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VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Poesia Visual Conceição Martins, Célia 

Pestana e Sandra Lopes

Relacionar a estrutura de 

um texto com a intenção e 

o conteúdo do mesmo.

Explicitar o sentido global 

de um texto.

Exprimir uma opinião 

crítica a respeito de um 

texto e compará-lo com 

outros já lidos ou 

conhecidos.

Alunos do 7.º ano Conceição Martins, Célia 

Pestana e Sandra Lopes

Artista residente 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/setembro 100% dos alunos realiza 

a atividade com sucesso.

Grelha de registo de 

avaliação das docentes.

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Mural de Natal Conceição Martins, Célia 

Pestana e Sandra Lopes

Adequar os textos a 

diferentes finalidades 

comunicativas.

Alunos do 7.º ano Conceição Martins, Célia 

Pestana e Sandra Lopes

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/dezembro 75% dos alunos 

elaboram uma 

mensagem com reporte 

positivo.

Grelha de registo de 

avaliação das docentes.

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Marcador de Livros José Gonçalves Manipular e imagens com 

a integração de texto, 

tendo como objetivo a 

criação de um marcador 

de livros.

Promover o livro e a 

leitura.

Alunos do 7 º ano José Gonçalves Biblioteca Escolar Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/novembro-

dezembro e 2021/março-

abril

Pelo menos 75% dos 

alunos realiza as 

atividades planeadas 

com sucesso

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 – Flexibilidade 

e Articulação Curricular

Biblioterapia – 

Construção de 

marcadores de livro

Vasco Silva Compreender a 

importância da inter-

relação dos saberes da 

comunicação visual.

Manifestar expressividade 

nos seus trabalhos, 

selecionando de forma 

intencional, conceitos, 

temáticas, materiais, 

suportes e técnicas.

Reconhecer a importância 

das imagens como meios 

de comunicação.

Alunos do 7º ano Vasco Silva Biblioteca Escolar 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/novembro Pelo menos75% dos 

alunos realiza as 

atividades planeadas 

com sucesso

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Literacia Digital no 

âmbito do tema Media

Docentes de CDD – 8º 

ano

Promover a Literacia 

Digital como estratégia 

fundamental para 

capacitar os alunos para 

um uso crítico e 

consciente dos media, de 

acordo com regras de 

segurança, bem como 

princípios éticos.

Alunos do 8º ano Alexandra Cunha, Maria 

da Conceição Gomes, 

Filipa Guerreiro

Mediateca 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/30 e 

2020/dezembro/11

Pelo menos 75% dos 

alunos obtém avaliação 

positiva

Resultados da aplicação 

de uma ficha 

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Palestra online sobre 

Cyberbullying no âmbito 

do tema Media

Docentes de CDD – 8º 

ano

Debater o fenómeno do 

Cyberbullying.

Identificar e lidar com 

comportamentos mais 

agressivos, de conhecidos 

ou desconhecidos.

Reconhecer a importância 

de denunciar casos de 

cyberbullying, em que os 

próprios ou os amigos 

estejam envolvidos.

Alunos do 8º ano Alexandra Cunha, Filipa 

Guerreiro e Maria da 

Conceição Gomes

Escola Segura e CRI. 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/novembro/27 Pelo menos 75% dos 

alunos obtém avaliação 

positiva

Resultados da aplicação 

de uma ficha 

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Visita de estudo ao 

exterior das unidades de 

turismo rural Reserva 

Alecrim e Casa Monte 

Sardinha em Santa Cruz

Paula Rodrigues Sensibilização para o 

empreendedorismo na 

área do turismo rural e da 

restauração; Aprender a 

entrevistar e a redigir um 

artigo de opinião.

Turma 12º PCR curso 

profissional

Paula Rodrigues, Ana 

Sofia Jesus, Ana Lúcia 

Silva

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/Fevereiro Pelo menos 70% dos 

alunos aplica 

corretamente os 

conhecimentos 

adquiridos

Resultados dos trabalhos 

realizados pelos alunos

POCH

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Celebração do Dia 

Europeu das Línguas

Anabela Gonçalves Celebrar a diversidade 

cultural e linguística

Construir memes alusivos 

à celebração deste dia

10º A ESMF Anabela Gonçalves 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/setembro/26 Pelo menos 90% dos 

alunos realiza trabalhos 

com reporte positivo

Resultados dos trabalhos 

dos alunos

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Celebração da data de 

nascimento de António 

Damásio.

Isabel Mimoso Reconhecer o papel de 

António Damásio no 

âmbito das neurociências.

12.º ano - Psicologia B - 

ESMF

Isabel Mimoso; Fátima 

Carvalho; Teresa 

Fonseca

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/fevereiro/25 Pelo menos 90% dos 

alunos tem classificação 

positiva.

Resultados dos trabalhos 

elaborados pelos alunos.

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Mostra de trabalhos - 

Reflexão sobre o sentido 

da vida - o papel da 

religião.

Teresa Fonseca Refletir sobre o sentido da 

vida,

Questionar o papel da 

religião na procura do 

sentido da vida.

Alunos de 10.º ano e de 

11.º ano da disciplina de 

Filosofia, da ESMF.

Fátima Carvalho; Isabel 

Mimoso; Teresa Fonseca

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

Maio de 2021 Ainda não é possível 

indicar um dia específico.

Pelo menos 90% dos 

alunos tem classificação 

positiva.

Resultados dos trabalhos 

realizados pelos alunos 

(construção de um mural 

em suporte digital)

Sem custos diretos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021
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VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Visita de estudo (virtual) 

a museus, utilizando a 

plataforma Google 

Arts&Culture e a 

aplicação Padlet (com os 

trabalhos dos alunos a 

disponibilizar à

comunidade, no site do 

AESC)

Cipriano Mendes Desenvolver 

competências na área das 

tecnologias de 

informação.

Contextualizar conteúdos 

curriculares em ambiente 

multimédia, com partilha

à comunidade

Alunos de História A; de 

História  e Cultura das 

Artes do 11.º ano, da 

ESMF (11.º C e 11.º E)

Cipriano Mendes 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2.º Semestre Ainda não é possível 

indicar um dia específico.

Pelo menos 90% dos 

alunos tem classificação 

positiva.

Resultados dos trabalhos 

elaborados pelos alunos 

e colocados no Padlet.

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Artistas de Palmo e Meio Sílvia Gil e Susana 

Gamito

Desenvolver a linguagem 

oral e abordagem à 

escrita

Estimular a criatividade

Alunos do JI de Abela e 

alunos da EB1 de Abela

Sílvia Gil

Susana Gamito

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 75% das 

crianças realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Quinta de Educação e 

Ambiente, Património 

Local e Ambiental

Isabel Pereira Contactar diretamente 

coma Natureza para 

aprender a respeitar e a 

preservar

Desenvolver a capacidade 

de observar, comunicar e 

relacionar

Promover a partilha de 

aprendizagens produzidas

Alunos de todos os 

Jardins de Infância do 

Agrupamento e alunos 

das EB1 de Aldeia dos 

Chãos, Cruz de João 

Mendes, Relvas Verdes, 

Abela, S Bartolomeu da 

Serra, Santa Cruz e das 

turmas do 1º A, 1º B, 2º 

A, 2º B e 3º C da EBFAV

Dulce Franco, Esperança 

Cavalinhos, Dulce 

Ramos, Manuela 

Ganhão, Natalina Maria, 

Rosa do ó, Sílvia Gil, 

Teresa Caroço, Vânia 

Santos, Edite Parreira, 

Ana Paula Pereira, Isabel 

Sabino, Susana Gamito, 

Margarida Ganço, Isabel 

Pereira, Rosa Madeira, 

Paulo Ribeiro, Isabel 

Contente, Helena 

Ganhão, Paula Freitas, 

Marta Filipe e e Clube 

Ciência Vina na escola

Auxiliares de Ação 

Educativa

Técnicas do ICE Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro 17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 90% das 

alunos realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Atelier Experimentar e 

Aprender

Isabel Pereira Implementar e 

desenvolver o Método 

Experimental

Alunos das EB1 de 

Abela, S Bartolomeu da 

Serra, Santa Cruz, 

Relvas Verdes, Cruz de 

João Mendes, Aldeia de 

Chãos e das turmas do 

1º A, 1º B, 1º C, 2º A e 2º 

B da EBFAV

Susana Gamito, 

Margarida Ganço, Isabel 

Pereira, Rosa Madeira, 

Isabel Sabino, Ana Paula 

Pereira, Edite Parreira, 

Paulo Ribeiro, Isabel 

Contente, Sandra Ruivo, 

Helena Ganhão, Paula 

Freitas e Clube Ciência 

Viva na escola

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 75% das 

crianças realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Spooky Halloween Masks  

(concurso de Máscaras 

de Halloween)

Deolinda Salgado e 

Catarina Fernandes

Celebrar tradições anglo-

saxónicas 

Promover competências 

interculturalidade

Alunos de Inglês do 3º e 

4º anos

Deolinda Salgado e 

Catarina Fernandes

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/26 a 

2020/novembro/06

Pelo menos 75% dos 

alunos faz a 

apresentação oral da 

máscara com sucesso

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Reduce, Reuse, Recycle  

(elaboração de mini-

ecopontos como forma 

de celebração do Dia da 

Terra)

Deolinda Salgado e 

Catarina Fernandes

Sensibilizar para os 

problemas do ambiente

Alunos de Inglês dos 3º e 

4º anos

Deolinda Salgado, 

Catarina Fernandes e 

Clube Ciência Vina na 

escola

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/abril/19 a 

2021/abril/23

Pelo menos 75% dos 

alunos elabora mini-

ecopontos com legendas 

sem incorreções

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Uso do processador de 

texto como ferramenta de 

trabalho 

Ana Paula Pereira Tornar os alunos 

utilizadores funcionais do 

processador de texto

Alunos das EB1 de Aldeia 

dos Chãos, Cruz de João 

Mendes e Relvas Verdes

Edite Parreira, Ana Paula 

Pereira e Isabel Sabino

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 75% dos 

alunos torna-se utilizador 

funcional

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Saída de Campo - 

Exploração do Património 

Natural e Edificado das 

Aldeias

Edite Parreira Contactar diretamente 

com a Natureza e com o 

património construído 

para aprender a respeitar 

e preservar

Estimular as 

aprendizagens pela 

experimentação e 

descoberta

Alunos das EB1 de Aldeia 

dos Chãos, Cruz de João 

Mendes e Relvas Verdes

Edite Parreira, Ana Paula 

Pereira e Isabel Sabino

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 90% das 

alunos realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Visita às Ruinas de 

Miróbriga

Ana Ramos, Maria João 

Amândio e Rute Santos

Fomentar o interesse pela 

descoberta, conhecimento 

e preservação do 

património histórico local

Alunos das turmas do 4º 

A e 4º B da EBFAV

Ana Ramos, Maria João 

Amândio e Rute Santos

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/dezembro/01 a 

2020/dezembro/22

Pelo menos 90% das 

alunos realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Visita ao centro histórico 

de Santiago do Cacém

Marília Ambrósio, 

Manuela Marques, Marta 

Filipe e Catarina 

Raimundo

Fomentar o interesse pela 

descoberta, conhecimento 

e preservação do 

património histórico local

Alunos das turmas do 3º 

A, 3º B e 3º C da EBFAV

Marília Ambrósio, 

Manuela Marques, Marta 

Filipe e Catarina 

Raimundo

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/fevereiro/01 a 

2021/fevereiro/26

Pelo menos 90% das 

alunos realiza trabalhos 

com reporte positivo

Grelha de registo de 

avaliação do professor

Sem custos diretos
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VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Reuniões de Articulação 

Curricular (RAC)

Diretor Proporcionar momentos 

de trabalho colaborativo 

entre os docentes

Não há alunos envolvidos 

nesta atividade

Professores dos 2º, 3º 

ciclos e secundário

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Semanalmente No mínimo, 80% dos 

docentes reconhece que 

as reuniões têm utilidade

Inquérito Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Organização de reuniões 

dos grupos disciplinares 

(do 5º ao 12º ano) e das 

equipas educativas (1º 

ciclo)

Diretor Aferir, no seio do grupo 

disciplinar/equipa 

educativa, estratégias, 

metodologias e 

resultados.

Não há alunos envolvidos 

nesta atividade

Docentes do 1º, 2º, 3º 

ciclos e secundário

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

No mínimo, 1 reunião por 

trimestre

No mínimo, 80% dos 

docentes considera que, 

no grupo 

disciplinar/equipa, são 

aferidas estratégias, 

metodologias e 

resultados.

Inquérito Sem custos diretos

VETOR 1 –Flexibilidade  

e Articulação Curricular

Acompanhamento do 

Plano de Inovação

Diretor Garantir o cumprimento 

do Plano de Inovação; 

Alocar recursos humanos 

e materiais ao projeto;

Flexibilizar o currículo das 

disciplinas envolvidas em 

mais de 25%

Alunos dos 1º, 2º 3º, 5º e 

7º anos de escolaridade.

Professores dos 1º, 2º 3º, 

5º e 7º anos de 

escolaridade.

Artista residente

Professoras bibliotecárias

DGE e Centro de 

Formação

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Projeto previsto e 

aprovado para o ano 

2020-21

No mínimo 70% dos 

alunos e EE reconhece 

mais valias no Plano de 

Inovação.

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Dia Mundial do Braille: 

noção de Braille 

Ana Pedroso Sensibilizar para a 

diferença

12º F ESMF Ana Pedroso 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2021/ janeiro/ 04  (Dia 

Mundial do Braille)

Pelo menos 90% dos 

alunos realiza  a 

atividade com sucesso

Relatório de avaliação da 

atividade

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Comemoração do dia 

Mundial da Trissomia XXI 

Fernanda Lourenço Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para a problemática da 

Trissomia XXI

Turmas de 8.º ano ESMF Fernanda Lourenço 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/março/21 Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com um mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação (com registo 

fotográfico)

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Semana Arco-Íris – Mais 

é o que nos une que 

aquilo que nos separa

Fernanda Lourenço Sensibilizar a comunidade 

Educativa para a Inclusão.

Alunos do agrupamento Docentes do 

agrupamento

Pais e encarregados de 

educação; assistentes 

técnicos e/ou 

operacionais.

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/maio/24 a 28 Pelo menos 75% dos 

participantes avalia a 

atividade com um 

mínimo de Bom

Relatório (com registo 

fotográfico)

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Dia Mundial do Autismo Carla David Sensibilizar a 

Comunidade Educativa 

para a problemática do 

Dia Mundial do Autismo

Alunos do Agrupamento Carla David e os 

docentes das turmas 

envolvidas.

Os docentes do 

departamento de 

Educação Especial. A 

artista residente.

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/abril/6 a 9 - 

exposição

Pelo menos 60% dos 

alunos avalia a atividade 

com um mínimo de Bom

Relatório (com registo 

fotográfico)

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

As emoções: exposição 

de trabalhos realizados 

no âmbito das emoções/ 

expressões 

Liliana Pereira Faustinita Trabalhar as diferentes 

emoções de forma lúdica 

e criativa;

Sensibilizar e incentivar os 

alunos a exteriorizarem as 

suas emoções, através da 

expressão artística. 

3° anos EBFAV (uma vez 

que estes alunos, já se 

encontram a trabalhar o 

programa das Emoções, 

com a Psicóloga Ana 

Carina Pereira) 

Psicóloga Ana Carina 

Pereira

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/Abril/12 a16 Pelo menos 60% dos 

alunos realiza a atividade 

com sucesso

Relatório (com registo 

fotográfico)

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Carteirinh@s de Poesia-

VII edição - Quando os 

olhos contam histórias

Fernanda Lourenço Promover o gosto pela 

poesia

5.º anos e 8.º anos  (100 

participantes)

Fernanda Lourenço Artista Residente: Raquel 

Ventura

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/março/22 a 24 Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com um mínimo de Bom

Relatório de avaliação da 

atividade

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Meninos Especiais - 9 

livros, 9 professores

Fernanda Lourenço Sensibilizar a comunidade 

Educativa para a Inclusão. 

Reconhecer a diferença 

como um direito.

Alunos do agrupamento Docentes do 

Departamento de 

Educação Especial 

Artista 

Residente/Bibliotecas 

Escolares

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo 1.º livro - 3 de dezembro 

(Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência); 

2.º livro - 10 de dezembro 

(Dia dos Direitos 

Humanos) 

Restantes livros ao longo 

do ano

Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com um mínimo de Bom

Relatório (com registo 

vídeo)

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Percurso pedestre com 

realização de atividade 

de orientação a meio do 

percurso.

Ana Pedroso; Andreia 

Fonseca

Sensibilização para a 

diferença - orientação 

espacial.

Turma 12º F Ana Pedroso; Andreia 

Fonseca

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021\03\25 Pelo menos 90% dos 

alunos realiza com 

sucesso a atividade.

Relatório, com registo 

fotográfico.

Sem custos diretos

VETOR 2 –  Inclusão e 

Abordagem Multinível no 

Acesso ao Currículo

Receção aos professores 

recém-chegados ao 

Agrupamento

Diretor Acolher os professores 

recém-chegados ao 

Agrupamento

Não há alunos envolvidos Professores colocados 

pela 1ª vez no 

Agrupamento.

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/setembro/02 No mínimo 90% dos 

docentes revela-se 

satisfeito com a atividade

Notas de campo do 

responsável pela 

atividade (através do 

feedback dado pelos 

intervenientes no final da 

sessão)

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Intercâmbio com o 

Agrupamento de Escolas 

Manuel Ferreira Patrício 

de Évora

Alentejo(s) cara ou 

coroa?

Anabela Gonçalves Desenvolver 

competências escritas e 

orais em contexto real e 

vivencial.

Estabelecer laços inter e 

extra comunidade local.

Conhecer e divulgar 

património local e regional 

com potencialidades 

turísticas.

Alunos do 10º PT curso 

profissional

Anabela Gonçalves alunos do 9º ano do 

Agrupamento de Escolas 

Manuel

Ferreira Patrício; 

professora Isabel Barreto 

Oliveira.

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2º semestre letivo Este intercâmbio 

acontece ao longo do 2º 

semestre letivo

Pelo menos 80% dos 

alunos do AESC realizam 

trabalhos com reporte 

positivo

Resultados dos trabalhos 

dos alunos, a figurar 

numa revista digital.

Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

EF EPI-S (EF English 

Proficiency Index for 

schools) - realização de 

teste online 

Anabela Gonçalves Participar num estudo 

realizado pela EF 

(Education First) em 

escolas e universidades 

de todo o mundo.

Analisar a proficiência da 

língua inglesa em jovens 

com idades entre os 13 e 

os 22 anos.

11º A, B, C, D e E ESMF Delfina Ribeiro 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/novembro Pelo menos 50% dos 

alunos com reporte 

positivo

Resultados dos testes 

online dos alunos

Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

English 4th Grade  

(dinamização de um 

website de apoio ao 

processo 

ensino/aprendizagem do 

Inglês do 1º CEB)

Catarina Fernandes Promover a exploração de 

recursos pedagógicos nas 

práticas de 

ensino/aprendizagem

Promover hábitos de 

trabalho e estudo 

autónomo

Potenciar procedimentos 

de contacto entre 

professor, alunos e 

encarregados de 

educação

Alunos do 4º A e do 4º B 

da EBFAV

Catarina Fernandes Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Mínimo de 4 

visualizações por 

aluno/por semestre

Histórico de atividade do 

Website

Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Class Library  (Biblioteca 

de Turma Digital)

Deolinda Salgado e 

Catarina Fernandes

Promover o gosto pela 

leitura em língua inglesa

Alunos de Inglês dos 3º e 

4º anos

Deolinda Salgado e 

Catarina Fernandes

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 75% dos 

alunos acede à Biblioteca 

de Turma e realiza com 

sucesso as tarefas 

propostas após a leitura 

dos contos

Registo de avaliação do 

professor

Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Atribuição de crédito 

horário para apoio 

educativo no 1º ciclo

Diretor Melhorar as 

aprendizagens dos 

alunos, respondendo às 

suas diferentes 

necessidades

Turmas do 1º ciclo Alunos do 1º ciclo Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Manter a média de 

aprovação obtida nos 

últimos 3 anos.

Pautas de avaliação. Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Extração/coadjuvação 

nas disciplinas de 

Português e de 

Matemática (5º e 7º  

anos); de Matemática 

(10º e 11º anos); de 

Biologia e Geologia (11º 

anos) e Física e Química 

A (10º e 11º anos)

Diretor Melhorar os 

conhecimentos e a 

competências dos alunos

Alunos dos anos 

elencados

Professores dos anos 

elencados

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Obter nas disciplinas 

envolvidas uma média 

igual ou superior à média 

dos três últimos anos.

Pautas de avaliação. Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Criação de Gabinetes de 

Explicações (online) para 

os alunos do 9º ano e do 

secundário.

Diretor Prestar um apoio mais 

individualizado aos alunos 

Alunos dos anos 

envolvidos

Professores dos anos 

envolvidos, das 

disciplinas sujeitas a 

avaliação externa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo No mínimo, 20% dos 

alunos frequenta com 

sucesso os Gabinetes de 

Explicações

Relatórios produzidos 

pelos docentes 

responsáveis pelos 

Gabinetes de Explicações

Sem custos diretos

VETOR 3 – 

Aprendizagens, 

Competências e 

Resultados

Elaboração e 

monitorização do 

calendário de 

recuperação de módulos 

não realizados nos 

cursos profissionalmente 

qualificantes.

Diretor Possibilitar que os alunos 

recuperem as 

aprendizagens em falta

Cursos Profissionais Professores dos cursos 

profissionais

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

3 épocas previamente 

definidas

No mínimo, 25% dos 

módulos em falta são 

recuperados

Pautas de aprovação dos 

módulos

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 4 – Lideranças e 

Comunicação

Publicação da 

documentação do 

Conselho Geral no sítio 

oficial do AESC

Anabela Gonçalves Estreitar a comunicação 

entre os órgãos de gestão 

de topo e a comunidade 

educativa, utilizando 

canais digitais; Divulgar 

de forma célere e 

organizada toda a 

informação e 

documentação da 

responsabilidade do 

Conselho Geral

Todos os alunos Todos os professores Toda a comunidade 

educativa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro 100% da documentação 

do Conselho Geral é 

publicada no sítio oficial 

do AESC

Inquérito de satisfação e 

recolha de evidências

Sem custos diretos

VETOR 4 – Lideranças e 

Comunicação

Visita às subunidades 

educativas do 

Agrupamento

Direção Acompanhar in loco a 

gestão dos recursos 

humanos e materiais das 

subunidades educativas

Crianças e alunos da 

educação pré-escolar e 

do 1º ciclo dos 

estabelecimentos de 1 e 

de 2 lugares

Elementos da direção e 

docentes da educação 

pré-escolar e do 1º ciclo 

dos estabelecimentos de 

1 e de 2 lugares

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Uma visita por trimestre 100% das visitas são 

realizadas

Registos dos 

responsáveis pela 

atividade

300 euros

VETOR 4 – Lideranças e 

Comunicação

Gestão, webdesign e 

atualização do site do 

AESC na Internet 

Diretor (com apoio 

técnico do Prof. Cipriano 

Mendes)

Disponibilizar informação 

relativa ao Agrupamento

Todas as turmas do 

Agrupamento

Todos os docentes Toda a comunidade 

escolar e educativa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo No mínimo, 80% das 

secções tem informação 

atualizada

Site do Agrupamento Sem custos diretos

VETOR 4 – Lideranças e 

Comunicação

Reuniões da direção Diretor Monitorizar o 

funcionamento dos 

diferentes órgãos e 

unidades educativas

Definir orientações 

estratégicas para o 

trabalho a desenvolver no 

Agrupamento

Não há alunos 

diretamente envolvidos

Elementos da direção Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

semanalmente No mínimo, são 

realizadas 90% das 

reuniões calendarizadas

Registos das reuniões Sem custos diretos

VETOR 4 – Lideranças e 

Comunicação

Atendimento da Direção 

à comunidade escolar

Diretor Dar resposta às questões 

levantadas pelos 

Encarregados de 

Educação ou outros 

elementos da comunidade 

escolar

Não há alunos 

diretamente envolvidos

Não há alunos 

diretamente envolvidos

Pais e encarregados de 

educação

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Diariamente No mínimo, 90% das 

questões levantadas são 

respondidas em tempo 

útil

Registos das 

comunicações efetuadas

Sem custos diretos

VETOR 5 – Formação e 

Desenvolvimento 

Profissional

Plano de Formação do 

Pessoal Docente e Não 

Docente

Diretor Elaborar o Plano de 

Formação do Pessoal 

Docente e Não Docente, 

para dar resposta à 

formação prevista no 

Projeto Educativa

Não há alunos envolvidos Pessoal docente e não 

docente do Agrupamento

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Calendarização 

específica das ações de 

formação

No mínimo, são 

realizadas cinco Ações 

de Formação

Relatório de execução do 

Plano de Formação

Sem custos diretos

VETOR 5 – Formação e 

Desenvolvimento 

Profissional

Ação de Formação 

Prevenção do Bullying 

em contexto escolar 

Carina Pereira e Rita 

Silva

Dotar os Assistentes 

Operacionais de 

competências ao nível da 

deteção de situações de 

bullying e dos 

procedimentos a adotar

ESMF e EBFAV Carina Pereira e Rita 

Silva

Assistentes Operacionais 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/janeiro/28 Pelo menos 60% dos 

formandos melhora os 

seus conhecimentos 

sobre o Bullying

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Concurso Nacional de 

Leitura 14ª edição - PNL

Professoras 

Bibliotecárias

Promover o gosto pelos 

livros e pela leitura.

Proporcionar novas 

vivências.

Colaborar com o 

desenvolvimento 

curricular.

Alunos do 3º ao 12º ano Professores de Português 

dos alunos envolvidos

Assistentes Operacionais 

das BEs

Pais e encarregados de 

educação

PNL

RBE

Biblioteca Municipal

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020, 

outubro/novembro/dezem

bro (fase escolar);  2021, 

janeiro/fevereiro (fase 

municipal);  março/abril 

(fase intermunicipal); 

maio (prova escrita de 

pré-seleção online);  Final 

Nacional: 5 de junho 

2021

Conseguir apurar 2 

alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

e 3 de secundário para a 

Fase Municipal.

Registo de alunos 

inscritos

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

AESC a Ler!

(Leitura em vai e vem; 

Super-Heróis da Leitura; 

Biblioteca à Mão; 

Instantâneos de leitura; 

Aconchegos)

Professoras 

Bibliotecárias

Promover o gosto pelos 

livros e pela leitura.

Envolver a família nas 

atividades escolares e na 

promoção de hábitos de 

leitura.

Apoiar projetos individuais 

ou coletivos à volta da 

leitura.

Leitura em vai e vem 

(Educação Pré-Escolar)

Super-Heróis da Leitura 

(1º e 2º ano)

Biblioteca à Mão (1º 

Ciclo, escolas rurais)

Instantâneos de leitura 

(2º, 3º ciclo e Ensino 

Secundário)

Aconchegos (alunos do 

agrupamento)

Professores do 

agrupamento

Assistentes Operacionais 

das BEs

Grupo de Teatro da 

Mediateca

Artista Residente

Pais e encarregados de 

educação

Restante comunidade 

educativa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Semana da Leitura 

(programa próprio)

Professoras 

Bibliotecárias

Promover o gosto pelos 

livros e pela escrita.

Desenvolver o gosto pela 

leitura em outras línguas.

Promover a interação 

entre a escola, os 

encarregados de 

educação e o meio.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Grupo de Teatro da 

Mediateca

Artista Residente

Escritores convidados 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021, março Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Scriptorium (oficina de 

escrita criativa)

Professoras 

Bibliotecárias

Promover o gosto pela 

escrita.

Desenvolver a criatividade 

e a imaginação.

Envolver a família nas 

atividades escolares e na 

promoção de hábitos de 

escrita.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Artista Residente

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

BiblioRede RBSC: Rede 

de Bibliotecas de 

Santiago do Cacém

(Viver com a escrita; 

Contos Malteses; Hora do 

Conto; Lar doce Ler)

Professoras 

Bibliotecárias

Promover parcerias a 

nível da rede de 

bibliotecas do concelho.

Rentabilizar recursos 

humanos e materiais do 

concelho.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Biblioteca Municipal Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Bibliotecas Escolares do 

AESC - Presença em 

linha

(Website; Página de 

Facebook; Canal 

Youtube; Instagram; 

Pinterest; Página de 

Facebook Professores 

AESC-TEC; Blogue 

AESC-TEC)

Professoras 

Bibliotecárias; Maria dos 

Anjos Polícia

Promover a comunicação 

com professores, alunos, 

EE e com a comunidade.

Divulgar os recursos 

existentes e as atividades 

promovidas pelas BE.

Alunos do agrupamento Professores do 

agrupamento

Assistentes Operacionais 

das BEs

Pais e encarregados de 

educação

Restante comunidade 

educativa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 4 

publicações/semana no 

Facebook Bibliotecas do 

AESC

Pelo menos 12 

publicações por ano nos 

restantes canais

Base de dados RBE 2020-

21

Estatísticas de 

publicação das 

plataformas digitais

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Literacia digital e 

Cidadania:

Formação de utilizadores/ 

aprendizagem em 

ambientes digitais

Professoras 

Bibliotecárias; 

Professores responsáveis 

pelas formações

Reforçar e ampliar o papel 

formativo das BE.

Formar utilizadores na 

exploração de recursos 

pedagógicos interativos.

Desenvolver 

competências, na 

perspetiva de utilizador, 

na produção de conteúdos 

digitais de âmbito 

curricular.

Alunos do agrupamento 

(consoante as 

necessidades 

identificadas)

Professores do 

agrupamento (consoante 

as necessidades 

identificadas)

Assistentes Operacionais 

das BEs

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 85% das 

formações planeadas 

executadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares;

Relatório do Plano de 

Formação Interna 

docente.

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Semana dos Média e da 

NET segura (programa 

próprio)

Professoras 

Bibliotecárias

Reconhecer a importância 

e o papel dos meios de 

comunicação na 

sociedade atual.

Utilizar de forma 

adequada (crítica, 

responsável e criativa) os 

vários formatos de 

comunicação.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas

Assistentes Operacionais 

das BEs

Pais e encarregados de 

educação

Associações locais

Seguranet

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021, fevereiro Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Património /Currículo 

local: Personalidades 

AESC:

Manuel da Fonseca e Frei 

André da Veiga

Professoras 

Bibliotecárias

Divulgar a obra do escritor 

Manuel da Fonseca e do 

pedagogo Frei André da 

Veiga 

Promover o gosto pelos 

livros e pela leitura.

Conhecer e valorizar o 

Património local.

Alunos das turmas 

envolvidas

Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Fátima Beja

Artista residente

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020, 15 outubro;  2021, 

março; 2021, abril

Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Cientificamente falando 

(Semana da Ciência e 

Tecnologia; Dia Nacional 

da Cultura Científica; Dia 

Nacional dos Cientistas)

Professoras 

Bibliotecárias

Promover o gosto pela 

ciência e pela 

investigação.

Promover o contacto com 

entidades da área 

científica.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Clube Ciência Viva na 

Escola

Artista Residente

Centro Ciência Viva do 

Lousal

Biblioteca Municipal

Entidades convidadas

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020, novembro; 2021, 

maio

Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares - 

RBE

Tema 2020: “Descobrir 

caminhos para a saúde e 

o bem-estar com a 

biblioteca escolar”

Professoras 

Bibliotecárias

Promover a BE junto da 

comunidade escolar.

Promover o gosto pela 

leitura. 

Promover a informação e 

o conhecimento.

Alunos do agrupamento Professores das turmas 

envolvidas 

Assistentes Operacionais 

das BEs

Artista Residente

Pais e encarregados de 

educação

Restante comunidade 

educativa

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020, outubro Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Gestão da Biblioteca 

Escolar: recursos 

materiais e humanos

Professoras 

Bibliotecárias

Gerir, em articulação com 

o órgão de gestão, os 

recursos materiais e 

humanos afetos às 

Bibliotecas.

Promover a formação 

contínua dos elementos 

das equipas das BE, 

numa perspetiva de 

sintonia com a evolução 

das novas tecnologias e 

suportes de informação.

Divulgar os recursos 

educativos criados/ 

selecionados pelas 

equipas das BE.

Alunos do agrupamento Professores do 

agrupamento

Assistentes Operacionais 

das BEs

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 85% das 

atividades são 

cumpridas.

Base de Dados RBE 

2020-21;

Relatório de execução do 

Plano Anual de 

Atividades das 

Bibliotecas Escolares.

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Gestão da Biblioteca 

Escolar: gestão da 

coleção

Professoras 

Bibliotecárias

Manter o fundo 

documental organizado e 

atualizado (incluindo 

recursos online).

Promover o uso do fundo 

documental, através da 

divulgação nos vários 

canais de comunicação 

das Bibliotecas.

Dar continuidade à 

construção do catálogo 

das bibliotecas.

Alunos do agrupamento Professores do 

agrupamento

Assistentes Operacionais 

das BEs

Restante comunidade 

educativa

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Pelo menos 75% das 

atividades planeadas são 

realizadas.

Base de Dados RBE 

2020-21.

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Grupo de Teatro da 

Mediateca - Atividades  

de expressão dramática 

no âmbito da Mediateca e 

em articulação com a  

Artista residente.

Maria de Fátima Beja Contribuir para a 

comemoração de épocas 

festivas e datas 

específicas

Estimular cada vez mais, 

nos alunos, o gosto pelo 

teatro e pelas técnicas 

teatrais nas atuais 

circunstâncias.

Enriquecer 

práticas/atividades 

promovidas pela 

Mediateca, incluindo a 

Semana da Leitura.

Alunos inscritos no Grupo 

de teatro outros que 

revelem interesse pelo te

Mariana Vera; Raquel 

Ventura; Vasco Silva

Técnicos operacionais; 

Pais e Encarregados de 

Educação

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano As atividades irão ser 

apresentadas à medida 

que  os trabalhos 

(ensaios) de preparação 

estejam concluídos, 

reportando-se o mais 

possível a celebrações, 

atividades e  exposições 

promovidas pela 

mediateca .

Pelo menos 90% de 

satisfação por parte dos 

alunos envolvidos

Relatório de execução do 

Plano de Ação da  

Coordenadora.

Trabalhos de 

dramatização elaborados 

pelos alunos

Sem custos diretos

VETOR 6 – Bibliotecas 

Escolares

Reuniões da Direção com 

as Professoras 

Bibliotecárias

Adjunta do Diretor - Carla 

Mascarenhas

Acompanhar os planos de 

atividades das bibliotecas 

escolares

Não há alunos envolvidos Elementos da direção e 

professoras bibliotecárias

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

1 reunião por trimestre No mínimo, são 

executadas 80% das 

atividades previstas nos 

planos de ação das 

bibliotecas escolares

Relatório de execução 

dos planos de atividades 

das bibliotecas escolares

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Dia Nacional do Cientista Vasco Carrilho Fomentar a Literacia 

Científica; Promover o 

conhecimento científico; 

Celebrar cientistas e 

outras figuras 

portuguesas relevantes 

para a Ciência

2º e 3º ciclos; Ensino 

Secundário

Vasco Carrilho, Vasco 

Silva, Raquel Ventura, 

GR230, GR500, GR510, 

GR520, GR600

Bibliotecas Escolares; 

Projeto ALMA

Centro Ciência Viva do 

Lousal

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/maio/16 As atividades 

desenvolvem-se ao longo 

da semana 14-21 de 

maio

Número de eventos 

realizados (pelo menos 1 

em cada dia da semana)

Registos multimedia Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Semana da Ciência e 

Tecnologia

Vasco Carrilho Fomentar a Literacia 

Científica; Promover o 

conhecimento científico; 

Celebrar cientistas 

portugueses

2º e 3º ciclos; Ensino 

Secundário

Vasco Carrilho, Vasco 

Silva, Raquel Ventura, 

GR230, GR500, GR510, 

GR520, GR600

Bibliotecas Escolares; 

Projeto ALMA

Centro Ciência Viva do 

Lousal

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/novembro/24 As atividades 

desenvolvem-se ao longo 

da semana 23-27 de 

novembro

Número de eventos 

realizados (pelo menos 1 

em cada dia da semana)

Registos multimedia Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Estereoscopia 3D: 

workshop online com o 

escritor/ ilustrador Marco 

Taylor 

Pedro Ribeiro e Biblioteca 

ESMF

Promover o contacto com 

entidades de diferentes 

áreas do conhecimento.

Conhecer e explorar a 

aplicação Photopea 

(www.photopea.com)

12ºC ESMF Pedro Ribeiro, Mariana 

Vera, Vasco Silva, 

Raquel Ventura

Parceria com a Biblioteca 

Municipal no âmbito do 

Projeto Contos Malteses

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/novembro/10 Pelo menos 95% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Concurso imagens contra 

a corrupção 20_21, 9.ª 

edição - PNL

Pedro Ribeiro e Biblioteca 

ESMF

Contribuir para 

desenvolver valores e 

competências que 

suportem o exercício de 

uma cidadania ativa e 

consciente.

Estimular a imaginação, a 

criatividade artística e o 

espírito crítico dos alunos.

10ºC e 12ºC ESMF Pedro Ribeiro, Mariana 

Vera

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano Pré-inscrições online – 

até 16 de outubro de 

2020

Submissão dos trabalhos 

– até 5 de março de 2021

Divulgação dos 

resultados – até ao final 

do mês abril de 2021

Entrega de prémios – 

durante o mês de maio 

de 2021

Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Exposição de máscaras 

personalizadas

Carla David e Maria José 

Nogueira

Mostrar a diversidade de 

emoções associada à 

pandemia; Valorizar a 

criatividade individual

5ºA,B,C,D,E e 

6ºA,B,C,D,E EBFAV

Carla David e Maria José 

Nogueira

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/novembro/30 a 

2021/março/19

Pelo menos 60% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Maio mês do coração Mª Conceição Gomes; Mª 

José Palmeira

Sensibilizar a comunidade 

escolar para a adoção de 

comportamentos 

saudáveis; Alertar a 

comunidade escolar para 

os problemas associados 

à hipertensão arterial.

alunos da FAV, 1º  e 2º 

ciclos e alunos da ESMF, 

3º ciclo e ensino 

secundário

Mª Conceição Gomes; Mª 

José Palmeira

Assistentes operacionais 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/ maio/04 Pelo menos 70% das 

atividades planeadas são 

realizadas

Checklist de verificação 

da realização das 

atividades

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividades de 

sensibilização:  

disponibilização de 

materiais - Online (na 

página do PES, no site 

do Agrupamento)

Mª Conceição Gomes; Mª 

José Palmeira

Disponibilizar recursos 

relativos  à Saúde.

alunos da EBFAV, 1º e 2º 

ciclos; alunos  da ESMF, 

do 3º ciclo e secundário 

Mª Conceição Gomes; Mª 

José Palmeira

Equipa de Saúde Escolar Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2021/junho/15 Ao longo do ano letivo Pelo menos 70% das 

atividades planeadas são 

realizadas

Checklist de verificação 

da realização das 

atividades

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

A minha Lancheira: 

Lanches saudáveis

Mª Conceição Gomes; Mª 

José Palmeira

Contribuir para a adoção 

de hábitos de vida 

saudáveis

2ºA; 2ºB; 3ºC; 4ºA; 4ºB 

da EBFAV

Helena Ganhão; Paula 

Freitas; Marta Filipe; Mª 

João Amândio; Ana 

Ramos

Pais e encarregados de 

educação.

Equipa de Saúde Escolar Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2021/junho/30 A atividade desenvolve-

se ao longo do ano letivo.

Pelo menos 70% dos 

participantes traz lanche 

saudável

Grelhas de registo dos 

lanches

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Natal Graça Bernardo e Rosa 

Bernardino

Apropriação de 

vocabulário e aspetos 

culturais relacionados 

com o tema

7ºano Graça Bernardo e Rosa 

Bernardino

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/dezembro/14 a 18 Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Día de los muertos Rosa Bernardino Conhecer o modo de 

celebração deste dia 

noutra cultura

3º ciclo Luisa Dias e Rosa 

Bernardino

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

São Valentim Graça Bernardo e Rosa 

Bernardino

Apropriação de 

vocabulário e aspetos 

culturais relacionados 

com o tema

8º e 9º anos Graça Bernardo, Luisa 

Dias e Rosa Bernardino

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/fevereiro Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Dia do livro Graça Bernardo e Rosa 

Bernardino

Pesquisar a simbologia 

desta data

Promover o 

desenvolvimento da 

literacia.

3º ciclo Graça Bernardo, Luisa 

Dias e Rosa Bernardino

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021 / abril/23 Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Palestras online em 

parceria com a 

Embaixada dos Estados 

Unidos

Anabela Gonçalves Participar em palestras 

dinamizadas por 

diplomatas da Embaixada 

dos Estados Unidos da 

América que possam ir ao 

encontro dos temas 

abordados na disciplina 

de Inglês.

Contactar diretamente e 

interagir com falantes 

nativos de língua inglesa

11º A, B, C, D, E ESMF Anabela Gonçalves Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/dezembro Os alunos participam em 

pelo menos uma palestra 

on-line

Registo de participação 

dos alunos

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Concurso do Cartaz da 

Paz - "A Paz por meio do 

serviço."

Maria Paula Garcia Consciencializar a 

Comunidade Escolar para 

o Serviço.

6ºA e 6ºB na disciplina de 

Educação Visual

Maria Paula Garcia. 

Artista Residente.

Lions Clube de Santiago 

do Cacém

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020\11\10 Pelo menos 20 cartazes 

realizados.

Relatório com registo 

fotográfico dos cartazes a 

concurso.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

A Sacola Vai à Escola Dulce Franco Promover o gosto pelos 

livros e pela leitura;

Adquirir desenvoltura e 

capacidade de expressão 

oral.

Crianças da Educação 

Pré-Escolar

Dulce Franco, Esperança 

Cavalinhos, Dulce 

Ramos, Manuela 

Ganhão, Natalina Maria, 

Rosa do Ó, Sílvia Gil, 

Teresa Caroço, Vânia 

Santos

Assistentes técnicos e/ou 

operacionais

Biblioteca Manuel da 

Fonseca

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Fazer pelo menos 1 

requisição por semestre

Grelha de registo de 

requisições

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Magia no Gelo, 

espetáculo musical virtual

Dulce Franco, Manuela 

Ganhão, Esperança 

Cavalinhos 

Promover o interesse por 

conteúdos culturais em 

suporte digital;

Disponibilizar ferramentas 

para o aumento e 

melhoria do uso da 

linguagem;

Estimular a 

autorregulação emocional;

Crianças da Educação 

Pré-Escolar

Dulce Franco, Esperança 

Cavalinhos, Dulce 

Damos, Manuela 

Ganhão, Natalina Maria, 

Rosa do Ó, Sílvia Gil, 

Teresa Caroço, Vânia 

Santos

Assistentes técnicas e/ou 

operacionais, pais

União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, 

Junta de Freguesia de 

São Francisco da Serra, 

Junta de Freguesia de 

Abela,

Produtora AM Live

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/dezembro/01 a 

2021/março/10

Grau de satisfação das 

crianças, igual ou 

superior a 80%

Grelha de registo do grau 

de satisfação

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Conhecer a Nossa Terra, 

saídas na comunidade 

local

Dulce Ramos Conhecer e explorar o 

património local;

Manifestar 

comportamentos de 

preocupação e proteção 

do meio ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Crianças da Educação 

Pré-Escolar

Dulce Franco, Esperança 

Cavalinhos, Dulce 

Ramos, Manuela 

Ganhão, Natalina Maria, 

Rosa do Ó, Sílvia Gil, 

Teresa Caroço, Vânia 

Santos

Assistentes técnicos e/ou 

operacionais

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Realizar pelo menos 2 

saídas ao longo do ano 

letivo

Grelha de registo das 

atividades realizadas

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Visita virtual ao 

Oceanário, Mar de 

Emoções

Dulce Franco, Rosa do Ó Estimular a criatividade a 

comunicação e a 

participação ativa das 

crianças;

Promover a aprendizagem 

através de suportes 

digitais;

Aumentar o conhecimento 

sobre os animais 

marinhos e o seu habitat.

Crianças da Educação 

Pré-Escolar

Dulce Franco, Esperança 

Cavalinhos, Dulce 

Ramos, Manuela 

Ganhão, Natalina Maria, 

Rosa do Ó, Sílvia Gil, 

Teresa Caroço, Vânia 

Santos, Clube de Ciência 

Viva na Escola

Assistentes técnicas e/ou 

operacionais, pais

Oceanário de Lisboa 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/fevereiro/01 a 

2021/junho/30

Grau de satisfação das 

crianças, igual ou 

superior a 80%

Grelha de registo do grau 

de satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Campeonato inter turmas 

de Jogos Kahoot 

Rita Estrela 	Utilizar o jogo didático 

como recurso de 

motivação e 

aprendizagem;

	Estimular as 

competências 

comunicativas e de 

cooperação entre os 

alunos;

	Colocar à prova o 

conhecimento, usando-o 

em situações lúdicas 

concretas.

todos alunos do 5º ano Helena Gonçalves, 

Susana Varanda, Rosa 

Ribeiro, Mónica 

Lourenço, Rita Estrela

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2020/Junho Mais de 60% dos alunos 

avalia a atividade com o 

mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Kanguru Matemático Anabela Alves

Helena Raposo 

Estimular o gosto pela 

matemática;

Possibilitar que os alunos 

se divirtam a resolver 

questões;

Desenvolver o raciocínio 

matemático.

2º,3º ciclos Secundário Professores das turmas 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

Data a definir Pelo menos 70% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Concurso de Matemática 

Pangea

Alice Avó

Helena Gonçalves

Estimular o gosto pela 

matemática;

Possibilitar que os alunos 

se divirtam a resolver 

questões;

Desenvolver o raciocínio 

matemático.

3ºano ao Secundário Professores da turma 2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/Março Pelo menos 70% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

ConVida 20/21-

Programas educativos 

pluridisciplinares-

Atividades Experimentais

Alexandra Cunha Promover a literacia 

científica

Desenvolver 

competências 

disciplinares e 

interdisciplinares

Sensibilizar os alunos 

para a importância das 

atividades experimentais 

na construção e evolução 

do conhecimento

Todos os alunos de 8º 

ano, alunos de 10º e 11º 

ano de Ciências e 

Tecnologias

Maria da Conceição 

Gomes, Maria José 

Gabriel, Isabel Silva, 

Anabela Silva

Centro Ciência Viva de 

Extremoz, Clube Ciência 

Viva na Escola

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/dezembro/18 3º ciclo - turno da manhã

Secundário - turno da 

tarde

Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Financiado pelo Centro 

Ciência Viva na Escola

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Comemoração de Dias 

Festivos

Rosa Madeira Identificar costumes e 

tradições nacionais

Valorizar a cultura 

nacional

Alunos das EB1 de 

Abela, S Bartolomeu da 

Serra, Santa Cruz Turma 

2

Susana Gamito, 

Margarida Ganço, Rosa 

Madeira e Deolinda 

Salgado

Técnicos das AEC Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

Pelo menos 90% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Grelha de registo do grau 

de satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Compartilharte, histórias 

da Ajudaris

Isabel Contente e Sónia 

Lopes

Despertar a imaginação e 

o espírito criativo das 

crianças e jovens

Desenvolver e fortalecer 

hábitos de expressão 

plástica articulados com a 

leitura

Fomentar e fortificar o 

espírito de entreajuda e a 

ajuda ao próximo

Alunos das turma sdo 1º 

A, 1º B, 1º C, 2º A e 2º B 

da EBFAV

Paulo Ribeiro, Isabel 

Contente, Sandra Ruivo, 

Helena Ganhão e Paula 

Freitas

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2020/02/01 a 2021/07/30 Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos
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envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 
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/educativa
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individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 
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necessário)

7.1. Indicador de 

medida
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VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto Natal à distância Paulo Ribeiro e Sandra 

Ruivo 

Desenvolver a literacia 

visual  (multimédia, 

artística, estética, 

patrimonial)

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Reforçar o impacto social 

da dimensão educativa 

das artes

Alunos das turmas do 1º 

A, 1º B, 1º C, 2º A e 2º B 

da EBFAV

Paulo Ribeiro, Isabel 

Contente, Sandra Ruivo, 

Helena Ganhão, Paula 

Freitas

Parceria com a artista 

residente Raquel Ventura

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/setembro/17 a 

2021/janeiro/26

Pelo menos 75% dos 

alunos avalia a atividade 

com o mínimo de Bom

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Saída de Campo - À 

descoberta da minha 

aldeia

Susana Gamito Conhecer e valorizar o 

património local

Alunos das EB1 de 

Abela, S Bartolomeu da 

Serra, Santa Cruz

Susana Gamito, 

Margarida Ganço, Isabel 

Pereira e Rosa Madeira

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/setembro/17 a 

2021/junho/30

No mínimo duas 

atividades por ano

Grelha de registo das 

atividades realizadas

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividade de nível 1 - 

Basquetebol 3x3 - 

Guiness Desportivo 

AESC - Concurso de 

Lançamentos 

(Lançamentos Livres e 

Lançamentos Triplos)

Coordenadora do 

Desporto Escolar

Aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas da 

unidade didática da 

modalidade de 

Basquetebol. Proporcionar 

aos alunos um momento 

de consolidação das 

aprendizagens em 

formato de concurso.

Alunos dos 2º, 3º ciclos; 

Ensino Secundário.

João Barros, Clara 

Boavista, Gonçalo 

Estevam, Rafael 

Guerreiro, Andreia 

Fonseca, Bruno Gil, 

Hélder Alfredo, Pedro 

Portugal

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/março/19 Pelo menos 2 alunos em 

cada turma conseguem 

converter com sucesso 

um número 10 

lançamentos livres em 5 

minutos do tempo da 

tarefa e 10 lançamentos 

da linha dos 3 pontos.

Grelha de registo e 

seriação dos alunos.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividade Nível I - 

Guiness Desportivo do 

AESC - Megaescola, 

realização do megasprint, 

megakm, megasalto e 

megalançamento, 

durante as aulas de

Educação Física, para 

apurar os melhores 

tempos dos alunos em 

cada uma das disciplinas 

da modalidade de 

Atletismo

Clara Boavista Aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas da 

unidade didática de 

Atletismo. Proporcionar 

aos alunos um momento 

de exercitação e 

consolidação das 

aprendizagens em 

formato competitivo. 

Apurar dentro das turmas 

os alunos

para as provas regionais 

do Megasprint (caso este 

venha a realizar-se).

Alunos dos 2º, 3º Ciclo e 

Ensino Secundário.

João Barros, Clara 

Boavista, Gonçalo 

Estevam, Rafael 

Guerreiro, Andreia 

Fonseca, Bruno Gil, 

Hélder Alfredo, Pedro 

Portugal.

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/fevereiro/08 a 

2021/março/26

Como as turmas só têm 

uma aula de 100 minutos 

por semana, o período de 

realização da atividade é 

mais alargado.

Pelo menos 1 aluno em 

cada escalão /género, em 

cada uma das disciplinas 

apresenta os tempos, 

situado na tabela de 

referência do 

Megasprinter; hiper 

mega, supermega e 

mega.

 Apurar 1 aluno por 

escalão-género para o 

Mega km, 2 alunos por 

escalão-género para o 

Megasprint, 2 alunos por 

escalão-género para o

Megasalto e 2 alunos por 

escalão-género para o 

Mega lançamento. (caso 

se realize a fase regional)

Grelha de registo e 

seriação dos melhores 

tempos e distâncias 

alcançados por cada 

escalão/género. Tabelas 

de referência do 

Megasprinter.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividade de Nível II - 

Formação de Juízes 

Árbitros dos 

grupos/equipa - ARE, 

Futsal, Orientação, 

Basquetebol, Xadrez, 

Atletismo, Ténis de Mesa 

e Voleibol.

Clara Boavista (ARE), 

João Barros (Futsal e 

Orientação), Gonçalo 

Estevam (Basquetebol e 

Xadrez), Hélder Alfredo 

(Atletismo), Bruno Gil 

(Ténis de Mesa) e 

Andreia Fonseca 

(Voleibol)

Formar os alunos que se 

inscreveram como juízes 

árbitros para 

desempenharem a função 

nos momentos de 

competição.

Alunos do 2º Ciclo da 

EBFAV, alunos do 3º 

Ciclo da ESMF e alunos 

do Ensino Secundário da 

ESMF.

João Barros, Clara 

Boavista, Gonçalo 

Estevam, Rafael 

Guerreiro, Andreia 

Fonseca, Bruno Gil, 

Hélder Alfredo.

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/outubro/26 a 

2021/03/12

Pelo menos 1 aluno 

adquire formação de juiz 

árbitro, para cada um dos 

grupos equipa.

Registo do número de 

alunos que adquire 

formação sobre os 

regulamentos das 

modalidades desportivas 

dos grupos equipa.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividade de Nível III - 

Formação de Juízes 

Árbitros do grupo/equipa 

de Badminton.

Rafael Guerreiro Formar os alunos que se 

inscreveram como juízes 

árbitros para 

desempenharem a função 

nos momentos de 

competição.

Alunos do 2º Ciclo da 

EBFAV, alunos do 3º 

Ciclo da ESMF e alunos 

do Ensino Secundário da 

ESMF.

Rafael Guerreiro Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/outubro/26 a 

2021/03/12

Pelo menos 1 aluno 

adquire formação de juiz 

árbitro do grupo equipa 

de Badminton.

Registo do número de 

alunos que adquire 

formação.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Atividade Nível I - 

Guiness Desportivo do 

AESC - Futebol ou Futsal 

- Concurso de toques na 

bola

Clara Boavista Aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas da 

unidade didática da 

modalidade de Futebol ou 

Futsal. Proporcionar aos 

alunos um momento de 

consolidação das 

aprendizagens em 

formato de 

concurso/competição.

Alunos do 2º Ciclo da 

EBFAV, alunos do 3º 

Ciclo da ESMF e alunos 

do Ensino Secundário da 

ESMF.

João Barros, Clara 

Boavista, Gonçalo 

Estevam, Rafael 

Guerreiro, Andreia 

Fonseca, Bruno Gil, 

Hélder Alfredo e Pedro 

Portugal.

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

2021/04/05 a 2021/05/31 Pelo menos 2 alunos em 

cada turma que 

consegue, em 5 minutos, 

executar com sucesso 

um número de 20 toques 

seguidos, na bola.

Grelha de registo do 

número de alunos 

seriados.

Sem custos diretos



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos
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ciclos e/ou Escola(s) 
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5.2. 
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s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 
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comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 

envolvidos na atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos
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VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Atelier Raquel Ventura Reforçar a 

transversalidade 

educativa

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Contribuir para o sucesso 

escolar e desenvolvimento 

pessoal

Alunos do 1.º Ciclo; 

alunos do plano de 

inovação Descol@b; 

alunos do plano de 

inovação Vis@rte

Raquel Ventura; Paulo 

Ribeiro; Isabel Contente; 

Ana Ramos; Maria João 

Amândio; Carla 

Mascarenhas; Maria José 

Palmeira; Carla David; 

Maria Helena Gonçalves; 

Dulce Machado; José 

Gonçalves; Vasco Silva; 

Pedro Ribeiro

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Durante o ano letivo Sessões de curta 

duração, em sala de 

aula.

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Exposição 

de trabalhos artísticos 

ExTrA

Raquel Ventura Divulgar os trabalhos 

executados 

Estimular à reflexão e 

diálogo sobre os trabalhos 

apresentados 

Entender a abrangência 

da disciplina e as diversas 

variáveis para responder 

às problemáticas

Alunos do 3.º ciclo e 

Secundário de Artes na 

galeria do Espaço@rtes 

da ESMF

Raquel Ventura; Vasco 

Carrilho; Pedro Ribeiro; 

Vasco Silva; Pedro Pena 

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

ao longo do ano As exposições 

temporárias têm a 

duração de uma semana. 

A sua montagem e 

desmontagem é feita 

quinzenalmente.

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Exposições 

comemorativas

Raquel Ventura Fomentar a colaboração 

entre alunos

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Contribuir para o 

desenvolvimento pessoal

Alunos do agrupamento 

EBFAV e ESMF

Raquel Ventura; Vasco 

Carrilho

Bibliotecas do AESC Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Exposições temporárias 

de curta duração

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Exposições 

de Educação Visual

Raquel Ventura Divulgar os trabalhos 

executados na disciplina 

de Educação Visual

Fomentar a colaboração 

entre alunos

Desenvolver práticas e 

processos artísticos e 

pedagógicos que 

promovam a criatividade e 

o pensamento crítico

Alunos do 2.º ciclo da 

EBFAV

Raquel Ventura; Paula 

Garcia

2º semestre 2020/2021 

(2020/02/01 a 

2021/07/30)

No final do ano Exposição de trabalhos 

executados em sala de 

aula ao longo do ano. 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Animação Raquel Ventura Consciencializar para o 

valor do património

Fomentar a colaboração 

entre agentes da 

comunidade escolar

Reforçar a 

transversalidade 

educativa

Alunos do agrupamento Raquel Ventura; Vasco 

Silva

Bibliotecas do AESC Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

ao longo do ano Animações temáticas que 

envolvem decorações e 

pinturas ao vivo 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Projeto ALMA Vídeos Raquel Ventura Reforçar a 

transversalidade 

educativa

Contribuir para o sucesso 

escolar e desenvolvimento 

pessoal

Produzir recursos e 

estratégias pedagógicas 

apoiadas na arte e no 

património

Os alunos do 

agrupamento

Raquel Ventura; 

Fernanda Lourenço; 

Paulo Ribeiro; Isabel 

Contente; Ana Ramos; 

Maria João Amândio; 

Conceição Martins; Célia 

Pestana; Sandra Lopes; 

Fátima Beja

Bibliotecas do AESC; 

Grupo de Teatro da 

Mediateca; 

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Ao longo do ano letivo Os vídeos estão incluídos 

em diversas atividades 

propostas pelos 

diferentes dinamizadores 

de atividades. 

Pelo menos 80% dos 

elementos envolvidos 

avaliam a atividade com 

Bom e Muito Bom

Questionário de 

satisfação aos 

participantes.

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Programa das Emoções Carina Pereira Desenvolver a literacia 

emocional dos alunos, 

ensinando-os a expressar 

e a lidar de forma 

adequada com as suas 

emoções, promovendo a 

assertividade e 

respeitando, em 

simultâneo, os 

sentimentos e emoções 

dos outros;

Promover a adoção de 

mecanismos de expressão 

e gestão das emoções 

ajustados;

Dotar as crianças de 

estratégias e mecanismos 

de coping.

Alunos do 3ºano da 

EBFAV

Carina Pereira Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/10/08 A atividade teve inicio a 8 

de outubro e termina no 

mês de fevereiro

Pelo menos 60% dos 

alunos reconhece, 

identifica melhor as suas 

emoções após a 

implementação do 

Programa

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos
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/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou coletivos 
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8 - Custos
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VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Ação de sensibilização 

nas temáticas da 

Violência no Namoro e 

Igualdade de Género

Carina Pereira Colaborar com os 

professores no âmbito da 

disciplina de cidadania, 

através de implementação 

de ações de 

sensibilização, sobre a 

Igualdade de Género e/ou 

Violência no Namoro

Alunos do 12º ano Carina Pereira e Rita 

Silva

Associação Intervir.Com - 

Associação de Promoção 

da Saúde, 

Desenvolvimento Social e 

Cultural

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/novembro/24 A atividade será realizada 

no 1º e 2º semestre

Grau de satisfação dos 

alunos superior a 70%

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Programa de Prevenção 

do Bullying em meio 

escolar

Carina Pereira Auxiliar os alunos na 

identificação das variadas 

formas e expressões do 

bullying;

Dotar os alunos de 

competências para atuar 

e intervir face a situações 

de bullying.

Alunos do 5ºano Carina Pereira, Rita Silva 

e Carla Silva

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/16 A implementação do 

Programa decorre até 

janeiro

Pelo menos 60% dos 

alunos melhora os seus 

conhecimentos sobre o 

fenómeno

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Programa de Hábitos e 

Métodos de Estudo

Rita Silva Desenvolver a literacia 

emocional dos alunos, 

ensinando-os a expressar 

e a lidar de forma 

adequada com as suas 

emoções, promovendo a 

assertividade e 

respeitando, em 

simultâneo, os 

sentimentos e emoções 

dos outros;

Promover a adoção de 

mecanismos de expressão 

e gestão das emoções 

ajustados;

Dotar as crianças de 

estratégias e mecanismos 

de coping.

alunos do 4º ano da 

EBFAV

Rita Silva 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/07 A atividade termina em 

janeiro de 2021

Pelo menos 60% dos 

alunos melhora 

competências ao nível 

dos hábitos e métodos de 

estudo

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Programa de Promoção 

das Habilidades Pessoais 

e Sociais 

Rita Silva Promover o 

autoconhecimento, 

inteligência emocional e 

desenvolvimento pessoal 

dos alunos, tendo em 

vista promover a 

comunicação e o 

relacionamento 

interpessoal, a cognição 

emocional e a capacidade 

de resiliência

Alunos do Ensino 

Profissional

Rita Silva Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/11/02 O Programa termina a 

16/02/2020

Grau de satisfação dos 

alunos superior a 70%

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriqueci

mento do Currículo

Programa de Soft Skills Rita Silva Desenvolver as 

habilidades 

comportamentais e a 

capacidade de lidar com 

as emoções, promovendo 

a proatividade, resolução 

de conflitos, confiança, 

resiliência, capacidade de 

iniciativa e organização 

dos alunos

alunos do 10º PT Rita Silva Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/11/02 O Programa termina a 16 

de fevereiro

Pelo menos 70% dos 

alunos revela-se 

satisfeito com a atividade

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 8 –  

Envolvimento da 

Comunidade Escolar na 

Gestão Estratégica do 

Agrupamento

Reunião da direção com 

os docentes do 

Agrupamento

Diretor Envolver os docentes na 

gestão estratégica do 

Agrupamento

Não há alunos envolvidos 

nesta atividade

Todos os docentes Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Duas reuniões - uma 

reunião em cada 

semestre.

No mínimo são 

realizadas duas reuniões.

Folhas de presenças. Sem custos diretos

VETOR 8 –  

Envolvimento da 

Comunidade Escolar na 

Gestão Estratégica do 

Agrupamento

Reuniões da direção com 

os coordenadores de ano 

dos diretores de turma e 

coordenadores das 

equipas educativas

Diretor Preparar as reuniões de 

avaliação formativa e 

sumativa

Não há alunos envolvidos 

nesta atividade

Direção e coordenadores 

de ano dos diretores de 

turma e coordenadores 

das equipas educativas

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2 reuniões no 1º 

semestre e 2 reuniões no 

2º semestre

No mínimo são 

realizadas 4 reuniões

Folhas de presenças Sem custos diretos

VETOR 9 – Recursos 

Humanos e Materiais

Alocação de um técnico 

para apoio ao nível da 

manutenção dos 

equipamentos 

informáticos

Diretor Prestar apoio 

especializado no âmbito 

dos equipamentos 

informáticos

Não há alunos 

diretamente envolvidos 

nesta atividade

Docentes e técnico de 

informática

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Diariamente No mínimo, 90% dos 

problemas informáticos 

reportados são 

resolvidos.

Registos de ocorrências 5800 euros

VETOR 9 – Recursos 

Humanos e Materiais

Alocação de um técnico 

(animador sociocultural)  

para ocupação dos 

alunos do 1º da EBFAV 

nos tempos livres

Diretor Ocupar os tempos livres 

dos alunos com atividades 

organizadas pelo 

Animador Sociocultural

Alunos do 1º ciclo da 

EBFAV

Animadora sociocultural Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

Diariamente, incluindo os 

períodos de interrupção 

letiva

No mínimo, 80% dos 

utilizadores estão 

satisfeitos com as 

atividades organizadas 

pelo animador 

sociocultural

Questionário  10 000 euros
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atividade
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atividade
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envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore
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envolvidos (nome e 

apelido)
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envolvidos na atividade
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6.2 - 
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mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021

VETOR 9 – Recursos 

Humanos e Materiais

Apretrechamento das 

salas de aula com 

equipamentos 

informáticos para 

utilização dos alunos

Diretor Possibilitar o uso 

individual das tecnologias 

de informação e 

comunicação por parte 

dos alunos

Turmas dos 2º, 3º ciclos 

e secundário

Professores dos  2º, 3º 

ciclos e secundário

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

Até final de janeiro. No mínimo, 50% das 

salas estão equipadas 

com computador para 

uso individual

Registo do inventário das 

salas.

19 000 euros

VETOR 9 – Recursos 

Humanos e Materiais

Modernização/restruturaç

ão das salas de 

Educação Visual da 

Escola Secundária 

Manuel da Fonseca

Diretor Transformar as salas de 

educação visual em 

oficinas multifuncionais

Turmas do 3º ciclo e 

secundário

Professores de Artes 

Visuais e de TIC

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

Até final de setembro de 

2020

A totalidade das salas de 

Educação Visual é alvo 

de modernização e de 

apretrechamento a nível 

de 

materiais/equipamentos

Inventário das salas 16 000 euros


