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Plano Anual de Atividades – 2021/2022
Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Calendarização das atividades

Biblioteca Escolar

“BEM-VINDO À TUA BIBLIOTECA ESCOLAR!”
BEDJLV
- Apresentação do espaço e regras de utilização a
alunos do 5º ano
BE CE
- Apresentação do espaço e regras de utilização do 1º
ano
- Apresentação do Regulamento das Bibliotecas
Escolares aos alunos/ docentes através de
comunicação via TEAMS

Semana de
20 a 24 de
setembro

  Telef.

RBE Domínios
B. Leitura e Literacia
B.1 Criação e promoção da competência
leitora e de hábitos de leitura
Prioridades RBE 1. Trabalho com o 1º ciclo/ 2.
Promoção da leitura / Recuperação/Serviço
de Referência/ presença em linha
PA – A, B, F
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas:
Cidadania – Domínios
- Interculturalidade
- Promover o conhecimento e as regras de
utilização das Bibliotecas Escolares para um
melhor usufruto e respeito pelo material e
espaço.
Eixo 1 – Ensinar e Aprender
1.1 Leitura e Escrita
1.4 + Família
1.4.1 Família mais perto
Eixo 2 - + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Sensibilizar docentes e alunos para a
promoção da leitura e para a requisição
documental nas bibliotecas escolares.

- Alunos e Diretores
das Turmas do 1º e
5º anos
-Equipa BE
- Bibliotecas
Escolares

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Bibliotecas
Escolares

Materiai
s de
desgaste

----

- Registo de
evidências.

3

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

PES/ UCC Tarouca

EDUCAÇÃO POSTURAL

Calendarização

27 de
setembro a
01 de
outubro

Departamento Curricular do 1º ciclo
PROJETO “ESCOLA A LER”
Atividades de exploração das obras literárias do 1º ano

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Sessão presencial sobre a importância da
organização da mochila escolar e da adoção
de posturas corretas.
(Alternativa: sessão mista ou online via
Microsoft Teams).

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- PES/ UCC Tarouca
- Escola Sede
- Alunos do 5º ano

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Explorar a literacia e o conto para o
desenvolvimento da consciência fonológica
e da discriminação auditiva.

Ao longo do
-Desenvolver a compreensão leitora dos
ano
alunos.

Professora Ana
Maria Silva (art 79º)
Equipa Biblioteca
Escolar/ Docentes e
alunos do 1º ano

Biblioteca
Escolar/ sala
de aula

Turma do 4º A
Professora titular da
turma (Augusta
Marques) e
escritores locais

Sala de aula
Biblioteca
Espaços ao ar
livre

Eixo: Ensinar e aprender
1.1.1 Escola a LER

Departamento Curricular do 1º ciclo
PROJETO “Vamos imaginar em conjunto?”

- Os alunos reconhecem e usam
linguagens simbólicas como elementos
representativos do real e do imaginário,
essenciais aos processos de expressão e
comunicação em diferentes situações,
pessoais, sociais, de aprendizagem.
Ao longo do
- Planificação do que se vai escrever
ano
através de procedimentos que
impliquem, por exemplo, decidir o
tema e a situação de escrita, definir o
objetivo da escrita; decidir o
destinatário do texto, conhecer as
características do género textual que
se pretende escrever

  Telef.

Recursos e
Previsão de
custos (a)

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

Bibliotec
a escolar

----

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.

Registo dos
trabalhos
elaborados e
observação
direta da
participação
dos alunos.

Registo
escrito dos
contos
criados,
respetiva
ilustração.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Eixo 1 – Ensinar e aprender
Diário de escritas Promoção da dinamização de oficinas
de desafios de escrita nas escolas.

Departamento Curricular do 1º ciclo
VISITAS DE ESTUDO
1º Ano
novembro
Visita à Escola de trânsito de Vila Real
Visita ao aeródromo de Vila Real

- Adotar Comportamentos e atitudes
adequados, nas diferentes situações com
que se depara em contexto rodoviário
quotidiano ou, numa perspetiva mais
ampla, no quadro de uma intervenção cívica
e de educação para a cidadania.

Câmara
Municip
al de
Tarouca

Fichas
formativas
sobre o tema

- Motivar a Comunidade Escolar ao respeito
pelos animais e seus cuidados.

VISITAS DE ESTUDO
2ºAno

4 de
outubro

Visita ao Museu de Lamego
Visita ao Parque Biológico de Lamego

Vila Real

Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento Curricular do 1º ciclo

Visita ao Canil Municipal de Tarouca

Professores
Alunos do 1ºano
AO

novembro

  Telef.

- Promover e incentivar a adoção animal e o
apoio ao Canil Municipal através de ações
de sensibilização locais.
- Dar a conhecer o espaço do canil
Municipal.
- Conhecer espaços públicos de interesse
cultural.
- Contactar com realidades diferentes.
- Concretizar saberes.
- Conviver.
- Partilhar.
- Sensibilizar pra a importância da
devolução dos animais à natureza, vítimas
de disparo, atropelamento ou retidos em

Tarouca
Professores
Alunos do 2ºano
AO

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Lamego

Lamego

Câmara
Municip
al de
Tarouca

Avaliação das
atividades
realizadas

Registo de
evidências

Vila Nova de
Gaia
-Fichas
Vila Real

formativas
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Atividade

Calendarização

Visita à Quinta de Santo Inácio em Vila Nova de Gaia

Última
semana de
junho

Visita ao Centro de Recuperação e Vigilância de
animais selvagens na UTAD

Departamento Curricular do 1º ciclo

Data a
definir no
2ºperíodo

Abril/ Maio

VISITAS DE ESTUDO
3ºAno
Visita aos principais monumentos do concelho.

Maio/
junho

Visita ao Planetário de Torredeita, Viseu
Departamento Curricular do 1º ciclo
VISITAS DE ESTUDO
4ºAno
1- visita à tipografia Exemplo – compreender o
funcionamento de uma tipografia e assistir à impressão
do livro em que a tuma colaborou.

1ª semana
de outubro

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

cativeiro.
- Conhecer formas de reabilitação da fauna
selvagem autóctone.
- Alertar para a necessidade de se
salvaguardar a sobrevivência dos animais
que asseguram o equilíbrio do ecossistema,
para que amanhã venham a tornar-se, eles
próprios, os novos guardiões da natureza.
Eixo 1 -Ensinar e Aprender
1.3 + Recursos educativos
1.3.5 Recuperar experimentando
- Conhecer a história do meio local ”in cito”.
- Alargar o conhecimento do património
cultura.
- Reconhecer datas e factos mais
significativos da história da localidade.
- Reconhecer e valorizar figuras da história
local.
Eixo 1 Ensinar e aprender
1.3 + Recursos Educativos
1.3.1 Promover o sucesso escolar
1.3.6 Recuperar com Arte e Humanidades

Avaliação /
Monitorização
sobre o tema

- Registo de
evidências

Professores
Alunos do 2ºano
AO

Professores
Alunos do 3º ano
AO

● Reconhecer a importância da evolução
Turma do 4º A,
tecnológica para a evolução da sociedade,
docente titular de
relacionando objetos, equipamentos e
turma.
soluções tecnológicas com diferentes
necessidades e problemas do quotidiano –
cópia de um livro ilustrado pelos alunos e
escrito para eles.
●Reconhecer vestígios do passado local:
- construções;
- instrumentos antigos e atividades a que

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Salzedas, S.
João de
Tarouca,
Ucanha...

Câmara
Municip
al de
Tarouca

- Avaliação
das atividades
realizadas

- Registo de
evidências

Torredeita,
Viseu.
-Fichas
Tarouca –
tipografia
Exemplo

formativas
Câmara
Municip
al de
Tarouca

sobre o tema

-

Registos/

relatos
visitas(

das
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Atividade

2-Visita à associação cultural e recreativa Flor do
Sabugueiro

3- Visita aos principais monumentos do concelho
(mosteiros de Salzedas e S. João de Tarouca; igreja de S.
Pedro; Casa do Paço de Dalvares; Torre fortificada da
Ucanha.

4- Visita à nau quinhentista e alfandega régia de Vila do
Conde ou à World of Discoveries (Porto).

5- Visita ao museu da lã e

Calendarização

outubro

outubro

novembro

junho

do linho – Mezio e às
Capuchinhas de Montemuro

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Local
Entidades/Alunos)
- Turmas do 4º ano e Tarouca
professores titulares
de turma

estavam ligados;
- costumes e tradições.
●Reconstituir o passado de uma instituição
local (escola, autarquia, instituições
religiosas, associações, etc), recorrendo a
fontes orais e documentais
●Reconhecer e valorizar o património
natural e cultural,
local e nacional, identificando na paisagem: Turmas do 4º ano
- elementos naturais (sítios geológicos,
e professores
espaços da Rede Natura, etc.)
- vestígios materiais do passado (edifícios,
pontes, moinhos e estátuas, etc.), costumes,
tradições, símbolos e efemérides.
●Identificar diferenças e semelhanças entre
o passado e o presente de um lugar quanto
a aspetos naturais, sociais, culturais e
tecnológicos.
●Conhecer personagens e aspetos da vida
em sociedade, relacionados com os factos
relevantes da história de Portugal, com
recurso a fontes documentais.
●Relacionar a distribuição espacial de
alguns fenómenos físicos (relevo, clima,
rede hidrográfica, etc.) com a distribuição
espacial de fenómenos humanos
(população, atividades económicas, etc.) a
diferentes escalas.
●Saber colocar questões, levantar
hipóteses, fazer inferências, comprovar
resultados e saber comunicá-los,
reconhecendo como se constrói o
conhecimento.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas

Salzedas
Ucanha
Dalvares
S. João de
Tarouca

Vila do Conde
Porto

Turmas do 4º ano e
professores

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Mezio
Campo
Benfeito

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
escritos
plásticos).

e
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Atividade

Calendarização

Junho

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
Eixo1 – ensinar e aprender
+ Recursos educativos
Recuperar com artes e humanidades –
“Propostas de atividades e recursos
pedagógicos para indisciplinar o
currículo, utilizando as manifestações
artísticas e patrimoniais (o cinema, a
dança, a literatura, a música, o teatro,
as artes plásticas, o património de
proximidade), como ferramentas
para a abordagem das diferentes
áreas disciplinares.”

PES/ UCC Tarouca /Biblioteca Escolar

GABINETE DE INFORMAÇÃO E APOIO AO ALUNO
(GIAA)

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROJETO DE PROMOÇÃO DE HÁBITOS E
MÉTODOS DE ESTUDO
– 6ºano

Setembro de
2021
a
junho de
2022

1ª sessão:
setembro;
2ª sessão:
outubro;
3ª sessão:
novembro;
4ªsessão:
janeiro;
5ª sessão:
fevereiro;
6ª sessão:
março

  Telef.

- Esclarecimento de dúvidas sobre saúde;
resolução de situações problemáticas de
saúde
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.
A partir deste projeto pretendemos
desenvolver nos alunos várias competências
de estudo, capacitando os alunos para o
estudo, tais como: a) comportamentos
habituais de procura de informação com o
objetivo de complementar a matéria
abordada numa determinada disciplina; b)
organização da informação; c) retenção de
registos; d) estruturação do ambiente de
trabalho; e) hábitos de revisão da
informação e de sistematização das
matérias, para uma melhor preparação da
informação dada na aula para o teste.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver a seguinte competência:
• Desenvolvimento pessoal e autonomia

- PES/ UCC Tarouca
- Comunidade
Escolar

- GAAF
- Cátia Carminé
Diretores de turma -Alunos 6º ano

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Espaço na
Biblioteca da
Escola Sede

-Escola sede

----

----

----

----

- Relatório.

- Inquérito
por
questionário
aos alunos.

8

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SEXUALIDADE
“LAÇOS”
- 7ºano
As sessões devem ser presenciais, no entanto, também
poderão decorrer no modelo misto ou de ensino à
distância

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROJETO PILOTO – “UMA PORTA ABERTA PARA A
LEITURA”
(2º e 3º ano de escolaridade)
- A leitura é cada vez mais, considerada uma
competência-chave para se ter sucesso na escola.
Lacunas nesta área, poderão funcionar na vida adulta,

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Com este projeto pretendemos:
- Promover o desenvolvimento de um
conceito positivo da sexualidade e das suas
1ª sessão:
Setembro
diversas manifestações, bem como,
2021
incentivar a adoção de atitudes e
2ª sessão:
comportamentos informados, preventivos e
Outubro
responsáveis;
2021
- Promover o desenvolvimento de uma
3ª sessão:
atitude positiva face ao seu corpo e ao dos
Outubro
outros;
2021
- Desenvolver a autoestima e o respeito
4ªsessão:
Novembro pelo Outro.
2021
- Valorizar a afetividade como um aspeto
5ª sessão:
fundamental das relações humanas.
Novembro Assim, pretendemos desenvolver as
2021
seguintes competências:
6ª sessão:
- Relacionamento interpessoal.
Dezembro
- Desenvolvimento pessoal e autonomia.
2021
- Bem-estar, saúde e ambiente.
7ª sessão:
Janeiro 2022 Domínios da Educação para a Cidadania:
- Igualdade de Género.
8ª sessão:
Janeiro 2022 - Saúde.
- Sexualidade (diversidade, direitos, saúde
sexual e reprodutiva).
Setembro de
2021:
Outubro de
2021:
- Avaliação dos
resultados do
despiste
universal.
- Devolução
dos resultados
e validação por
parte dos
professores

  Telef.

Com este projeto pretendemos:
- Avaliar as competências de leitura das
turmas do 2º e 3º anos, nas suas vertentes:
compreensão, precisão e fluência.
_ Estimular o interesse dos alunos pela
leitura.
- Diversificar e intensificar estratégias de
intervenção no campo da aprendizagem da
leitura.
- Incrementar a criação de hábitos de leitura.
- Avaliar as competências de leitura dos

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- GAAF/UCC
- Florbela Pinto
- Escola Sede
- Enfermeiras da UCC
- Diretores de Turma
- Alunos do 7º ano
de escolaridade

- GAAF
- Psicólogas:
Florbela Pinto e
Sofia Ferreira
- Terapeuta da Fala:
Soraia Santos
- Mediadora de
conflitos: Cátia
Carminé
- Professores 1º
CEB: Sílvia Feliz e

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

----

Avaliação /
Monitorização

- Inquérito
por
questionário
aos alunos
(Pré e pós
programa).

- Passagem
de provas
estandardizad
as
- Centro
Escolar

----

----

- Reuniões
regulares de
equipa;
- Momentos
formais de
monitorizaçã
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

titulares.
como obstáculo a um sólido desenvolvimento pessoal,
alunos após a intervenção.
Formação
dos - Promover o sucesso escolar, intervindo de
condicionando, o acesso ao emprego, aos cuidados de
grupos de forma atempada, nas competências de
saúde e a bens culturais.
intervenção,
- Este será um projeto de abordagem multinível, que
leitura.
nível 2 e nível
preconiza, apoios diferenciados e estruturados em níveis
Pretende-se desenvolver, as seguintes
3.
de intensidade e frequência crescentes, antecedidos por
competências:
Novembro
despiste universal.
2021 a maio de - Linguagens e textos.
- Sessão de informação acerca do projeto para
2022: sessões - Informação e comunicação.
professores titulares, intervenientes e demais
de intervenção - Desenvolvimento pessoal e autonomia.
em pequeno - Raciocínio e resolução de problemas.
interessados
grupo, 2 vezes - Pensamento criativo.
- Recolha do consentimento informado.
por semana.
- Despiste universal junto das turmas.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
Dina Laranjo
- Professores
titulares de Turma
do 2º e 3º anos

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
o: início de
dezembro e
final de
fevereiro.

Maio 2022:
-Avaliação
final: passagem
de provas
estandardizada
s.
Junho de 2022:
- Apresentação
de resultados.

Conselho Eco Escolas
Município Tarouca /

O MAR COMEÇA AQUI

Setembro
2021

- Sensibilizar os alunos e a comunidade
escolar do Centro Escolar para a
importância do cuidado a ter com a
manutenção dos espaços de passagem de
águas residuais;
- Promover a reflexão sobre a preservação
dos oceanos como espaços livres de
plásticos e lixo.

Pintura do espaço com desenhos do projeto
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

- Município
- Comunidade
Escolar
- Coordenadora do
Centro Escolar
- Alunos do 4º ano
- Docentes das AEC
(s)

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Centro
Escolar de
Tarouca

----

----

- Registo de
evidências.
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Atividade

Departamento das Expressões/ AEC/ CLDS4G Tarouca

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- Professores de
educação musical

01 de
outubro

Objetivos:

INCLUIR PELA MÚSICA
Sessões dinamizadas com o objetivo de estimular a
relação dos alunos com a música e promover a inclusão
positiva dos alunos

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar

DIA MUNDIAL DO ANIMAL

“Dia Mundial - Transmitir conhecimentos musicais;
da Música”

- Desenvolver o trabalho inclusivo entre
todos os alunos.

Final do ano
letivo (data a
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
definir
posteriorme 2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
nte)
Pessoal, Social e Comunitário

-Sensibilizar a criança para a proteção dos
animais, assim como ao seu abandono;
Semana de 01 - Saber como cuidar de um animal de forma
responsável;
a 04 de
- Conhecer algumas características dos
outubro
animais (alimentação, habitat, selvagens,
domésticos…);
- Motivar a Comunidade Escolar ao respeito
pelos animais e seus cuidados;
- Promover e incentivar a adoção animal e o
apoio ao Canil Municipal através de ações
de sensibilização locais;
-Dar a conhecer o espaço do canil
Dia do Animal Municipal.
Eixo 1: Ensinar e Aprender
- 04 de
outubro
(1.3-Recursos educativos:1.3.5- Recuperar
experimentando
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
Ao longo do
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
ano letivo
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

- Alunos da
Educação Inclusiva
e outros alunos do
ensino básico
- Técnicos do CLDS
4G Varosa IN
Tarouca

- Docentes do PréEscolar
- Crianças dos JI.
- AO
- Enfermeira
Veterinária do canil
de Tarouca
- Conselho Eco
Escolas

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local
- Centro
Escolar
Castanheiro
do Ouro (sala
de aula ou
outro espaço)
- Centro
escolar
Tarouca (sala
de aula ou
outro espaço)
- AE de
Tarouca
(sala de aula

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Desloca
ção dos
técnicos
Resp - Planos;
até a
onescola
sabil
idad - Relatórios
Material
e do de sessão.
de
CLDS
interven
ção

- Centro
Escolar
Castanheiro
do Ouro
----

----

- Avaliação
escrita;
-Diálogos e
Reflexão com
os
interveniente
s.
-Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Conselho Eco-Escolas/ Departamentos

- Avaliação
das atividades
realizadas;

- Docentes e alunos
do 1º ciclo/ Pré

DIA MUNDIAL DO ANIMAL

- Escola Sede
- Canil
- Docentes e alunos
Municipal
do 5º e 6º anos

-Visita Enfermeira Veterinária às salas de JI e 1º Ciclo

----

----

----

----

Promoção de visitas ao Canil Municipal / Sessões de
sensibilização à Adoção Animal

PES/ UCC Tarouca

DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL

04 a 08 de
outubro

- Alunos do 6º e 8º
ano

- Escola Sede

11 de
outubro

CORTA MATO

- Competências a desenvolver no âmbito
Perfil do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Capacidade
Motora Condicional Resistência.

- Professores da Área
Disciplinar de
Educação Física;
- Parque
- Alunos do Curso
Nada a
Ribeirinho de
Profissional Desporto
referir
Tarouca

- Registo de
evidências.

- Observação
direta:
adesão e
ritmo de
corrida.

Destinatários: alunos
do 4.º ao 12.º ano.

PES/ UCC Tarouca /Biblioteca Escolar

- Registo de
Evidências;

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
(16 de outubro)

- Registo de
evidências.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

(10 outubro)

Departamento Curricular das Expressões

- Sessão presencial sobre Autoconceito e
Autoestima/Gestão de Emoções.
(Alternativa: Sessão online via Microsoft
Teams).

Avaliação /
Monitorização

11 a 15 de
outubro

- Capacitar para a temática através da
sensibilização e do envio de flyerdigital/ ou
em papel sobre Distúrbios Alimentares;

Alunos do 9º ano

-Promoção de atividades conjuntas de sensibilização à
Alimentação Saudável

- Online/
Escola Sede

----

----

- Materiais
produzidos;
- Relatório de
avaliação.

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt
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Atividade

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
(16 de outubro)
-Promoção de atividades conjuntas de sensibilização à
Alimentação Saudável

Departamento Curricular do 1º ciclo
SEGURANÇA NA ESCOLA
Simulacro de incêndio e sismo.

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Desenvolver sessões presenciais para a
promoção de uma alimentação saudável, de
acordo com a Roda dos Alimentos;
- Divulgar através do Envio de flyer sobre a
problemática da Obesidade Infantil e sua
relação com a alimentação das crianças, para
a sensibilização da Comunidade Educativa;
- Promover a interação da literatura com os
hábitos de vida saudáveis;
- Promover em contexto de sala de aula a
Atividades PASSE /PASSEzinho.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Compreender os equilíbrios e as fragilidades
do mundo natural na adoção de
A
comportamentos que respondam aos
calendarizar grandes desafios globais do ambiente.
- Prever e avaliar o impacto das suas
decisões.
Áreas de Competências do Perfil dos
Alunos:
- A, B, C, D, E, F, G e I
Aprendizagens Essenciais:
- Selecionar e organizar informação a partir
de fontes diversas, integrando saberes
Semana
prévios para construir novos
que integra
conhecimentos;
o dia 16 de
- Aplicar as competências desenvolvidas em
outubro
problemáticas atuais e em novos contextos;
- Formular e comunicar opiniões críticas e
cientificamente relacionadas com CTSA;
- Integrar saberes de diferentes disciplinas
para aprofundar temáticas de Ciências
Naturais.

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Alunos do Préescolar
- Alunos do 1º ciclo
- Encarregados de
- Educação do 1º
ciclo

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Centro
Escolar de
Tarouca
- JI
Castanheiro
do Ouro

----

----

- Online/
Centro
Escolar

Docentes
Alunos
Centro
AO
Escolar de
Proteção Civil/ BVT /
Tarouca
GNR

Proteçã
o Civil/
BVT /
GNR

Reflexão
sobre o
ocorrido e
seu registo.

Manual
escolar

- Professoras
Carla Ribeiro e
Luísa Caiado

- Alunos do 6.º Ano
de Escolaridade

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Sala de aula

Comput
ador
com
ligação
à
internet
e
projetor
Cartolin
as
Lápis de
cor
Cola
Tesoura
Folhas

- Observação
direta;
- Registos de
observação
dos trabalhos
desenvolvidos
.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Departamento de Educação Pré-Escolar

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

16 de
outubro

Eixo 1: Ensinar e Aprender
(1.3-Recursos educativos:1.3.5- Recuperar
experimentando
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento Curricular das Línguas

HALLOWEEN

29 de
outubro

CANÇÕES – FILME
- Atividades em Inglês em contexto sala de aula

- Todos os docentes
do Pré-Escolar
Alunos dos JI/ A.O
- Nutricionista do
Município de
Tarouca
- Pessoal Técnico do
Centro Saúde
- UCC Tarouca
- Projeto PES
- Biblioteca do
Centro Escolar

Competências:
- Intercultural: Reconhecer realidades
interculturais distintas: estabelecer
- Alunos do 3.º e 4.º
comparações entre as suas vivências e as dos
ano
outros; reconhecer as especificidades das
- Coordenador: Rui
diferentes manifestações culturais.
Amaral

- Centro
Escolar e
Castanheiro
do Ouro

----

----

Recursos
existent 0€
- Sala de aula
es na
sala de
aula

- Reflexão e
avaliação
escrita com
os
interveniente
s;
-Evidências:
- Trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho
das crianças;
- Registos
fotográficos.

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos.

Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento Curricular do 1º ciclo
HALLOWEEN

Avaliação /
Monitorização

A4
Fotocópia
s

Eixo 1: ensinar e aprender + Eixo 2- apoiar
as comunidades educativas
- Sensibilizar as crianças e a família para uma
alimentação saudável e correta, para um
melhor estilo de vida e de saúde;
- Valorizar a importância da alimentação e
dos alimentos que dela fazem parte;
- Sensibilizar a criança para o desperdício
alimentar.

Recursos e
Previsão de
custos (a)

29 de
outubro

Canções, filme em sala de aula

- Reconhecer realidades interculturais
distintas: estabelecer comparações entre as
Alunos do 3.º e 4.º
suas vivências e as dos outros.
ano
- Reconhecer as especificidades das
Professor de
diferentes manifestações culturais.
Inglês
Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Sala de aula

Material
existent
e na
sala de
aula

Observação
direta das
atitudes dos
alunos.

14

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

Calendarização

Coordenação Erasmus +

ERASMUS +
Apresentação do Projeto ERASMUS+ à Comunidade
Educativa “Atravessar fronteiras/Atravessar
horizontes”
- Apresentação do blog Erasmus+
https://www.aetarouca.pt/erasmus/ka1-afah/

Mês de
outubro

- Abertura de candidaturas a mobilidades para
docentes
Comemoração do ErasmusDay na Comunidade Escolar

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Objetivos Gerais
- Incrementar a noção de Cidadania
Europeia;
- Conhecer outros sistemas de ensino
europeus;
- Conhecer e adotar boas práticas se
educação internacional;
- Desenvolver ações que permitam a
aquisição de competências centrados nos
alunos e para os alunos;
- Desenvolver ações que permitam a
aquisição de competências centradas nos
docentes;
- Criar parcerias transnacionais com vista à
formação de uma “rede” sólida de parceiros
que viabilizem os propósitos de
internacionalização do Agrupamento de
Escolas de tarouca e a realização de
mobilidades europeias.
Objetivos específicos:
- Aumentar as taxas de sucesso nos
diferentes níveis e ciclos de ensino;
Desenvolver programas que promovam o
sucesso escolar dos alunos com maiores
dificuldades;
- Incluir alunos com necessidades educativas
em turmas de ensino regular, numa lógica de
integração. Inclusão, cooperação e partilha
entre alunos com potencialidades
diferentes;
- Desenvolver competências profissionais
através da aquisição de práticas pedagógicas
que conduzam a um ensino ativo, inclusivo e
ao sucesso escolar;

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

-Registos de
intervenção
do Projetos
Erasmus+;
- Coordenadoras do
Projeto Erasmus+
- Isolina Guerra e
- Dulce Pereira
- Docentes do
Agrupamento de
Escolas de Tarouca
- Comunidade
Educativa

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Agrupament
o de Escolas
de Tarouca

Financia
men-to
da
Agência
Nacional
Erasmos
+

- Registo e
divulgação
das
Mobilidades a
realizar;
- Relatório
Intercalar e
final para a
Agência
Nacional
Erasmus+;
- Relatório de
avaliação do
PAA.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Contribuir para a valorização da dimensão
europeia de Educação na escola;
- Incentivar o conhecimento e contacto com
outros sistemas de ensino europeus;
- Conhecer e partilhar boas práticas de
educação adotadas noutros contextos
educativos;
- Promover práticas de trabalho
colaborativo, inter e transdisciplinar entre
docentes, assentes, nomeadamente em
plataformas digitais;
- Incentivar os docentes para a
autoformação e permanente
desenvolvimento profissional;
- Proporcionar o contacto e a partilha de
novas práticas educativas, relacionadas com
os eixos de intervenção prioritária inscritos
no Projeto Educativo do Agrupamento;
- Promover o desenvolvimento profissional
do pessoal docente;
- Colaborar no enriquecimento do Plano de
Formação do pessoal docente;
- Capacitar os profissionais com
competências linguísticas e interculturais;
Incentivar a utilização de ferramentas
digitais e meios inovadores no processo
Ensino-Aprendizagem;
- Aumentar a qualidade da educação
ministrada pela escola pela promoção do
desenvolvimento e modernização do
Agrupamento;
- Promover a inclusão dos conhecimentos e
competências adquiridos nas ações de
mobilidade para se refletir na área
documental e pedagógica do Agrupamento

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

na prossecução da melhoria da organização.
Eixo 1: Ensinar e Aprender
1.3 + Recursos Educativos
1.3.1 Promover o sucesso Educativo
1.5 – Mais avaliação e diagnóstico
1.6. + Inclusão e bem-estar
1.6.2 Programa para competências
sociais e emocionais
1.6.3 Planos de Desenvolvimentos
pessoal, social e Comunitário
1.6.4 Inclusão mais apoiada

Bibliotecas escolares/ departamentos

MÊS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
25 outubro – Dia das Bibliotecas Escolares
- Sessões de leitura
- Visualização de filmes infantis que destaquem a
importância da leitura.
- Propor aos discentes a escrita de um pequeno conto
infantil, tendo como tema principal a leitura e as
bibliotecas escolares.
- Seleção de poemas e leitura em sala de aula.

Mês de
Outubro

Ao longo do
ano

(Tema: ainda não divulgado pela RBE)

  Telef.

Eixo 2 Apoiar as Comunidades Educativas
2.2 + Formação
2.4 + Digital
Eixo 3: Conhecer e avaliar
3.2 + Informação
RBE Domínios
A. Curriculo, literacias e aprendizagens
A.1 Apoio ao criculo e formação para as
literacias da informação e dos media
B. Leitura e Literacia
B.1 Criação e promoção da competência
leitora e de hábitos de leitura
C. Projetos e parcerias
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais,
encarregados de educação e famílias
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.2 –Integração e valorização da biblioteca
na escola
Prioridades RBE:
- Recuperação / Leitura e Escrita / Cidadania
/ Serviço de referência / Presença em linha
PA – A, B, E, G, I

- Equipa das
Bibliotecas Escolares
- Comunidade
Educativa

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

----

- Avaliação
das
atividades;
- Registo de
evidências.
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Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR
– 5ºano

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
– junto das turmas de 9º ano

Calendarização

1ª sessão:
outubro
2ª sessão:
novembro
3ªsessão:
janeiro
4ª sessão:
fevereiro
5ª sessão:
abril

1ª sessão:
Outubro
2021
2ª sessão:
Novembro
2021
3ª sessão:

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios
- Igualdade de género
- Interculturalidade
-Promover espaços de leitura e dinamização
da literacia;
- Levar ao conhecimento dos alunos
escritores que motivem a promoção da
leitura e da escrita;
- Incentivar a utilização do espaço das
Bibliotecas Escolares como serviço de
referência da Comunidade Escolar.
Eixo 1 Ensinar e Aprender
A mediação de conflitos em contexto
escolar apresenta-se como uma excelente
ferramenta educativo-pedagógica que
proporciona aos alunos e comunidade
educativa a aquisição de competências que
permitem reforçar a convivialidade e
cooperação dentro da sala de aula e na
escola.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver as seguintes competências:
• Desenvolvimento pessoal e autonomia;
• Consciência e domínio do corpo;
• Relacionamento Interpessoal;
Bem-estar, Saúde e ambiente.
Com este projeto pretendemos orientar os
alunos para o conhecimento do domínio
intrapessoal, nomeadamente os interesses,
capacidades e valores pessoais; Desenvolver
o conhecimento sobre o sistema de ensino
português, especificamente as alternativas

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- GAAF
- Cátia Carminé
- Diretores de turma
e alunos

- Escola Sede

- GAAF
- Florbela Pinto
- Diretores de Turma
- Alunos do 9º ano
de escolaridade

- Escola Sede

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

----

----

Avaliação /
Monitorização

- Inquérito
por
questionário
aos alunos.

- Relatório de
monitorizaçã
o da medida.
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Atividade

- As intervenções de natureza vocacional, apresentamse como um elemento importante para o
desenvolvimento de crianças e jovens, visando a
progressiva capacitação e responsabilização quanto à
condução de projetos vocacionais, contextualizados e
flexíveis.

Calendarização
Novembro
2021
4ª sessão:
Dezembro
2021
5ª sessão:
Janeiro 2022
6ª sessão:
Fevereiro de
2022

PES/ UCC Tarouca /Biblioteca Escolar

MÊS DA PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA
Mês Rosa

Mês de
Outubro

- Atividades em parceria com a Liga Portuguesa Contra o
Cancro

Departamento Curricular do 1º ciclo
MAGUSTO
Elaboração/ exposição de trabalhos e lanche/convívio.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

de vias de ensino/profissional que os alunos
podem prosseguir;
Assim, pretendemos desenvolver as
seguintes competências:
- Relacionamento interpessoal.
- Desenvolvimento pessoal e autonomia.
- Raciocínio e resolução de problemas.
- Pensamento crítico.
Domínios da Educação para a Cidadania:
- Mundo do trabalho.
- Promover atividades de sensibilização ao
Cancro da Mama, a par das Atividades da
Liga Portuguesa contra o Cancro;
- Incentivar a prática da vigilância pessoal e
familiar face aos sinais do Cancro.
Eixo 2. Apoiar as Comunidades Educativas
2. 1 + Equipas qualificadas
2.1.2 Reforço de Planos de
Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário

- Comunidade
Escolar
- Equipa PES/
- Liga Portuguesa
contra o Cancro

- Reconhecer as especificidades das
Alunos
diferentes manifestações culturais.
Professores
11 de
- Valorizar o papel das várias formas de
AO
novembro expressão artística e do património material
e imaterial na vida e na cultura das
comunidades.

  Telef.

Local

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Edifícios
escolares do
AE Tarouca

----

----

Questionário
de satisfação;
- Relatório.

Centro
Escolar

Castanh
as, bolo
de
castanh
as,
colabora
ção da
padaria
do
Castanh
eiro do
Ouro

Registo dos
trabalhos
elaborados e
observação
direta da
adesão dos
alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Dar a conhecer à comunidade escolar o
Dia Mundial da Filosofia e mostrar a
importância do saber filosófico;
- Fomentar o espírito crítico, criativo e
autónomo;
- Problematizar, refletir e argumentar sobre
temáticas atuais.
Departamento das Ciências Sociais e Humanas

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

18
novembro
2021

Áreas de competências/descritores do
perfil dos alunos
A. Linguagens e textos; B. Informação e
comunicação; D. Pensamento crítico e
pensamento criativo; E. Relacionamento
interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e
autonomia
✓
Conhecedor, critico, comunicativo,
colaborativo, autónomo, responsável

- Professoras de
Filosofia
- Alunos 10º e 11º
anos

- Escola

- Alunos do 7º ano

- Escola Sede

- Professores de
Inglês
- Alunos
- Comunidade
escolar (almoço)

Recursos
existent
- Sala de aula
0€
es na
sala de
aula

Meios
- Relatório da
informát
avaliação da
icos
atividade.
D. Desenvolvimento pessoal e aut
E. Bem-estar, saúde e ambiente
F. Sensibilidade estética e artístic
G. Saber científico, técnico e tecn
H. Consciência e domínio do corp

Eixo 1: Ensinar e Aprender

PES/ UCC Tarouca / Biblioteca Escolar

SEXUALIDADE/ DIA MUNDIAL DA SIDA
(01 dezembro)

22 de
novembro a
03 de
dezembro

- Sessões de educação para a Saúde
presenciais sobre Métodos contracetivos e
DST (s).
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento Curricular das Línguas

COMEMORAÇÃO DO THANKSGIVING

25 de
novembro

- Almoço
comemorativo, com menu adequado a este dia

  Telef.

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I); Participativo/ colaborador
(B, C, D, E, F).
Ações estratégicas a desenvolver:

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

----

- Registo de
evidências.

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Organizar e realizar autonomamente
tarefas;
- Ações de comunicação uni e bidirecional;
Competências:
- Intercultural: Reconhecer realidades
interculturais distintas: estabelecer
comparações entre as suas vivências e as dos
outros;
- Estratégica: responder a perguntas
colocadas; participar em atividades revelando
capacidade para se colocar na posição do
outro.

- Atividades em Inglês em contexto sala de aula

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- Coordenadora:
Raquel Rocha

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Menu
sugerido
pela ASE

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. –+ Leitura e
Escrita)
- Estabelecer relações entre conhecimentos,
emoções e comportamentos.
- Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumentar, negociar e
aceitar diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar
e participar na sociedade.

Departamento Curricular do 1º ciclo
CELEBRAÇÂO DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA

Novembro

Divulgação e reflexão sobre os direitos da criança.

  Telef.

EIXO 2 – APOIAR AS COMUNIDADES
EDUCATIVAS
Domínios
2.1+Equipas qualificadas
Ações Específicas
2.1.2. Reforço de planos de
desenvolvimento pessoal, social e
comunitário.

Centro
Alunos, professores,
Escolar e
AO, CPCJ de Tarouca.
outros
espaços

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

CPCJ de
Tarouca
.
Material
de
desgaste
.

Registo dos
trabalhos
elaborados e
observação
direta da
adesão dos
alunos
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Atividade

Conselho Eco Escolas / Município/ Resinorte

Calendarização

Novembro
2021

CONCURSO “TODOS JUNTOS”

Novembro

Nível Nacional

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO SOLO

- Destacar a importância do impacto dos
resíduos que produzimos e a necessidade
de reduzir o desperdício;
- Promover hábitos de vida saudáveis.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

OLÍMPIADAS DA MATEMÁTICA

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Município
- Resinorte
- Comunidade
Escolar

- Raciocínio e resolução de problemas;
Teresa Gonçalves
- Pensamento critico e pensamento criativo.
Magda Gonçalves
Francisco Fernandes
Eixo 1- ensinar e aprender

- Formular opiniões críticas sobre ações
humanas que condicionam a qualidade dos
solos e a saúde;
- Explicar a importância dos agentes
biológicos e atmosféricos na génese do solo,
indicando os seus constituintes,
ao longo da propriedades e funções;
1ª semana - Discutir a importância dos minerais, das
- Professores de CN
de
- Alunos do 5º ano
rochas e do solo nas atividades humanas,
dezembro com exemplos locais ou regionais;
- Interpretar informação diversificada sobre
a disponibilidade e a circulação de água na
Terra, (valorizando saberes de outras
disciplinas) condicionam a biodiversidade e
sobre a importância da sua preservação.
Eixo 1- ensinar e aprender

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

- Biblioteca
Escolar

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Relatório de
avaliação;
----

---- Registo de
evidências.

-Escola-Sede

- AE Tarouca

Fotocóp
ias para
alunos
inscritos

Cartolina
s,
fotocópi
20€
as,
materiai
s de
pintura

- Grau de
participação
dos alunos;
- Grelhas com
resultados.

- Grau de
participação
dos alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
▪

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

ao longo da
1ª semana
de
dezembro

▪

Valorizar as áreas protegidas e o seu
papel na proteção da vida selvagem;
Formular opiniões críticas sobre ações
humanas que condicionam a
biodiversidade e sobre a importância
da sua preservação.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Professores de CN
- Alunos do 5º ano

Local

- AE Tarouca

Eixo 1- ensinar e aprender

CLDS 4G Tarouca /Biblioteca Escolar

ECONOMIA CIRCULAR SOLIDÁRIA
Recolha de brinquedos e roupas em contexto escolar
de forma a promover o sentido de responsabilidade
social, cidadania ativa e voluntariado nos alunos e em
toda a comunidade educativa
Recolha de brinquedos e roupas de forma a promover a
economia
circular solidária do Concelho de Tarouca e ajudar as
famílias mais carenciadas. Esta recolha será conseguida
em contexto escolar com a colocação de um caixote
para que os alunos e outros interessados possam deixar
o seu contributo.

Biblioteca Escolar

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Destinatários: alunos, pais, cuidadores,
professores, assistentes operacionais e
outros interessados
Objetivos:
- Promover e contribuir para uma melhoria
Início no mês das condições de vida das pessoas/famílias
de dezembro com alguma vulnerabilidade social;
- Prevenir e combater a pobreza e a
(durante o
resto do ano exclusão social;
letivo - Estimular o sentido de responsabilidade
mediante
social e cidadania ativa nos alunos.
adesão)
Metas:
- Diminuir as carências das famílias mais
desfavorecidas; prevenir a pobreza infantil.

03 de
dezembro
antecipado

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
RBE Domínios
A. Apoio ao Desenvolvimento Curricular
A.1.3. Articulação da BE com os docentes
responsáveis pelos serviços de apoios
especializados e educativos (SAE) da
escola/agrupamento.

- Toda a comunidade
educativa
- Técnicos do CLDS
Tarouca
- Equipa da
Biblioteca Escolar

- Equipa
Multidisciplinar
- Turma da UAM
- Docentes de apoio
no CAA

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- AE de
Tarouca
(espaço a
definir)

Recursos e
Previsão de
custos (a)
Cartolina
s,
fotocópi 20€
as,
materiai
s de
pintura

Recolha
entrega
/ distribuiçã
o dos
produto
s
doados
Triagem
dos
produtos
doados

- Biblioteca
Escolar do CE
- Biblioteca da
Escola Sede

----

Avaliação /
Monitorização

- Grau de
participação
dos alunos.

Resp
onsa
- Relatórios
bilid
de produtos
a-de
Doados.
do
CLDS
- Fichas de
produtos.

- Registo de
trabalhos
---- efetuados;
- Relatório de
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Atividade
- Exposição temática
- Atividades de animação
- Hora do Conto

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Durante o
ano letivo

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- Equipa da
Biblioteca Escolar

B. Leitura e Literacia
B. 2 Atividades e projetos de treino das
capacidades associadas à leitura
(quinzenalme
RBE Prioridades:
- Coordenadora:
nte)
Digital/ Recuperação / Leitura e escrita /
Isolina Guerra
Projeto “Ler Com Todos”
Cidadania
B. 2 Atividades e projetos de treino das
- Audição e Leitura de livros / contos / histórias / poemas
capacidades associadas à leitura
em suporte físico e digital – Uso das TIC
RBE Prioridades:
- Uso do Livro Interativo
Digital/ Recuperação / Leitura e escrita /
Cidadania.
PA- B. D. F. G. H. I. J.
Princípio – Inclusão
AE – Competências de Conhecimento,
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios:
- Direitos humanos / Igualdade de género /
- Interculturalidade.
- Promover atividades de integração e
inclusão dos alunos de apoio nas atividades
organizadas na Biblioteca Escolar;
- Levar a comunidade escolar à Inclusão de
todos os alunos como pertencentes a um
mesmo grupo;
- Promover espaços de leitura aos alunos com
mais dificuldade nesta área.
Eixo 1 – Ensinar e Aprender
1.1
+ Leitura e escrita
1.3 + Recursos Educativos
1.3.7 Recuperar incluindo
1.6 + Inclusão e bem-estar
1.6. 3 Planos de Desenvolvimento pessoal,
social e comunitário.

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
atividades;
- Registo de
Evidências;
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Atividade

PES/ UCC Tarouca

PEDICULOSE

Calendarização

- Envio de Flyer digital/em papel sobre a
pediculose e sua prevenção/tratamento.
13 de
dezembro

- Encarregados de
Educação dos alunos
do pré-escolar e 1º
ciclo

Local

- Online ou
entrega no
Centro
Escolar e JI
Castanheiro
do Ouro

16 Dez

17 Dez

Competências a desenvolver no âmbito Perfil
do Aluno: 🅔🅕🅖🅗🅙
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos e
competências na área da Ginástica, Dança,
Educação Visual e Tecnológica, Educação
Especial e Música.

2.º e 3.º CEB

Departamento Curricular das Expressões

SARAU GÍMNICO
FESTA DE NATAL

Departamento Curricular do 1º ciclo
CELEBRAÇÃO DO NATAL

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Professores da Área
Disciplinar de
- Competências a desenvolver no âmbito
Educação Física
Perfil do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
- Alunos do Curso
- Pavilhão
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Profissional Desporto Desportivo
Aprendizagens Essenciais: Conhecimento e
- Destinatários:
Competências na Modalidade Desportiva de
alunos do 2.º e 3.º
Voleibol.
CEB.

Departamento Curricular das Expressões

TORNEIO DE GIRAVOLEI

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

17 de
dezembro

  Telef.

- Professores do
Departamento das
Expressões
- Alunos do Curso
- Auditório
Profissional Desporto Adácio
- Destinatários:
Pestana
alunos do 5.º ao 12.º
ano.

- Valorizar o papel das várias formas de
expressão artística e do património material
e imaterial na vida e na cultura das Comunidade Escolar
comunidades.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Centro
Escolar

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

- Nada a
referir

- Nada a
referir

Material
de
desgaste
.
Equipa
mento
áudio e
vídeo

----

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.

- Observação
direta:
adesão e
competência
s no Jogo de
Voleibol.

- Observação
direta:
adesão e
qualidade
dos
trabalhos.

Grau de
participação
dos alunos
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Atividade

Departamento Curricular das Línguas

CANÇÕES/ FILMES DE NATAL
- Atividades em Inglês em contexto sala de aula

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I); Participativo/ colaborador (B, C, D,
E, F).
- Motivar os alunos para o estudo das línguas
estrangeiras proporcionando-lhes um
ambiente mais descontraído;
- Desenvolver a criatividade, a curiosidade, a
cidadania e a participação, promovendo o
Última
semana do espírito de equipa e a socialização;
1.º período - Desenvolver a sensibilidade estética, o
gosto e interesse pelas artes:
cantar/dramatizar canções e cinema;
- Praticar a compreensão audiovisual e a
expressão oral de uma forma lúdica;
- Fomentar a assimilação de estruturas
linguísticas de uma forma inconsciente.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- Professores de
Línguas;
- Alunos do 1.º 2.º e
3.º Ciclos;
- Professoras
coordenadoras:
Catarina Martins
Maria Amélia Lopes

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos;

- Sala de aula

Recursos
existent
0€
es na
sala de
aula

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. –+ Leitura e
Escrita)
Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
- Professores de
- Desenvolver a criatividade, a curiosidade, a Português
cidadania e a participação, promovendo o
- Alunos do 2º e 3º
espírito de equipa e a socialização;
Ciclos;
- Consolidação pessoal da expressão escrita,
- Coordenadores:
contribuindo para a sua autonomia pessoal;
Ana Amaral, Judite
- Motivação dos alunos para o estudo da
Pereira e Rogério
Língua portuguesa.
Monteiro

Departamento Curricular das Línguas

POSTAIS DE NATAL
Elaboração individual de cartões de Natal em língua
portuguesa

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. –+ Leitura e
Escrita)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

Marcado
res
e
cartolina
s

- Participação
e grau de
envolvimento
.

- Participação,
partilha e
grau de
envolvimento
;
- Qualidade
do trabalho
final.
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Atividade

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

A ÁRVORE DE NATAL E A MATEMÁTICA

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Estimular o pensamento matemático;
- Relacionar os vários conhecimentos da
Ciência;
Dezembro
Valorizar a capacidade de participação.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Ângela Mourão
- Sofia Lobão
- Escola-Sede
- Assunção Monteiro

-Papel
de lustro

- Formato
- Professora de
físico (na
EMRC
Escola sede)
- Alunos inscritos em
ou em
EMRC (2º ciclo)
formato
digital

Cartolina
s,
Cola,
A
tesoura,
defini
cores
r
(no caso
de
formato
físico)

Avaliação /
Monitorização

- Grau de
participação
dos alunos.

Eixo 1- ensinar e aprender

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

Dezembro

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ALUSIVOS AO NATAL

- Desenvolvimento das áreas do Perfil do
Aluno: relacionamento pessoal /
interpessoal; sensibilidade estética e
artística; desenvolvimento pessoal e
autonomia; pensamento crítico e
pensamento criativo.
- Compreender as manifestações culturais e
artísticas das comunidades cristãs relativas
ao Advento e Natal;
- Saber que o Natal é a celebração do
Nascimento de Jesus e a realização da
esperança cristã.

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal.

Eixo 1: Ensinar e Aprender

- Redução e reaproveitamento dos resíduos
e sensibilização para a necessidade de dar
um novo uso a materiais e embalagens de
produtos consumidos diariamente.

Conselho Eco Escolas – Município /Resinorte
Dezembro

CONCURSO “REUTILIZAR E ENFEITAR PARA O
NATAL EMBELEZAR”

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

- Município
- Resinorte
- Comunidade
Escolar

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- AE Tarouca

- Relatório de
atividade;

----

---- Registo de
Evidências.
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Atividade

PES/ UCC Tarouca

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Entrega presencial dos CD com momento
educativo/explicativo e esclarecimento de
dúvidas;
- Entrega de Flyer junto com o CD.
Na Avaliação Alternativa: Contacto telefónico para
do 1º ciclo combinar entrega na UCC Tarouca.

CHEQUE DENTISTA (CD)
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento das Ciências Sociais e Humanas
1º período

VISITA DE ESTUDO VIRTUAL À ACRÓPOLE DE
ATENAS

- Desenvolver a sensibilidade estética e
artística;
- Mobilizar conhecimentos adquiridos;
- Reconhecer as especificidades e as
intencionalidades das diferentes
manifestações culturais;
- Experimentar processos próprios das
diferentes formas de arte;
- Apreciar criticamente as realidades
artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os diversos
universos culturais;
- Valorizar o papel das várias formas de
expressão artística e do património material
e imaterial na vida e na cultura das
comunidades.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Encarregados de
Educação dos alunos
nascidos em 2008,
2011, 2014

Recursos e
Previsão de
custos (a)

-Escola Sede e
Centro
Escolar

----

----

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.

-Sede da
UCCT

- Sites de
realidad
- Professores e
- Em contexto e virtual - Sem
Alunos de História do
de sala de
/
custo
7º e 10º anos de
aula
equipam s
escolaridade
ento
informát
ico

Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

Local

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal;
-Relatório de
avaliação da
atividade.
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Atividade

Calendarização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

AULA DE CAMPO DE GEOGRAFIA “AMBIENTE
SUSTENTÁVEL E GESTÃO DOS RECURSOS LOCAIS”

1º Período

(A atividade será realizada numa aula de 90 minutos de
cada uma das turmas)

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Identificar soluções técnico-científicas que
contribuam para reduzir o impacte ambiental
das atividades humanas;
- Apresentar soluções para conciliar o
crescimento económico, o desenvolvimento
humano e o equilíbrio ambiental;
- Consciencializar-se para a necessidade de
adotar medidas coletivas e individuais, no
sentido de preservar o património natural,
incrementar a resiliência e fomentar o
desenvolvimento sustentável;
- Mobilizar aprendizagens apreendidas.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Professor de
Geografia
- Alunos das turmas
10º B e 10º C

Local

- Zona
Ribeirinha de
Tarouca

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Avaliação do
trabalho
individual;

Material - Sem
escolar custo - Participação,
dos
interesse e
alunos
relacionamen
to
interpessoal.

Perfil do Aluno: C, D, E e I
Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

AULA DE CAMPO DE GEOGRAFIA “A OBSERVAÇÃO
E A DINÂMICA PAISAGÍSTICA”

1º período

- Elaborar esboços da paisagem descrevendo
os seus elementos essenciais;
- Selecionar as formas de representação da
superfície terrestre, tendo em conta a
heterogeneidade de situações e
acontecimentos observáveis a partir de
- Professor de
diferentes territórios;
- Alcácima Geografia
- Mobilizar aprendizagens apreendidas.
Tarouca
Alunos da turma 7º C
Perfil do Aluno: A, B, E e I
Eixo 1: Ensinar e Aprender

(A atividade será realizada numa aula de 90 minutos)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Avaliação do
trabalho
individual;

Material - Sem
escolar custo - Participação,
dos
s
interesse e
alunos
relacionamen
to
interpessoal.
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Atividade

Calendarização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

A UNIÃO EUROPEIA: UMA UNIÃO DE
DIVERSIDADES
- Construção de um site

1º período

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Interpretar informação, planear e conduzir
pesquisas;
- Gerir projetos e tomar decisões para
resolver problemas;
- Desenvolver processos conducentes à
construção de produtos e de conhecimento,
usando recursos diversificados.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

Tarouca Ensina+

GINÁSTICA DAS EMOÇÕES
Projeto de estimulação das competências
socioemocionais das crianças.
A técnica de psicologia clínica deslocar-se-á às salas do
pré-escolar dinamizando as sessões.
Projeto de estimulação cognitiva

1º período
2 sessões
por turma
(sala verde,
sala laranja,
sala
vermelha,
Co1, CO2 e
CO3)

PRESENCIAL: A técnica de psicologia será responsável
por dinamizar as sessões em contexto de sala de aula
junto com os alunos.

Objetivos: De um modo geral pretende-se
ajudar as crianças a desenvolver a
Identificação e Diferenciação Emocional,
para que percebam como elas e os outros
se sentem, criando a base para a gestão
emocional;
- Melhorar a qualidade da relação com as
crianças, promovendo o seu bem-estar e o
seu desenvolvimento harmonioso a nível
emocional e psicossocial, contribuindo para
que sejam bem-sucedidas na sua adaptação
à escola.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Avaliação do
trabalho
individual;
/grupo;
- Participação,
- Professor e Alunos
- Em contexto Equipam - Sem interesse e
de Área de
de sala de
ento
custo relacionamen
Integração do 11º
aula
informát s
to
profissional
ico
interpessoal;
- Relatório de
avaliação da
atividade.

Destinatários:
- Alunos do préescolar
- Alunos dos Jardins
de Infância
- Psicóloga Inês
Oliveira

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

-Sala de aula
e/ou sala do
futuro e/ou
biblioteca

- Planos de
sessão;

---(A definir
junto da
educadora de
infância)

----

- Folha de
participação;
Questionário
de satisfação.
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Atividade

Departamento Curricular das Expressões

MEGA SPRINT

PES/ UCC Tarouca/ Biblioteca Escolar /Tarouca

DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ
(30 Janeiro)

Intervenientes
(Coordenador/
Local
Entidades/Alunos)
- Professores da Área
Competências a desenvolver no âmbito Perfil
Disciplinar de
- Em sede
do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
Educação Física
3 a 7 Jan
curricular
Capacidades a desenvolver no âmbito das
Destinatários:
(pavilhão)
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos e
alunos do 5.º ao
competências no Atletismo.
12.º ano.
- Construção de uma árvore para expor
desenhos e frases elaboradas pelos alunos
sobre o tema, no sentido de alertar a
Comunidade Educativa para a necessidade
de uma educação para a paz, que promova
De 24 a 28 de valores como o respeito, a igualdade, a
- Comunidade
-Escola Sede
janeiro
tolerância, a solidariedade, a cooperação e
Educativa
a não violência.

Calendarização

Atividades de cooperação com a CPCJ Tarouca

Recursos e
Previsão de
custos (a)

02 de
fevereiro

- Divulgar uma tradição francesa: o dia de
comer crepes;
- Desenvolver a capacidade de pesquisa;
- Aplicar o vocabulário sobre a alimentação e
alguns conteúdos gramaticais,
nomeadamente o uso do imperativo e dos
artigos partitivos;
- Motivar para a aprendizagem da língua
francesa.
Notas:
❶ Alguns trabalhos elaborados pelos
alunos poderão ser expostos ou na sala de
aula ou na Biblioteca Escolar;
❷ Atendendo ao contexto epidemiológico,
sugere-se que a receita dos crepes que os

  Telef.

Avaliação /
Monitorização
- Observação
direta:
adesão e
classificações
obtidas em
prova.

- Nada a
referir

- Material
produzido;
----

----

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento Curricular das Línguas

LA CHANDELEUR

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Registo de
evidências;
- Relatório.

- Alunos do 3.º
Ciclo
- Professora
coordenadora:
Catarina Martins
- Professor de
francês: Luís Favas

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos
existent
- Sala de aula es na
-A
e/ou
sala de defini
Biblioteca
aula e na r
Bibliotec
a

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos;
- Participação
oral e grau de
envolvimento
na atividade.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

alunos pesquisarem seja experimentada em
casa e, se for possível, se proceda à
gravação de um vídeo que poderá ser, por
exemplo, divulgado na página da Biblioteca
Escolar com a devida autorização do
Encarregado de Educação;
❸Caso seja exequível, na Semana das
Línguas, no dia dedicado ao francês, poderão
ser confecionados e servidos crepes, como
sobremesa, na cantina.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

PES/ UCC Tarouca

DIA MUNDIAL CONTRA O CANCRO

04 de
fevereiro

- Comunidade
Escolar

- Online/
escola sede

- Susana Peixoto
- Alberto Carreira

- Escola-Sede

----

----

- Registo de
evidências.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

(4 fevereiro)

- Sensibilizar a comunidade educativa para a
utilização de práticas seguras na utilização
da Internet.

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

SEMANA DA INTERNET SEGURA

- Envio de flyers digital (papel sobre
“tumores malignos mais frequentes na
nossa região e sua prevenção”, no sentido
de sensibilizar para a problemática do
cancro e a importância da sua prevenção.

De 07 a 11 de
fevereiro

  Telef.

Eixo 2 Apoiar as comunidades educativas
2. 4 + Digital
2.4.1 Literacia digital

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Fotocópi
as

- Grau de
participação
dos alunos.
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Atividade

Calendarização

Biblioteca escolar / Ensina +

SEMANA DA INTERNET SEGURA
Dia da Internet Segura

07 de
fevereiro

- Sensibilização presencial aos alunos na BE
- Distribuição de Folheto informativo
-Participação nos Jogos da Net segura
- Informação aos EE sobre segurança na internet

7 a 11 de
fevereiro

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
RBE Domínios
A. Currículo, literacias e aprendizagem
A.2 Uso das tecnologias digitais da Internet
como ferramentas de acesso, produção e
comunicação de informação e como recurso
de aprendizagem
C. Projetos e Parcerias
C. Participação em projetos e parcerias com
entidades exteriores à Escola
D- Gestão da Biblioteca Escolar
Integração e valorização da Biblioteca na
Escola
RBE Prioridades:
Digital / Recuperação / Informação e Media
/ Presença em linha
PA - B, C, D, E, G
AE - Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios:
-Interculturalidade / Média / Educação para
o consumo / Segurança, defesa
- Capacitar os alunos na presença em linha e
a respetiva segurança na internet;
- Promover iniciativas de sensibilização à
segurança digital e divulgar o portal Segura
Net.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Comunidade
Educativa
- Técnicos Ensina+
- Coordenadora
Isolina Guerra

Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.3 + Recursos Educativos
1.3.8 Recuperar com o digital
Eixo 2 Apoiar as comunidades educativas
2. 4 + Digital
2.4.1 Literacia digital

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Relatório da
atividade;
- Bibliotecas
Escolares do
AET

----

----

Registos de
evidências;
Questionários
aos alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Departamento Curricular das Línguas

VALENTINE’S DAY

14 de
fevereiro

Canções, histórias, postais)
(Em sala de aula)

- Estabelecer relações entre conhecimentos,
emoções e comportamentos.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

- Alunos do 3.º e 4.º
ano
- Sala de aula
- Coordenador: Rui
Amaral

Recursos e
Previsão de
custos (a)
Recursos
existent 0€
es na
sala de
aula

Departamento Curricular do 1º ciclo
VALENTINES’S

DAY

14 de
fevereiro

Elaboração e exposição de trabalhos e troca de
correspondência.

- Estabelecer relações entre conhecimentos,
emoções e comportamentos.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

- Partilhar as várias atividades que os
estabelecimentos de ensino desenvolvem
em prol da reciclagem

Conselho Eco Escolas/ Município / RESINORTE/ Biblioteca
Fevereiro

“JornalEco Resinorte”

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Departamento Curricular do 1º ciclo
CARNAVAL

Professores e
alunos

25 de
fevereiro

  Telef.

- Município
- Resinorte
- Comunidade
Escolar

- Reconhecer as especificidades e as
intencionalidades das diferentes
manifestações culturais.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Comunidade
Escolar

Centro
Escolar e
Sala de aula

- Online

Centro
Escolar

Material
de
desgaste
.

- Observação
direta das
atitudes de
cada aluno.

Grau de
participação
dos alunos e
registo de
vídeo e
fotografia

Material
de
desgaste
.

----

Avaliação /
Monitorização

----

- Registo de
evidências.

Grau de
participação
dos alunos e
dos
Encarregados
de Educação.
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Atividade

Calendarização

Local

- Escola Sede

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

- Sensibilizar para a proteção da natureza, e
tudo o que dela faz parte, preservar, cuidar
proteger;
-Conhecer a importância da floresta no
planeta assim como para a nossa saúde e
bem-estar.

Departamento pré-escolar
16 a 20 de
março

Eixo 1: Ensinar e Aprender
(1.3-Recursos educativos:1.3.5- Recuperar
experimentando

- Docentes do PréEscolar
- Crianças dos JI
- Assistentes
Operacionais
- Autarquia
- Conselho EcoEscolas

- Envio de flyer digital/em papel sobre
higiene oral.

PES/ UCC Tarouca / Biblioteca Escolar

DIA MUNDIAL DA SAÚDE ORAL

- 10º ano

14 a 18 março

(15 março)

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Sessão de sensibilização para a saúde e a
importância de uma adequada higiene do
sono.

PES/ UCC Tarouca

DIA MUNDIAL DO SONO

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

21 de março

(20 março)

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

- Alunos do préescolar

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Centro
Escolar
-Castanheiro
do Ouro

Centro
Escolar e JI
Castanheiro
do Ouro

----

----

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.

- Reflexão e
avaliação
escrita com
os
interveniente
s.
----

----

----

----

- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
registos
fotográficos.

- Registo de
Evidências.
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Atividade

Calendarização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

Março

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ALUSIVOS À PÁSCOA

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Desenvolvimento das áreas do Perfil do
Aluno: relacionamento pessoal /
interpessoal; sensibilidade estética e artística;
desenvolvimento pessoal e autonomia;
pensamento crítico e pensamento criativo.
- Compreender as manifestações culturais e
artísticas das comunidades cristãs relativas à
Páscoa;
- Reconhecer a arte como modo de
interpretação do mundo, de compreensão da
condição humana e de expressão da
espiritualidade.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Professora de
EMRC e alunos
inscritos em EMRC
(6º e 8º anos)

Local

- Formato
físico (na
Escola sede)
ou em
formato
digital

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Cartolina
s,
Cola,
A
tesoura, defini
cores
r
(no caso
de
formato
físico)

Avaliação /
Monitorização

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal.

Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento Curricular do 1º ciclo
/CPCJ Tarouca/Biblioteca Escolar

Ao longo
do mês de
abril

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
Iniciativas sobre os afetos e a prevenção dos maus-tratos
na infância

Departamento Curricular das Expressões

05 de abril
(manhã)

PROVA DE ORIENTAÇÃO

  Telef.

- Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumentar, negociar e
aceitar diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar
e participar na sociedade.

- Bibliotecas
Escolares
- Alunos
- Professores
- Assistentes
operacionais
- Membros da CPCJ

Centro
Escolar
Outros
locais a definir

- Professores da Área
Disciplinar de
Competências a desenvolver no âmbito Perfil
Educação Física;
do Aluno: 🅓🅔🅕🅖🅙
- Alunos do Curso
- Nada a
- Escola Sede
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Profissional
referir
Aprendizagens Essenciais: Conhecimento e
Desporto.
Competências na Modalidade Desportiva de
Destinatários: alunos
Orientação.
do 5.º ao 9.º ano.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Observação
direta da
adesão dos
alunos e
registo

- Observação
direta:
adesão e
classificações.
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Atividade

Calendarização

Departamento Curricular das Expressões

TORNEIO DE ANDEBOL

05 de abril
(tarde)

2.º CEB

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS

2º Período
(data a
definir)

Visita à galeria da Biodiversidade- Jardim Botânico do
Porto

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

2º período

VISITA DE ESTUDO VIRTUAL À ROMA ANTIGA

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Competências a desenvolver no âmbito
Perfil do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Conhecimento e
Competências na Modalidade Desportiva de
Andebol.
- Informação e comunicação;
- Desenvolver o gosto pela ciência;
- Relacionar os vários conhecimentos da
Ciência;
- Valorizar a capacidade de participação;
- Motivar para a Ciência.
Eixo 1- ensinar e aprender
- Desenvolver a sensibilidade estética e
artística;
- Mobilizar conhecimentos adquiridos;
- Reconhecer as especificidades e as
intencionalidades das diferentes
manifestações culturais;
- Experimentar processos próprios das
diferentes formas de arte;
- Apreciar criticamente as realidades
artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os diversos
universos culturais;
- Valorizar o papel das várias formas de
expressão artística e do património material
e imaterial na vida e na cultura das
comunidades.

Intervenientes
(Coordenador/
Local
Entidades/Alunos)
- Professores da Área
Disciplinar de
Educação Física;
- Alunos do Curso
Profissional
- Escola Sede
Desporto.
Destinatários: alunos
do 5.º e 6.º ano.

- Sandra Lázaro
- Alunos dos 10º A e
C

- Professores;
- Alunos de História
do 7º e 10º anos de
escolaridade

Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Porto

Em contexto
de sala de
aula

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Nada a
referir

- Bilhete
entrada

- Sites
de
realidad
e virtual - Sem
custo
Equipa s
men-to
informá
ti-co

Avaliação /
Monitorização

- Observação
direta:
adesão e
classificações.

- Grau de
participação
dos alunos.

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal;
- Relatório de
avaliação da
atividade.
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Atividade

Calendarização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas
2º Período

CICLO DE CINEMA “A GUERRA FRIA”

Departamento das Ciências Sociais e Humanas
2º período

VISITA DE ESTUDO VIRTUAL AOS GRANDES
PALÁCIOS REAIS BARROCOS DA EUROPA

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- Compreender a Guerra Fria como resultado
das tendências hegemónicas dos EUA e da
URSS, dando origem à formação
de blocos militares e a confrontos;
- Mobilizar o Cinema para a produção de
- Professor
- Em contexto
conhecimento.
- Alunos de História de sala de
Eixo 1: Ensinar e Aprender
do 9º ano de
aula
escolaridade

- Desenvolver a sensibilidade estética e
artística;
- Mobilizar conhecimentos adquiridos;
- Reconhecer as especificidades e as
intencionalidades das diferentes
manifestações culturais;
- Experimentar processos próprios das
diferentes formas de arte;
- Apreciar criticamente as realidades
artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os diversos
universos culturais;
- Valorizar o papel das várias formas de
expressão artística e do património material
e imaterial na vida e na cultura das
comunidades.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

- Professor
- Alunos de História
A do 11ºD

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
Computa
Sem interesse e
dor /
custo relacionamen
colunas
s
to
de som /
interpessoal;
projetor
- Relatório de
avaliação da
atividade.

- Avaliação do
trabalho
- Sites de
individual
realidad
/grupo;
e virtual
- Participação,
- Em contexto
Sem
/
interesse e
de sala de
custo
equipam
relacionamen
aula
s
ento
to
informát
interpessoal;
ico
- Relatório de
avaliação da
atividade
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

2º período

- Interpretar informação, planear e conduzir
pesquisas;
- Gerir projetos e tomar decisões para
resolver problemas;
- Desenvolver processos conducentes à
construção de produtos e de conhecimento,
usando recursos diversificados.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

CONSTRUÇÃO DE UM SITE – ENERGIAS PARA O
FUTURO AGORA

2º período
CLDS 4G Tarouca / Biblioteca Escolar
3 sessões

INTERVENÇÃO E APOIO À 1ª INFÂNCIA - BRINCA
TAROUCA
Sessões de grupo dinamizadas pelos técnicos do CLDS
4G Varosa IN para promover a importância do brincar e
a sua relação com a importância dos relacionamentos
familiares.
Para trabalhar estes dois conceitos, os técnicos irão
recorrer ao método de Montessori e com recurso a
técnicas e materiais de Montessori.

“A
importância
do brincar”
2º periodo
“Famílias
Montessori”

3º periodo
“Dia
Mundial da
Criança” dinâmicas
Montessori

  Telef.

Objetivos:
- Trabalhar a autonomia, liberdade com
limites e respeito pelo desenvolvimento
natural das habilidades físicas, sociais e
psicológicas da criança;
- Promover o relacionamento familiar
positivo;
- Estimular o sistema familiar a promover
um tempo de brincar em conjunto.
Meta:
- Diminuir a pobreza infantil e a carência
afetiva;
- Envolvimento familiar coeso, positivo e
afetivo.
Eixo 1: Ensinar e aprender
1.4 + Família
1.4.1 Família mais perto
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Professor
- Alunos de Área de
Integração do 11º
profissional

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Em contexto Equipam - Sem - Participação,
de sala de
en-to
custo interesse e
relacionamenaula
informát s
to interpessoal;
ico
- Relatório de
avaliação da
atividade.
- Planos de
sessão;

Resp
onDestinatários:
sabil
Desloca
crianças até aos 6
- Centro
idações
anos e pais /
escolar
de
das
cuidadores.
Tarouca
do
técnicas
(sala de aula
CLDS
até aos
Crianças dos Jardins ou outro
Centros
de Infância
espaço)
Escolare
s
- Centro
Resp
- Educadoras
escolar
onMaterial
- Pais/ Cuidadores
Castanheiro
sabil
de
do Ouro (sala
idainterven
- Técnicas do CLDS de aula ou
de
ção
4G Varosa IN
outro espaço)
do
Montess
Tarouca
CLDS
ori

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

- Relatórios de
sessão
Elaborados;
- Observação
do relacionamento entre a
criança e pais/
cuidadores;
- Levantamento
de
necessidades
de cada família
e encaminhamento para
atividades do
CLDS 4G
dedicadas ao
apoio familiar e
parental e à
promoção de
competências
parentais
positivas.

39

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

Calendarização

Sessões no
2º período

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS
LINGUÍSTICAS PARA O 1º ANO DE ESCOLARIDADE

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Com este projeto pretendemos:
- Promover competências ao nível da
fonologia e metafonologia.
- Promover competências ao nível da
semântica e metassemântica.
- Promover competências ao nível da
morfossintaxe e metamorfossintaxe.
Pretende-se desenvolver, as seguintes
competências:
- Linguagens e textos.
- Desenvolvimento pessoal e autonomia.
- Raciocínio e resolução de problemas.
- Pensamento criativo.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- GAAF
- Florbela Pinto,
- Soraia Santos e
- Professores
Titulares de Turma
do 1º ano.

Local

- Centro
Escolar

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Relatório de
monitorizaçã
o da medida.
----

----

Projeto Tarouca Ensina +/ Biblioteca Escolar

INFORMAR PARA CAPACITAR
Nota: Atividade a desenvolver em colaboração com o
projeto Tarouca Ensina +
Ciclo de sessões informativas teórico-práticas na área
do turismo local.
Dividido em 3 fases:
FASE 1: Sessões teóricas sobre os principais
monumentos do concelho de Tarouca - Igreja de
Tarouca, Mosteiro de Salzedas, Ponte e Torre de
Ucanha, Mosteiro de São João de Tarouca, Casa do Paço
FASE 2: Sessões práticas com visitas guiadas aos
mesmos monumentos
FASE 3: Estágios de verão nos monumentos falados nas
fases anteriores com o objetivo de eleger o Cicerone de
Tarouca
A fase 1 irá decorrer de forma presencial no
Agrupamento durante as aulas de História Local (HL),
em datas previamente combinadas com o(a)
professor(a) responsável pela disciplina.
As restantes fases irão decorrer durante as férias de
páscoa e verão (horário não letivo)

Destinatários: alunos que integram 2º ciclo
Fase 1:
Aulas de
História
Local (aulas
pré-férias
da Páscoa)
Fase 2:
férias da
Páscoa
Fase 3:
férias de
verão

  Telef.

Objetivos:
- Promover o conhecimento sobre os
monumentos do nosso Concelho;
- Informar e capacitar jovens para reforçar a
empregabilidade a procura ativa de
emprego e empreendedorismo na área do
turismo;
- Estimular relacionamentos interpessoais
entre os conhecedores da história local e os
jovens.
Metas: Reforço do empreendedorismo
jovem e do sentimento
de pertença regional.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

- Professor(es)
- Alunos
-Técnicos do CLDS
4G Varosa IN
- Profissionais/
dinamizadores
convidados
externos

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- AE de
Tarouca
(sala de aula
ou
auditório)

Fase 1:
Agendamento
com a
Prof de
HL;
Fase 2
Deslocaç
ão do
profissio
nal até
ao AE

0€

Resp
onsabil
ida- Fichas de
de
inscrição;
do
Monumentos
CLDS
de Tarouca
(Igreja de
Questionários
Tarouca,
sobre
Mosteiro de
experiência
Salzedas,
dos alunos
Resp
Ponte e Torre
envolvidos na
Deslocaçã onde Ucanha,
atividade.
o alunos
sabil
Mosteiro de até aos
idaSão João de
monume de
Tarouca, Casa ntos (fase
do
2 e 3)
do Paço)
CLDS
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Atividade

Calendarização

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

CANGURU MATEMÁTICO SEM FRONTEIRAS

2ª Período
ou Início do
3º Período

Nível Nacional

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Raciocínio e resolução de problemas;
- Pensamento crítico e pensamento criativo.

Eixo 1- ensinar e aprender
Eixo 3- conhecer e avaliar

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- Isabel Matos
- Carla Ribeiro
- Luísa Caiado

Local

- Escola-Sede

Recursos e
Previsão de
custos (a)
Fotocóp
ias para
alunos
inscritos

- Grau de
participação
dos alunos;
- Grelhas com
resultados.

2º período
1 sessão por
turma
(1ºciclo)

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

ESTIMULA’MENTE
PRESENCIAL: A técnica de psicologia será responsável
por dinamizar as sessões em contexto de sala de aula
junto com os alunos.

- Psicóloga Inês
Oliveira
Destinatários: Todas as turmas do 1º ciclo
Objetivos:
- Desenvolver e otimizar as funções
cognitivas das crianças no sentido de
fomentar o seu desenvolvimento global.

3 sessões
por turma
(A designar)
*Caso não
dê, serão
realizadas
as
atividades
por
inscrição em
horário pósletivo

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

- Alunos

- Psicóloga
/Professora de
Yoga para crianças
Inês Oliveira
- Alunos
- Associação de pais
- Convidado (a
definir)

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Sala de
aula e/ou
sala do
futuro

----

Avaliação /
Monitorização

----

- Planos de
sessão;
- Folha de
participação;
- Questionário
de satisfação;
- Questionário
de
levantamento
de
necessidades;
- Planos de
sessão;
- Folha de
participação;
- Questionário
de satisfação
- Planos de
sessão;
- Folha de
participação;
- Questionário
de satisfação
- Planos de
sessão;
-Folha de
participação;
- Questionário
de satisfação.
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Atividade

Calendarização

VITAMINAS PARA O EMPREGO*
Facilitar a inserção na vida profissional
PRESENCIAL: A técnica de psicologia será responsável
por dinamizar as sessões em contexto de sala de aula
junto com os alunos.
1ª fase: Levantamento das necessidades
2ªfase: 3 sessões (parceria CLDS)
3ª fase: Experimentação prática em contexto real com
miniestágios de 2/3 dias.

PROJETO DA BIODIVERSIDADE

PES/ UCC Tarouca/Biblioteca Escolar

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
Rastreios visuais e auditivos a alunos

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Destinatários: 9ºs e 12ºs anos
Objetivos:
- Facilitar a inserção na vida ativa, dotando
os alunos de competências transversais que
todas as pessoas na vida deveriam possuir
para serem passíveis de garantir a sua
integração no mercado de trabalho de
forma mais eficaz e eficiente;
- Aliar a teoria à prática com experienciação
em contexto real de uma profissão.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

Departamento Pré-escolar

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Conhecer a diversidade de natureza que
existe, saber proteger, cuidar e amar;
- Conhecer e valorizar as relações de
interdependência que se estabelecem entre
22 de abril
animais, as plantas e o homem.
Eixo 1: Aprender e Ensinar
- 1.3- Recursos Educativos (1.3.5 Recuperar
experimentando)
- Promover iniciativas de sensibilização aos
hábitos saudáveis de vida;
- Incentivar o estudo da saúde pessoal e
comunitária;
- Atividade de rastreio de saúde aberta à
Comunidade Escolar (avaliação IMC, TA;
Semana de 25 - Sensibilização sobre a importância de
a 29 abril
manutenção de um estilo de vida saudável;
- Exposição de respostas dos alunos a
questão “Que é a Saúde?”.
Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.4 + Família
1.4.1 Família mais perto

  Telef.

- Docentes do PréEscolar
- Alunos dos JI
- A.O

- Comunidade
Escolar

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
- Outros
lugares

- Escola sede

----

----

----

----

- Avaliação
realizada
através de
diálogos,
trabalhos
com os
grupos.

- Registo de
evidências.
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Atividade

PES/ UCC Tarouca

VIAGEM DE FINALISTAS

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
2.14. Rastreios visuais e auditivos
- Sessão de Educação para a Saúde, no
sentido de sensibilizar os alunos para uma
viagem de finalistas segura, divertida e
Abril de 2022 saudável.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Alunos do 12º ano - Escola Sede

Mediadora de
conflitos

3º Período
Visita guiada à Escola Sede.

Conselho Eco-Escolas/ Município/ RESINORTE
Abril 2021

CONCURSO II EDIÇÃO “FAZ DESTA PÁSCOA, UMA
ECO PÁSCOA”

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

AÇÃO DE INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA
OS ALUNOS DO 12º ANO
(Acesso ao ensino superior, Procura ativa de emprego)

1 sessão de
90 minutos a
realizar
durante o
mês de abril

  Telef.

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

Centro Escolar

- Incentivar a utilização de materiais
reutilizáveis e sensibilização para a
sustentabilidade e preservação do ambiente. - Município
- Resinorte
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas - Comunidade
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Escolar
Pessoal, Social e Comunitário

- GAAF
- Florbela Pinto
- Sofia Ferreira
- Diretores de turma
- Alunos do 12º ano

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

-AE Tarouca

- Escola sede

----

Questionário
de satisfação.
Observação
do
comportame
nto dos
alunos

- Estabelecer relações entre conhecimentos,
emoções e comportamentos.
Escola Sede
- Minimizar alterações de comportamento,
Docentes e alunos do
ao nível emocional e social dos alunos.
4º ano

Pretende-se desenvolver, as seguintes
competências:
- Desenvolvimento pessoal e autonomia;
- Raciocínio e resolução de problemas;
- Pensamento crítico.
Domínios da Educação para a Cidadania:
- Mundo do trabalho.

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências;

Departamento Curricular do 1º ciclo
APOIO À TRANSIÇÃO DO 1º PARA O 2º CICLO

Local

----

----

- Registo de
---- evidências.

- Inquérito
por
---- questionário
aos alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

VISITA À QUALIFICA 2021
– Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego,
com as turmas do 9º ano

Final 2º
período
Data a
confirmar

A visita à feira Qualifica só se poderá realizar se não
houver cancelamento por parte da organização, como se
verificou nos últimos dois anos, devido à pandemia.

Departamento Curricular das Línguas

VISITA DE ESTUDO AO CONVENTO DE MAFRA i
(A realizar caso a situação epidemiológica da doença
COVID-19 o permita.)

Final do 2º
Período ou
3.º Período

Pretende-se desenvolver, as seguintes
competências:
- Desenvolvimento pessoal e autonomia;
- Relacionamento interpessoal;
- Pensamento crítico;
Domínios da Educação para a Cidadania:
- Mundo do trabalho.
- Empreendedorismo.

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação estratégica: organizar a visita de
estudo ao Palácio e Convento Nacional de
Mafra, no âmbito do estudo da obra
“Memorial do Convento”, de José
Saramago.
Objetivos:
• Permitir uma melhor compreensão
do estudo da obra “Memorial do
Convento”, de José Saramago;
• Contactar com o património
arquitetónico e cultural português;
- Proporcionar aos alunos situações de
aprendizagem fora do contexto da sala de
aula;
- Desenvolver o gosto pela fruição estética de
obras de arte e do património nacional.

- GAAF
- Florbela Pinto
- Cátia Carminé
- Exponor
- Diretores de turma (Porto)
- Alunos do 9º e 12º
anos.

- Alunos do 12.º
ano
- Coordenador:
Rogério Monteiro

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. 1 – Escola a
LER)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Palácio/
Convento
Nacional de
Mafra

Transpor
te
(Autocar
ro
Câmara
Municip
al)

Cedência
do
transpor
te pela
autarqui
a

- Relatório de
monitorizaçã
o da medida.

- Participação
e interesse
dos alunos.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)

Departamento Curricular das Línguas

O TEATRO VEM À ESCOLA
(A realizar caso a situação epidemiológica da doença
COVID-19 o permita.)
ou
IDA AO TEATRO
“PRÍNCIPE NABO”
de Ilse Losa
5ºano

2º ou 3º
período

Ação estratégica: organizar a vinda à escola
de uma ou mais companhias de teatro,
tendo em vista a representação dramática
de obras literárias que integram o corpus
textual das aprendizagens essenciais.
Objetivos:
 Promover, junto dos alunos, o gosto pelo
teatro;
 Proporcionar situações diversificadas de
aprendizagem;
 Criar condições que permitam uma
melhor compreensão das obras literárias
dos autores em estudo;
 Reconhecer o teatro como uma
manifestação artística, dotada de
linguagem e características próprias.
•
•

Desenvolver o gosto pelo teatro (PA);
Motivar para o estudo da disciplina
num contexto lúdico e descontraído
(PA).
Aprendizagens Essenciais (PORTUGUÊS)
- Mobilizar conhecimentos adquiridos;
- Consolidar conhecimentos adquiridos;
- Fazer apreciações críticas (escritas e orais)
de peças de teatrais;
Reconhecer, na organização do texto
dramático, ato, cena, fala e indicações
cénicas;
Analisar o modo como os temas, as

“ULISSES”
de Maria Alberta Menéres
6º ano

  Telef.

- Docentes de
Português
- Alunos do 2º e do
3º ciclo
- Coordenador:
Rogério Monteiro
- Alunos dos 5º e 6º
anos
- Professores dos 5º
e 6º anos
- Coordenador:
João Cardoso

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Auditório
Municipal
Adácio
Pestana
ou
- Vila Nova
de Paiva

Cedência
do
espaço e
equipam
entos do
Auditóri
o
Municip
al pela
autarqui
a

Custo
previ
sto
do
bilhe
te
por
aluno
: 5€.
(esti
mati
Transp
va
orte da por
autarq
alun
uia
o: 5€
a
- Bilhete 10€)
de
entrada

- Participação
e interesse
dos alunos;
Questionário
Participação;
- Relacionamento
interpessoal.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

experiências e os
valores são representados;
- Promover um conhecimento mais
aprofundado do autor e da sua obra;
- Proporcionar situações diversificadas de
aprendizagem;
- Reconhecer o teatro como uma
manifestação artística, dotada de linguagem
e características próprias.
Perfil do Aluno
A, B, D, E, F, G, H, I
Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento Curricular das Línguas

SEMANA DAS LÍNGUAS
(ementa de gastronomia francesa, inglesa e portuguesa
na cantina e atividades em sala de aula: filmes, Kahoot,
…)

- Relacionamento em grupo lúdico,
mostrando interesse, motivação e
participação construtiva, num espaço
público;
- Desenvolvimento do espírito crítico,
potenciando as capacidades comunicativas –
orais e escritas, baseadas nas diferentes
linguagens e textos presentes nos filmes;
Início do 3.º - Ativação da sensibilidade estética e artística,
período
constatando a capacidade da imagem na
transmissão imediata de diversas
mensagens/sensações, despertando ainda a
curiosidade e a reflexão, numa atitude de
reconhecimento de especificidades e de
intencionalidades de culturas distintas,
através de vários suportes tecnológicos.

- Professores de
Línguas;
- Alunos do 3.º ao
12.º ano;
- Funcionárias;
- Professores
- Coordenadores:
Luís Favas e
Isabel Quintas

Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Observação
direta das
atitudes de
cada aluno;
- Sala de Aula

- Ementa
0€
a sugerir
pelo ASE

Apresentação
oral e/ou
escrita sobre
as atividades
desenvolvidas
.
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Atividade

Departamento Pré-Escolar

À DESCOBERTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PES/ UCC Tarouca

SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)

CLUBE EUROPEU /
Biblioteca Escolar /Projeto ERASMUS +

DIA DA EUROPA
-Workshop sobre a Europa

DIA DA UNIÃO EUROPEIA
Exposição

PARLAMENTO DOS JOVENS

Calendarização

A partir do
segundo
período

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Desenvolver o gosto pela leitura e escrita;
- Criar hábitos de leitura e de respeito pelos
livros;
- Promover a literacia enquanto
competência global para a leitura.
Eixo 1 – Ensinar e Aprender
-1.1: Leitura e Escrita (1.1.4- Ler com mais
livros)
Eixo 2- Apoiar as Comunidades Educativas
( 2.4-Digital: 2.4.1- Literacia Digital)

- Sessão de Educação para a Saúde
presencial teórico –prática sobre SBV;
- Envio de flyer digital sobre as manobras de
reanimação de SBV;
2 a 6 de maio
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
PA –A, B, E, F
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios
-Igualdade de género / Interculturalidade
- Instituições de participação democrática
- Mundo do trabalho
09 maio
- Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política;
- Promover o debate democrático, o respeito
pela diversidade de opiniões e pelas regras
Ao longo do
de formação das decisões;
ano
- Incentivar a reflexão e o debate sobre um

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Docentes do PréEscolar
-Crianças dos JI
-Assistentes
Operacionais
-Técnicos da
Biblioteca
Municipal

-Local a
definir

Alunos do 9º ano

- Escola Sede

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

- Reflexão e
avaliação
escrita com
os
interveniente
s;
-Evidências:
---- trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.

----

- Coordenadores do
Parlamento de
Jovens

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Questionário
de satisfação
Relatório

- Relatório
de Avaliação;

- Coordenador do
-Biblioteca
Clube Europeu
Escolar/
- Parceria com a
Coordenadora da BE - Salas de aula
- Parceria com
Centro Europe
Direct de Bragança

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.
----

----
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Atividade

Calendarização

PES/ UCC Tarouca

COMPORTAMENTOS ADITIVOS/PREVENÇÃO DE
CONSUMOS

PES/ UCC Tarouca

DIA MUNDIAL SEM TABACO (PELT)

PES/ UCC Tarouca

HIGIENE CORPORAL

31 de maio
de 2022

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

tema;
- Proporcionar a experiência de participação
em processos eleitorais;
- Estimular as capacidades de expressão e
argumentação na defesa das ideias, com
respeito pelos valores da tolerância (…);
- Contribuir para a resolução de questões
que afetem o seu presente e o futuro
individual e coletivo.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

- Alunos do 3º ciclo
e secundário
- Professores de
História, Geografia
e Filosofia
- Biblioteca Escolar
- Instituto
Português do
Desporto e
Juventude

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Sessão de Educação para a Saúde
presencial sobre o tema.
Alternativa: sessão online via Teams.
- Alunos do 3º ciclo

- Escola Sede

- Utentes da
Biblioteca Escolar

- Escola Sede

- Alunos do 5º ano

- Escola Sede

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Avaliação /
Monitorização

----

----

- Registo de
evidências.

----

----

- Registo de
evidências.

----

----

Registo de
evidências.

- Sessão de Educação para a Saúde
presencial sobre os malefícios do tabaco.
31 de maio
de 2022

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Sessão de Educação para a Saúde sobre a
importância da Higiene do Corpo.

06 a 09 de
junho

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt
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Atividade

PES/ UCC Tarouca

CUIDADOS A TER COM O SOL

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

06 a 17 de
junho

- Sessão de Educação para a Saúde
presencial sobre os cuidados a ter com a
exposição solar.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

- Alunos do 1º ciclo

Departamento Curricular das Expressões
7 Jun

CAMINHADA 2022

Departamento Curricular das Expressões
13 a 15 Jun

JOGOS DESPORTIVOS

PES/ UCC Tarouca

MOCHILA ESCOLAR

Local

- Centro
Escolar

-Professores da Área
Disciplinar de
Competências a desenvolver no âmbito Perfil Educação Física;
- PR 1 2.ºCEB
- Alunos do Curso
do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
- PR 2 3.ºCEB
- Capacidades a desenvolver no âmbito das Profissional Desporto
- PR 3 ES
Destinatários:
Aprendizagens Essenciais: Capacidade
alunos do 5.º ao
Motora Condicional Resistência.
12.º ano.

- Competências a desenvolver no âmbito
Perfil do Aluno: 🅔🅕🅖🅙
- Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Conhecimento e
Competências nos Jogos Desportivos.

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências.

- Observação
direta:
adesão.

- Nada a
referir

- Professores da Área
Disciplinar de
Educação Física
- Parque
- Alunos do Curso
- Nada a
Ribeirinho de
Profissional Desporto
referir
Tarouca

- Observação
direta:
adesão.

Destinatários: alunos
do 5.º e 6.º ano.

- Envio de flyer digital/papel sobre a seleção
da mochila escolar adequada.
20 de junho
de 2022

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

- Encarregados de
- Centro
educação do 4º ano Escolar

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

----

- Documentos
produzidos.
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Atividade

PES/ UCC Tarouca

PROJETO PES – DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES

Calendarização

30 de junho
de 2022

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Apresentação de atividades desenvolvidas
ao longo do ano no âmbito da Saúde
durante o ano letivo 2021/2022.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

✓
✓
✓
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

DIA DAS CIÊNCIAS

Última
✓
semana do 3º
✓
período

Informação e comunicação;
Desenvolver o gosto pela ciência;
Relacionar os vários conhecimentos da
Ciência;
Valorizar a capacidade de participação;
Motivar para a Ciência.
Eixo 1- ensinar e aprender
Eixo 3- Conhecer e avaliar
3.2. Informação

Conselho Eco Escolas / Município/ RESINORTE

Junho 2021

CONCURSO “ARCOS DOS SANTOS POPULARES”

- Incentivar a utilização de materiais
reutilizáveis e sensibilização para a
sustentabilidade e preservação do
ambiente.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.
-Promover a criatividade dos alunos face à
expressão plástica para representação
temática.

Conselho Eco Escolas / Município/ ABAE
Junho 2022

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário.

CONCURSO: “O MAR COMEÇA AQUI”

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Encarregados de
Educação

Local

- Escola Sede
Centro
Escolar e JI do
Castanheiro
do Ouro

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

- Grupo 510 – Sofia
Isidoro, Francisco
Botelho, Manuel
Queirós e Sérgio
Rebelo;
- Laboratórios
de Física e de
- Comunidade
Química
escolar do
Agrupamento
- IPSS (Santa Casa da
Misericórdia);
- Grupo 520
- Município
- Resinorte
- Comunidade
Escolar
- Alunos do préescolar

- Jardins de
Infância

- Município/
Comunidade
Escolar
- Alunos do 6º e 9º
anos

- Escola Sede

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

Avaliação /
Monitorização

- Documentos
produzidos.

- Sem - Grau de
custo participação
dos alunos.
s

----

----

- Registo de
evidências

----

----

- Registo de
evidências.
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Atividade

Departamento Curricular do 1º ciclo
Atividade de encerramento do
ano/ciclo

Departamento Curricular das Expressões

ORQUESTRA JUVENIL E CORO DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE TAROUCA:
- Concerto Final “Festa da Música”
- Concertos didáticos

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

OLIMPÍADAS DA HGP

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Confraternizar e celebrar o final de um
ciclo escolar.
Final de
Eixo 1 Ensinar e aprender
junho
1.4 + Família
1.4.1 Família mais perto
A, B, E, F, G, H, I, J
- Mobilizar aprendizagens de diferentes
áreas do conhecimento para a construção
do seu referencial criativo;
- Tocar diversos instrumentos acústicos e
eletrónicos, a solo e em grupo, repertório
variado, controlando o tempo, o ritmo e a
3º Período
dinâmica, com progressiva destreza e
confiança;
Ao longo do
- Apresentar publicamente atividades
ano letivo
artísticas em que se articula a música com
outras áreas do conhecimento;
- Relacionar a sua experiência musical com
outras áreas do conhecimento, através de
atividades diversificadas que integrem e
potenciem a transversalidade do saber.
• Motivar para o estudo da disciplina num
contexto lúdico e descontraído (PA);
• Mobilizar conhecimentos adquiridos (AE);
• Consolidar conhecimentos adquiridos
(AE);
• Promover estratégias que envolvam
aquisição de conhecimento, informação e
3º período
outros saberes, relativos aos conteúdos das
AE (PA);
Promover estratégias que criem
oportunidades para o aluno participar e
colaborar com o objetivo de se
autoaperfeiçoar (PA).
Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Turmas do 4º ano e Ainda a
professores
designar

- Professor E.M. e
Música
(Paulo Xavier)

Avaliação da
actividades

- Locais da
escola a
definir

- Sem
custos

- Formato
físico (na
Escola sede)
ou em
formato
digital

- Folhas
de
A
respost defini
ae
r
Computa
do-res

Coordenador: João
Cardoso

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Observação
direta;
- Relatório
final.

- Alunos do 2º e 3º
ciclos

- Docentes de HGP
- Alunos do 2º ciclo

Avaliação /
Monitorização

Questionário;
Participação,
interesse e
relacioname
n-to
interpessoal.
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Atividade

Calendarização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas
3º período

VISITA DE ESTUDO ÀS CAVES DA MURGANHEIRA

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

VISITA DE ESTUDO À UNIVERSIDADE DE COIMBRA*

3ºperíodo

* Atividade condicionada pela evolução pandémica
(podendo a atividade ser presencial ou virtual)

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
✓ Desenvolver ações orientadas para o
estudo de trajetórias históricas
reconhecendo a sua influência até ao
momento presente;
✓ Criar o gosto por aprender a partir da
observação.
Aprendizagens Essenciais (HGP)
✓ Conhecer e valorizar o património local;
✓ Conhecer a beleza natural das Caves da
Murganheira;
✓ Destacar o papel das regiões vinícolas
(agricultura) na economia local;
✓ Aumentar os interesses culturais dos
alunos;
✓ Criar o gosto por aprender a partir da
observação.
✓ Aplicar o conceito de fonte histórica,
partindo da observação da realidade;
✓ Valorizar a herança cultural da região
Perfil do Aluno
A, B, D, E, F, G, H, I
Eixo 1: Ensinar e Aprender

✓ Conhecer e compreender a realidade
portuguesa na segunda metade do século
XVIII;
✓ Caracterizar a reforma Pombalina da
Universidade de Coimbra.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Docente de HGP
- Alunos do 6º ano

- Professor de
História;
- Alunos do 8º Ano

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

- Caves da
Murganheira

- Coimbra

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

-2
-A
- Autocarros e
autocar defini visita: Dentro
ros
r
do horário
escolar

Transport
ee
entradas
A
Utilização defini
de
r
Internet e
material
de
projeção*

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

VISITA DE ESTUDO A VILAR FORMOSO*
(PÓLO MUSEOLÓGICO, VILAR FORMOSO FRONTEIRA DA
PAZ – MEMORIAL AOS REFUGIADOS E AO CÔNSUL
ARISTIDES DE SOUSA MENDES) E SALAMANCA* (casa Lis,
Arquivo Geral da Guerra Civil Espanhola, Casa Museu
Unamuno e ponte Enrique Esteban).

3º período

* Atividade condicionada pela evolução pandémica
(podendo a atividade ser presencial ou virtual)

- Vilar
Formoso/
Salamanca

Eixo 1: Ensinar e Aprender

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

VISITA AO MUSEU DAS TRILOBITES: “ CENTRO
INTERPRETATIVO DA GEOLOGIA DE CANELASROTA DO PALEOZÓICO”

✓ Conhecer e compreender o interesse pela
realidade social na literatura e nas artes – as
novas correntes estéticas na viragem do
século;
- Professor de
✓ Compreender a ascensão dos regimes
História e
autoritários e caracterizar a ideologia
- Alunos do 12º B
Fascista.

3º Período
(data a
definir)

- Informação e comunicação
- Desenvolver o gosto pela ciência;
- Relacionar os vários conhecimentos da Ciência;
- Valorizar a capacidade de participação;
- Motivar para a Ciência

- Sandra Lázaro
- Arouca
-Alunos dos 10º A e C

Transport
ee
entradas
A
Utilização defini
de
r
Internet e
material
de
projeção*

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Participação,
interesse e
relacionamen
to
interpessoal.

- Grau de
participação
dos alunos.

- Bilhete
entrada

Eixo 1- ensinar e aprender

Departamento pré-escolar
3º período

À DESCOBERTA DA NOSSA TERRA

- Promover o gosto e a divulgação do
património cultural, histórico, geográfico e
ecológico;
- Participar em projetos que valorizem este
património e organizar visitas de estudo
como a forma de cumprir este objetivo;
- Conhecer, valorizar e intervir em projetos
que valorizem este património.

- Docentes do PréEscolar
- Alunos dos JI
- A.O
- Autarquia

Eixo 1: Aprender e Ensinar
- 1.3-Recursos Educativos (Recuperar com
artes; 1.3.8- Recuperar com o Digital

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- C.E e C.O
- Lugares
diversos

----

----

- Avaliação
realizada por
todos os
intervenient
es
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Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR
– 1ºCiclo

Calendarização

3ºano
2 sessões no
3ºperiodo
4ºano
1 sessão
no 3ºperiodo
•

•
•
•

BIBLIOTECA ESCOLAR / TEIP

OFICINA FUTUR’HOJE
- Projeto TIC no pré-escolar/ Programação
- Integração da programação/ robótica nas atividades
de Jardim de Infância
- Exploração da leitura digital

Sessão
mensal em
alternância
com sessões
TIC das
Educadoras
Ao longo do
ano letivo

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
A mediação de conflitos em contexto escolar
apresenta-se como uma excelente ferramenta
educativo-pedagógica que proporciona aos
alunos e comunidade educativa a aquisição de
competências que permitem reforçar a
convivialidade e cooperação dentro da sala de
aula e na escola.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver as seguintes competências:
Desenvolvimento pessoal e autonomia;
Consciência e domínio do corpo;
Relacionamento Interpessoal;
Bem-estar, Saúde e ambiente.
RBE Domínios
A. Currículo, literacias e aprendizagem
A.1 Apoio ao currículo e formação para as
literacias de informação e dos media.
Prioridades RBE
-Digital
PA – A, B, E, F, G, I
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas disciplinares
envolvidas.
- Integrar a programação/ robótica junto dos
alunos de 5 anos dos Jardins de Infância;
- Levar à compreensão e capacitação digital
dos alunos e seus docentes;
- Promover espaço para a compreensão da
leitura digital.
Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.3 - + Recursos Educativos
1.3.8 Recuperar com o digital
Eixo 2 –Apoiar as comunidades educativas
2.4 Mais Digital
2.4.1 Literacia digital

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- GAAF
- Centro
- Cátia Carminé,
Escolar
titulares de turma e
alunos

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

- Alunos de 5 anos
dos JI Tarouca
- PB Isolina Guerra

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

- Relatório
de
monitorizaçã
o da medida.

- Relatório
de
atividades;

- Salas de
aula/ Biblioteca
Escolar

- Registo de
evidências.

----

----
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Atividade

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar/ TEIP

OFICINA FUTUR’HOJE
Oficina de robótica / Laboratório de educação digital
PRESENCIAL: Os técnicos farão o programa numa sala do
Jardim de Infância definida para o efeito.

Departamento Curricular das Línguas

OLIMPÍADAS DE PORTUGUÊS

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Objetivo:
- Estimular o raciocínio lógico;
- Fomentar a criatividade;
- Algoritmia;
- Programação.
Eixo 1. Ensinar e aprender
1.3 + Recursos educativos
1.3.8 Recuperar com o digital
Eixo 2 Apoiar as comunidades educativas
2.4 + Digital
2.4.1 Literacia digital
Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação estratégica: organização de um
projeto de competição/cooperação tendo
em vista o incentivo ao bom uso da língua
portuguesa pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e do ensino secundário.
Objetivos:
• Promover e reforçar a educação
linguística no ensino básico e no ensino
secundário.
Ao longo do
ano letivo
• Fomentar a conservação do património
cultural veiculado através da língua.
Competências:
- Desenvolver a criatividade, a curiosidade, a
cidadania e a participação, promovendo o
espírito de equipa e a socialização;
-Escrita: consolidação pessoal da expressão
escrita, contribuindo para o desenvolvimento
da autonomia;
- Motivação dos alunos para o estudo da
Língua portuguesa.
- Valorização do espírito de rigor e de

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Alunos do 2º e 3º
ciclo
- Docente José
Américo Castro
/Parceria com a
Biblioteca Escolar

- Alunos 2º/3º ciclos
e Ensino Secundário
- Professores
coordenadores:
Alexandra Morais e
Lisete Costa

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
- Planos de
sessão;

- Sala do
futuro

----

----

- Folha de
participação;
Questionári
o de
satisfação.

- Papel
- Sala de
de prova - A
aula/Sala dos
e
defini
Grandes
enunciad r
Grupos
os

- Participação,
partilha e
grau de
envolvimento

55

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

Departamento Curricular das Línguas

PROJETO Declama-SONS

Departamento Curricular das Línguas

TERTÚLIAS LITERÁRIAS

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

excelência.
Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. –+ Leitura e
Escrita)
Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação Estratégica: Realização de diferentes
tipos de leitura em voz alta (ler muito
devagar, ler muito depressa, ler muito alto,
ler murmurando, ler em coro, fazer leitura
coletiva, leitura dramatizada, leitura
Ao longo do expressiva)
ano letivo Competências:
- Oralidade: estabelecer contacto visual e
ampliar o efeito do discurso através de
elementos verbais e não verbais
- Leitura: realizar leitura em voz alta,
silenciosa e autónoma, não contínua e de
pesquisa.
Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. 1 – Escola a
LER)
Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação Estratégica: Realização de diferentes
tipos de leitura (individual e leitura
expressiva) e estabelecimento de relações
dialógicas com base nas leituras efetuadas.
Ao longo do
Competências:
ano letivo
- Oralidade: estabelecer contacto visual e
ampliar o efeito do discurso através de
elementos verbais e não verbais
- Leitura: realizar leitura em voz alta,
silenciosa e autónoma, não contínua e de
pesquisa.

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- Alunos 2º/3º ciclos
e Ensino Secundário
- Sala de aula
- Professores
coordenadores:
Ana Isabel Amaral e
Lisete Costa

- Alunos 2º/3º ciclos
e Ensino Secundário
- Coordenadores:
Alexandra Morais e
Judite Pereira

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Recursos
existent
es na
0€
sala de
aula

Recursos
- Sala de
existent
aula/Bibliotec
0€
es na
a
sala de
aula

Avaliação /
Monitorização

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos;
- Participação
oral e grau de
envolvimento
na atividade.

- Observação
direta das
atitudes de
cada aluno;
- Participação
oral e grau de
envolvimento
na atividade.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

-Educação Literária: concretizar a leitura de
clássicos da literatura universal promovendo
o diálogo entre a palavra escrita e a visão de
mundo de cada um.
Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. 1 – Escola a
LER)

Departamento Curricular das Línguas

LEITURAS NO VALE – LER PARA COMPREENDER

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação Estratégica: produção de discursos
preparados para apresentação a público
restritos (à turma ou a colegas de outras
turmas) com diferentes finalidades.
Competências:
- Oralidade: estabelecer contacto visual e
ampliar o efeito do discurso através de
elementos verbais e não verbais.
- Preparar apresentações orais (exposição,
Ao longo do reconto, tomada de posição) individualmente
ano letivo ou após discussão da leitura efetuada.
- Leitura: realizar leitura em voz alta,
silenciosa e autónoma, não contínua e de
pesquisa.
- Aumentar o vocabulário para saber inferir a
intencionalidade comunicativa.

- Alunos do 3.º ciclo
- Coordenadora:
-Sala de aula
Alexandra Morais
Biblioteca
(Em articulação com
a Biblioteca)

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. 1 – Escola a
LER)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos
existent
0€
es na
Bibliotec
a

- Observação
direta das
atitudes dos
alunos;
- Participação
oral e grau de
envolvimento
na atividade.
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Atividade

Departamento Curricular das Línguas

TEMPO PARA LER E PENSAR NA AULA DE
PORTUGUÊS

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Descritores do PA:
Conhecedor/sabedor/culto/informado (A, B,
E, F, H, I)
Ação Estratégica: Criação de momentos de
leitura, de diferentes tipologias e
intencionalidades comunicativas, assumindo
uma periodicidade regular (10 minutos
iniciais da aula); Promoção de atividades de
escrita na aula de ARP, com base nas leituras
efetuadas.
Competências:
Ao longo do
- Leitura: Realizar leitura crítica e autónoma.
ano letivo
- Escrita: Redigir textos de opinião,
apreciações críticas e exposições sobre um
tema.
- Educação Literária: concretizar a leitura de
obras e textos, de acordo com o previsto no
Anexo 1 das Aprendizagens Essenciais
Secundário-11.º Ano, promovendo a
aquisição de saberes relacionados com as
obras literárias em estudo.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

Observação
direta das
atitudes dos
alunos;
- Alunos de 11.º
Ano
- Coordenadoras:
- Sala de aula
Ana Amaral e Judite
Pereira

Recursos
existent
0€
es na
sala de
aula

Análise do
grau de
envolvimento
no
desenvolvimento da
atividade.

Eixo 1: Ensinar e Aprender (1.1. 1 – Escola a
LER)

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

PROJEÇÃO DE FILMES HISTÓRICOS E AUDIÇÃO DE
MÚSICA

- Utilizar adequadamente fontes históricas de
tipologia diversa, recolhendo e tratando a
Ao longo do informação para a abordagem da realidade
ano letivo social numa perspetiva crítica.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

  Telef.

- Professores de
História e alunos do
- Sala de aula
7º, 8º, 9º,10º, 11º e
12º anos.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação do
trabalho
individual;
Utilizaçã
Relatório
- Sem
o de
individual;
custo
meios
Análise e
s
áudio
debates;
visuais
Fichas de
trabalho.
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Atividade

Departamento das Ciências Sociais e Humanas

COMEMORAÇÃO DE FERIADOS HISTÓRICOS

Departamento Curricular das Expressões

EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

- Transformar a informação em
conhecimento;
- Colaborar em diferentes contextos
comunicativos, de forma adequada e
Ao longo do segura, utilizando diferentes tipos de
ano letivo
ferramentas (analógicas e digitais), com
base nas regras de conduta próprias de
cada ambiente.
Eixo 1: Ensinar e Aprender

PA - A, B, E, F, H, I
- Identificar diferentes manifestações
culturais do património local e global,
utilizando um vocabulário específico e
adequado;
- Selecionar com autonomia informação
relevante para os trabalhos individuais e de
grupo;
- Tomar consciência da importância das
Ao longo do
características do trabalho artístico para o
ano letivo
desenvolvimento do seu sistema próprio de
trabalho;
- Selecionar materiais de acordo com as suas
características físicas e mecânicas;
- Manifestar capacidades expressivas e
criativas nas suas produções, evidenciando os
conhecimentos adquiridos;
- Utilizar diferentes materiais e suportes para
realização dos seus trabalhos.

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Avaliação do
trabalho
individual
/grupo;
- Os professores do
- Participação,
grupo disciplinar de - Em contexto - Vídeos, - Sem interesse e
História
de sala de
música, custo relacionamen
- Turmas do 5º ao
aula
etc.
s
to
12º ano
interpessoal;
- Relatório de
avaliação da
atividade.

- Professores de EV e
- Locais da
ET
escola a
- Alunos do 2º e 3º
definir
ciclos

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

----

- Observação
- 100 direta;
€
- Relatório
final.
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Atividade

Calendarização

Departamento Curricular das Expressões

ATIVIDADES DAS RESPETIVAS TURMAS E/OU
ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Ao longo do
ano letivo

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Competências inscritas no Perfil do Aluno:
Relacionamento Interpessoal;
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia;
Bem-estar, Saúde e Ambiente;
Sensibilidade, Estética e Artística.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Coordenador da
atividade
- Alunos das Turmas

Local

- A designar

Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Adequação de
comportamentos.

Departamento Curricular das Expressões

SAÍDAS AO MEIO ENVOLVENTE
PARTICIPAR NA SOCIEDADE

Ao longo do
ano
letivo

- Competências inscritas no Perfil do Aluno:
Relacionamento Interpessoal;
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia;
Bem-estar, Saúde e Ambiente;
Sensibilidade, Estética e Artística.
Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Adequação de
comportamentos.

Departamento Curricular das Expressões

NATAÇÃO
INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE

Ao longo do
ano
letivo

  Telef.

- Competências inscritas no Perfil do Aluno:
Relacionamento Interpessoal;
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia;
Bem-estar, Saúde e Ambiente; Consciência
e Domínio do Corpo.
Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Conhecimento e
Competências na área da Natação

Recursos e
Previsão de
custos (a)
-De
acordo
com a
planific
ação
a
atividad
e

Avaliação /
Monitorização

- De acordo
com a
planificação
da atividade
do docente
responsável
pela
atividade.

- Professor que
acompanha a
atividade
- Alunos com
medidas adicionais
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão

- Meio local

----

- Observação
direta do
0,00€ comportame
nto dos
alunos.

- Professor que
acompanha a
atividade
- Câmara Municipal
- Alunos com
medidas adicionais
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão

- Piscinas
municipais
de Tarouca

----

0,00€

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Observação
direta
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Atividade

Calendarização

Departamento Curricular das Expressões

AULAS DE MÚSICA

Ao longo do
ano
letivo

Desenvolver competências na área da Música.

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar /TEIP –Oficina Futur’hoje

CIDADANIA DIGITAL
PRESENCIAL: Os técnicos farão o programa numa sala do
Jardim de Infância definida para o efeito.

Tarouca Ensina + / Biblioteca Escolar

INCLUSÃO +
Programa de atividades que visam o desenvolvimento
biopsicossocial, intelectual e motor das crianças e
jovens com necessidades educativas especiais

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo
Dia
Internacional
da Pessoa
com
deficiência 3
dezembro
(antecipado)

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
- Competências inscritas no Perfil do Aluno:
Relacionamento Interpessoal;
- Desenvolvimento Pessoal e Autonomia;
Bem-estar, Saúde e Ambiente;
Sensibilidade, Estética e Artística.
Capacidades a desenvolver no âmbito das
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos e
competências na área da Música.
Objetivo:
- Segurança, responsabilidade e respeito em
ambientes digitais;
- Planificar estratégias de investigação e de
pesquisa a realizar online;
- Mobilizar estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração;
- Ferramentas digitais.
Eixo 1. Ensinar e aprender
1.3 + Recursos educativos
1.3.8 Recuperar com o digital
Eixo 2 Apoiar as comunidades educativas
2.4 + Digital
2.4.1 Literacia digital
Objetivo:
- Promover a socialização;
- Estimular competencias cognitivas (atenção
, mmemória);
- Promover competências emocionais como:
expressão emocional e autorregulação;
- Promover competências pessoais:
autonomia, motricidade, relações
interpessoais.
Eixo 1 Ensinar e aprender
1.3 + Recursos Educativos
1.3.7 Recuperar incluindo
1.6 + Inclusão e bem-estar

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- Professor de música
- Alunos com
- Sala de
medidas adicionais
Música
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

- Observação
0,00€ direta do
docente

- Relatório
de
atividades;

- Alunos do 2º e 3º
ciclos
- Docente
José Américo
Castro
/Parceria com a
Biblioteca Escolar

- Sala do
futuro

----

----

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Registo de
presença de
alunos;
- Registo de
evidências.

- Alunos

Destinatários:
Alunos do CAA e
UAM

Avaliação /
Monitorização

- Docentes
Daniela
Cardoso e
Luís Pinto
- Inês
Oliveira

- Planos de
sessão;

----

----

- Folha de
participação;
Questionári
o de
satisfação.
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

1.6. 3 Planos de Desenvolvimento
pessoal, social e comunitário

Biblioteca Escolar/ Departamento 1º ciclo

PROJETO “SER A LER”
Atividades de exploração das obras literárias do 1º ano

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
a. Reforço de Planos de
Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário
- Explorar a literacia e o conto para o
desenvolvimento da consciência fonológica
e da discriminação auditiva;
- Desenvolver a compreensão leitora dos
Ao longo do
alunos.
ano letivo
Eixo:1 : Ensinar e aprender
2
Escola a LER
1.1.2 LER: Conhecer, aprender e ensinar
1.1.4 Ler com mais livros

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

CIDADANIA DIGITAL
PRESENCIAL: Os técnicos farão o programa numa sala do
Jardim de Infância definida para o efeito.

Ao longo do
ano letivo

Objetivo:
- Segurança, responsabilidade e respeito em
ambientes digitais;
- Planificar estratégias de investigação e de
pesquisa a realizar online;
- Mobilizar estratégias e ferramentas de
comunicação e colaboração;
- Ferramentas digitais.

Conselho Eco escolas/ Município/ Águas do Norte

- Equipa Biblioteca
Escolar
- Docentes e alunos
do 1º ano
Destinatários:
Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

- Biblioteca
Escolar/ sala
de aula

----

----

- Relatório de
atividades;
- Registo de
evidências.

- Planos de
sessão;
- Sala do
futuro

- Docente
José Américo
Castro

----

----

- Folha de
participação;
Questionário
de satisfação.

- Município/Águas
do Norte

MICROORGANISMOS MÍNIMOS
(Atividades Águas do Norte)
(online)
Planeta H2O - Oficina Experimental de Educação
Ambiental (presencial)
Laboratório H2O - Oficina Experimental de Educação
Ambiental (presencial
Fábrica H2O (presencial)

- Professora Ana
Maria Silva (art 79º)

- Sensibilizar para a importância da água e
sua preservação na VIDA.
Ao longo do
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
ano letivo

2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

- Comunidade
Escolar
- A partir do 1º ciclo
4º ano
5º ano
8º ano

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Em
contexto de
sala de aula/
tempos de
AEC (s) /
Cidadania

----

----

- Registo de
evidências
Relatório
final.
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Atividade

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar TEIP Oficina Futur’hoje

OFICINA MULTIMÉDIA

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Objetivo:
- Capacitar os alunos nas seguintes
temáticas: Tipos de media estáticos: texto e
imagem;
- Tipos de media dinâmicos: vídeo, áudio e
animação;
- Gestão e desenvolvimento de projetos
Ao longo do
multimédia.
ano letivo

Eixo 1. Ensinar e aprender
1.3 + Recursos educativos
1.3.8 Recuperar com o digital
Eixo 2 Apoiar as comunidades educativas
2.4 + Digital
2.4.1 Literacia digital

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

PROJETO “AULA DE CONVIVÊNCIA”

Ao longo do
ano letivo

– Acompanhamento a alunos com ordem de saída de
sala de aula

  Telef.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Planos de
sessão;

- Alunos do 3º ciclo
- Docente
José Américo
Castro/ Parceria
com a Biblioteca
Escolar

A Aula de Convivência é um espaço onde se
ajuda o aluno a refletir sobre a conduta que
deu origem à sua saída de sala de aula, com
o objetivo concreto de mudar os
comportamentos inadequados dos alunos
em contexto de sala de aula. A Aula de
Convivência contribuirá assim para a
- GAAF
diminuição de comportamentos
- Cátia Carminé
indisciplinados e disruptivos em contexto de - Alunos
sala de aula.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver as seguintes competências:
• Desenvolvimento pessoal e autonomia;
• Consciência e domínio do corpo;
• Relacionamento Interpessoal

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

- Sala do
futuro

----

----

- Folha de
participação;
Questionário
de
satisfação.

- Escola sede

----

----

-Relatórios
individuais de
alunos
acompanhad
os no final de
cada período;
- Relatório
por período
da medida.
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Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

Calendarização

Ao longo do
ano letivo

PROJETO DE INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

OFICINA DO FAZ DE CONTA

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

OFICINA ARTE EM MOVIMENTO
Projeto dos 5 anos

Ao longo do
ano
letivo

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Pretende-se desenvolver, as seguintes
competências:
- Desenvolvimento pessoal e autonomia.
- Raciocínio e resolução de problemas.
- Pensamento criativo.
- Atividade realizada com todo o grupo,
essencialmente, para ajudar a desenvolver a
integração das crianças mais novas no
jardim de infancia e no ambiente que a
rodeia.
- Saber partilhr saberes e conhecimentos
sobre a comunidade que a rodeia.

Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas
(2.1-Equipas Qualificadas- 2.1.2: Reforço de
Planos de Desenvolvimento Pessoal Social e
Comunitário)
Departamento pré-escolar
- Ajudar as crianças na sua autonomia,
socialização, as suas capacidades, as suas
emoções assim como desenvolver a
criatividade no movimento;
Ao longo do - Conhecer e valorizar o uso comunicativo do
ano
corpo;
letivo
-Valorizar a linguagem como forma de
relacionamento com os outros;
- Ser capaz de exprimir oralmente
sentimentos, desejos e ideias.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- GAAF
- Olga Carminé
- Cátia Carminé e
alunos do 4ºano

- Crianças do JI do
Centro Escolar e
Castanheiro do
Ouro
- Educadoras
- AO

-Docentes do PréEscolar
-Crianças dos JI
-Assistentes
Operacionais

Eixo 1: Aprender e Ensinar
-1.3: Recursos Educativos (1.3.8-Recuperar
com o Digital)
Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas
(2.4-Digital- 2.4.1- Literacia Digital)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

- Centro
Escolar

- Salas de aula
do C.E e C.O

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

----

----

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
----

----

Avaliação /
Monitorização
- Relatório de
monitorizaçã
o da medida.

- Avaliação
será feita
todos os
períodos em
reunião de
Departament
o

- Reflexão e
avaliação
escrita
realizada no
final de cada
período com
todos os
interveniente
s;
- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.
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Atividade

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

TIC NO PRÉ-ESCOLAR

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Ao longo do Departamento pré-escolar
ano
- Saber como funciona o computador e os
letivo

benefícios que se obtém;
-Dar às crianças oportunidades de utilizar e
aprender, com uma ferramenta essencial de
trabalho, nos dias de hoje.

-Crianças de cinco
anos

Eixo 1: Aprender e Ensinar
-1.3: Recursos Educativos (1.3.8-Recuperar -Educadoras
com o Digital)
titulares e de apoio
Eixo 2: Apoiar as Comunidades Educativas
(2.4-Digital- 2.4.1- Literacia Digital)

-Centro
Escolar
----

----

- Castanheiro
do Ouro

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

À DESCOBERTA DE QUEM SOMOS

Ao longo do
ano
letivo

Projeto anual do Departamento

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Será feita no
final de cada
período em
reunião de
departament
o com todos
os
interveniente
s.
-Evidências:
trabalhos
com e das
crianças.

-Incentivar ao seu autoconhecimento e de
tudo que dela faz parte: família; cultura,
história, …
- Docentes do PréEscolar
- Crianças dos JI
-Assistentes
Operacionais

Avaliação /
Monitorização

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
- Comunidade
Educativa

----

----

-Reflexão
e avaliação
escrita com
os
interveniente
s.
- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.
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Atividade

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

ARTICULAÇÃO COM O PRIMEIRO CICLO

Calendarização

Ao longo do
ano
Letivo
1 sessão por
trimestre

Reunião por período com docentes

Departamento Curricular do 1º ciclo
INTEGRAÇÃO DO PRÉ- ESCOLAR NO 1º CICLO
Deslocação dos alunos de cinco anos, às salas do 1º ciclo.

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

BRINCAR COM A MATEMÁTICA

Uma vez,
no final de
cada
período.

Ao longo do
ano letivo

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

-Organização de visitas das crianças do Préescolar às salas do 1.º ciclo como meio de
colaboração e de conhecimento mútuo;
- As Educadoras e os Professores do 1.º ano
(que irão receber as crianças no ano
seguinte) articulam estratégias no sentido
de promover a integração e o
- Docentes do Préacompanhamento do seu percurso escolar;
Escolar e 1º ciclo
-Intercâmbio de atividades entre o Pré- Crianças dos JI
Escolar e 1º Ciclo.
- Assistentes
- No final do ano letivo, promove-se o
Operacionais
encontro entre crianças do Pré-escolar e do
1.º ano para partilhar experiências
/vivências.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Fomentar a comunicação entre os dois
níveis educativos.
Alunos do Pré- Influenciar a predisposição e motivação
escolar e 1º Ciclo
dos alunos para aprender.
Professoras
-Estabelecer relações entre conhecimentos,
Educadoras
emoções e comportamentos.
A.O.
-Valorizar conhecimentos e capacidades
matemáticas de forma transversal;
-Identificar quantidades através de
diferentes formas de representação;
-Docentes do Pré-Resolver problemas do quotidiano que
Escolar
envolvam pequenas quantidades, com
- Crianças dos JI
recurso à adição e subtração.
- Assistentes
Operacionais
Eixo 1: Aprender e Ensinar
-1.3: Recursos Educativos (1.3.8-Recuperar
com o Digital)

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização
-Avaliação
realizada por
todos os
interveniente
s.

- Centro
escolar
- Castanheiro
do Ouro

Salas do 1º
ciclo

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
- Outros
lugares

----

----

Observação
do
comportame
nto dos
alunos e
registos

Material
de
desgaste

----

- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.

----

-Reflexão
e avaliação
escrita com os
intervenientes.
- Evidências:
trabalhos com
as crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.
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Atividade

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

VIAJAR COM A ARTE

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Departamento pré-escolar
-Apreciar diferentes manifestações de artes
visuais, a partir da observação de várias
modalidades expressivas (pintura, desenho,
escultura, fotografia, arquitetura, vídeo,
etc.), expressando a sua opinião e leitura
crítica;
Ao longo do -Inventar e representar personagens e
ano
situações, por iniciativa própria e/ou a
letivo
partir de diferentes propostas,
diversificando as formas de concretização;
-Valorizar a música como fator de
identidade social e cultural.
Eixo 1: Aprender e Ensinar
-1.3: Recursos Educativos (1.3.8-Recuperar
com o Digital)

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Docentes do PréEscolar
- Crianças dos JI
- Assistentes
Operacionais
- Autarquia

Local

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
- Outros
lugares

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

Departamento pré-escolar

Departamento Curricular da Educação Pré-escolar

CIÊNCIA DIVERTIDA

-Valorizar o ensino e a aprendizagem
experimental integrando a teoria e a
- Docentes do Préprática;
Escolar
Uma sessão
-Desenvolver e satisfazer a curiosidade que
- Crianças dos JI
quinzenal ao
as crianças, naturalmente têm através de
longo do ano
- Assistentes
explicações científicas e de experiências
letivo
Operacionais
realizadas com recurso a materiais diversos.
- Comunidade
educativa
Eixo 1: Aprender e Ensinar
-1.3: Recursos Educativos (1.3.8-Recuperar
com o Digital)

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Centro
Escolar
- Castanheiro
do Ouro
- Outros
lugares

----

----

Avaliação /
Monitorização

-Reflexão
e avaliação
escrita com
os
interveniente
s.
- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.

-Reflexão
e avaliação
escrita com
os
interveniente
s.
- Evidências:
trabalhos
com as
crianças;
- Trabalho das
crianças;
- Registos
fotográficos.
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Atividade

Calendarização

Biblioteca Escolar

COMEMORAÇÃO DE EFEMÉRIDES LITERÁRIAS
- Convite a escritores e ilustradores e dinamização de
atividades
- Exposição temática de obras e biografias dos escritores
locais, regionais e nacionais
- Exploração de obras das Metas/ Recomendadas PNL
Projeto “Leituras no Vale – Ler para compreender”
- Conjugação de atividades de leitura, literacia e escrita
para cada um dos anos/ciclos de ensino de forma a dar
resposta à Intervenção do Plano 21/23 Escola +
- Projeto conjunto com os diversos departamentos/
docentes de português para desenvolvimento das
atividades propostas e a propor pelo Plano Nacional de
Leitura e pela Rede de Bibliotecas Escolares a par do
mesmo Plano 21/23
- Integração das Entidades parceiras internas e externas
num projeto comum
Hora do Conto no pré-escolar /1º ciclo

Ao longo do
ano letivo

Projetos do PNL /RBE
Projeto de Literacia dos Media e da Informação - READ
ON / LEME
DECOJovem
Projeto DÉBAQI – Diálogos Saudáveis na Comunidade on
line

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
RBE Domínios
A. Curriculo, literacias e aprendizagens
A.1 Apoio ao criculo e formação para as
literacias da informação e dos media
B. Leitura e Literacia
B.1 Criação e promoção da competência
leitora e de hábitos de leitura
C. Projetos e parcerias
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais,
encarregados de educação e famílias
D. Gestão da Biblioteca Escolar
D.2 –Integração e valorização da biblioteca
na escola
Prioridades RBE:
- Recuperação / Leitura e Escrita / Cidadania
/ Cultura / Serviço de referência
PA – A, B, E, G, I
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios:
- Igualdade de género / Interculturalidade /
Mundo do trabalho / Promover espaços de
literacia e compreensão leitora para dar
resposta às areas de intervenção do Plano
21/23 Escola +
- Possibilitar a conjugação do Plano de
Recuperação de aprendizagens com
atividades que promovam a leitura e a
escrita;
- Promover a participação em projetos de
Literacia dos Media.
Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.1
+ Leitura e Escrita
1.3 - + Recursos Educativos

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Comunidade
Educativa
- Docentes da
Equipa da BE
- RBE /PNL
- Escritores,
ilustradores e
artistas convidados
- Coordenadora:
Isolina Guerra

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Registo de
evidências;
- Bibliotecas
Escolares do
AET

----

----

- Relatório
de
atividades;
- Fichas de
avaliação.
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Atividade

Calendarização

Biblioteca Escolar

CONCURSOS RBE/PNL
- Concurso Nacional de Leitura
- outros concursos propostos pelas entidades
Locais/regionais/ Redes Concelhia de Bibliotecas
Atividades do PNL
Concursos da BE DJLV /BE CE
Concursos/ Exposições de Texto e Fotografia Digital

Ao longo do
ano letivo

Concurso Ajudáris
-Participação na produção de histórias

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
1.3.1 Promover o sucesso escolar
Eixo 2 –Apoiar as comunidades educativas
2.1 + Equipas qualificadas
2.1.2 –Reforço de Planos de
desenvolvimento pessoal, Social e
Comunitário
RBE Domínios
B. Leitura e Literacia
B.2 Atividades e projetos de treino e
melhoria das capacidades associadas à
leitura
C. Projetos e parcerias
C.2 Participação em projetos e parcerias
com entidades exteriores à escola
C.3 Envolvimento e mobilização dos pais,
encarregados de educação e famílias
Prioridades RBE
Recuperação / Leitura e Escrita / Cidadania /
Cultura / Serviço de referência
PA – A, B, C, E, F, I
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas
Cidadania – Domínios
- Direitos humanos
- Interculturalidade
-Voluntariado.
-Levar à abertura da comunidade discente à
participação em concursos de literacia e
escrita internos e externos de forma a
promover as respetivas competências
leitoras e de produção de texto;
- Promover a participação em iniciativas
externas para incrementar a participação
dos alunos em atos diferenciados da sala de

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

- Comunidade
Educativa
- Docentes da Equipa
da BE
- Bibliotecas
- RBE /PNL
Escolares
- Entidades
promotoras dos
concursos
- Coordenadora
Isolina Guerra

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Relatório
de
atividades;
----

----

- Registo de
evidências.
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Atividade

Calendarização

Biblioteca Escolar

TRABALHO COLABORATIVO COM OS DEPARTAMENTOS
/ÁREAS DISCIPLINARES
- Promoção de Exposições em co-organização
- Colaboração na Edição de trabalhos multimedia
-Participação em trabalhos solicitados

Ao longo do
ano letivo

ATIVIDADES DA REDE MAGALHÂNICA
- parceria com projetos DAC e de Cidadania
- Visitas a Sabrosa, Centro Interativo de Sabrosa
- Sessões sobre os 500 anos da Viagem de Circumnavegação de Fernão de Magalhães
PARCERIA COM EQUIPAS EDUCATIVAS DA Autonomia
e Flexibilidade Curricular
- Cidadania e Desenvolvimento DAC’s
Colaboração nos projetos
- Atividades com o ACT –Autoridade para as Condições
do Trabalho
- Sessão de sensibilização para docentes
-Sessão de sensibilização para alunos

  Telef.

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
aula.
Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.1
+ Leitura e Escrita
1.3 - + Recursos Educativos
1.3.1 Promover o sucesso escolar
Eixo 2 –Apoiar as comunidades educativas
2.1 + Equipas qualificadas
2.1.2–Reforço de Planos de
desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário
RBE Domínios
A. Currículo, literacias e aprendizagem
A.1 Apoio ao currículo e formação para as
literacias de informação e dos media.
Prioridades RBE
1. Trabalho com o 1º ciclo;
2. Promoção da leitura;
4. Literacia dos media;
5. Avaliação das literacias;
6. Flexibilidade Curricular.
PA – A, B, E, F, G, I
AE – Competências de Conhecimento
Capacidades e Atitudes das áreas
disciplinares envolvidas.
Cidadania – Domínios
- Interculturalidade / Media / Voluntariado.
- Promover a participação da Comunidade
Escolar em projetos de parceria;
- Incentivar a utilização da biblioteca Escolar
como espaço colaborativo de aprendizagens
e de promoção de iniciativas conjuntas.
Eixo 1 – Ensinar e aprender
1.1
+ Leitura e Escrita
1.3 - + Recursos Educativos
1.3.1 Promover o sucesso escolar

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- Docentes e
Coordenadores
dos Departamentos
/Áreas Disciplinares
- Equipa da BE

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Biblioteca
Escolar

- Registo de
evidências
dos
trabalhos
expostos/
realizados.

- Sala de
aula

- Alunos integrados
nas atividades
Coordenadora:
Isolina Guerra

- Equipas
Educativas da AFC
Coordenadora:
Isolina Guerra

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

Avaliação /
Monitorização

----

----

70

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos, Tarouca – Plano Anual de Atividades 2021/2022

Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Eixo 2 –Apoiar as comunidades educativas
2.1 + Equipas qualificadas
2.1.2–Reforço de Planos de
desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário
▪
▪

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

▪

PALESTRA:
“A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E AS UNIVERSIDADES
PORTUGUESAS”

Data a
designar

▪
▪

Informação e comunicação:
Contacto com a realidade da
investigação; científica, em Portugal e
no Mundo;
Reconhecer a importância da
investigação no CERN para o nosso diaa-dia;
Contacto com a universidade;
Motivar para a ciência.
Eixo 1- ensinar e aprender
Eixo 3- conhecer e avaliar
3.3.2.2 partilhar eficiência

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
Equipa BE

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Local

Avaliação /
Monitorização

- Destinada aos
alunos do 12º ano
das disciplinas de
Física e de Química
- Prof. Doutor Carlos - Sala dos
Azevedo
Grandes
(Docente
Grupos
universitário na área
da Física Médica,
Investigador do
CERN e do
Laboratório i3N)

Sem
cust
os

▪

- Grau de
participação
dos alunos.

Destinatários: Alunos do 7.º ano
Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

Objetivo:
- Promover a troca mútua de experiências e
conhecimentos, a nível das histórias e
riquezas locais, de forma digital.

CONHECE+ O QUE É NOSSO*
Programa de valorização da riqueza histórica e
patrimonial do concelho, através do intercâmbio de
conhecimentos e partilhas entre concelhos

A designar

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

PRESENCIAL: Os técnicos desenvolverão o programas
em pareceria com os professores titulares da disciplina
de História, em sala de aula e nos locais a explorar

- Alunos do 7º ano
- Docentes
Daniela Cardoso e
Luís Pinto

- Espaços
Históricos

- Planos de
sessão;

- Salas de
aula

-Folha de
participação;

- Sala do
futuro
- Auditório

  Telef.

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

-----

----

Questionário
de
satisfação.
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Atividade

Calendarização

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

SESSÕES DE YOGA
Interligação do corpo/mente
PRESENCIAL: A técnica de psicologia será responsável
por dinamizar as sessões.

1 sessão por
turma
(a designar)

4 sessões
teóricas
Data a designar
CLBS 4G Tarouca / Biblioteca Escolar

PROCAPACITAR E PROQUALIFICAR
Nota: Atividade a desenvolver em colaboração com o
projeto Tarouca Ensina +
Ações de informação para jovens na área do
empreendedorismo.
Os profissionais especializados na área do
empreendedorismo irão dinamizar sessões junto dos
alunos do ensino secundário
PRESENCIAL: Serão convidados profissionais
especializados na área do empreendedorismo que irão
dinamizar sessões junto dos alunos nas datas marcadas
ou noutras disponíveis.

Construção do
currículo,
entrevista de
emprego e
procura ativa
de emprego
Data a designar
“Empreendedo
rismo”
Data a designar
“Acesso a
financiamentos
e incentivos”

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Objetivos:
- Trabalhar o corpo e a mente de forma
interligada, promovendo e contribuindo
para o bem-estar físico e psíquico;
- Sensibilizar para a importância da saúde
mental através da prática de yoga.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Sala do
futuro
e/ou
sala de
ginástica
do AET

Destinatários:
Alunos do 5º e 6º
ano

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

----

Avaliação /
Monitorização

Questionário
s de
satisfação.

Destinatários: alunos do ensino secundário
Objetivos:
- Desenvolver capacidades empreendedoras
nos jovens;
- Potenciar o empreendedorismo jovem;
- Potenciar, nos jovens, dinâmicas
empreendedoras;
- Partilha de projetos reais de jovens
Empreendedores.
Metas: Oportunidades reais dos jovens
experimentarem/ vivenciarem situações
reais de trabalho.

- Alunos
- Técnicos do CLDS
4G Varosa IN
-Dinamizadores
convidados
externos

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas

Data a designar 2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
“Testemunho
Pessoal, Social e Comunitário
real de jovem
empreendedor
”

  Telef.

Local

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- AE de
Tarouca
(auditório)

Desloca
ção do
profissi
0€
onal até
ao
agrupa
mento

Profissi
onais
especial
izados
convida
dos

- Planos de
formação;
- Relatório de
Estágio;

Resp
Questionário
ons de
sabil
satisfação.
idade
do
CLDS
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Atividade

Calendarização

1 sessão no
6ºano:
GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

1 sessão no
7ºano:

PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR
– 6º, 7º e 8ºanos

1 sessão no
8ºano:

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
A mediação de conflitos em contexto
escolar apresenta-se como uma excelente
ferramenta educativo-pedagógica que
proporciona aos alunos e comunidade
educativa a aquisição de competências que
permitem reforçar a convivialidade e
cooperação dentro da sala de aula e na
escola.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver as seguintes competências:
• Desenvolvimento pessoal e autonomia;
• Consciência e domínio do corpo;
• Relacionamento Interpessoal
• Bem-estar, Saúde e ambiente.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

- GAAF
- Cátia Carminé
- Diretores de
turma e alunos dos
6º, 7º e 8º anos

Local

- Escola Sede

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

Avaliação /
Monitorização

- Inquérito
por
questionário
aos alunos.

Destinatários: Docentes e Discentes do
Agrupamento de Escolas de Tarouca
CLBS 4G Tarouca / Biblioteca Escolar

PROJETO CALMAMENTE
Oficinas de meditação, mindfulness, yoga e pilates
Sessões de intervenção em grupo dinamizadas por
profissionais especializados
Terapias: Meditação, Mindfulness, Pilates, Yoga e Reiki
PRESENCIAL: Dependendo da abordagem ou da terapia
a aplicar, o profissional especializado será responsável
pela dinamização das sessões em grupo e em contexto
escolar.

Nº de
sessões
variável
Final do mês
de agosto início de
setembro
Pausas
Letivas

  Telef.

Objetivos:
- Promoção do bem-estar de cada um dos
participantes;
- Promoção do equilíbrio físico e mental dos
docentes e discentes;
- Abrir espaço de reflexão e de
conhecimento interno.
Meta: Promover o bem-estar idiossincrático
de cada um dos participantes e
holísticamente estimular as relações
interpessoais positiva entre os membros da
equipa educativa.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

- Docentes
- Discentes
- Técnicos do CLDS
4G Varosa IN
Profissionais/dinami
zadores convidados
externos

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- AE de
Tarouca
(auditório)

Desloca
ção do
profissi
onal ao
AET

0€

Resp
onsabil
idaProfissi de
onais
do
especial CLDS
izados
convida
dos

- Fichas de
inscrição;
Questionário
s de
Satisfação;
- Outras
evidências:
fotografias,
testemunhos
.
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Atividade

Calendarização

CLBS 4G Tarouca / Biblioteca Escolar

CICLO DE CONFERÊNCIAS “ADOLESCÊNCIAS”
Conversas informais durante a semana da saúde
dinamizadas por profissionais especializados em cada
um dos temas.
Temas: Violência no Namoro, Igualdade de género;
Bullying e cyberbullying; Perturbações do
comportamento alimentar e autoconceito.

A combinar
ao longo do
ano letivo

PRESENCIAL: As sessões serão dinamizadas por cada
profissional convidado presencialmente no
agrupamento durante a semana da saúde (desenvolvida
pela UCC).

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Objetivos:
- Esclarecer dúvidas dos adolescentes
acerca das diversas problemáticas
trabalhadas;
- Permitir o esclarecimento de questões
colocadas de forma anónima pelos jovens
- Promover a qualidade de vida, bem-estar e
a integração dos adolescentes;
- Preparar para a transição para a vida
adulta.
Meta: Acesso a informação clara e
consistente que permita aos jovens abordar
e expor as suas problemáticas de forma
mais fácil e tranquila;
- Levantamento de necessidades dos jovens
para que possam ser encaminhados para a
UCC ou psicólogos escolares.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Fichas de
inscrição;
Destinatários:
Alunos do ensino
secundário
- Profissionais
convidados
- Alunos

- AE de
Tarouca
(auditório)

-Professores
- Técnicos CLDS 4G
Varosa IN

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Profissi
o-nais
especializados
convida
dos

0€

Questionário
s de
Resp
satisfação;
onsabil
- “Questionaidame!” - caixa
de
de questões
do
Deslocaç
e dúvidas
CLDS
ão do
onde os
profissio
adolescentes
nal até
poderão
ao
colocar as
agrupam
suas de
ento
forma
anónima.

Tarouca Ensina+

EDUCA +
Programa de Capacitação parental
PRESENCIAL: A técnica de psicologia será responsável
por dinamizar as sessões. Existe ainda a possibilidade de
haver convidados a dinamizar uma sessão.

3 Sessões
(Horário não
letivo)
(a designar)

  Telef.

Objetivos:
- Dotar os progenitores de estratégias, para
contribuir um melhor ambiente de
aprendizagem.

Avaliação /
Monitorização

Destinatários:
Encarregados de
educação

254678555  Fax 254 679599  e-mail – gestao@aetarouca.pt  secretaria@aetarouca.pt

- Sala do
futuro (CE)

----

----
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Destinatários: Alunos de 5 anos do ensino
pré-escolar
5 Sessões por Objetivo:
turma
PROJETO: “LEITURAS NO VALE – LER PARA
- Promover competências de literacia
11
Sessão
para
COMPREENDER”
emergente no sentido de potenciar o
avaliação de
ATELIÊ DAS PALAVRAS, LETRAS E SONS
sucesso no processo de aquisição da
diagnóstico
Programa de estimulação da literacia emergente
4 Sessões para aprendizagem da leitura e da escrita.
PRESENCIAL: Os técnicos farão o programa numa sala do intervenção
Jardim de Infância definida para o efeito.
(a designar) Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
Destinatários: Alunos do 2.º Ciclo
*
Objetivo:
1º período - Estabelecer ligação entre os sentimentos e
Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar
3 sessões
a escrita;
quinzenais
ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA
- Explorar novas formas de escrita;
(a marcar
-Incluir a pesquisa na elaboração de ideias e
com
Programa de reforço à produção escrita individual e
textos;
docentes
em grupo
DT/Portuguê - Experimentar técnicas e estratégias
desbloqueadoras da escrita e leitura.
s)
PRESENCIAL: Os técnicos desenvolverão o projeto nas
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
salas de aula.
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Planos de
sessão;

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

Tarouca Ensina+ /Biblioteca Escolar

1, 2, 3 MATEMÁTICA
Programa de estimulação do raciocino lógico e cálculo
mental através de jogos matemáticos
PRESENCIAL: Os técnicos desenvolverão o projeto nas
salas de aula e na sala do futuro

Destinatários: Alunos do 1.º e 2.º anos
Objetivo:
- Estimular a aprendizagem da matemática
3 sessões por através de recusrso pedagógicos, que
turma
despertem no aluno o interesse e o gosto
(a designar) pela disciplina.
Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário

  Telef.

Avaliação /
Monitorização

- Alunos dos Jardins
de Infância
- Docentes
Daniela Cardoso e
Luís Pinto

- Sala de
Aula
(a definir)

-Folha de
participação;
----

---Questionário
de
satisfação.

- Planos de
sessão;
- Alunos do 2º ciclo
- Docentes
Daniela Cardoso e
Luís Pinto

- Salas de
aula

- Folha de
participação;
----

---Questionário
de
satisfação.

- Planos de
sessão;
- Alunos do 1º e 2º
anos
- Docentes
Daniela Cardoso e
Luís Pinto
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- Salas de
aula e
Sala do
Futuro

- Folha de
participação;
----

---Questionário
de
satisfação.
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Atividade

Calendarização

Atividades da Liga Portuguesa contra o Cancro

Data a
calendarizar

PES/ Liga Portuguesa Contra o Cancro

JOVENS PROMOTORES DE SAÚDE

De 2021 a
2023

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

“AULA DE CONVIVÊNCIA”
Projeto– acompanhamento a alunos com ordem de
saída de sala de aula

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

- Campanha itinerante da Liga às escolas
sobre o HPV – Papilomavirus Humano.

PES/Biblioteca Escolar/Liga Portuguesa Contra o Cancro

“HPV e Quê?”

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Ao longo do
ano letivo

  Telef.

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
- Projeto da Liga Portuguesa contra o
Cancro para a promoção de formação de
jovens do ensino secundário, dotando-os de
competências que lhes permitam
desenvolver autonomamente atividades de
educação para a saúde a nível local;
- Educação entre pares.

Avaliação /
Monitorização
- Registo de
evidências;

- Alunos do
secundário

- Alunos do 10º ano
- Docente
responsável do
projeto PES /Liga
Portuguesa contra
o Cancro

Eixo 2 + Apoiar as Comunidades Educativas
2.1 Reforço de Planos de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário
A Aula de Convivência é um espaço onde
se ajuda o aluno a refletir sobre a conduta
que deu origem à sua saída de sala de aula,
com o objetivo concreto de mudar os
comportamentos inadequados dos alunos
em contexto de sala de aula. A Aula de
Convivência contribuirá assim para a
- GAAF
diminuição de comportamentos
Cátia Carminé e
indisciplinados e disruptivos em contexto de
alunos
sala de aula.
Assim, com este projeto pretendemos
desenvolver as seguintes competências:
• Desenvolvimento pessoal e
autonomia;
• Consciência e domínio do corpo;
• Relacionamento Interpessoal
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- Espaço da
Escola Sede

----

----

Questionário
de
satisfação.

- Registo de
evidências;
- Escola Sede

----

----

- Materiais
produzidos;
- Relatórios.

- Escola sede

----

----

- Relatórios
individuais de
alunos
acompanhad
os no final de
cada período;
- Relatório
por período
da medida.
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Atividade

GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família

Calendarização

Ao longo do
ano letivo

PROJETO DE INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais
Pretende-se desenvolver as seguintes
competências:
- Desenvolvimento pessoal e autonomia.
- Raciocínio e resolução de problemas.
- Pensamento criativo.

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)
- GAAF
- Olga Carminé
- Cátia Carminé e
alunos do 4ºano

- A mediação de conflitos em contexto
escolar apresenta-se como uma excelente
Ao longo do ferramenta educativo-pedagógica que
ano letivo
proporciona aos alunos e comunidade
1 sessão no educativa a aquisição de competências que
permitem reforçar a convivialidade e
6ºano:
GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família
- GAAF
cooperação dentro da sala de aula e na
-Cátia Carminé,
1 sessão no escola.
PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR
- Diretores de
7ºano:
Assim, com este projeto pretendemos
turma e alunos dos
desenvolver as seguintes competências:
– 6º, 7º e 8ºanos
6º, 7º e 8º anos
• Desenvolvimento pessoal e
1 sessão no
autonomia;
8ºano:
• Consciência e domínio do corpo;
• Relacionamento Interpessoal
• Bem-estar, Saúde e ambiente.
- Desenvolver processos conducentes à
construção
de
produtos
e
de
conhecimentos,
usando
recursos
Departamento Curricular do 1º ciclo
diversificados.
Alunos
MOSTRAS CÍCLICAS DOS TRABALHOS
Ao longo do Eixo 1- Ensinar e aprender
Docentes
ano escolar Domínios
1.1+leitura e escrita
Exposição de trabalhos significativos, desenvolvidos ao
1.3+ Recursos educativos
nível da sala de aula e das atividades extracurriculares.
Ações Específicas.
1.3.1 Promover o sucesso escolar
1.3.8 Recuperar com o Digital

  Telef.
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Local

- Centro
Escolar

- Escola Sede

Recursos e
Previsão de
custos (a)

----

----

Átrio e outros
lugares
Material
comuns do
de
Centro
desgaste
Escolar.
Material
Outros locais audiovis
do concelho
ual
de Tarouca

----

----

Avaliação /
Monitorização
- Relatório de
monitorizaçã
o da medid.a

- Inquérito
por
questionário
aos alunos.

Registo dos
trabalhos
elaborados e
observação
direta da
adesão dos
alunos/
comunidade
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Atividade

Calendarização

Perfil do Aluno
Competências / Aprendizagens Essenciais

Intervenientes
(Coordenador/
Entidades/Alunos)

Local

Recursos e
Previsão de
custos (a)

Avaliação /
Monitorização

- Divulgar/ Partilhar atividades pedagógicas
e dos conteúdos trabalhados nas áreas de
conhecimento.

Departamento Curricular do 1º ciclo
JORNAL DE PAREDE
Exposição quinzenal/ mensal de trabalhos
representativos das turmas.

- Divulgar textos ou trabalhos, numa
perspetiva de crescimento pessoal e de
Ao longo do compartilha de saberes.
ano escolar - Envolver a comunidade escolar veiculando
(de acordo as informações e acontecimentos mais
com a
importantes ocorridos tanto na escola
calendariza quanto na comunidade local.
ção
elaborada). Eixo 1- Ensinar e aprender
Domínios
1.1+leitura e escrita
1.3+ Recursos educativos
Ações Específicas.
1.3.1 Promover o sucesso escolar
1.3.8 Recuperar com o Digital

Alunos
Docentes
Comunidade
Educativa

Obs.: (a) As atividades que envolvam recursos financeiros estão dependentes de cabimento orçamental.

  Telef.
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Sala de aula
e átrio do
Centro
Escolar

Materia
l de
desgast
e

Materi
al
audiovi
sual

Registo dos
trabalhos
elaborados e
observação
direta da
adesão dos
alunos/
comunidade
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Parecer do Conselho Pedagógico

O Conselho Pedagógico, em reunião realizada no dia catorze de setembro de dois mil e vinte um, no uso das suas competências,
emitiu parecer favorável por unanimidade dos presentes à proposta do Plano Anual de Atividades, o qual, nos termos da alínea e) do artigo
13.º do Decreto-Lei n.º 137/2018, de 2 de julho, deverá ser aprovado pelo Conselho Geral.

Tarouca, 14 de setembro de 2021

__________________________________________
(Eduardo Costa Almeida)
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O Plano Anual de Atividades foi aprovado pelo Conselho Geral, em reunião realizada no dia 13 de outubro de 2021

O Presidente do Conselho Geral

_______________________________________
(Luís Manuel Anjos Reis)
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