
Docentes de
Alunos dos
Português e da 1.º, 2.º e 3.º
Equipa da BE
ciclos

Data
prevista
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ATIVIDADES - AO LONGO DO ANO LETIVO
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público
coordenadora Alvo

AO LONGO DO ANO LETIVO
LER+ ESPAÇO Docentes de
Português,
de
Expressões
e da Equipa
da BE

Estimular a curiosidade científica, espírito
crítico e gosto pela aprendizagem e pela
descoberta;Promover a leitura e a
escrita;Favorecer a colaboração e a
interdisciplinaridade;
Desenvolver competências em literacia
científica e tecnológica na área da
Astrofísica e Ciências do
Espaço;Desenvolver competências de
comunicação.

Criação de um objecto tridimensional;
Produção de um texto científico/literário
de ficção ou divulgação
científica;Divulgação e apresentação
dos trabalhos finais.

Docentes de
Alunos dos
Português, de 1.º, 2.º e 3.º
Expressões e ciclos
da Equipa da BE

LER PARA SER BE
- TODOS
1º CEB
JUNTOS
PODEMOS LER

Proporcionar oportunidades de leitura
para todos os alunos. Desenvolver a
literacia. Garantir a igualdade de
oportunidades quer em contexto
sóciocultural, quer em situação de
aprendizagem.

Biblioteca Inclusiva;
atividades de promoção
da leitura e da escrita

BE + EB1 de
Santa Cruz e
Conchada + H.
Pediátrico +
CEO+ U.E.E.

Internet Segura

BE

Sensibilizar os alunos para a importância Atividades dinamizadas
de utilizar a internet de forma segura e
pelos profissionais da
responsável
PJ e pela Equipa da BE

Programa de
higiene oral

BE

Reconhecer a importância da higiene oral
na nossa qualidade de vida,
estabelecendo uma relação com a
alimentação

SOBE: Atividades
dinamizadas pelos
profissionais do Centro
de Saúde de Celas;

Equipa da BE e Alunos do 1.º
Centro de Saúde ciclo e UEI
de Celas

Promover hábitos de leitura e de escrita;
estimular o gosto pela poesia ; incentivar
os docentes a realizarem com os alunos
oficinas de escrita e leitura de poesia, de
modo a estimular a sua imaginação e o
ato de escrever poesia

produção de textos;
afixação de cartazes,
seleção dos textos.
Ilustração de um poema
de Luisa Ducla Soares
(Ilustrações para Luisa),
desafio da Biblioteca
Municipal

Docentes de
Alunos do
Português e do 1.º, 2º e 3º
1º ciclo. Equipa ciclos
da BE.

HÁ POESIA NA BE
ESCOLA
1ºCEB
Português

PAA – 2020/21
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CE, alunos
internados no
Hospital
Pediátrico e
utentes da
Acreditar

Equipa da BE e Alunos do 3.º
Inspetor da
ciclo
Polícia Judiciária

Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público Alvo Data
coordenadora
prevista

1ºPERÍODO (ao longo de ... ) e setembro
Reunião Virtual 1º CEB
de Pais/
Encarregados de
Educação
Visita virtual
(local a definir)

Pré-Escolar

Ação de
Educação
formação interna Física,
de Dança
Dança

Informar os Pais/Encarregados Educação Reunião Virtual de
Encarregados de
da orgânica da escola:
Pais/Encarregados de Educação
-Tomada de conhecimento dos
Educação
presentes
documentos relativos ao funcionamento
do ano letivo
Estimular a curiosidade e o desejo de
Utilização das TIC como nº de alunos
Motivar
os Pais/ Encarregados
novas aprendizagens.
Adquirir de
ferramenta de
participantes
Educação para através
o acompanhamento
do
conhecimentos
das TIC
aprendizagem
percurso escolar dos seus educandos e
para a importância da interação EscolaFamília
Reforço dos conhecimentos e
Ação de Formação
Número de
competências dos docentes de Educação interna
professores de
Física com vista à lecionação da disciplina
EF presentes
de C.E.A. – Dança.

Receção aos
alunos

1º CEB

Integrar os novos alunos no meio escolar
Consciencializar os alunos para a
importância das regras básicas de
convivência social

Pré-escolar:
Receção aos
novos alunos

Pré-Escolar

Facilitar a integração das novas crianças
no JI. Promover o contacto entre EE e JI

Início das
1º CEB
atividades letivas

Receção aos alunos
pelos professores
titulares
Visita às instalações

Troca de informações
Divulgação
de regras
entre EE e as
educadoras
Visita guiada d às salas
de atividades do JI
Acolher os alunos na escola.
Atividades de
Apresentar e integrar os novos alunos na acolhimento
turma.
Relembrar aos alunos a importância das
regras básicas de
convivência/distanciamento social e
normas de conduta em contexto escolar.

PAA – 2020/21
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100% dos
Professores
Encarregados
de educação

Pais /
Encarregados
de Educação

100% de
Educadoras
participação
por parte dos
alunos

Crianças

7 professores Paula Ruas,
Grupo EF
de EF
presentes

Prof.s de EF 3 set.
da Martim de
Freitas

Todos os alunos 100% dos
alunos

Professores

Todos os
alunos

16 set.

Todas as
crianças que
estão pela
primeira vez nos
JI
Alunos dos 1.º,
2.º, 3.º e 4.º anos

75% das
crianças

Educadoras

100% dos
alunos

Professores

16 set.
Pais/EE e
crianças que
vem para o JI
pela primeira
vez
17 set.
Alunos
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
Público Alvo Data
coordenadora
previs
ta

1ºPERÍODO outubro
Dia Mundial da
Música

1º CEB

Desenvolver o gosto pela música.
Desenvolver a acuidade auditiva.

Atividades no âmbito Número de
das expressões.
alunos
Pesquisa e audição participantes
de músicas
tradicionais de outros
povos.

Eu com os outros SPO

Promover o sentimento de pertença à
turma e à escola

Ação de formação na Número de
Participação de
Articulação com os
turma
alunos envolvidos 99% dos alunos
Técnicos das AEC
do 5º ano

Workshop
Ciências
"Mistérios da Luz Físicoe da Imagem"
Química

Contribuir para a literacia científica e
Palestra e debate
tecnológica dos alunos e da comunidade
educativa, proporcionando ambientes
formais e não formais de aprendizagem
que estimulem o entusiasmo e gosto pela
ciência e pela aprendizagem ao longo da
vida.
Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
a importância da Saúde Mental
informação alusiva à
Temática- Saúde
Mental

Dia Mundial da
Saúde Mental

PES
Ciências
Naturais

Dia Mundial da
Alimentação

PES
Ciências
Naturais

Animação
Educação
Musical do Sarau Musical
de Entrega de
Diplomas

PAA – 2020/21

100 % dos
alunos

Professores do
1ºciclo e BE

Alunos
do 1º Ciclo

Alunos do 5º
ano do
Agrupamento

Número de
turmas
participantes e
grau de
satisfação dos
alunos

Envolvimento, Professores do
pelo menos, de grupo 510
1 turma.

Alunos do 7º
ao 9º Anos de
escolaridade

Número de
participantes
envolvidos

100% dos
participantes
envolvidos

Equipa PES

Comunidade
educativa

10 out.

Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
Número de
a importância da temática- Alimentação
informação alusiva à participantes
Saudável
temática
envolvidos

100% dos
participantes
envolvidos

Equipa do PES Comunidade
educativa

16 out.

Grupo
Disciplinar de
Educação
Musical

29 out.

Partilhar conhecimentos e competências
adquiridas;
Interagir com comunidade escolar;
Produzir um evento musical.

Interpretação de
Músicas /
Apresentação e
Socialização

20

Turmas do 6ºano Participação de
50% dos alunos
do 6º ano
Educação
Musical

Comunidade
Escolar
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

1ºPERÍODO - novembro
“A ler e a contar 1º CEB
na biblioteca
Português,
escolar”
TIC,
Biblioteca

Promover a leitura, o livro e autores
Encontros com
convidados;
Escritores
Sensibilizar para a importância da leitura;

Vamos viver o
1º CEB
Assinalar a quadra natalícia.
Natal - Concurso Português, Associar a leitura à expressão plástica.
de postais
Expressão
Promover a imaginação e criatividade.
Plástica, BE

Participação dos 100% dos
alunos
alunos

Elaboração de um
postal de Natal,
inspirado na leitura de
um conto.

Participação dos 50% dos alunos Professores, BE Alunos do 1º
alunos
em articulação ciclo
com a R.C.B.

Passo a passo SPO
para lidar com a
ansiedade

Promover competências para conhecer a Ação de formação na
ansiedade em si e em saber como lidar
turma
com este estado emocional

Semana da
Ciências
Cultura Científica FísicoQuímica

Incentivar e sensibilizar a curiosidade
dos alunos pelo conhecimento científico

Intercycling e
Central
Hidroelétrica da
Aguieira

Número de
turmas
participantes e
grau de
satisfação dos
Exprimir oralmente e por escrito, ideias
Sessão na Semana da alunos.
matemáticas; escrever textos organizados Cultura Científica Números no Universo

CECA (Cultura, BE
Escrita, Ciência,
Arte)

PAA – 2020/21

Número de
alunos
envolvidos

Exposição de Trabalhos Número de
e outros
turmas/alunos
participantes

Ciências
Proporcionar ambientes formais e não
Visita de estudo
Físicoformais de aprendizagem que estimulem
Química
o entusiasmo e gosto pela ciência
Ciência Viva

21

Professores, BE Alunos do 1º
em articulação ciclo
com a R.C.B.

Participação de SPO
99% dos alunos
do 7º ano

Alunos do 7º
ano do
Agrupamento

Envolvimento
Professores de
das turmas com F.Q.
FQ

Toda a
comunidade
escolar

Envolvimento, Professores do
pelo menos, de grupo 510
1 turma.

Alunos do 7º
ao 9º Anos
de
escolaridade

Professora
Etelvina Flores
(Matemática)
e Biblioteca
Escolar

Todos os
alunos do 5º
ano

Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina
/ Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

1ºPERÍODO -novembro
Workshop
"Robótica/Introduç
ão ao arduíno,
Robot Anprino e
Drone"

FísicoProporcionar ambientes formais e não
Divulgação de
Química,
formais de aprendizagem que estimulem o informações sobre
TIC
entusiasmo e gosto pela ciência e pela
robótica. Demonstração
Ciência Viva aprendizagem ao longo da vida.
do funcionamento de
um drone.

Magusto

1º CEB

Número de
Envolvimento, Professores do Alunos do 7º
turmas
pelo menos, de grupo 510 e 550 ao 9º Anos
participantes e 1 turma.
de
grau de
escolaridade
satisfação dos
alunos

Desenvolver os valores de solidariedade e Realização de trabalhos Participação
de partilha.
de Expressão Plástica. dos alunos
Exploração e
Valorizar tradições.
dramatização de
histórias alusivas ao
tema.
Pré-escolar:
Pré-Escolar Reviver e valorizar as tradições;
Lanche - castanhas
Todos os
Comemoração do
Comemorar a data e a lenda associada; Entoação
assadas de canções grupos
alusivas.
S. Martinho
Assar castanhas e degustar (por sala)
ATELIÊS DE
POESIA

BE

100% dos
alunos

Professores

Alunos do 1º 11 nov.
ciclo

80% das
crianças

Educadoras

Crianças

realização
Recolha dede sessões
de
leitura, criação e
provérbios/ditados
escrita
de poesia.
populares

Prof.Fernanda Alunos do 1º
Braz e Dr. João ciclo e 9º ano
Rasteiro.

dezembro
Proposta - Festa
de Natal
direcionada aos
alunos

1º CEB

Cabaz solidário
Geografia
(A recolha dos
bens será feita
desde o dia 1 de
dezembro até ao
último dia de
aulas)
PAA – 2020/21

Educar para os valores de Formação
Ida a um espetáculo.
Pessoal e Social
Promover momentos de partilha e convívio
Desenvolver competências artísticas
Mostrar atitudes solidárias para com os
outros

Ida a um
espetáculo.

Recolha de bens
Número de
alimentares não
cabazes
perecíveis para entregar elaboradaos
às famílias mais
carenciadas da escola
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100% dos
alunos

Professores

Alunos
Comunidade
Educativa

10 cabazes

Professores de
Geografia e
outros que
quiserem
participar na
atividade

Todos os
alunos e
professores

11 nov.
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

1ºPERÍODO – dezembro
Pré-escolar:
Comemoração
do Natal

Pré-Escolar

Mini-Projeto de
investigação
científica
"Método
Científico"

Ciências
Desenvolver o espírito crítico e criativo
Físicodos alunos, fomentando o prazer de
Química
aprender e comunicar ciência.
Ciência Viva

Postal de Natal

Educação
Visual

Partilhar o espírito Natalício divulgando os Exposição na Biblioteca Nível de
Participação dos Profs
trabalhos realizados pelos alunos.
participação alunos do 5º ano EV
dos alunos do
2ºCiclo
5º ano

Dia Mundial de
Luta Contra A
SIDA

Ciências
Naturais

Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
a importância da temática- HIV/SIDA
informação alusiva à
temática- HIV/SIDA

Número de
participantes
envolvidos

Torneio
Interturmas de
Futsal do 8º ano,
Masculino e
Feminino.

Educação
Física, Clube
de Desporto
Escolar

Promover o gosto pela prática regular de Torneio de Futsal 5x5.
atividades físicas, através da educação
Equipas masculinas e
para a prática desportiva sem
femininas.
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Número de
Participação de
turmas
80% das turmas
participantes. com equipas
masculinas (7
turmas) e de
50% das turmas
com equipas
femininas (4).

PAA – 2020/21

Cultivar os afetos; Proporcionar momentos Troca de postais entre Todos os
de festa e alegria; Promover o convívio;
os JI e as escolas do 1º grupos
Sensibilizar os alunos para a existência de CEB mais próximas e
outros JI, escolas e outros serviços
outros serviços da
comunidade.

80% das
crianças e
famílias

Educadoras

Desenvolvimento de um Número de
Envolvimento, Professores do
pequeno trabalho de
alunos
pelo menos, de grupo 510
investigação
participantes e 10 alunos.
colaborativo.
grau de
satisfação dos
mesmos

23

100% dos
participantes
envolvidos

Crianças

Alunos do 7º
ao 9º Anos e
Comunidade
Educativa

Comunidade
escolar

Equipa do PES Comunidade 1 dez.
educativa

Pedro Fafiães
Rui Silva
Grupo
Disciplinar de
Educação
Física.

14 dez.
Alunos da
Martim de
Freitas do 8º
ano.
10 alunos por
equipa.
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Taça “Miguel
Santos” - 3ª
edição -.

Educação
Física, Clube
de Desporto
Escolar

Homenagem ao colega Miguel Santos.
Promover o gosto pela prática regular de
atividades físicas, através da educação
para a prática desportiva sem
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Jogo-convívio de
Número de
Futsal, entre uma
alunos
Seleção Masculina do participantes.
9º ano com uma Equipa
do C.E.O. (Juvenis /
Juniores).

Participação de Nuno Barroso
12 alunos do 9º Grupo
ano e de 7
Disciplinar de
alunos do
Educação
C.E.O..
Física.

14 dez.
Alunos da
Martim de
Freitas do 9º
ano.
Alunos do
C.E.O.

Torneio
Interturmas de
Futsal 9º ano,
Masculino e
Feminino.

Educação
Física, Clube
de Desporto
Escolar

Promover o gosto pela prática regular de Torneio de Futsal 5x5. Número de
atividades físicas, através da educação Equipas masculinas e turmas
para a prática desportiva sem
femininas
participantes.
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Participação de Pedro Fafiães
80% das
Rui Silva
turmas com
Grupo
equipas
Disciplinar de
masculinas (5 Educação
turmas) e de
Física.
50% das
turmas com
equipas
femininas (3).

15 dez.
Alunos da
Martim de
Freitas do 9º
ano.
10 alunos por
equipa.

Torneio
Interturmas de
Futsal 9º ano,
Masculino e
Feminino.

Educação
Física, Clube
de Desporto
Escolar

Promover o gosto pela prática regular de Torneio de Futsal 5x5. Número de
atividades físicas, através da educação Equipas masculinas e turmas
para a prática desportiva sem
femininas
participantes.
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Participação de Pedro Fafiães
80% das
Rui Silva
turmas com
Grupo
equipas
Disciplinar de
masculinas (5 Educação
turmas) e de
Física.
50% das
turmas com
equipas
femininas (3).

15 dez.
Alunos da
Martim de
Freitas do 9º
ano.
10 alunos por
equipa.

PAA – 2020/21

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

1ºPERÍODO - dezembro
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

1ºPERÍODO - dezembro
Realização de trabalhos Trabalhos com 80% de
práticos e exposição
qualidade
trabalhos com
dos mesmo e debates
qualidade
nas aulas no 7º ano a
atividade será
articulada com CD

Professores de Alunos do 3º 10 dez.
Geografia e CD ciclo

«Natal Musical» Educação
Musical

Interpretação de
Músicas /
Apresentação e
Socialização

Grupo
Disciplinar de
Educação
Musical.

FlashMob de
Natal.

Celebrar a época festiva;
Produzir e participar em apresentações
musicais;
Incluir nos espetáculos alunos com
medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.
Educação
Promover o gosto pela Dança e pelas
Física, Dança atividades rítmicas e expressivas.

Apresentação de uma Número de
coreografia a toda a
alunos com
comunidade educativa. CEA-Dança
participantes.

Participação de Paula Ruas
90% dos alunos Grupo
com CEA-Dança Disciplinar de
Educação Física

Alunos de
CEA-Dança
(5º, 6º e 8º
ano)

Educação
Física, Clube
de Desporto
Escolar

Competição.
Número de
Corrida de resistência alunos
com distâncias
participantes.
variáveis em função do
escalão/género.
Fase Local.

Conclusão da
prova por 90%
dos alunos em
cada
escalão/sexo;
Representação
de todas as
turmas.

16 dez.
Alunos do
Agrupamento
Martim de
Freitas do 4º
ao 9º ano: 6
por turma (3
masculinos +
3 femininos).

Direitos
Humanos

Corta-Mato da
Martim de
Freitas.

PAA – 2020/21

Geografia,
Cidadania

Compreender a importância dos Direitos
Humanos em tempo de pandemia

Promover o gosto pela prática regular de
atividades físicas, através da educação
para a prática desportiva sem
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.
Promover o convívio entre alunos,
professores e demais elementos da
comunidade educativa.
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Turmas do 2º Participação de
ciclo
100% das
turmas do
Educação
Musical

Pedro Fafiães;
Núcleo Desporto
Escolar;
Grupo
Disciplinar de
Educação
Física.

Comunidade 15 dez.
Escolar.

16 dez..
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Participação 100% dos
dos alunos do alunos
4.º ano

Professoras de
Inglês

Alunos do 4.º
ano

Realização de Envolver 80% a
uma exposição 90% dos alunos.
virtual de
trabalhos dos
alunos, através
de Ebook
acessível via
página da
Escola.
Realização de Envolver 80% a
uma exposição 90% dos alunos.
virtual de
trabalhos dos
alunos, atrvés
de Ebook,
acessível via
página da
Escola.

Grupo disciplinar Alunos das
de História e
turmas do 5º
Geografia de
ano
Portugal

2º PERÍODO ( ao longo de ... )
Teatro em Inglês 1º CEB

Promover o contacto com a cultura
Ida ao teatro
anglosaxónica
Promover o contacto com a língua inglesa
Desenvolver o gosto pela representação

"Caravelas, Naus História e
Conhecer e compreender os desafios e as Elaboração de
e Instrumentos Geografia de condições para o pioneirismo da
trabalhos dos alunos
Náuticos"
Portugal
Expansão Portuguesa;
recorrendo a pesquisa.
Conhecer e compreender as grandes
Utililização de meios
viagens transatlânticas dos portugueses; informáticos.
Desenvolver a sensibilidade estética e
artística;
Procurar o saber científico, técnico e
tecnológico;
- Apresentar
trabalhos coma auto
e
200 Anos da
História e
Conhecer
e compreender
Revolução
Elaboração de
heteroavaliação.
Revolução
Geografia de Liberal
de 1820;
trabalhos dos alunos
Liberal
Portugal
Conhecer e compreender a Revolução
recorrendo a pesquisa.
Liberal de 1820 e os seu principais
Utilização de meios
protagonistas;
informáticos.
Reconhecer a importância do princípio da
separação de poderes;
Reconhecer a guerra civil com a divisão
entre absolutistas e liberais,
Saber argumentar e contra-argumentar de
forma progressiva, crítica e orientada.

PAA – 2020/21
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Professores do Alunos das
grupo disciplinar turmas do 6º
de H.G.P.
ano.

Data
prevista

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas
_________________________________________________________________________

ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

2ºPERÍODO ( ao longo de ...)
O setor primário Geografia
na vida das
cidades

Evidenciar a presença do setor primário
nas cidades

Recolher evidências
através de fotografias
de hortas citadinas ou
janelas hortícolas.

Reportagem
fotográfica
/vídeos /
exposição

80% de
trabalhos com
qualidade

Como estudar
numa nova
realidade

SPO

Promover o desenvolvimento da
autonomia e da auto-regulação da
aprendizagem

Sessões em grupo

Número de
alunos
envolvidos

Parentalidade
Sábia

SPO

Ajudar os pais a desenvolver e/ou
Sessões semanais em Número de
consolidar estratégias que permitam
grupo (10)
pais /mães
estabelecer relações positivas e eficazes
com os seus filhos

Participação de
todos os alunos
do 4º ano do
Agrupamento
Participação de
5% dos pais/
mães dos alunos
sinalizados

Professores de Alunos do 8º
Geografia e Eco- ano
Escolas
Alunos do 4º
ano do
Agrupamento
Pais / mães e
Encarregados
de Educação
de alunos dos
2º e 3º ciclos

Visita de estudo Educação
Visual

Promover a cultura artística.
Desenvolver o sentido crítico
Vivenciar diretamente com o
conceito/espaço de MUSEU
Contactar com a “OBRA DE ARTE”

Visita de Estudo de
acordo com os PCTs

Turmas do 9º Participação das EV
ano
turmas do 9º ano (3º ciclo)

Alunos do 9º
ano

Palestra – (Tema Educação
a definir)
Visual,
Expressão
Plástica
Olimpíadas de
Ciências
Física
FísicoQuímica

Sensibilizar os alunos para a temática a
definir

Palestra

Alunos do 8º e Participação dos EV
9º ano
alunos do 8º / 9º (3º ciclo)
anos

Alunos do 8º /
9º anos

Motivar os alunos para a investigação em Concurso
Física

Número de
equipas
participantes

3 equipas
participantes

Professores de
F.Q.

Alunos do 9º
ano

Olimpíadas de
Química

Motivar os alunos para a investigação da Concurso
Química

Participação
de 5 equipas
da Escola

Resultados
obtidos

Professores
F.Q.

Alunos do 8º
e 9º Ano

PAA – 2020/21

Ciências
FísicoQuímica
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Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

2ºPERÍODO ( ao longo de ...)
Peça teatral
Português
virtual para o 7º
ano "Leandro, rei
da Helíria"

Apropriar-se da linguagem teatral;
desenvolver o espírito crítico, apreciar
esta forma de arte.

Visionamento da peça
de teatro.

Interesse e
participação
dos alunos.

150 alunos.

Docentes de
Português.

7ºano

Peça teatral
Português
virtual para o 8º
ano "Aquilo que
os olhos veem ou
o Adamastor".

Apropriar-se da linguagem teatral;
desenvolver o espírito crítico, apreciar
esta forma de arte.

Visionamento da peça
de teatro.

Interesse e
participação
dos alunos.

175 alunos.

Docentes de
Português

Alunos do 8º
ano.

Peça teatral
Português
virtual para o 9º
ano, "O Auto da
Barca do
Inferno".

Apropriar-se da linguagem teatral;
desenvolver o espírito crítico, apreciar
esta forma de arte.

Visionamento da peça
teatral.

Interesse e
participação
dos alunos

175 alunos.

Docentes de
Português.

Alunos do 9º
ano.

Olimpíadas da
Lingua
Portuguesa

Português

Estimular o gosto pela língua portuguesa, Divulgação da
adquirir competências no uso da língua
atividade, motivação e
materna e não materna.
inscrição.

Inquérito.

50 alunos.

DGE .

Alunos do 3º
Ciclo.

Concurso
Supertmatik

Matemática

Fomentar o interesse pela
Levar os alunos a
Nº de alunos Participação de Elsa Dinis
aprendizagem; Contribuir para a
participar nas diferentes que participam; um aluno na
Eduarda
aquisição, consolidação e ampliação de etapas do concurso;
grande final
Fonseca
competências e conhecimentos; Reforçar
a componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem.

PAA – 2020/21
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Alunos do 2º 2º P +
e 3º ciclos
3º
Período
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina
/ Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Participação de
pelo menos 5
alunos por
escalão/sexo
(Infantis A,
Infantis B e
Iniciados).

Pedro Fafiães;
Diana Melo;
Núcleo Desporto
Escolar;
Grupo
Disciplinar de
Educação
Física.

Alunos da
Martim de
Freitas
apurados: 6
alunos por
escalão/sexo
(do 1º ao 6º
classificado).

Professores e
SPM

Alunos dos
3.º e 4.º anos

2ºPERÍODO - janeiro
Corta-Mato
Distrital.

Educação
Física,
Clube de
Desporto
Escolar

Promover o gosto pela prática regular de
atividades físicas, através da educação
para a prática desportiva sem
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.
Promover o convívio entre alunos e
professores de várias comunidades
educativas.

Mini Olimpíadas
da Matemática

1º CEB

Estimular e motivar o maior número
Realização da prova
possível de alunos para a matemática;
Desenvolver competências matemáticas.

Alunos dos 3.º 100% Alunos
e 4.º anos

Onde pertenço

SPO

Promover a segurança, confiança,
empatia, coesão e autoestima

Número de
alunos
envolvidos

Concurso Literário Português, Estimular a escrita.
- escrita de um
Biblioteca
texto narrativo
subordinado ao
tema transversal
do agrupamento.

PAA – 2020/21

Competição;
Número de
Corrida de resistência alunos
com distâncias
participantes.
variáveis em função do
escalão;
Fase Distrital
(interescolas do distrito
de Coimbra).

Ação de formação na
turma

Participação de
99% dos alunos
do 8º ano

Produção, em contexto Nº de alunos 1000 alunos.
de sala de aula, de um participantes
texto literário narrativo. na atividade e
resultados
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Alunos do 8º
ano do
Agrupamento
Docentes de
L.P/BE/
Professores
titulares

Alunos do 1º,
2º, 3º Ciclos e
CEO.

Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

2ºPERÍODO janeiro
Show de
Ciências “Ora
Bolas”

Ciências
FísicoQuímica
Ciência Viva

Proporcionar ambientes formais e não
Atividades coordenadas Número de
Envolvimento, Professores do
formais de aprendizagem que estimulem o e desenvolvidas no
alunos
pelo menos, de grupo 510
entusiasmo e gosto pela ciência e pela
Centro Ciência Viva de participantes e 10 alunos.
aprendizagem ao longo da vida.
Coimbra
grau de
satisfação dos
mesmos

Alunos do 7º
ao 9º Anos de
escolaridade

Apresentação
das atividades
pelo Clube
Ciência Viva no
Fórum Nacional
de Projetos
Comemoração
do Dia de Reis

Ciências
Partilhar conhecimentos e competências
Físicoadquiridas.Valorizar o empenho dos
Química
alunos que participaram no Projeto
Ciência Viva

Grau de
Alcançar um
Professores do
satisfação dos elevado nível de grupo 510
alunos
satisfação.

Alunos do 7º
ao 9º Anos de
escolaridade

Apresentação das
atividades
desenvolvidas.

Conhecer uma festividade de Espanha.
Audição/ interpretação Número de
Aprofundar o conhecimento da sua própria de “villancicos”.
alunos
identidade sociocultural através do
Visualização online do participantes.
confronto com aspetos da cultura
desfile “Cabalgata de
espanhola.
los Reyes”.
Semana da
História,
Demonstrar a importância do não
Sala de aula;
Elaboração de
Memória Das
Biblioteca
esquecimento de factos negativos na
Debates;
reflexões
Vitimas do
evolução das sociedades.
Exposições;
sobre a
Holocausto
Refletir sobre a dignidade da condição
Visualização de
temática.
Humana.
documentários e filmes.
Consciencializar os alunos sobre a
importância da defesa do Direitos
Humanos.
Projeto
História,
Contribuir
Educar
para
para
a Cidadania,
a cidadaniaestimulando
dos alunos.o Apresentação do
Participação
Parlamento dos História e
gosto pela participação cívica e politica.
Projeto nas turmas do das turmas do
Jovens Geografia de Dar a conhecer a Assembleia da
3º CEB.
3º CEB
Conclusão das Portugal
República e as regras do debate
Presença de um
atividades 19-20
parlamentar.
Deputado em janeiro de
Proporcionar a experiência de
cada ano.
participação em processos eleitorais..
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Espanhol

30

Envolver pelo Professora de
menos 75% dos Espanhol.
alunos inscritos
na disciplina.

Alunos de
espanhol

6 jan.

80% de
respostas
satisfatórias.

Grupo de
História do 3º
CEB e BE

Turmas do 3º
Ciclo

27 jan.

Três listas

Angelina Alves e Turmas do 3º
João Ferreira
CEB

?
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Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

2ºPERÍODO fevereiro
Participação no Espanhol
concurso “Pinta a
tua Espanha”,
promovido pela
“Consejería de
Educación” da
Embaixada de
Espanha em
Portugal.

Ativar conhecimentos sobre a cultura
Elaboração de cartazes Número de
espanhola.
alusivos ao tema “Uma alunos
Desenvolver a autonomia, a criatividade, o viagem cultural a
participantes.
espírito crítico e o sentido de cooperação Espanha”.
e entre ajuda.
Incentivar a pesquisa, seleção e
tratamento da informação.

Envolver pelo
Professora de
menos 2% dos Espanhol.
alunos inscritos
na disciplina.

Alunos de
espanhol

Semana dos
SPO,
Afetos-Educar
Biblioteca
para a
importância dos
afetos e das
emoções
Peça de teatro Português
virtual para o 5º
Ano- Príncipe
Nabo Nabo

Promover a socialização, a empatia e a
cooperação

Participação de
99% dos alunos
do 6º ano

Alunos do 6º
ano do
Agrupamento

Fomentar o gosto pelo teatro; reconhecer Assistir à representação Envolvimento
as características do
teatral " O Príncipe
dos alunos na
texto dramático na representação.
Nabo".
atividade e
nível de
satisfação.
Fomentar o gosto pelo teatro; reconhecer Assistir à representação Envolvimento
as características do
teatral " As Aventuras dos alunos na
texto dramático na representação.
de Ulisses".
atividade e
nível de
satisfação.

Participação de Docentes de
um mínimo de Português
200 alunos.

Alunos do 5º
ano

Participação de Docentes de
um mínimo de Português
200 alunos.

Alunos do 6º
ano

Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
Número de
a importância da temática- Luta contra o informação alusiva à
participantes
cancro
temática- Luta contra o envolvidos
cancro

100% dos
participantes
envolvidos

Peça teatral
Português
virtual para o 6º
ano " As
aventuras de
Ulisses"
Dia Mundial de
Luta contra o
cancro
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Ciências
Naturais
PES

Na Biblioteca
Número de
visualização de filme e alunos
debate
envolvidos
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Equipa do PES Comunidade
educativa

Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

2ºPERÍODO fevereiro
Competição:
Mega Sprint:
- Corrida de velocidade
(30/40 metros);
- Mega Salto:
- Salto em
Comprimento;
- Mega Km:
- melhor classificado do
Corta-mato escolar.

Número de
alunos da
Martim de
Freitas
participantes.

Educação
Física,
Clube de
Desporto
Escolar

Promover o gosto pela prática regular de
atividades físicas, através da educação
para a prática desportiva sem
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.
Promover o convívio entre alunos e
professores.

O 8º Dança na
Martim (1º
semestre).

Educação
Física,
Música,
Dança

- Partilhar conhecimentos e competências Preparação, produção/ Alunos do 8º
adquiridas;
organização e
anos.
- Incluir no espetáculo alunos com
realização de um
medidas de suporte à aprendizagem e à pequeno evento.
inclusão;
- Produzir um evento de Dança;
- Apresentar e dar a conhecer o trabalho
desenvolvido em CEA-Dança pelas
turmas do 8º ano aos alunos que terão
essa disciplina no ano seguinte (alunos do
7º ano).

Participação de Grupo
Alunos dos
80% dos alunos Disciplinar de
8º anos;
dos 8º anos.
Educação
Alunos com
Física;
aula de
Professores com Educação
CEA-Dança.
Física no
horário do
espetáculo.

11 fev.

Carnaval

1º CEB

Vivenciar o Carnaval
Desenvolver a capacidade criativa e
espírito crítico
Desenvolver o espírito estético e a
criatividade

100% dos
alunos

Professores

Alunos

12 fev.

80% das
crianças

Educadoras

Crianças

12 fev.

Elaboração de
Participação
trabalhos
dos alunos
Realização de concurso
de máscaras
Articulação com os
Técnicos das AEC
Comemoração do Pré-Escolar Promover a brincadeira, alegria e fantasia. Realização de trabalho Todos os
Carnaval
Explorar diferentes formas de
sobre o carnaval;
grupos
comunicação
vivenciar o projeto
"Heróis por um dia"

PAA – 2020/21
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Participação de, Diana Melo.
pelo menos, 60 Ana Marta.
alunos.
Núcleo Desporto
Escolar.
Grupo
Disciplinar de
Educação
Física.

3 fev.
Alunos da
Martim de
Freitas: 3
alunos por
escalão/géne
ro em cada
turma do
5º ao 9º ano.

Mega Sprinter Fase Escola
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

Participação de, Professores de
pelo menos, 2
Inglês
alunos por turma

Alunos

15 fev.

100% dos alunos Professores e
SPM

Alunos dos
2.º, 3.º e 4.º
anos

Março

2ºPERÍODO março
Celebração do
Dia de S.
Valentim

Inglês,
Educação
Visual, TIC

Promover a língua e a cultura inglesas
Reforçar o relacionamento afetivo e a
comunicação entre pares

Canguru
Matemático

1º CEB

Estimular e motivar o maior número
Realização da prova
possível de alunos para a matemática
Desenvolver competências matemáticas.

Torneio
Interturmas de
Futsal 7º ano
Masculino.

Torneio de Futsal 5x5.
Educação
Física, Clube Promover o gosto pela prática regular de
de Desporto atividades físicas, através da educação
Escolar
para a prática desportiva sem
Torneio de Futsal 5x5.
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.
Promover o convívio entre alunos,
Torneio de Badminton
(singulares).
professores e demais elementos da
comunidade educativa.

Torneio
Interturmas de
Futsal 7º ano
Feminino.

Torneio
Interturmas de
Badminton 2º
Ciclo - Masculino
e Feminino
Mega Sprinter - Educação
Fase Distrital
Física, Clube
de Desporto
Escolar

PAA – 2019/20

Elaboração de postais Grau de
digitais
participação
Divulgação dos
trabalhos em formato
digital em plataforma a
definir, na Página da
Escola

Competição entre
escolas:
- Mega Sprint:
-…
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Participação
dos alunos
dos 2.º, 3.º e
4.º anos

Número de
Participação de Pedro Fafiães
turmas
85% das turmas Grupo
participantes. (6 turmas).
Disciplinar de
Edu. Física.

Alunos do 7º 22 mar.
ano: 10
alunos por
equipa.

Alunos do 7º 22 mar.
ano: 10
alunos por
equipa.
Número de
Representação Rui Silva
Alunos do 2º 23 mar.
turma
de 80% das
Mónica Nunes Ciclo: 4
representadas turmas em cada Grupo
alunos por
.
ano de
Disciplinar de
turma (2 mas.
escolaridade.
Educação Física e 2 fem).
Número de
Participação de, Diana Melo;
3 ou 4 alunos
alunos da
pelo menos, 2
Ana Marta;
por
Martim de
alunos em cada D.Escolar
escalão/géne
Freitas
escalão/género. Educação
ro em cada
participantes.
Física.
modalidade.
Número de
Participação de Pedro Fafiães
turmas
85% das turmas Grupo
participantes. (6 turmas).
Disciplinar de
Edu. Física.
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

2ºPERÍODO março
Poesia no
Jardim de
Infância

Pré-Escolar Sensibilização para a poesia como meio
para despertar o interesse pela língua
materna; Descoberta da rima, do ritmo e
da sonoridade, como fatores lúdicos da
leitura.

Dia Mundial sem Ciências
tabaco
Naturais
SEMANA DA
LEITURA

Português
BE

Concurso
SEGURANET

TIC

Once upon a
Time in Martim
de Freitas

Inglês, TIC

Realização de jogos
poéticos, rimas, jogos
que incluam o
desenvolvimento da
consciências
fonológica.
Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
os malefícios do consumo de tabaco
informação alusiva à
temática- tabagismo

80% de
Docentes da
participação das Educação Précrianças
escolar
envolvidas

Número de
participantes
envolvidos

100% dos
participantes
envolvidos

Incentivar o hábito de ler e a utilização da
biblioteca. Associar a leitura a momentos
gratificantes e de festa; Fomentar hábitos
de leitura; Divulgar as obras do Plano
Nacional de Leitura; ;Promover a 3ºPERÍODO ( ao longo de ...)
participação de pais/encarregados de
educação e outros elementos da
Capacitar
os alunos para uma utilização Participação nos
Número de
comunidade.
segura e consciente da Internet
desafios propostos |
turmas
Concurso SeguraNET participantes
Promover as relações intergeracionais
Recolha de memória do Grau de
Desenvolver competências comunicativas século XX de antigos
participação
da língua inglesa
alunos da Martim de
dos alunos
Freitas relacionadas
com a frequência desta
escola
Divulgação das
memórias na Página
da Escola,
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Todos os
grupos

Crianças dos mar.
dois JI.

Equipa dos PES Comunidade 31 mar.
educativa
Docentes de
Alunos dos
Português e da 1.º, 2.º e 3.º
Equipa da BE
ciclos

Participação de Grupo de
80% das turmas Informática

Alunos do 2.º
e 3.º CEB

Participação de Professores de
2 alunos por
Inglês
turma

Alunos

8 a 12
de
março
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ATIVIDADES
ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Exploração de diversas
obras literárias e
musicais e/ou
celebração de
protocolos/parcerias
com o Centro de
Documentação 25 de
Abril e/ou vinda de
convidados ligados à
Revolução.
Dar a conhecer os
Articulação
com os
trabalhos realizados
Técnicos
das
AEC
pelos alunos ao
longo
do ano letivo.

Participação 100% dos
dos alunos
alunos
Exposição dos
trabalhos
produzidos

Professores do
1º Ciclo e BE

Alunos

Nível de
Envolvimento de
participação de toda a
todas as
comunidade.
turmas

Profs
EV/ET
(2º ciclo)
EV/EP
(3º ciclo)

Comunidade
Escolar

Crianças

80% das
crianças

Educadoras

Crianças

100% dos
alunos

Professores

Alunos

3ºPERÍODO ( ao longo de ...)
Viver a Liberdade Pré-Escolar
/ Comemoração
do 25 de Abril

Desenvolver o gosto pelo passado
nacional.
Desenvolver o gosto pela leitura.
Promover a criatividade na realização de
trabalhos individuais e/ou coletivos.

Exposição
Coletiva

Desenvolver o espírito crítico.
Sensibilizar os alunos/comunidade para
as artes Plásticas.
Envolver a comunidade escolar

Educação
Visual,
Expressão
Plástica

Visita Virtual a
Pré-Escolar
monumentos da
Cidade de
Coimbra

Estimular a curiosidade e o desejo de
novas aprendizagens; Adquirir
conhecimentos do património da Cidade
através das TIC

Utilização das TIC
como ferramenta de
aprendizagem

Dia Mundial da
Terra

Visualização de vídeos sobre o tema.
Trabalhos de Expressão Artística.

Participação dos alunos Participação
dos alunos

1º CEB
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Data
prevista
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

3ºPERÍODO abril
O Futuro cá
dentro

SPO

Adquirir conhecimentos e desenvolver
competências para empreender na
decisão

Feira de cursos e
escolas

Número de
alunos
envolvidos

Participação de SPO
90% dos alunos
do 9º ano

Alunos do 9º
ano do
Agrupamento

Semana Mundial Ciências
de Vacinação
Naturais

Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
a importância da Vacinação
informação alusiva à
temática - Vacinação

Número de
participantes
envolvidos

100% dos
participantes
envolvidos

Equipa do PES Comunidade
educativa

Dia Mundial da
Saúde

Sensibilizar a comunidade educativa para Divulgação de
a importância da Saúde na sociedade
informação alusiva à
saúde

Número de
participantes
envolvidos

100% dos
participantes
envolvidos

Equipa do PES Comunidade 7 abril
educativa

Ciências
Naturais

maio
Le muguet - Le Francês
1er mai

Comemoração Pré-Escolar
dos 50anos da
Escola Martim de
Freitas

Divulgar uma tradição francesa.
Desenvolver a capacidade de pesquisa.

Pesquisa, seleção e
Todos os
tratamento da
alunos do 3º
informação sobre esta ciclo.
tradição.
Comemorar os 50 anos da Escola Martim Construção individual Todas as
de Freitas
de uma fatia de bolo em crianças
Sensibilizar as crianças dos JI para a
cartão pelas crianças
pertença dos JI ao Agrupamento de
do JI para formar um
Escolas
bolo de aniversário na
escola sede.
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Todos os alunos Professoras de
do 3º ciclo
francês.

alunos do 3º
ciclo.

80% das
crianças

Comunidade
educativa

Educadoras
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

3ºPERÍODO maio
Semana da
União Europeia

Geografia,
Música

Compreender a importância da União
Exposição de trabalhos Qualidade dos 80% de
Europeia para a resolução de problemas recorrendo a
trabalhos
trabalhos com
causados pela pandemia.
reutilização de materiais apresentados qualidade
Conhecer os países que constituem a UE
e as suas capitais e símbolos e as fases
do seu processo de construção

Professores de Alunos do 7º 9 de
maio
Geografia e Eco- ano
Escolas

junho
Concurso de
"abanicos".

Espanhol

Sensibilizar os alunos para a cultura, a
arte e a língua espanholas.
Sensibilizar os alunos para a reutilização
de materiais.
Estimular a criatividade e a imaginação.

Color Dance

Educação
Recolha e entrega de bens (alimentares e Workshop de Dança
Física,
outros);
com participação de
Dança, Clube Promover o gosto pela prática da Dança; alunos e professores.
de Desporto Promover o convívio entre a comunidade
Escolar
educativa.

Assim Canta e
Dança o 5º na
Martim

Educação
Física,
Música,
Dança

Partilhar conhecimentos e competências
adquiridas;
Interagir com comunidade escolar;
Produzir um evento de Música e Dança.

Elaboração e exposição Número de
de um acessório
alunos
tipicamente espanhol: o participantes.
leque.

Turmas com Participação de Paula Ruas
CEA-Dança
50% das turmas Ana Marta
participantes. com CEADança.

Preparação, produção/ Número de
Participação de
organização e
alunos
80% dos alunos
realização de um
participantes. de 5º ano.
evento.
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Envolver pelo
Professora de
menos 50% dos espanhol.
alunos inscritos
na disciplina de
espanhol.

Grupos
Disciplinares de
Educação
Musical e
Educação
Física.

Alunos de
espanhol.

Comunidade
Educativa da
Martim de
Freitas.
Alunos de 5º
ano;
Comunidade
Escolar.
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

3ºPERÍODO junho

Visita das
1º CEB
crianças à sede
do Agrupamento

Promover a integração das crianças

Atividades lúdicas

Participação
dos alunos

100% dos
alunos

Professores

Alunos do 2º
ano da EB1
dos Olivais e
4º ano das
escolas do
Agrupamento

Dia da Escola
Aberta

Estimular a interação Escola/Família
Sensibilizar a comunidade educativa a
participar na vida de um dia de escola do
seu educando

Convite aos E.E. /
familiares para
dinamizarem atividades
nas turmas dos seus
educandos

Número de E. 100% dos
E. /familiares alunos
participantes
nas diversas
oficinas

Professores

Alunos

Festa de
1º CEB
Encerramento de
Ano Letivo

Impulsionar
o convívio
entre a
Promover
atitudes
solidárias
comunidade
escolar
Fomentar o desenvolvimento
de
competências pessoais e sociais
Impulsionar o convívio entre a
comunidade escolar

Atuação dos alunos
Articulação com os
Técnicos das AEC

Participação
dos alunos

100% dos
alunos

Professores

Alunos

Dia da Escola
Aberta

Abrir o JI às famílias

Atividades virtuais a
definir

Todos os
grupos

80% das
crianças

Educadras

EE e crianças

1º CEB

Pré-Escolar
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

3ºPERÍODO junho
Assim Canta e
Dança o 6º na
Martim

Educação
Física,
Música,
Dança

Partilhar conhecimentos e competências
adquiridas.
Incluir nos espetáculos alunos com
medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.
Interagir com comunidade escolar.
Produzir um evento de Música e Dança.

Preparação, produção/ Número de
organização e
alunos
realização de um
participantes
evento

Participação de Grupos
80% dos alunos Disciplinares de
de 6º ano
Educação
Musical e
Educação Física

Alunos de 6º
ano
Comunidade
Escolar

Dia Mundial da
Criança

1º CEB

Fomentar o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais;

Realização de
atividades lúdicoexpressivas;

Participação
dos alunos

100% dos
alunos

Professores

Alunos

Dia da Criança

Pré-Escolar

Sensibilizar para os direitos das crianças; Atividades com água
Participação em atividades lúdicas.
Proporcionar momento de alegria e
convívio

Todos os
grupos

80% das
crianças dos JI

Educadoras

Crianças dos 1 jun.
JI

O 8º Dança na
Martim (2º
semestre).

E. Física,
Música,
Dança

Partilhar conhecimentos e competências Preparação, produção/ Alunos dos 8º Participação de
adquiridas.
organização e
anos.
80% dos alunos
Produzir um evento de Dança.
realização de um
dos 8º anos.
pequeno evento.

Grupo
Alunos dos 8º 14 jun.
Disciplinar de
anos.
Educação Física Alunos com
Professores com E. Física no
CEA-Dança
horário do
espetáculo.

Torneio
Interturmas de
Futsal 4º ano Misto

Educação
Física

Promover o gosto pela prática regular de Torneio de Futsal 5x5
atividades físicas, através da educação
Equipas mistas e 1
para a prática desportiva sem
equipa por escola.
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Pedro Fafiães
Grupo
Disciplinar de
Educação
Física.
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Número de
turmas de 4º
ano e de
escolas de 1º
Ciclo
participantes.

Participação de
todas as turmas
do 4º ano do
Agrupamento.

1 jun.

23 jun.
Alunos do
AEMF - 4º
ano;
10 alunos por
equipa.
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ATIVIDADES
Título

Depar. /
Disciplina /
Projeto

Objetivos

Estratégias / Ações

Indicador de
medida

Meta

Equipa
coordenadora

Público Alvo

Data
prevista

3ºPERÍODO junho
Torneio
Interturmas de
Futsal 5º ano Misto

Educação
Física

Promover o gosto pela prática regular de Torneio de Futsal 5x5;
atividades físicas, através da educação
Equipas mistas.
para a prática desportiva sem
discriminação, com espírito de
compreensão mútua, amizade,
solidariedade e fair-play.

Aprovado em Conselho Pedagógico -------------------------------- de 2020
Aprovado em Conselho Geral no dia ------------------------------ de 2020
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Número de
Participação de Pedro Fafiães
turmas
todas as turmas Grupo
participantes. (100%).
Disciplinar de
Educação
Física.

29 jun.
Alunos da
Martim de
Freitas, 5º
ano;
10 alunos por
equipa.

