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1.

Íntrodução

O Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento de Escolas Figueira Norte
reveste-se de grande relevância para toda a Comunidade Educativa, pois constitui
um instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola
no seu dia-a-dia, e na sua relação com o meio envolvente. Trata-se de um
“documento de plãneãmento, que define, em função do projeto educãtivo, os
objetivos, as formas de organização e programação das atividades e que procede à
identificãção dos recursos necessários à suã execução” (ãrtigo 9º, do Decreto-Lei
nº 137/2012, de 2 de julho). Neste contexto, é com empenho e dedicação que todos
os agentes educativos se envolvem na sua elaboração, para que se possa contribuir
para a construção de uma escola de sucesso e qualidade, inclusiva para todos.
Enquanto instrumento de gestão, o presente Plano Plurianual de Atividades
obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência,
eficácia e qualidade do serviço educativo que se pretende implementar no
quadriénio 2015/2019.
Este documento é um elemento integrante do Projeto Educativo do
Agrupamento e um instrumento essencial de gestão pedagógica e didática para os
anos letivos mencionados. Materializa e sistematiza as iniciativas e atividades
propostas por todos os intervenientes no processo educativo, as quais se integram
nos valores e vetores estratégicos, objetivos/metas constantes no Projeto
Educativo e nos pressupostos inerentes à política Educativa do Ministério da
Educação e Ciência. Trata-se de um plano dinâmico e participado, integrado no
projeto pedagógico do Agrupamento como um elemento de valorização de
experiências e saberes de enriquecimento mútuo, tendo como objetivo promover
um ensino de qualidade, numa escola inclusiva, em interação com todos os
membros da Comunidade Educativa.
Através do desenvolvimento das atividades previstas e planificadas,
pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis
de interesse, empenho e assiduidade, apelando à sua participação, criatividade,
autonomia e responsabilidade. Deseja-se promover hábitos de trabalho, pesquisa e
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de entreajuda, contribuindo estas atividades, no seu conjunto, para o
desenvolvimento pleno e integral dos alunos, como cidadãos ativos e participantes
da sociedade que integram.
Para a coesão deste Plano de Atividades irá contribuir o diagnóstico rigoroso
dos problemas, a inter e transdisciplinaridade das atividades propostas, bem como
a contextualização das aprendizagens que se pretendem assentes em metodologias
ativas e de valorização do conhecimento científico e humanista.
A formação dos vários agentes envolvidos no processo educativo, o trabalho
conjunto entre as escolas de todos os ciclos e níveis de ensino e o incentivo à
relação Escola-Famílias-Meio serão também aspetos a que o Plano de Atividades
dará relevo. Assim, privilegia-se a criação de redes de trabalho a nível do
agrupamento, com a articulação entre todos os docentes, a Autarquia e os
parceiros locais, bem como a nível nacional e internacional, com o estabelecimento
de parcerias que possam apoiar a realização das atividades previstas neste
documento.
Considerando a grande variedade e diversidade de atividades que se
desenvolvem ao longo de cada ano, este documento apresenta duas secções:
1º- A Secção A, onde se apresenta a tipologia das atividades que constam
deste plano, as formas de autorregulação e de avaliação a implementar para o
mesmo. Nesta secção são também apresentadas as atividades que estruturam o
lançamento, o arranque e o decurso de cada ano lectivo, que apresentando um
carácter sequencial fixo, apenas são ajustadas anualmente de acordo com o
calendário escolar publicado em Diário da República.
2º- A Secção B, que apresenta os Planos anuais de atividades curriculares não
letivas, bem como as dos Clubes e Projetos do Agrupamento, organizados pelos
quatro anos a que diz respeito o presente documento.
São intervenientes e parceiros na elaboração do Plano Plurianual de
Atividades as seguintes estruturas:
· Direção;
· Conselho Pedagógico;
· Coordenação de Diretores de Turma;
. Departamentos Curriculares:
- Pré-Escolar
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- Primeiro Ciclo;
- Línguas;
- Matemática e Ciências Experimentais;
- Ciências Sociais e Humanas;
- Expressões;
. Conselho Geral e parceiros da comunidade;
. Assistentes técnicos;
. Assistentes operacionais.

2.

Opçoes estrãtegicãs

O plano anual de actividades (PAA) assume-se, assim, como um dos mais
importantes instrumentos de gestão e autonomia da escola, interagindo com:


O projeto educativo (PE), no qual inspira os seus princípios, valores, metas e
estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função
educativa;



O plano plurianual de actividades (PPA), numa perspetiva de curto e médio
prazo, em alinhamento com os objetivos definidos, as atividades programadas
e os recursos humanos, materiais e financeiros que lhe estão afetos;



O regulamento interno (RI), em termos de regulamentação da organização e
funcionamento de todos os órgãos, estruturas e serviços, bem como em relação
aos direitos e deveres dos membros da comunidade escolar;



O orçamento, em termos de afetação dos recursos financeiros disponíveis,
provenientes quer do Orçamento do Estado, quer das receitas próprias
geradas pela escola;



O relatório anual de actividades (RAA), que discrimina os objetivos atingidos, o
grau de realização das atividades e os recursos que foram utilizados, bem
como as medidas e propostas de melhoramento que deverão ser incluídas no
PAA seguinte.;



O relatório de avaliação interna e externa do Agrupamento, numa atitude de
permanente reflexão acerca da sua eficácia e dos modos de aperfeiçoamento;
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O Plano anual de Formação do Agrupamento, enquadrado no Plano de
Formação do Centro de Formação da Associação de Escolas Beira Mar- CFAE
Beira Mar.

Estas opções estratégicas são um conjunto de regras e diretrizes que servem de
suporte à decisão e que orientam o processo de desenvolvimento da escola. Neste
sentido, uma das áreas fortes do plano anual de actividades será o complemento de
formação curricular e o reforço das aprendizagens, com vista à promoção de
atitudes positivas face ao conhecimento, à diminuição do insucesso escolar dos
alunos e ao combate ao abandono escolar.
No apoio às aprendizagens, a sala multimédia irá funcionar como um local
privilegiado para aprender a aprender, promovendo atitudes positivas face ao
conhecimento e contribuindo para a melhoria dos resultados escolares dos alunos.
Neste âmbito desempenham um papel primordial as actividades dinamizadas
pelos professores dos diversos Departamentos. De igual modo, mantêm-se várias
atividades no âmbito dos diversos clubes e projetos que possibilitarão consolidar a
formação cívica dos nossos alunos, requisito essencial para o viver em sociedade.
Embora com funções diferentes, a Biblioteca Escolar-BE integrada na rede de
Bibliotecas Escolares também tem funcionado como estrutura de apoio ao trabalho
desenvolvido na sala de aula. Este espaço ativo no apoio ao processo ensino e
aprendizagem deverá ter um papel reforçado na dinamização de projectos no
âmbito da literacia da informação e da promoção da leitura e da cultura.
As Tecnologias de Informação-TI desempenham um papel central na
dinâmica organizacional (administrativa e pedagógica). Constituem, por isso,
medidas que importa manter ou aprofundar a adoção de procedimentos de
divulgação da informação, através da página Web do agrupamento, da plataforma
Moodle, do jornal do agrupamento, das páginas da BE, bem como reforçar a
utilização das TI em sala de aula, do e-mail institucional, das redes sociais, do
facebook, incentivando uma cultura de inovação e rentabilizando os recursos
disponíveis.
A valorização dos recursos humanos através da formação é uma medida
indispensável para assegurar a melhoria do seu desempenho. O Agrupamento
possui um Plano de Formação em interação com o CFAE Beira Mar que propicia
aos docentes e não docentes aceder a ações de formação contínua, destinadas a
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atualizar e aprofundar os seus conhecimentos e competências profissionais e/ou
adequadas ao cumprimento de um plano individual de desenvolvimento
profissional do docente e do não docente.
Neste ano letivo, tendo em vista a promoção da segurança no espaço escolar
irão continuar a ser desenvolvidos um conjunto de procedimentos coletivos e
sistemáticos de segurança, entre os quais e acções de formação para os alunos do
7º e 10º anos e simulacros envolvendo elementos externos para testar
procedimentos de emergência como o Plano de Evacuação.
O Agrupamento irá fortalecer com a comunidade educativa a estreita
colaboração que tem mantido, nomeadamente:


ao nível da concretização do Plano Anual de Atividades, com a Câmara
Municipal da Figueira da Foz, o Casino Figueira, o Ginásio Clube Figueirense, o
Rotary Club da Figueira da Foz e a Cáritas Diocesana de Coimbra – ATL
Cristina Torres e outras instituições com as quais estabeleceu protocolos de
estágio para os Cursos Profissionais de Técnico de Gestão do Ambiente,
Técnico de Análise Laboratorial e de Técnico de Proteção Civil;



no âmbito da segurança escolar: a PSP (Programa Escola Segura), Autoridade
Nacional de Proteção Civil, Bombeiros Municipais e GNR;



ao nível da formação do pessoal docente e não docente, com o Centro de
Formação da Associação de Escolas Beira Mar.

Será também uma prioridade da escola a visita a exposições e espetáculos nas mais
diversas áreas artísticas e performativas, o apoio a diferentes núcleos e projetos da
escola, a divulgação de trabalhos de alunos, o convite a artistas, escritores, bem
como outros especialistas, provenientes de várias áreas do saber, que possam
partilhar com a comunidade educativa as suas experiências.

3.

Prioridãdes do Plãno Pluriãnuãl de Atividãdes

A partir da análise do trabalho desenvolvido e dos resultados escolares
obtidos em anos anteriores, que se encontram nos relatórios finais dos órgãos e
estruturas da escola, foi possível definir as áreas prioritárias em que cada
departamento e grupo disciplinar irá focar as suas propostas de actividades. Estas,
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reportar-se-ão à componente científica mas também trabalhando para uma
possível melhoraria de comportamentos e atitudes, aspectos da formação dos
jovens que se prendem com o saber ser e saber estar, determinantes no seu
sucesso educativo mas também no seu sucesso profissional, já que os podem
ajudar a ser cidadãos mais responsáveis, mais críticos e participativos na
sociedade. Na perspetiva da ação pedagógica, foi possível concluir que há alunos
com necessidades educativas especiais e alunos com ritmos de aprendizagem
diferentes, requerendo mais tempo, revelando dificuldades, continuando a
necessitar de apoios pedagógicos e de organização no estudo. Há uma grande
heterogeneidade de formações e experiências dos alunos que obrigam a
implementação de estratégias pedagógicas diversificadas e a um esforço por parte
do professor para motivar, envolver e responsabilizar os alunos no processo de
aprendizagem. As ações que se pretendem desenvolver com o presente plano
devem dar resposta às necessidades da Comunidade Educativa, bem como
concretizar os valores e as metas enunciados no Projeto Educativo 2015-2019.
Os objetivos específicos de cada atividade do Plano Anual de Atividades estão
em consonância com os princípios orientadores que permitem a concretização do
Projeto Educativo e que são os seguintes:
- Promover e oferecer aos alunos um ensino de qualidade;
- Promover de um conjunto de valores de cidadania ativa e responsável;
- Promover o relacionamento interpessoal;
- Desenvolver condições que optimizem a Segurança de pessoas e bens na
Escola;
- Desenvolver uma escola ecologicamente mais sustentável;
- Promover um estilo de vida ativa, saudável e responsável.
Em última análise, todas as atividades definidas e planificadas neste plano
têm subjacente uma filosofia de ética escolar: o cuidado de si, do outro, da
juventude, do planeta. O cuidado do saber cuja transmissão de geração em geração
nos perpetua como humanos, o cuidado com o espaço escolar como
ecologicamente necessário e interessante e o cuidado do outro enquanto
destinatário de atenção e respeito.
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4.

Orgãnizãção escolãr

4.1. Organização Pedagógica
4.1.1. Critérios gerais de avaliação dos alunos
As práticas avaliativas têm de estar em total sintonia com as actuais
orientações curriculares. Ao avaliar, o professor deverá ter em conta a variedade
de objetivos curriculares os quais contemplam não só o domínio cognitivo mas
também as dimensões pessoal e de educação para a cidadania.
Na avaliação dos alunos nas respetivas disciplinas e áreas não disciplinares,
constituem-se como instrumentos vinculativos de acção os critérios gerais de
avaliação definidos no Plano Anual de Atividades, bem como os critérios
específicos definidos no âmbito dos departamentos curriculares e grupos
disciplinares e aprovados pelo Conselho Pedagógico.
Para assegurar o rigor do processo de avaliação dos alunos, deverá ter-se em
conta:
 a corresponsabilidade dos docentes que constituem cada conselho de turma
quanto às avaliações atribuídas aos alunos;
 a aferição de procedimentos no traçar do perfil escolar e pessoal dos alunos;
 a aferição e objetividade na atribuição das classificações;
 o carácter contínuo da avaliação;
 fatores impeditivos do normal desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
A avaliação individual dos alunos deverá refletir as capacidades reveladas no
domínio da literacia da informação (seleção, tratamento e avaliação da informação
e comunicação do conhecimento adquirido através da pesquisa). Os grupos de
recrutamento deverão incluir nos seus critérios específicos de avaliação este
aspeto de forma a avaliarem, não só o produto do trabalho dos alunos, mas
também o processo de realização dos mesmos isto é válido sobretudo para
trabalhos centrados na exploração de recursos e de projeto.
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Considerando ainda a variedade de objetivos curriculares, os quais
contemplam não só o domínio cognitivo mas também as dimensões pessoal e de
educação para a cidadania, a avaliação individual dos alunos deverá refletir:
 o interesse demonstrado;
 o sentido de responsabilidade;
 a assiduidade;
 a organização do material escolar;
 a participação nas atividades propostas;
 a aquisição, compreensão e aplicação dos conhecimentos;
 a expressão oral e escrita;
 as capacidades reveladas de acordo com a especificidade de cada disciplina;
 a criatividade demonstrada;
 a progressão na aprendizagem – percurso e reformulação do desempenho;
 a capacidade de relacionamento com a comunidade escolar.
A avaliação é contínua e deve assumir as suas diferentes funções: diagnostica,
formativa e sumativa.
Por avaliação diagnóstica entende-se o conjunto de dados obtidos com o fim
de diagnosticar conhecimentos e competências nos diferentes domínios, com vista
à elaboração/reformulação de percursos de ensino-aprendizagem.
Por avaliação formativa entende-se, não um conjunto de tarefas que visam
simular testes sumativos, numa lógica de treino de competências muito específicas,
mas sim como a compilação de dados significativos, provenientes de variados
instrumentos de avaliação, a respeito das aptidões e dificuldades de cada aluno
que permitam ao professor conceber e orientar uma resposta às dificuldades
encontradas, bem como fornecer ao aluno informação relevante que o ajude na
regulação dos seus métodos e procedimentos. A avaliação formativa tem de
contemplar momentos de autoavaliação que deve ocorrer num ambiente de
transparência e confiança, no qual as críticas e sugestões sejam encaradas como
naturais. Do ponto de vista formativo, o ato de avaliar deverá ter um carácter
positivo, isto é, deve focar, o mais claramente possível, o que o aluno já sabe em
vez daquilo que ele ainda não é capaz. É necessário evitar cair na lógica de avaliar
por contabilização de erros a descontar, sob pena de gerar nos alunos atitudes
defensivas prejudiciais à aprendizagem.
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A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o
grau de desenvolvimento de conhecimentos e competências do aluno, de acordo
com um conjunto de dados seleccionados, com vista a converter a informação
numa notação (classificação/nível).
A avaliação traduz-se, no final de cada período, numa notação que pretende
avaliar o trabalho desenvolvido pelo aluno desde o início do ano lectivo até esse
momento. Deste modo, na atribuição das classificações intermédias (1º e 2º
períodos), deve o professor considerar a hipótese de cada uma delas poder ser o
último momento em que o aluno é efetivamente avaliado.
Os resultados escolares alcançados, assim como o progresso registado entre a
avaliação diagnóstico e a avaliação final, interna ou externa, constituem
referenciais importantes para medir o grau de concretização dos objetivos
estabelecidos nas planificações e a eficácia das estratégias de intervenção para
resolver situações diagnosticadas. Importa garantir um conjunto de procedimentos
contínuos e regulares que visem monitorizar o trabalho desenvolvido com os
alunos. Neste sentido continuaremos a trabalhar na persecução das metas do
Projecto Educativo, reforçando o princípio orientador de que a avaliação é um
instrumento indispensável para garantir e medir a sustentabilidade das práticas
pedagógicas e aferir a qualidade das mesmas, continuaremos também a
harmonizar os procedimentos de avaliação para assim assegurar uma maior
fiabilidade na aplicação dos critérios gerais e específicos de avaliação da escola.
A construção, aplicação e correção dos instrumentos de avaliação, que
permitam concretizar os momentos acima referidos, serão suportadas por um
trabalho

colegial/partilhado,

sendo

a

sua

concretização

da

inteira

responsabilidade de cada grupo de recrutamento.
Considerando estas normas, critérios e princípios globais, cada grupo de
recrutamento define critérios de avaliação específicos para cada ano/nível que
estão arquivados juntamente com as planificações, tendo em conta a especificidade
de cada disciplina e ponderando os instrumentos de avaliação adequados.
O professor deve manter um registo regular e sistemático das informações
que vai obtendo e disponibilizá-lo regularmente ao Diretor de Turma e ao aluno.
Esta informação tem de ser sempre coerente e não pode, de modo algum, entrar
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em contradição ao longo dos diferentes momentos formais ou informais em que é
transmitida.
A avaliação é da responsabilidade de cada professor e do conselho de turma e deve
corresponder a um processo claro para todos os intervenientes, pelo que todos
devem ser conhecedores dos pressupostos e critérios específicos de cada
disciplina.
4.1.2. Critérios de distribuição de serviço docente
A distribuição do serviço docente respeita a legislação em vigor, fazendo
prevalecer os legítimos interesses dos alunos e a defesa da qualidade de ensino.
A distribuição do serviço docente é da responsabilidade do Diretor da escola
de acordo com o legalmente estabelecido.
4.1.3. Trabalho a nível de estabelecimento
A atribuição das horas de trabalho a nível de estabelecimento pode
compreender as seguintes atividades:
 colaboração em actividades de complemento curricular que visem
promover o enriquecimento cultural dos alunos e a sua inserção na escola;
 informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as
famílias e outras estruturas escolares;


participações em reuniões de natureza pedagógica;



substituição de outros docentes;

 realização de estudos e de trabalhos de investigação que promovam, entre
outros objetivos, a promoção do sucesso escolar e educativo dos alunos;


assessoria técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão;



desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica;

 acompanhamento e supervisão das atividades de enriquecimento e
complemento curricular;


orientação e acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares;



apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem;



produção de materiais pedagógicos;



acompanhamento da direcção de instalações.;



cargos de coordenação de departamento e de delegado de grupo.
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Secção A

1. Atividãdes e Projetos

O Plano Plurianual de Atividades do Agrupamento de Escolas Figueira Norte é
muito rico pela variedade de atividades de que é constituído. Por apresentar
atividades que se destinam a crianças do ensino pré-escolar e do 1º e 2ºCEB, bem
como a jovens do 3º CEB e do Ensino Secundário, tem uma composição muito
variada em temas, intervenientes e destinatários e, por consequência, pretende
atingir objetivos de todas as áreas de formação. Este plano tem também atividades
que se destinam ao pessoal docente e não docente, numa perspetiva de formação
contínua e de atualização. Por outro lado, e como característica transversal a todas,
realça-se a componente relacional das atividades com as famílias dos alunos e com
a comunidade escolar em geral.
Para agilizar o tratamento das atividades, respetiva organização e avaliação, as
mesmas foram classificadas de acordo com a seguinte tipologia:


Atividades de caráter organizacional, englobando todo o tipo de atividades
que permitem o bom funcionamento do estabelecimento de ensino, nas
suas componentes interna e de relação com a comunidade escolar;



Atividades de caráter formativo/informativo, englobando todo o tipo de
ações de formação e informação destinadas aos diversos grupos: pessoal
docente, não docente, discente e encarregados de educação;



Atividades

propostas

pelos

grupos

disciplinares,

englobando

Comemorações, Visitas de estudo, Concursos, Torneios, permitindo a
articulação transversal entre várias disciplinas.


Atividades dos Clubes e Projetos, dinamizadas no âmbito do seu próprio
Plano Anual de Atividades.
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No Agrupamento tem sido promovida a autonomia dos docentes e não
docentes, no sentido de se desenvolverem projetos que potenciem o sucesso
escolar dos alunos. É esta a filosofia que também a escola deve ter para programar
a longo prazo os efeitos do crescimento dos jovens que estamos a formar.
O Agrupamento conta com os seguintes Clubes/Projetos:


Biblioteca Escolar



Centro de Documentação Cristina Torres



Clube de “Teãtro “Nãturãl Ínvenção”



Desporto Escolar



Clube de Conversação em Línguas Estrangeiras - Inglês / Francês



Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual



Prémio Literário Cristina Torres



Projeto Saber Português



Missão Power Up



Eco-Escolas



Escola Electrão



Clube de Jornalismo



Clube de Astronomia



Pontes para a inclusão



Projeto MEDEA



Olimpíadas Economia



Olimpíadas de Língua Portuguesa



Canguru Matemático
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1.1

Atividãdes de cãrãcter orgãnizãcionãl

Atividades de caráter organizacional: arranque, acompanhamento e encerramento do ano letivo

SET

OUT

NOV

DEZ

C. Turma
Av.
Intercalares

Receção aos
docentes

JAN

FEV

MAR

Início do 2º
Período

ABR

MAIO

JUNH

Início do 3º
Período

JULH
Final do
E. Préescolar

Reuniões de
Departamentos

Provas finais
e Exames

C. Pedagógico
Reuniões
c/A.O. e A. T.
Reuniões de
Departamento

C. Turma
Av.
Intercalares

C.
Pedagógico

C. Turma
Av.
Intercalares

Reuniões de
Departamen
to

Final do 3º
Período
C. Turma
Av. 3º
Período

Reuniões de
Coordenação e
subcoordenaçã
o de Ciclos e de
DT
Reuniões de C.
Turma
Reuniões de C.
Turma

C.
Pedagógico

C.
Pedagógico

Reuniões
de
Departame
nto

C.
Pedagógico

C. Turma
Av. 3º
Período

Reuniões de
Articulação
curricular

Provas finais
e Exames

Receção a
alunos e E. Ed.

Início do 1º
Período

Provas finais
e Exames

Final do 2º
Período

Reuniões
de
Departame
nto

Reuniões de
Departament
o

Final do 1º
período
C. Turma
Av. 1º
Período

Reuniões de
Departamen
to

C.
Pedagógico

C. Turma
Av. 2º
Período

Provas finais
e Exames

C. Turma
Av. 2º
Período

Provas finais
e Exames
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Provas finais
e Exames

2. Autorregulãção do Plãno Anuãl de Atividãdes

A monitorização e avaliação do Agrupamento são um processo contínuo e
complexo, mas é sem dúvida um meio importante de aprendizagem organizativa,
essencial para que a Escola consiga alcançar os objetivos e metas definidos no seu
Projeto Educativo. Para se poder aferir da validade educativa das atividades
propostas e implementadas, é fundamental a análise dos resultados obtidos,
através de uma avaliação, que deve incidir sobre os processos e sobre os produtos
finais. Esta avaliação deve ser implementada pelos dinamizadores das actividades
e pelo público-alvo, de forma a permitir uma visão mais abrangente dos resultados.
Assim, no sentido de dar continuidade à autorregulação e melhoria do
Agrupamento, todas as atividades serão analisadas em sede própria e em
diferentes patamares:
-Pelos grupos de trabalho que as propõem e implementam: grupos
disciplinares, departamentos, conselhos de turma, Clubes/Projetos ou outros;
- Pelo Conselho Pedagógico;
-Pela Direção;
-Pelo Conselho Geral.
No plano definem-se as opções estratégicas, hierarquizam-se as metas,
programam-se as atividades e afetam-se os recursos. No relatório relata-se o
percurso efetuado, apontam-se os desvios, avaliam-se os resultados e estrutura-se
informação relevante para o futuro próximo, num ciclo de desenvolvimento
contínuo e sustentável, de toda a atividade escolar.
Após a realização de cada actividade será preenchida a respetiva ficha de
avaliação pelo coordenador do clube/ projecto ou dinamizador da actividade. Na
sequência, a equipa de coordenação dos projectos, cujo representante tem assento
no Conselho Pedagógico, realizará um relatório intermédio do plano, elaborado
pela equipa de coordenação de projectos a apresentar no 1º Conselho Pedagógico
do 2º e 3º períodos, realçando as experiências de trabalho mais relevantes,
potenciando a partilha de boas práticas e a correção de desvios, submetendo-o
posteriormente à aprovação do Conselho Geral.
No final do ano letivo, será adoptado idêntico procedimento.
Plano Plurianual de Atividades 2015-2019
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Tendo por base aqueles documentos parcelares, a equipa de coordenação dos
projetos elaborará o relatório anual de atividades, o qual será dado a conhecer ao
conselho pedagógico e enviado para aprovação do conselho geral. Relativamente à
elaboração do relatório de avaliação final, por todos os departamentos, clubes ou
núcleos, deverá o mesmo incluir um balanço das atividades realizadas, uma
apreciação geral dos resultados atingidos, uma perspetiva sobre a continuidade
das atividades mais relevantes e uma reflexão crítica a partir da qual se
perspetivará o plano para o ano letivo seguinte.
Por último, fica um apelo a toda a comunidade educativa, para que a vertente
de avaliação e monitorização não seja descurada, já que é tanto ou mais importante
que o próprio planeamento.
Com os resultados obtidos serão desenvolvidos planos de melhoria para os
anos seguintes, procurando aperfeiçoar o desempenho do Agrupamento.

3. Divulgãção, ãcompãnhãmento e ãvãliãção do Plãno Anuãl
de Atividãdes.
Depois de emitido o parecer do Conselho Pedagógico e da aprovação por
parte do Conselho Geral, o plano anual de actividades será divulgado a toda a
comunidade escolar.
Tendo em vista o seu acompanhamento e monitorização, em cada período,
serão afixadas as atividades previstas na sala de professores e na sala de directores
de turma.
O Plano Plurianual de Atividades bem como o plano anual de cada ano letivo,
serão divulgados a toda a comunidade educativa através da página eletrónica do
AEFN ,http://www.aefigueiranorte.pt/site/.
Os testemunhos fotográficos, bem como textos ou outros documentos
elaborados pelos intervenientes nas actividades serão divulgados no jornal do
AEFN:

http://linhasdonorte2015.blogspot.pt/

e

também

em:

https://www.facebook.com/figueiranorte.
Cada plano anual de atividades será objeto de relatório de avaliação, sendo a
elaboração deste feita com base nas avaliações de atividades/projetos realizadas
pelos professores responsáveis pelas mesmas e outros documentos/informações
Plano Plurianual de Atividades 2015-2019
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que se considere relevantes incluir. Estes relatórios serão submetidos à
apreciação/aprovação do Conselho Pedagógico e Conselho Geral.
Com estas avaliações finais pretende-se obter informação relevante,
possibilitadora de reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o Plano
mais eficiente e eficaz, bem como permitir a otimização das planificações de ações
futuras, num processo de desenvolvimento contínuo e sustentável da atividade
escolar.
Parecer favorável do Conselho Pedagógico em: 20 de janeiro de 2016
Aprovação pelo Conselho Geral em: 2 de março de 2016

Secção B

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
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Secção B

2015/2016
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Plano Anual de Atividades
Departamento Pré-Escolar

Data

Atividade

Objetivos Específicos








6 de outubro

Dia Mundial do Animal












Dinamizadores

Promover e incentivar projetos didáticos e culturais de
inovação/ação emanados de estruturas individuais ou grupais
da comunidade escolar;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho
colaborativo eficaz;
Comemorar o Dia Mundial do Animal - Celebrar a vida animal
em todas as suas vertentes;
Sensibilizar para a necessidade de proteger os animais e a
preservação de todas as espécies;
Sensibilizar para a importância dos animais na vida das
pessoas;
Classificar os animais segundo diferentes características:
morfológicas, alimentação; deslocação;
Conhecer diferentes animais (identificar algumas espécies) e
relacioná-los com o seu habitat;
Distinguir animais domésticos e animais selvagens;
Conhecer a importância dos cuidados a ter com os animais;
Demonstrar interesse pelo meio que a rodeia;
Demonstrar capacidade de observação e atenção;
Incentivar a curiosidade e o espírito de investigação;
Promover a cidadania ativa e interveniente;
Promover atividades/experiencias com significado para as
crianças;
Desenvolver o sentido estético e a criatividade;
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▪ Coordenadora da BE-A
▪ Educadoras de Infância
Titulares de grupo dos JI
de Cova da Serpe e
Regateiros▪
Coordenadora da BE-A
▪ Educadoras de Infância
Titulares de grupo dos JI
de Cova da Serpe e
Regateiros

Intermediários
destinatários

Crianças dos
jardins-deinfância
de
Cova da Serpe
e Regateiros

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

Atividade

Objetivos Específicos






26 a 30 de
outubro

Dia das Bruxas





Dinamizadores

Intermediários
destinatários

Sensibilizar as crianças para a reutilização de materiais de
desperdício.
Promover o convívio entre pessoal docente e não docente e
crianças de diferentes JI;

Falar e desmistificar alguns medos;
Respeitar os diversos tipos de diferenças, favorecimento da
multi e Interculturalidade;
Viver tradições e costumes culturais;
Abordagem a festas, tradições e eventos culturais do seu meio
e de meios distantes – Halloween;
Promover momentos lúdicos de prazer e divertimento.

Plano Plurianual de Atividades 2015-2019
2

Educadores de infância
do Agrupamento

Alunos do préescolar

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

1 a 5 de
fevereiro

5 de maio

Atividade

Carnaval

Dia da Espiga/Quintafeira da Ascensão

Objetivos Específicos

Dinamizadores

▪ Promover e incentivar projetos didáticos e culturais de
inovação/ação emanados de estruturas individuais ou grupais da
comunidade escolar;
▪ Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
eficaz;
▪ Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos;
▪ Conhecer e preservar costumes e tradições locais relacionados
com a comemoração de dias festivos;
Educadores de infância
▪ Vivenciar a tradição de forma lúdica e criativa;
do Agrupamento
▪ Promover o desenvolvimento da identidade e autoestima;
▪ Desenvolver a criatividade, imaginação e fantasia;
▪ Desenvolver o sentido estético e a criatividade;
▪ Promover a relação e a convivência escola/comunidade;
▪ Envolver as famílias nas atividades/projetos do jardim-deinfância;
▪ Sensibilizar as crianças para a reutilização de materiais de
desperdício.
Promover e incentivar projetos didáticos e culturais de inovação;
Preservar e criar o gosto pelas tradições da sua comunidade;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
eficaz;
Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
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Educadores de infância
do Agrupamento

Intermediários
destinatários

Alunos do préescolar

Alunos do préescolar

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Intermediários
destinatários

diferentes ciclos.

1 a 6 de
junho

1 de junho a 1
de julho

4,5 e 6 de
janeiro

Dia Mundial da Criança

Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos;
Promover momentos de alegria e bem-estar.

Educadores de infância
do Agrupamento

Festa de final do ano
letivo

▪ Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo;
▪ Promover o sucesso, prevenir o abandono escolar dos alunos, e Educadores de infância
desenvolver a qualidade do serviço público de educação, em geral, do Agrupamento
e das aprendizagens e dos resultados escolares em particular;
▪ Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos.

Janeiras – Dia de Reis

▪ Promover e incentivar projetos didáticos e culturais de
inovação/ação emanados de estruturas individuais ou grupais da
comunidade escolar;
▪ Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo Educadores de infância
eficaz;
do Agrupamento
▪ Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos;
▪ Conhecer e preservar costumes e tradições locais relacionados
com a comemoração de dias festivos;
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Alunos do préescolar

Alunos do préescolar

Alunos do préescolar

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

1 a 17 de
dezembro

Atividade

Natal

Objetivos Específicos

Dinamizadores

▪ Vivenciar a tradição de forma lúdica e criativa;
▪ Promover o desenvolvimento da identidade e autoestima;
▪ Promover a relação e a convivência escola/comunidade;
▪ Envolver as famílias nas atividades/projetos do jardim-deinfância;
▪ Sensibilizar as crianças para a reutilização de materiais de
desperdício.
Promover e incentivar projetos didáticos e culturais de
inovação/ação emanados de estruturas individuais ou grupais da
comunidade escolar;
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo;
Promover a responsabilidade individual através do
desenvolvimento de competências e aptidões que se fundam na
conjugação de conhecimentos específicos dentro de quadros
éticos, morais e cívicos socialmente reconhecidos.
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Educadores de infância
do Agrupamento

Intermediários
destinatários

Alunos do préescolar

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Atividade

Projeto “CriArtes”

Plano Nacional de
Leitura

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Possibilitar o contacto com diferentes formas de manifestação
artística;
Possibilitar a apreciação de obras de arte;
Promover atitudes de respeito pelas obras de arte dos artistas;
Desenvolver a sensibilidade estética;
Promover a aproximação aos processos e técnicas de execução e
criação artística;
Proporcionar uma maior liberdade criativa de forma a estimular a
imaginação;
Valorizar a expressão livre da criança;
Incentivar o uso de diferentes linguagens expressivas;
Promover o desenvolvimento do sentido crítico, poder de análise,
síntese e de reflexão.
Desenvolver o prazer da leitura e a sensibilidade estética;
Desenvolver atitudes de respeito e valorização dos outros;
Despertar a curiosidade e necessidade de Saber;
Proporcionar, com prazer, um encontro criança/livro e que esse
encontro seja para toda a vida;
Envolver a autarquia, pais e comunidade neste projeto,
sensibilizando-os para a importância da leitura;
Contribuir para criar um ambiente social favorável à leitura;
Alargar e diversificar as ações promotoras de leitura em contexto
escolar;
Consolidar e ampliar o papel da BE, no desenvolvimento de
hábitos de leitura;
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Educadores de infância
do Agrupamento

Educadores de Infância
do Agrupamento
Professora bibliotecária
da EB 2,3 – Alhadas e
Escola Cristina Torres
Coordenadora da
Biblioteca Municipal
Junta de freguesia
Encarregados de
educação

Intermediários
destinatários

Alunos do préescolar

Alunos do préescolar

Nº

Departamento Pré-Escolar

Data

Atividade

Objetivos Específicos

Promover a leitura assumindo-a como um
desenvolvimento individual e de progresso coletivo.

Ao longo do
ano

Visitas de Estudo

Dinamizadores

fator

Intermediários
destinatários

de

Educadores de Infância
do Agrupamento
CMFF
Biblioteca Fernandes
Tomás
Outras

Sensibilizar para temáticas diversas
Enriquecer/diversificar atividades;
Alargar os interesses
Estimular o desejo de aprender.
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Alunos do préescolar

Nº

Departamento 1º CEB

Data

1 de outubro
de 2015

1 de outubro
de 2015

1 de outubro
de 2015

5 de outubro
de 2015

Atividade

Dia da Música

Dia do Idoso

Dia Nacional da Água.

Implantação da República

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Promover a arte musical em todos os setores da sociedade;
Aplicação dos ideais da UNESCO como a paz e amizade entre as
pessoas, evolução das culturas e troca de experiências;
Motivar para a prática da educação/cultura musical;
 Professores
Apoio ao currículo;
▪ Assistentes Operacionais
Partilhar com a comunidade escolar envolvente o trabalho
desenvolvido na disciplina de Educação Musical/Português;
Desenvolver o espírito crítico;
Proteger e cuidar a população mais idosa;
Desenvolver o espírito crítico e a cidadania ativa;
 Professores
Articular com a disciplina de Educação para a Cidadania /EMRC;
▪ Assistentes Operacionais
Reforçar a interação com a BE-A.
Fornecer aos membros da Comunidade Educativa os meios para o
desenvolvimento de todo o seu potencial;
Promover a responsabilidade individual;
 Professores
Fomentar um bom relacionamento interpessoal;
▪ Assistentes Operacionais
Desenvolver participação em trabalhos colaborativos;
Elevar os níveis de leitura da comunidade escolar, desenvolvendo o
gosto pela leitura e as competências associadas à mesma.
Promover a responsabilidade individual através de quadros éticos,
morais e cívicos socialmente reconhecidos;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
 Professores
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
 Assistentes
eficaz;
Operacionais
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo.
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Intermediários
destinatários

Alunos/
Comunidade
Educativa

Alunos/
Comunidade
Educativa

Alunos/
Comunidade
Educativa

Alunos/
Comunidade
Educativa

N
º

Departamento 1º CEB

Data

5 de outubro
de 2015

12 a 16 de
outubro de
2015

Atividade

Dia do Animal

Dia Mundial da Alimentação

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Sensibilizar a população para a necessidade de proteger os animais
e a preservação de todas as espécies;
Mostrar a importância dos animais na vida das pessoas;
Celebrar a vida animal em todas as suas vertentes.
Desenvolver o espírito crítico e a cidadania ativa;
Reforçar a interação com a BE-A;
Promover métodos de pesquisa e a produção de materiais;
Desenvolver a autoestima dos alunos.
Reconhecer a importância dos animais na nossa vida;
Fornecer aos membros da Comunidade Educativa os meios para o
desenvolvimento de todo o seu potencial e para o exercício de uma
liberdade autónoma, consciente, responsável e criativa;
Promover a responsabilidade individual através de quadros éticos,
morais e cívicos socialmente reconhecidos;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
eficaz;
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo.
Promover a autonomia do aluno através do desenvolvimento das
competências nas áreas das literacias da informação e
comunicação.
Elevar os níveis de leitura da comunidade escolar, desenvolvendo o
gosto pela leitura e as competências associadas à leitura;
Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos.
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Professores
Assistentes
Operacionais




Professores
Assistentes
Operacionais

Intermediários
destinatários

Alunos/
Comunidade
Educativa

Alunos/
Comunidade
Educativa

N
º

Departamento 1º CEB

Data

31 de
outubro de
2015

Atividade

Dia das Bruxas

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Fornecer aos membros da Comunidade Educativa os meios para o
desenvolvimento de todo o seu potencial e para o exercício de uma
liberdade autónoma, consciente, responsável e criativa;
Promover a responsabilidade individual através do desenvolvimento
de competências e aptidões que se fundam na conjugação de
conhecimentos específicos dentro de quadros éticos, morais e
 Professores
cívicos socialmente reconhecidos;
▪ Assistentes Operacionais
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
eficaz;
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo.

Intermediários
destinatários

Alunos/
Comunidade
Educativa



16 de
novembro de
2015

Dia do Não Fumador

Fornecer aos membros da Comunidade Educativa os meios para o
desenvolvimento de todo o seu potencial e para o exercício de uma
liberdade autónoma, consciente, responsável e criativa;
Promover a responsabilidade individual através do desenvolvimento
de competências e aptidões que se fundam na conjugação de
 Professores
conhecimentos específicos dentro de quadros éticos, morais e
▪ Assistentes Operacionais
cívicos socialmente reconhecidos;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
eficaz;
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
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Alunos/
Comunidade
Educativa

N
º

Departamento 1º CEB

Data

14 de
fevereiro de
2016

Atividade

Dia dos namorados/
amizade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo;
Elevar os níveis de leitura da comunidade escolar, desenvolvendo o
gosto pela leitura e as competências associadas à leitura.
Promover a autonomia do aluno através do desenvolvimento das
competências nas áreas das literacias da informação e
comunicação.
Privilegiar o direito a uma informação eficiente para docentes,
discentes e restante comunidade educativa.
Fornecer aos membros da Comunidade Educativa os meios para o
desenvolvimento de todo o seu potencial e para o exercício de uma
liberdade autónoma, consciente, responsável e criativa;
Promover a responsabilidade individual através do desenvolvimento
de competências e aptidões que se fundam na conjugação de
conhecimentos específicos dentro de quadros éticos, morais e
cívicos socialmente reconhecidos;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie
 Professores
condições para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo
▪ Assistentes Operacionais
eficaz;
Preservar como valor e desenvolver como regra de conduta
organizacional uma cultura de participação e de trabalho
colaborativo.
Elevar os níveis de leitura da comunidade escolar, desenvolvendo o
gosto pela leitura e as competências associadas à leitura.
Desenvolver e fomentar as práticas de articulação entre os
diferentes ciclos;
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Intermediários
destinatários

Alunos/
Comunidade
Educativa

N
º

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Data

Atividade

Intermediários
destinatários
Comunidade
Educativa.

Sensibilizar os alunos para a necessidade da poupança e para uma
utilização racional do seu rendimento

Professores do Grupo de
Economia

10º e 11ºD;
11ºG e Turma
NEE

Olimpíadas de Economia

Difundir e potenciar o gosto pela ciência económica.
Fomentar a ligação entre o ensino Secundário e o ensino Superior,
designadamente com a Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra.

Professora de Economia
Grupo de Economia
Faculdade de Economia
da Universidade de
Coimbra

10º e 11ºanos,
turmas D, de
Economia.

Visita de Estudo

Complementar a aprendizagem desenvolvida na disciplina de
Economia e outras alargando a formação dos alunos.
Compreender o funcionamento do Mercado de Títulos e da
Assembleia da República.
Criar situações de aprendizagem social e culturalmente pertinentes
e significativas para os alunos.

Grupo de Economia

Placares/ Vitrines de Filosofia

27 a 30 de
outubro de
2015

Dia Mundial da Poupança

11 de janeiro
de 2016

Dinamizadores
▪Professores do Grupo de
Filosofia.
▪Alunos de Filosofia e
Psicologia.

Ao longo do
ano

1º e 2º
Períodos.

Objetivos Específicos
▪ Estimular a curiosidade pelos problemas atuais.
▪ Promover o interesse pela reflexão filosófica.
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Nº

Departamento de Expressões

Data

01/12/2015 a
07/01/2016
7 de
Dezembro
de 2015 a 8
de Janeiro
de 2016

Atividade

Árvore de Natal

POSTAL de NATAL

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Proporcionar a todos os alunos inclusive os alunos da educação
especial trabalharem em grupo na decoração da “Árvore de Natal”.

Conhecer a origem do Postal de Natal
Desenvolver a criatividade
Desenvolver aptidões técnicas e manuais
Promover a articulação entre ciclos

Intermediários
destinatários

Leonor Lacerda e o Grupo da
Educação Especial da Escola CT

Comunidade
educativa

Grupo de expressões
Oficina de Artes
Oficina do Ambiente

Comunidade
educativa

Nº

Departamento de Línguas

Data
2 de
fevereiro de
2016
11/12 de
fevereiro de
2016

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

La Chandeleur

Promover o espírito de convívio entre os alunos.
Divulgar uma tradição francesa e, nesse âmbito, um pouco da
cultura e da história de França.
Estimular a responsabilidade e entreajuda nos alunos intervenientes.

La Saint-Valentin

- Motivar para o estudo da disciplina de Francês;
- Fomentar a componente lúdica na aprendizagem da língua
francesa e no contacto intercultural;
- Consolidar e enriquecer os conhecimentos de FLE;
- Desenvolver a competência comunicativa dos alunos.

Profª Ana Lúcia Simões
Profª Carla Antunes
Profª Irene Fontinha
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Profª Carla Antunes
Profª Irene Fontinha

Intermediários
destinatários
7º, 8º e 9º
anos

8º ano :
turmas D,E,F
eG

Nº

Departamento de Línguas

Data

24 de maio
de 2016

2º período

15 de
dezembro de
2015

Atividade

Festa da Poesia

Objetivos Específicos

Dinamizadores
Professora de Literatura
Portuguesa e turmas de
Humanidades do 11º Ano (11ºE
e F)

Promover o convívio entre os alunos;
Estimular nos alunos o gosto pelo património poético da literatura
portuguesa;
Divulgar as disciplinas de Literatura Portuguesa e de Francês;
Contribuir para a formação geral e específica dos alunos.

Professora de Francês,
Dulce Ramos e turma do
10ºE.

Écoute et Réussis!

Promover o convívio entre os alunos.
Sensibilizar para a importância da aprendizagem da língua
francesa.
Desenvolver a capacidade de atenção e de concentração.
Desenvolver a competência comunicativa dos alunos em língua
estrangeira.
Motivar para a continuação da aprendizagem do francês.
Envolver os alunos nas atividades da escola.

Leitura do jornal

Promover o estreitamento de laços entre a escola e a comunidade;
Estimular nos alunos o gosto pela partilha da leitura;
Incentivar nos alunos o gosto pelo jornal;
Contribuir para a formação dos alunos em cidadania.

Profª Carla Antunes
Profª Irene Fontinha
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Professora de Literatura
Portuguesa e turma do 10ºE.

Intermediários
destinatários
Turmas de
Línguas e
Humanidades
do 10º e dos
11º anos (10º
E, 11º E e 11º
F).

7º e 8º anos.

Utentes do Lar
Silva Soares.

Nº

Departamento MCE

Data

Atividade

14 de
outubro de
2015

Visita de estudo ao Centro de
Ciência Júnior do Biocant

19 de
novembro

Visita de Estudo ao Biocant

1 de
dezembro

Árvore de Natal

Visita de estudo à Fábrica
Microplásticos

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Desenvolver nos alunos o seu treino experimental na área das
Ciências da Vida;
Valorizar a componente experimental no ensino das Biociências;
Sensibilizar os alunos para o reconhecimento da importância das
Biociências;
Fazer uma introdução aos princípios das técnicas de PCR e de
eletroforese;
Familiarização dos alunos com o equipamento e as técnicas de
PCR;
Estabelecer a ligação entre os conhecimentos adquiridos e as suas
aplicações num laboratório de análises químicas de uma empresa.
Desenvolver o conhecimento adquirido nas aulas de biologia com a
realização de problemas práticos.
Manipular material de laboratório que no quotidiano da escola os
alunos não têm oportunidade de manipular.
Adquirir novas técnicas laboratoriais.
Desenvolver a literacia científica.
Sensibilizar os alunos para a necessidade de reutilizar materiais;
Contribuir para o desenvolvimento global do aluno nas áreas
relacional, social, psicomotora e cognitiva;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie condições
para a realização de um trabalho colaborativo eficaz.
Permitir aos alunos o contacto com o mundo do trabalho e com
algumas empresas da região;
Contribuir para o desenvolvimento global do aluno nas áreas
relacional, social, psicomotora e cognitiva;
Fomentar um bom relacionamento interpessoal que propicie condições
para a realização de um trabalho colaborativo eficaz.
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Manuel Martinho
Fátima Brochado

Maria do Rosário
Madalena

Intermediários
destinatários

12ºB

12ºA

Alunos 10ºI
Paula Gonçalves
Rui Rodrigues

Alunos do 10º
Ie
comunidade
escolar

Alunos 10ºI
Paula Gonçalves

10ºI

Nº

Departamento MCE

Data

28 Outubro

13 a 17 de
novembro

Atividade

Visita de Estudo ao Cabo
Mondego

Exposição Dia Mundial da
Diabetes

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Promover o interesse pelo estudo das Ciências da Terra
Conhecer alguns aspetos da geologia do Cabo Mondego
Implementar o contacto direto com a geologia de campo
Observar vários tipos de fósseis e rochas sedimentares
Mª Inês Mendes
Aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito da Geologia
Mª Cristina Pedrosa
Sensibilizar os alunos para a necessidade de preservação, António Carqueijeiro
valorização e utilização dos recursos geológicos como recursos
não renováveis
Alertar para os efeitos da erosão e da ocupação antrópica nas
zonas costeiras.
Motivar para os conteúdos programáticos.
Identificar fatores de risco das doenças não transmissíveis.
Sensibilizar para a mudança de comportamentos alimentares.
Identificar determinantes do nível de saúde individual.
Reconhecer de que forma a saúde e a sobrevivência de um
indivíduo dependem da interação entre a sua informação genética,
o meio ambiente e os estilos de vida que pratica.
Promover o espírito e curiosidade científica.
Sensibilizar para o espírito de cidadania.
Contribuir para a formação integral dos alunos.
Fomentar o trabalho colaborativo entre os alunos do mesmo ano de
escolaridade.
Incentivar o convívio entre os vários elementos da comunidade
educativa.
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▪ Professores de Ciências
Naturais (3.º ciclo)
▪ Alunos do 9.º ano
▪ BE

Intermediários
destinatários

10º A,B e C

Comunidade
educativa.

Nº

Departamento MCE

Data

12 e 14 de
abril de 2016

Atividade

Visita de estudo à RENOVA

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Sensibilizar os alunos para a importância da promoção da recolha,
tratamento e gestão sustentável de resíduos.
Compreender os processos de transformação de recursos naturais
em produtos utilizados pelo Homem.
Reconhecer a importância da Ciência e Tecnologia na Sociedade e
no Ambiente.
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Lurdes Azevedo e
Madalena Silva

Intermediários
destinatários

8º ano

Nº

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data

Início do
ano letivo

setembro

1º
Período

2º
Período

2ª
Período

Atividade

Objetivos Específicos

Apresentação/ divulgação dos SPO
junto dos alunos pais /EE. do 7º e 
10ºanos, com distribuição de
desdobrável
OEP-Elaboração e colocação de
documento com as médias de
entrada no ensino superior, dos 
alunos na 1ª fase do ano 2015 no
expositor , junto ao gainete de
psicologia, existente no corredor
do Bloco B, 3º Piso .
Dinamização da Ação de Formação 
Em colaboração
com o PESES
intitulada”Perigos da Internet
Online”
Programas de Desenvolvimento de
Competências Pessoais e Sociais

Sessões sobre “Comportamento e
assertividade e Métodos de
estudo”

Dinamizadores

Informar os novos alunos e a comunidade escolar sobre a existência
dos SPO e sobre as atribuições funcionais das técnicas

Técnicas dos SPO

Permitir aos alunos um espaço de consultas permanente, referentes
às últimas médias necessárias para o acesso a todos os cursos do
ensino superior em 2015

Psicóloga

Técnicas dos SPO

Alertar os alunos do 9º ano para os perigos desta modalidade de
comunicação(Chats, facebock).

Intermediários
destinatários
Alunos do
7º e 10º
anos

Alunos do
ensino
secundário

Alunos do 9º
ano



Pretende-se promover competências intrapessoais e interpesoais
(auto-conhecimento, auto-estima, auto-controlo,resolução de
problemas e de conflitos interpessoais;
 Desenvolver o espírito de cidadania ativa
 Contribuir para o combate da indisciplina e do bullying na escola.

Psicóloga




Psicóloga

Promover a adoção de comportamentos assertivos

Consciencializar os alunos para as consequências das suas atitudes ao
nível da comunicação interpessoal.
 Contribuir para o combate da indisciplina e do bullying na escola.
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7ºF

7º A

Nº

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data

Atividade

Objetivos Específicos

Encontro com pais: “Escolhas
escolares e saídas profissionais”

 Proporcionar aos pais dos alunos do 9º ano um espaço de partilha de

2º
Período

2º
Período

18 Março

3º
Período

Ao longo
do ano

Dinamizadores

informação e de esclarecimento de dúvidas sobre as opções após 9º
ano” que se oferecem a estes jovens, com uma reflexão alargada
sobre as consequentes saídas profissionais
Dinamização de Ação de
Formação: “A LINGUAGEM E A
SEXUALIDADE”

Visita de estudo à Futurália

Participação na “MOVE”
-Colaborar na preparação
espaço
destinado
Agrupamento

do
ao

Visitas de estudo e participação
em feiras, exposições e/ou outras
atividades no
âmbito
da
orientação escolar e profissional

 Reforçar os conhecimentos relativos à sexualidade humana.
 Contribuir para que os alunos possam entender a sexualidade como

Técnicas dos SPO

Intermediários
destinatários

Nº

Pais e E.E.

Psicóloga

uma potencialidade geradora de bem-estar e de realização pessoal.
 Promover estratégias educativas que levem à adoção de
comportamentos saudáveis por parte dos jovens.
 Possibilitar aos alunos um conhecimento mais aprofundado das opções
escolares e profissionais que existem, de forma a possibilitar que façam
escolhas realistas e adequadas.

Alunos do
11º ano

Técnicas dos SPO

Alunos de
9º
ano(OEP) e
de
Secundário

 Divulgar as ofertas formativas do Agrupamento
 Permitir aos alunos aprofundarem os seus conhecimentos sobre

opções formativas existentes
 Possibilitar aos alunos e comunidade a recolha de informações úteis e

necessárias que permitam que façam escolhas realistas conducentes
a tomadas de decisão conscientes e adequadas ao seu projeto
escolar, profissional e de vida
 Possibilitar aos alunos um conhecimento mais aprofundado das opções
escolares e profissionais que existem, de forma a possibilitar que façam
escolhas realistas e adequadas.
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Técnicas dos SPO
Outros

Técnicas do SPO

Comunidad
e

Alunos do
9ºano e
secundário

1

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data
Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Atividade
Monitorização do absentismo e do
abandono escolar
Articulação com CPCJ, EMAT e
Segurança Social
Colaboração na deteção de alunos
com NEEs
Participação na elaboração e
implementação das medidas
previstas no decreto-lei 3, de
7/1/2008 (NEEs)
Apoio informativo permanente
sobre
opções
escolares
e
profissionais existentes (ensino
profissional, CET’s, CTSP, acesso ao
ensino superior, determinação de
médias, processo de Bolonha,
outras…
Recolha e atualização de materiais
/documentos
informativos
e
organização
em
arquivos
específicos.
Realização
de
avaliações
psicológicas e psicopedagógicas

Objetivos Específicos

Dinamizadores

 Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos de forma a

Técnica de Serviço
Social

contribuir para o seu sucesso escolar nas várias vertentes educativas.
 Faciltar a ligação institucional necessária para uma intervenção
conjunta.

Intermediários
destinatários

Alunos

 Colaborar com os professores, pais/e.e. e outros agentes

educativos/profissionais na avaliação dos alunos com N.E.E., na
definição de estratégias e sua implementação.
 Impulsionar a formação integral dos alunos numa perspetiva inclusiva,
promovendo a interdisciplinaridade e/ou complementaridade
 Apoiar os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades escolares e a
rentabilizarem o seu potencial individual.
 Esclarecer dúvidas dos alunos, nomeadamente do Secundário, e em
especial ao nível 12º ano sobre as opções e as condições de acesso ao
ensino Superior






Recolher materiais informativos de interesse para os alunos e
toda a comunidade escolar
Possibilitar aos alunos essencialmente do 9º Ano, Secundário e
restante comunidade a obtenção de informações atualizadas
sobre opções escolares e profissionais existentes
Promover o auto e hétero-conhecimento dos alunos de forma a
possibilitar a definição e aplicação de medidas educativas
adequadas às necessidades dos alunos.
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Técnicas do SPO

Psicóloga

Alunos com
necessidad
es
educativas
especiais

Alunos e
Comunidad
e educativa

Psicóloga

Comunidade
escolar

Psicóloga

Alunos

Nº

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data
Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Ao longo
do ano

Atividade

Objetivos Específicos

Elaboração e apresentação de
relatórios psicológicos, técnico
pedagógico,
circunstanciados,
sociais e outros e esclarecimentos
sobre os seus conteúdos a quem
de direito.
Reuniões com a UDIA (Unidade de
Desenvolvimento
Infantil
e
Adolescente) do HDFF



Dinamizadores

Intermediários
destinatários

Sistematizar informações decorrentes da avaliação e/ ou
acompanhamento psicológico prestado aos alunos
Proporcionar um melhor conhecimento da problemática do
aluno a si próprio, aos professores e pais/E.E de forma a ajudá-lo
a superar as suas dificuldades.

Técnicas dos SPO

Comunidade
educativa



Articular atividades e partilhar informações no sentido de
possibilitar um atendimento aos alunos com problemas de
desenvolvimento, tendo como mais valia a deteção precoce das
situações e o acompanhamento multidisciplinar.

Psicóloga

Alunos

Programas de aperfeiçoamento de
técnicas de estudo e de controlo
do stress, apresentados indo de
encontro
às
solicitações
e
necessidades dos alunos



Análise/estudo socioeconómico e
familiar tendo em vista a
orientação revisão e articulação
com ASE para atribuição de
subsídios e/ou bolsas.
Visitas domiciliárias




Sensibilizar os alunos para a importância do uso apropriado de
determinadas estratégias de aprendizagem
Permitir aos alunos identificar os fatores que influenciam o seu
rendimento escolar
Possibilitar aos alunos a escolha de estratégias que rentabilizem
o seu potencial cognitivo e que conduzam consequentemente a
um maior sucesso escolar
Elaborar estudos para um conhecimento mais aprofundado dos
alunos e da sua realidade familiar
Atendimentos individuais e contactos com instituições








Aprofundar o conhecimento sobre as condições familiares e prestar
apoio pedagógico às mesmas.
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Psicóloga
Alunos

Técnica de Serviço
Social

Alunos
Pais/E.E

Técnica de Serviço
Social

Famílias
sinalizadas

Nº

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data

Atividade

Objetivos Específicos

Dinamizadores

Intermediários
destinatários

Ao longo
do ano

Participação em reuniões de
conselhos turma e/ou outras,
quando solicitada a participação
das técnicas.



Colaborar com os professores na análise e definição de
estratégias de apoio aos alunos

Técnicas dos SPO

Alunos

Ao longo
do ano

Representação da Escola no
Plenário do Conselho Local de
Ação Social (CLAS).



Colaborar nas medidas de ação social para o conselho da
Figueira da Foz

Técnica de Serviço
Social

Comunidade

Ao longo
do
ano

Participação em reuniões do
Conselho Pedagógico




Técnica de Serviço
Social

SPO

Ao longo
do ano

Representação do Agrupamento
na Comissão Social de Freguesia
Buarcos e S. Julião.



Ao longo
do ano

Elaboração e implementação de
Programas de Orientação Escolar e
Profissional, adequados aos alunos
envolvidos.










Representar os SPO e os elementos do Núcleo dos Apoios Educativos
Participar nas discussões e nas decisões dos aspetos fundamentais para a
vida da escola

Analisar e implementar ações direcionadas para o combate da
pobreza e da exclusão social e de promover o desenvolvimento social
integrado.
Promover o autoconhecimento dos alunos de maneira a poderem
efetuar as suas escolhas de uma forma adequada ás suas expetativas,
interesses e perfil cognitivo e escolar e pessoal.
Prestar informações sobre o ensino educativo português e outras
opções formativas a todos os alunos interessados e seus
encarregados de educação.
Possibilitar o esclarecimento de dúvidas
Proporcionar a alunos do secundário, momentos de auto-reflexão
ajudando-os a fazer o balanço das suas competências individuais
(escolares, pessoais e vocacionais) , apoiá-los na recolha de
informações de forma sistemática e organizada, através de
documentos de registo adequados
Sensibilizar os alunos para a importância da elaboração do diário de
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Comunidade
Técnica de Serviço
Social
Psicóloga

Alunos do 9º
ano e do
secundário,
nomeadamente
curso
vocacionais

Nº

Serviços de Psicologia e Orientação –Ano letivo 2015-16

Data

Atividade

Objetivos Específicos



Dinamizadores

Intermediários
destinatários

bordo relativo ao seu desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento
das suas competências e das suas aprendizagens ao longo da de vida;
Ajudar os alunos a refletir sobre o seu percurso de vida e ensiná-los
a organizar portefólios vocacionais, análises swot e currículos vitae.

Ao longo
do ano

Análise de situações de anulações
de matrículas e reorientação
escolar.



Ajudar os alunos a tomarem a solução mais adequada, evitando
precipitações na hora de decisões importantes.

Final do
ano

Apoio à realização das matrículas



Colaborar com as equipas de matrículas, prestando informações e
esclarecendo dúvidas aos interessados.

Técnicas do SPO

Técnicas do SPO

Alunos

Alunos e
encarregados
de educação.

Atividades registadas até 20 de janeiro de 2016
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Nº

