
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SETEMBRO 2019 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Visita ao MARB - 
Programa 5 ao Dia IV 

Albertina Dias Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% Abandono Escolar, 0% de Retenção, 75% 
de sucesso na avaliação externa de 
Português 

Potenciar hábitos alimentares saudáveis; promover o consumo 
diário de 5 porções de frutas e hortícolas e promover e incentivar a 
criação de atividades que reforcem valores e atitudes.  

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico 

Dia Internacional do 
Desporto Escolar II 

Desporto Escolar Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Desenvolver a formação desportiva e atitudes positivas face à sua 
prática. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-
estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Escola Rodoviária 
II 

Teresa Sá 
Fernandes 

Alunos 0% Absentismo, 0% de Retenção Sensibilizar os alunos para os perigos da sinistralidade, na vertente 
preventiva e na formativa. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Planetário de Braga 
IV 

Teresa Sá 
Fernandes 

Alunos 0% Absentismo, 0% de Retenção Promover o gosto pela ciência. Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Programa 
PASSEZINHO 0 

III 
Enfermeira  Alunos 0% Abandono Escolar Promover comportamentos saudáveis relacionados com os 

determinantes de saúde, alimentação e atividade física.  

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Ação de formação 
sobre DL nº54/2018 

IV 

Agostinha 
Fernandes 

Docentes 0% Abandono Escolar, 0% de Retenção Sensibilizar e capacitar os docentes para o novo enquadramento 
legal sobre a inclusão/ Uma Escola para TODOS 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Articulação entre 
ciclos III 

Agostinha 
Fernandes 

Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo Promover a articulação e comunicação entre escolas, níveis de 
ensino e escolas profissionais  
Facilitar a adaptação dos alunos no processo de mudança de escola 

Informação e comunicação 

Visita à Quinta 
Pedagógica IV 

Maria do Sameiro 
Bastos 

Alunos 75% Sucesso na avaliação externa de 
Português 

Contactar a natureza; conhecer animais e plantas; conhecer doces 
tradicionais de Braga. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico 

Receção ao aluno 
III 

Alzira Martins Alunos, Encarregados de 
Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo Dar a conhecer o funcionamento da escola e integrar novos alunos Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Projeto "Centurium - 
Jogos Romanos de 
Tabuleiro" II 

Joana Tinoco Alunos, Docentes, 
Encarregados de Educação 

0% Absentismo, 0% de Retenção Dar a conhecer os jogos romanos de tabuleiro.  
Desenvolver estratégias de raciocínio, de partilha e de saber 
ganhar e perder. Promover o gosto pelo jogo e pela história, em 
particular da época romana. 
Reforçar a escola inclusiva 

Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento crítico e 
pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Articulação com o 
1ºciclo 

IV 
Isabel Teixeira Alunos 0% Absentismo Favorecer a colaboração, despertar para a integração no ciclo 

seguinte 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Projeto "Ler é Útil e 
Divertido" IV 

GAAF Alunos 0% Retenção, 75% de sucesso na avaliação 
externa de Português 

Desenvolver a motivação e o gosto pela leitura; Fomentar relações 
interpessoais gratificantes 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Saber 
científico, técnico e tecnológico 

Programa "Mente 
AltaMente" III 

GAAF Alunos 0% Absentismo, 0% de Retenção Desenvolver o bem-estar socio emocional; desenvolver a 
capacidade de atenção; promover relações interpessoais 
gratificantes no seio do grupo turma; promover o sucesso escolar. 

Linguagens e textos, Raciocínio e resolução de problemas, 
Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, 
saúde e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Oficina do Pensar - 
Brincar na Filosofia IV 

Maria Ribeiro Dias Alunos 0% Absentismo Estimular a reflexão e o pensamento crítico dos alunos. Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Olimpíadas da 
Matemática 

IV 
Maria Ribeiro Dias Alunos 50% Sucesso na avaliação externa de 

Matemática 
Incentivar e desenvolver o gosto pela matemática, através da 
resolução de problemas. 

Raciocínio e resolução de problemas 

Entre Escolas 
IV 

Maria Ribeiro Dias Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% Absentismo Fomentar o convívio entre os alunos e a comunidade 
educativa/Preparar a integração os alunos do 1.º ciclo para o 2.º 
ciclo. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Consciência e domínio do corpo 

III Campeonato 
Interescolas de 
Cálculo Mental - 
Hypatiamat 

IV 

Maria Ribeiro Dias Alunos 50% Sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Incentivar e desenvolver o cálculo mental através de ferramentas 
digitais. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 



 

 

SETEMBRO 2019 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

PES 

III 

Maria de Deus 
Lages 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Promover estilos de vida saudável e elevar o nível de literacia para 
a 
saúde da comunidade educativa; 
•Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar e 
para a 
minimização dos riscos para a saúde; 
•Promover a saúde, prevenir a doença da comunidade educativa e 
reduzir o impacto dos problemas de saúde no desempenho escolar 
dos/as alunos/as; 
•Estabelecer parcerias para a qualificação profissional, a 
investigação e 
a inovação em promoção e educação para a saúde em meio 
escolar. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Saber científico, técnico e 
tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Acompanhamento 
Psicossocial III 

Gabinete de apoio 
ao aluno e a família 
e Direção  

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo Identificar e intervir em situações de indisciplina, absentismo e 
insucesso escolar. 

Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento crítico e 
pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento 
pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e 
domínio do corpo 

Avaliação e 
Intervenção nos casos 
de absentismo e 
insucesso escolar 

III 

Gabinete de apoio 
ao aluno e a família 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação, Outros 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Promover o sucesso educativo Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Equipa do Gabinete 
de Mediação 

IV 

Direção Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Mediar situações de conflito, potenciar processos de 
aprendizagem, promover a concentração/atenção 

Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento crítico e 
pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, saúde 
e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Novelos de Afeto- 
Meadas de Partilha IV 

Técnicas do GAAF e 
Técnica da Casa do 
Professor 

Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Melhoria dos resultados escolares e da assiduidade.  Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente 

Tutoria de Pares 
IV 

Direção e Técnicas 
do GAAF 

Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Melhoria do sucesso escolar e do ambiente escolar Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento crítico e 
pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

Articulação com os 
diferentes serviços  

III 

Direção e GAAF Alunos, Docentes, 
Encarregados de Educação, 
Outros 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Diminuição do abandono escolar e do absentismo; 
Colmatar carências económicas, sociais e de saúde; 
Melhorar o sucesso na aprendizagem. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico 

Envolvimento/colabor
ação/participação 
ativa no plano anual 
de atividades do 
Agrupamento 

III 

Direção Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação, Outros 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Participação ativa de todos os envolvidos nas atividades propostas Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Partilhas e desafios 

III 

Direção e Técnicas 
do GAAF  

Alunos, Docentes, 
Encarregados de Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Potenciar as práticas parentais positivas, promover dinâmicas de 
relacionamento pais -filhos  

Raciocínio e resolução de problemas, Pensamento crítico e 
pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, saúde 
e ambiente 

Orientação Escolar e 
Profissional IV 

Direção e Técnicas 
do GAAF 

Alunos, Docentes, 
Encarregados de Educação 

0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Desenvolver uma tomada de decisão do projeto vocacional 
coerente com os seus valores/aptidões/competências 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

  



 

 

OUTUBRO 2019 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Torneio de 
Badminton  

II 

Eduardo Rodrigues 
e Ricardo Carvalho 

Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Dar a conhecer a forma de competição do badminton bem como 
participar na mesma. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Torneio de Ténis de 
Mesa 

II 

Ricardo Carvalho Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Desenvolver a formação desportiva e atitudes positivas face à sua 
prática. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Atividade Erasmus 

II 

Paula Machado Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Participar no Projeto Erasmus. Rececionar os alunos das escolas 
estrangeiras. Desenvolver a formação desportiva e atitudes 
positivas face à sua prática. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Ciências 
Experimentais no 
Jardim de Infância IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% Abandono Escolar Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 
científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, 
prever como encontrar respostas, experimentar e recolher 
informação, organizar e analisar informação para chegar a 
conclusões e comunica-las.  

Raciocínio e resolução de problemas, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Articulação com a 
Biblioteca Escolar da 
Quinta da Veiga 

IV 
Isabel Teixeira Alunos, Encarregados de 

Educação 
0% Abandono Escolar Trabalhar em articulação com a Biblioteca da Quinta da Veiga; 

Contactar com os livros; 
Fomentar o gosto pela audição e exploração de histórias. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo 

Pimpolho | Projeto de 
Prevenção da 
Ambliopia - Braga 

III 
Isabel Teixeira Alunos, Encarregados de 

Educação 
0% Abandono Escolar Realizar uma avaliação oftalmológica de despiste da ambliopia 

(olho preguiçoso). 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Dia Mundial da 
Alimentação 

IV 
Isabel Teixeira Alunos 0% Abandono Escolar Promover comportamentos saudáveis relacionados com os 

determinantes de saúde, alimentação e atividade física. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Halloween 
I 

Fernanda Soares Alunos, Outros 0% Absentismo Identificar festividades; reconhecer caraterísticas elementares da 
cultura anglo-saxónica; comparar com a sua própria cultura. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Sensibilidade 
estética e artística 

Visita à Quinta 
Pedagógica 

IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% Abandono Escolar Potenciar as aprendizagens no âmbito do Estudo do 
Meio/Conhecimento do Mundo; Motivar os alunos para a 
aprendizagem através da observação; Despertar o 
interesse/curiosidade pelo mundo que o rodeia; Articular 
conhecimentos de áreas curriculares diferenciadas. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, 
saúde e ambiente 

Dia mundial da 
alimentação 

I 
Alzira Martins Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo Sensibilizar para a importância de uma alimentação equilibrada Linguagens e textos, Informação e comunicação, Bem-estar, saúde e 

ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico 

Implantação da 
República-5 de 
Outubro de 1910 

IV 

Clarisse Ferreira, 
Filomena Silva, 
Lurdes Gama, 
Manuela Morais  

Alunos 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
0% de Retenção 

Comemoração da implantação da República; aprofundamento do 
funcionamento das instituições republicanas na atualidade. 

Informação e comunicação, Saber científico, técnico e tecnológico 

Leitura em Vai Vem 

III 

Isabel Teixeira Alunos, Encarregados de 
Educação 

0% Absentismo Promover o gosto pela leitura e pelos livros; promover a 
preservação dos livros 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística, Saber científico, técnico e tecnológico 

Dia Mundial do 
animal IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% Absentismo Promover o respeito pelos animais.  Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, 
saúde e ambiente 

 

 



 

 

OUTUBRO 2019 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Dia das Bruxas 
IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% Absentismo Comemorar dias festivos (tradições) Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

Dia mundial da 
música IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% Absentismo Comemorar "Comemorações", sensibilizar para o gosto pela 
música, conhecer instrumentos... 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Sensibilidade estética e artística 

Barrigada de histórias 
II 

Isabel Teixeira  Alunos 0% Absentismo Promover o gosto pela leitura e pelos livros Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Sensibilidade estética e 
artística 

Reunião Internacional 
em Varsóvia - Polónia II 

Maria do Céu Lucas Docentes 0% Abandono Escolar, 0% de Absentismo, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Avaliar o cumprimento das atividades programadas e programar a 
etapa seguinte, no que se refere a programação robótica, 
videoconferências, matemática, temas culturais. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Saber científico, técnico e tecnológico 

Uma vez por mês III Isabel Teixeira Alunos 0% Absentismo Fomentar os diferentes saberes, usos e costumes da comunidade. Relacionamento interpessoal 

Projeto de educação 
para a saúde III 

Enfermeira Alunos 0% Absentismo Promover comportamentos saudáveis relacionados com 
os determinantes de saúde, alimentação e atividade 
física. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

  



 

 

 

NOVEMBRO 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Comemoração do 
Natal III 

António Ribeiro e 
Adelaide Abreu 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Abandono Escolar Reforçar o sentimento de identidade da Escola pela participação 
coletiva dos alunos, na produção e instalação artística. 

Informação e comunicação, Sensibilidade estética e artística 

Hospital dos 
bonequinhos 

III 
Isabel Teixeira Alunos 0% de Abandono Escolar Desmistificar o medo de ir ao médico; Contactar com os diferentes 

serviços médicos e hospitalares. 

Informação e comunicação, Bem-estar, saúde e ambiente, 
Consciência e domínio do corpo 

Concurso de Postais 
de Natal 

III 

Isabel Teixeira Alunos 0% de Abandono Escolar Promover a participação das crianças em concursos; 
Valorizar as produções realizadas pelas crianças; 
Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no Jardim-de-infância; 
Participar em concursos promovidos pela Junta de Freguesia. 

Sensibilidade estética e artística 

Magusto na escola 
III 

Alzira Martins Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Promover as tradições Linguagens e textos, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Comemoração do 
Centenário do 
Armistício da 1.ª 
Guerra Mundial 

IV 

Clarisse Ferreira, 
Lurdes Gama, 
Manuela Morais 

Alunos, Docentes, Outros 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Aprofundamento de conhecimentos relativos à 1ª Guerra Mundial. Linguagens e textos, Informação e comunicação, Desenvolvimento 
pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico 

Comemoração de 
importantes datas 
históricas ao longo do 
ano letivo. 

I 

Adélia Mota Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Retenção Informar sobre acontecimentos e personalidades de relevo na 
História Nacional e Mundial. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

A Terra Treme 

II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Testar diversos procedimentos de segurança e evacuação, 
nomeadamente: sinais de alarme e alerta, evacuação, utilização de 
meios de primeira intervenção, corte de energia e água, 
comparência no local de reunião, contagem de pessoas e 
informação /vigilância adequadas. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico, 
Consciência e domínio do corpo 

Palestra: Alimentação 
saudável 

II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação 
equilibrada e saudável, para as vantagens de uma alimentação 
racional; identificar atos alimentares corretos e incorretos. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Ida ao Cinema - curta-
metragem: os 
Indígenas brasileiros 

II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Oferecer aos alunos momentos saudáveis/lúdicos e de convívio. 
- Fomentar o convívio entre os alunos e comunidade educativa. 
- Promover diversas formas de expressão artística e criativa. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico 

Visita guiada à igreja 
de S. Victor 

II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Outros 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Divulgação do nosso património cultural. 
Contextualizar a história de Victor e depois S. Victor através da 
pintura dos azulejos da Igreja. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

A Terra Treme III Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Prevenção de risco em caso de catástrofe.  Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente 

 

 

 



 

 

NOVEMBRO 2019 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Kindness will save the 
world 

I 

Fernanda Soares Alunos, Outros 0% de Abandono Escolar, 0% de Retenção Uso, pelos alunos, de “práticas bondosas”: 
 - Usar palavras educadas mais frequentemente; respeitar pessoas, 
animais e ambiente; ser tolerantes e simpáticos em relação a todas 
as pessoas; compreender os efeitos das suas ações, contribuindo 
para o bem-estar geral. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, 
saúde e ambiente 

European Christmas - 
Cards and traditions’ 
exchange (projeto 
eTwinning) 

I 

Fernanda Soares Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Retenção - Descobrir e aprender línguas de diferentes países europeus 
através da troca de Postais de Natal; 
- Conhecer tradições natalícias de diferentes países europeus 
(diferenças e semelhanças); 
- Partilha de músicas, receitas, histórias e decorações; 
- Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras; 
- Desenvolver a sua competência intercultural; 
- Desenvolver a sua identidade europeia através de tarefas 
colaborativas. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Sensibilidade 
estética e artística 

Conselho Consultivo 
de Alunos V 

Isabel Candeias Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Aumentar a participação dos alunos nas dinâmicas escolares Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Assembleia de 
delegados V 

Gastão Veloso Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Aumentar a participação dos alunos nas dinâmicas escolares  Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 2019 



 

 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Corta-Mato Escolar - 
Fase Escola II 

Adriana Barbosa e 
Ricardo Carvalho 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Desenvolver a formação desportiva e atitudes positivas face à sua 
prática. Apurar os atletas para a fase seguinte. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do 
corpo 

Festa de Natal III Alzira Martins Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Dar a conhecer costumes e tradições Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística 

Visita de estudo à 
Aldeia Natal em Sta. 
Maria da Feira II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Viver um Natal mágico no parque temático de Sta. Maria da Feira - 
Natal em Perlim 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Celebração Portugal - 
Ucrânia  III 

Direção Comunidade Educativa 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Estreitar a relação entre a escola e a comunidade educativa; 
desenvolver uma educação intercultural. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística. 

Visita guiada à igreja 
de S. Victor II 

 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Outros 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Divulgação do nosso património cultural. 
Contextualizar a história de Victor e depois S. Victor através da 
pintura dos azulejos da Igreja. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Migrações e 
Desenvolvimento - 
exposição 

III 
Gastão Veloso Comunidade Educativa 0% de Abandono Escolar, 0% de 

Absentismo, 0% de Retenção 
Estreitar a relação entre a escola e os vários elementos da 
comunidade;  

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade 
estética e artística. 

Concurso de logotipos 
para o Clube de 
Astronomia 

II 

Carmezinda Ribeiro Alunos do AEFS 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Aplicar e aprofundar o conhecimento académico na dimensão das 
ciências e das artes de uma forma lúdica. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística, Saber científico, técnico e tecnológico 

1.º Peddypapper do 
Clube de Astronomia II 

Carmezinda Ribeiro Alunos do 2.º e 3.º ciclos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Aplicar e aprofundar o conhecimento académico na dimensão das 
ciências de uma forma lúdica. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística, Saber científico, técnico e tecnológico 

Almoço convívio de 
Natal III 

Isabel Teixeira Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Outros 

0% de Absentismo Promover, reconhecer e valorizar laços de pertença social e 
cultural, dar visibilidade as parcerias, proporcionar 
momentos lúdicos de convívio e bem-estar às crianças, 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Jantar de Natal da 
Família Sanches III 

Conselho 
Pedagógico 

Docentes, Pessoal não 
docente, Parceiros 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Promover, reconhecer e valorizar laços de pertença social e 
cultural, dar visibilidade as parcerias, proporcionar 
momentos lúdicos de convívio e bem-estar às crianças, 

- 

 

  



 

 

 

JANEIRO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Semana do Desporto 
Adaptado 

I 

Adriana Barbosa Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Integrar, informar e participar em atividades de inclusão ao 
indivíduo com necessidades específicas 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Torneio Basquetebol 
3x3 - Fase Escola II 

Paula Machado e 
Ana Pitães 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Desenvolver a formação desportiva e atitudes positivas face à sua 
prática. Apurar equipas para a fase seguinte. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do 
corpo 

Leitura de uma "short 
story" em língua 
inglesa na Rádio FS 

III 
Helena Alpoim Alunos, Outros 0% de Absentismo Colaborar com a RFS na divulgação à comunidade do que se faz 

rumo à construção de uma escola de qualidade e de uma escola 
para a cidadania. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal 

Horta 

IV 

Aurora Barroso Alunos 0% de Retenção Pretender sensibilizar e incentivar os alunos a fazer uma 
alimentação equilibrada e a que façam escolhas saudáveis.  

Informação e comunicação, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente 

Cantar os Reis 
III 

Aurora Barroso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Outros 

0% de Retenção Divulgar e preservar os usos e costumes da região. Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal 

Os instrumentos 
tradicionais vão à 
escola 

IV 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Promover diversas formas de expressão artística e criativa. 
Dar a conhecer um instrumento tradicional - o cavaquinho. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Visita da Escola de 
Circo Radieschen 

III 

Gastão Veloso Alunos do AEFS 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 

Construir parcerias internacionais; Aprofundar a 
interculturalidade. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Debate com Luís 
Portela “A Ciência e o 
Amor” II 

Carmezinda Ribeiro Alunos e docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 

Desenvolver competências na área do pensamento crítico e 
criativo e da promoção da saúde mental. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Exposição – 20 obras 
do Museu do Prado II 

Ana Patrício Comunidade Educativa 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 

Promover o interesse e o estudo pelas expressões artísticas. 
Estreitar as relações com a comunidade. Difundir cultura. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística. 

Horta Pedagógica 

IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Possibilitar o contacto com a Natureza; Experimentar outras 
formas de ensino e de aprendizagem; Observar e investigar o 
desenvolvimento das sementes e plantas; Experimentar diferentes 
culturas e sementeiras; Desenvolver o gosto pelas atividades 
agrícolas e de jardinagem. 

Informação e comunicação, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente 

Cantar os reis 
III 

Isabel Teixeira Alunos, Outros 0% de Absentismo Comemorar de efemérides; criar proximidade entre a escola e o 
meio envolvente 

Linguagens e textos, Relacionamento interpessoal 

Os instrumentos 
tradicionais vão à sala III 

Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Identificar instrumentos musicais tradicionais; promover o gosto 
pela música. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística 

Visita Igreja S. Vicente III Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Promover o respeito e preservação do património. Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Sensibilidade estética e artística 

 

  



 

 

 

JANEIRO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Sharing Culture 
(Projeto eTwinning) 

I 

Fernanda Soares Alunos 0% de Retenção Alargar o horizonte cultural dos alunos, conhecendo alunos de 
diferentes países europeus; Desenvolver a sua competência 
intercultural; Melhorar as suas competências lexicais, gramaticais, 
semânticas, fonológicas e ortográficas; Alargar a sua competência 
sociolinguística; Proporcionar a escrita de um texto autêntico para 
alunos autênticos; Proporcionar a leitura de cartas pessoais; 
Proporcionar a escrita de cartas pessoais, incluindo informação tal 
como nome, idade, escola, país, cidade, família, preferências em 
relação a passatempos, animais, escola, alimentação, bebidas, 
música, etc.; Motivar os alunos para a aprendizagem de línguas 
estrangeiras; Desenvolver a sua identidade europeia através de 
tarefas colaborativas. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEVEREIRO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Festa de Final de Ano 
III 

Isabel Teixeira Alunos 0% de Abandono Escolar Promover a participação e valorizar as produções realizadas pelas 
crianças; Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido no Jardim-de-
infância. 

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística, Consciência e domínio do corpo 

Ação de capacitação 
sobre "Escola 
Inclusiva" 

IV 
Agostinha 
Fernandes 

Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Sensibilizar o corpo docente para os desafios da escola inclusiva Informação e comunicação 

«Dia do Brasil» 
III 

Núcleo de Estágio Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português 

Fomentar a interação cultural e o respeito pela multiculturalidade Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Saber científico, 
técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Palestra: 
"Plasticologia 
Marinha" IV 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Sensibilizar o público sobre a problemática do plástico nos oceanos 
e fornecer-lhes ferramentas para conseguirem minimizar o seu 
impacto, através da alteração de comportamentos. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, 
saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Palestra de 
sensibilização sobre 
Bullying, promovida 
pela PSP 

IV 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Prevenir possíveis atitudes indisciplinares; Propor uma reflexão 
aprofundada sobre a violência escolar em geral e o Bullying em 
particular, procurando formas de diagnosticar os problemas e 
tentar superá-lo com eficiência pedagógica. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Cultural heritage of 
Slovakia and Portugal 
(projeto eTwinning) 

I 

Fernanda Soares Alunos 0% de Retenção Levar os alunos a compreenderem a importância e o valor da 
herança cultural e histórica de todos os países – e em especial de 
Portugal e da Eslováquia; incentivar o trabalho de grupo; 
Incentivar competências dedutivas; Levar os alunos a 
contemplarem, aceitarem e respeitarem as perspetivas dos outros; 
Aumentar o conhecimento geral dos alunos; Alargar o horizonte 
cultural dos alunos, conhecendo alunos de diferentes países 
europeus; Desenvolver a sua competência intercultural; Melhorar 
as suas competências lexicais, gramaticais, semânticas, fonológicas 
e ortográficas; Alargar a sua competência linguística; Proporcionar 
a escrita de um texto autêntico para alunos autênticos e a leitura 
de pequenos textos; Motivar os alunos para a aprendizagem de 
línguas estrangeiras; Desenvolver a sua identidade europeia 
através de tarefas colaborativas. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal 

Pancake Day 

I 

Fernanda Soares Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Retenção Divulgar as culturas-alvo (países de Língua Inglesa). Comemorar 
um dia festivo. Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto 
deles; Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações 
de carácter cultural; Promover o trabalho em equipa. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação 

 

  



 

 

 

MARÇO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

St.Patrick's Day 
IV 

Helena Alpoim Alunos, Outros 0% de Absentismo Conhecer aspetos culturais da cultura anglo-saxónica e reconhecer 
a diversidade como oportunidade de aprendizagem. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo 

Braga Romana 
III 

Aurora Barroso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Retenção Incentivar a conhecer a história e a origem da cidade e a 
reconhecer os vestígios da civilização Romana 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Comemoração do Dia 
da Árvore IV 

Isabel Teixeira Alunos 0% de Abandono Escolar Fomentar comportamentos e atitudes ecológicas; Consciencializar 
para a necessidade da preservação da natureza e do meio 
ambiente. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

Carnaval 
III 

Alzira Sousa/Alzira 
Martins 

Alunos 0% de Abandono Escolar Viver a tradição; Promover o convívio entre os elementos da 
comunidade escolar; Desenvolver a capacidade criativa. 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Sensibilidade estética e artística 

Visita à Biblioteca 
Lúcio Craveiro 

IV 
Aurora Barroso Alunos, Docentes 75% de sucesso na avaliação externa de 

Português 
Promover novas experiências educativas. Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 

e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal 

Cortejo de carnaval III Alzira Martins Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Conhecer costumes e tradições Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Sensibilidade estética e artística 

Homenagem às 
vítimas do holocausto 

IV 

Clarisse Ferreira, 
Lurdes Gama, 
Manuela Morais. 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Aprofundar os conhecimentos sobre a temática do Holocausto; 
aprofundar o estudo da 2ª Guerra Mundial; alertar para a 
consequência de comportamentos xenófobos e para a atualidade 
da temática; consciencializar os alunos para comportamentos de 
tolerância. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Saber científico, técnico e tecnológico 

Dia da Árvore 

II 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Outros 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Consciencializar os alunos sobre a importância das árvores para os 
seres humanos e também para o meio ambiente. Mostrar aos 
alunos as vantagens na melhoria e preservação da qualidade dos 
espaços verdes. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Ateliês – Vamos 
Azulejar” 

IV 

Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Promover e divulgar os painéis azulejares musealizados da 
escadaria nobre do Convento do Pópulo. Pintura sobre azulejo, 
onde foram abordadas as diferentes técnicas de pintura. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, Bem-estar, 
saúde e ambiente, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Encontro com o 
escritor Jorge Courela II 

Professora 
bibliotecária Quinta 
da Veiga 

Alunos 0% de Absentismo Divulgar e promover a leitura Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística, Saber científico, técnico e tecnológico 

Oitavo encontro 
Internacional do 
projeto Erasmus+ 
E.M@TI-ON 

II 

Maria do Céu Lucas Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 50% de sucesso na avaliação 
externa de Matemática 

Avaliar o cumprimento das atividades programadas e programar a 
etapa seguinte, no que se refere a programação robótica, 
videoconferências, matemática, temas culturais. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Pensamento crítico e pensamento criativo, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Planetário IV Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Fomentar o espírito científico nas crianças. Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Saber científico, técnico e tecnológico 

A importância das 
ONG na ajuda ao 
desenvolvimento 

IV 

Jorge Vítor Ramos 
da Silva 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Compreender a importância das ONG e voluntariado na ajuda ao 
desenvolvimento 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Visita de estudo ao 
Museu D. Diogo de 
Sousa 

IV 

Maria Manuela 
Morais 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Aprofundar os conhecimentos adquiridos sobre a presença dos 
romanos no atual território português. Dar cumprimento ao 
subtema do programa do 7º ano: A integração dos povos vencidos 
no Império Romano - a romanização". Sensibilizar os alunos para a 
necessidade de conservação do nosso património; Despertar o 
gosto pela cultura e o sentido estético /artístico; 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e 
artística 

  



 

 

 

 

 

MARÇO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Father’s Day 

I 

Fernanda Soares Alunos, Outros 0% de Abandono Escolar Valorizar a figura paterna. Reconhecer as qualidades da figura 
paterna. Desenvolver a socialização. Produzir pequenos textos 
para um público autêntico. Desenvolver a criatividade do aluno. 
Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa / línguas 
estrangeiras. 

Linguagens e textos, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento 
pessoal e autonomia, Sensibilidade estética e artística 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABRIL 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Programa Executivo 
Júnior 

III 

Maria José Leite 
Manuela Reis 
Elisabete 
Vasconcelos 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Educar para a cidadania. 
Estimular a intervenção política.   

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Visita de estudo à 
Sinagoga, Planetário e 
passeio de barco no 
Rio Douro 

IV 

Maria José 
Rodrigues Dias 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Conhecer o local de culto do judaísmo e os principais dados 
históricos e culturais do povo judeu. Tomar consciência da 
diversidade e beleza do Universo. Fomentar o gosto pela Ciência. 
Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que permitam 
compreender problemas científicos e tecnológicos. Aprofundar os 
conhecimentos adquiridos através da observação/experimentação. 
Ampliar de forma mais contextualizada os conhecimentos 
referentes ao Sistema Solar. Saber estar fora do contexto sala de 
aula num ambiente de convívio e respeito pelas regras de 
convivência social. Contribuir para a formação pessoal e social dos 
alunos. Incentivar a realização pessoal, mediante o 
desenvolvimento de atitudes de autonomia. Promover o convívio 
interturmas. 

Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, 
saúde e ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico 

Ação de formação 
sobre "Escola 
Inclusiva, uma Escola 
para TODOS" 

IV 

Agostinha 
Fernandes 

Pessoal não docente 0% de Abandono Escolar Sensibilizar o pessoal não docente para os desafios da escola 
inclusiva 

Informação e comunicação 

Comemoração do 25 
de abril de 1974 IV 

Filomena Silva, 
Lurdes Gama, 
Manuela Morais 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Desenvolver a memória coletiva -Recordar acontecimento 
marcante da história nacional, atores e conquistas- da liberdade, 
alterações sociais, económicas e políticas 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia, Saber científico, técnico e 
tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Mother's Day 

I 

Fernanda Soares Alunos 0% de Retenção Valorizar a figura materna; Reconhecer as qualidades da figura 
materna; Promover o relacionamento do aluno com a figura 
materna; Desenvolver a socialização; Produzir pequenos textos 
para um público autêntico; Desenvolver a criatividade do aluno; 
Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa / línguas 
estrangeiras. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal 

Dia do Agrupamento / 
Dia do Patrono 

III 

Gastão Veloso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação, Outros 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Divulgar as aprendizagens realizadas pelos alunos na comunidade Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAIO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Braga Romana - 
Reviver Bracara 
Augusta 

III 

Elisabete 
Vasconcelos 
Aurora Barroso 
Maria José Leite 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação, Outros 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Promover e incentivar a criação de atividades que reforcem 
valores e atitudes; articular e socializar com a comunidade e 
proporcionar momentos privilegiados de acesso à cultura e 
conhecimento da história da cidade de Braga. 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 
interpessoal, Sensibilidade estética e artística, Saber científico, 
técnico e tecnológico 

Uma aventura na 
Magikland em 
Penafiel 

IV 

Maria José 
Rodrigues Dias 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Sensibilizar para a defesa do ambiente e para a preservação de 
espaços públicos e bens naturais comuns; Vivenciar os valores 
propostos pela disciplina de EMRC; Desenvolver competências de 
relação interpessoal e de grupo; Saber estar fora do contexto sala 
de aula num ambiente de convívio e respeito pelas regras de 
convivência social; Contribuir para a formação pessoal e social dos 
alunos; Incentivar a realização pessoal, mediante o 
desenvolvimento de atitudes de autonomia; Promover o convívio 
interturmas e reforçar os laços estabelecidos.  

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Visita de estudo ao 
Aquamuseu de Vila 
Nova de Cerveira e 
passeio de barco no 
Rio Minho 

IV 

Maria José 
Rodrigues Dias 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Aprofundar os conhecimentos adquiridos através da observação; 
Conhecer a diversidade de seres vivos do Rio Minho e a sua 
importância na vida das pessoas; Sensibilizar para a defesa do 
ambiente e para a preservação de espaços públicos e bens naturais 
comuns; Vivenciar os valores propostos pela disciplina de EMRC; 
Saber estar fora do contexto sala de aula num ambiente de 
convívio e respeito pelas regras de convivência social; Contribuir 
para a formação pessoal e social dos alunos; Incentivar a realização 
pessoal, mediante o desenvolvimento de atitudes de autonomia;  
Promover o convívio interturmas e reforçar os laços estabelecidos 
ao longo do ano letivo. 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Consciência e domínio do corpo 

Torneio Andebol 

II 

Eduardo Rodrigues 
e Ana Pitães 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Desenvolver a formação desportiva e atitudes positivas face à sua 
prática. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e 
autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do 
corpo 

O Pirilampo Mágico 
III 

Agostinha 
Fernandes 

Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Abandono Escolar Desenvolver competências de planeamento, organização e 
execução em grupo; Desenvolver valores de solidariedade e 
partilha 

Relacionamento interpessoal, Sensibilidade estética e artística 

Visita de estudo 
"Portugal dos 
Pequenitos" 

IV 

Agostinha 
Fernandes 

Alunos 0% de Retenção Adotar comportamentos corretos de segurança rodoviária 
Adotar comportamentos cívicos assertivos  
Promover a autonomia em vários contextos da vida 
Promover as interações sociais                                 

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística 

Dia Mundial da 
Criança 

III 

Junta de Freguesia 
de S. Victor e Junta 
de Freguesia de S. 
Vicente. 

Alunos 0% de Abandono Escolar Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural, dar 
visibilidade as parcerias, proporcionar momentos lúdicos de 
convívio e bem-estar às crianças, manter presentes os direitos da 
criança. 

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente 

Gnration IV Aurora Barroso Alunos 0% de Retenção A partilha de conhecimentos. Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do corpo 

Oficina das 
expressões IV 

Aurora Barroso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Retenção Tornar a escola esteticamente atrativa. Sensibilizar para o trabalho 
comunitário. 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Sensibilidade estética e artística 

Dia Mundial da 
criança III 

Alzira Martins Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Proporcionar um dia divertido às crianças Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, 
saúde e ambiente 

Visita de estudo IV Alzira Martins Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Conhecer o património cultural Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Relacionamento interpessoal, 



 

 

Desenvolvimento pessoal e autonomia, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

 

MAIO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Dádiva de Sangue 
III 

Cristina Cibrão Docentes, Pessoal não 
docente, Encarregados de 
Educação, Outros 

0% de Abandono Escolar Desenvolver práticas de solidariedade Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Consciência e domínio do corpo 

Exposição "Corpo 
Humano - A Ciência 
da Vida" IV 

Maria de Deus 
Lages 

Alunos 0% de Absentismo, 0% de Retenção Consolidar os conteúdos lecionados na disciplina de C. Naturais 
(morfologia e fisiologia do corpo humano); Promover o convívio 
entre os alunos; Estreitar relações; Estimular a curiosidade; 
Diversificar estratégias de ensino e de aprendizagem; Articular 
conteúdos. 

Pensamento crítico e pensamento criativo, Relacionamento 
interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, 
saúde e ambiente, Saber científico, técnico e tecnológico, Consciência 
e domínio do corpo 

Comemoração do Dia 
do Patrono 

IV 
Isabel Teixeira Alunos 0% de Absentismo Dar a conhecer a vida do Patrono do agrupamento, fomentar a 

interação com os diferentes ciclos  

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal 

Simulacro de incêndio 
III 

Isabel Teixeira Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Absentismo Promover comportamentos assertivos em situações de 
perigo/incêndio. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Relacionamento interpessoal, Consciência e domínio do corpo 

Semana da Europa 

IV 

Jorge Vítor Ramos 
Silva 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Conhecer, compreender, o espaço político e económico da União 
Europeia 

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e 
tecnológico 

Evento OPEN DAY - 
Esprominho 

IV 
Técnicas do GAAF e 
docentes 

Alunos, Docentes, 
Encarregados de Educação 

0% de Abandono Escolar Potenciar as escolhas profissionais  Pensamento crítico e pensamento criativo, Desenvolvimento pessoal 
e autonomia, Saber científico, técnico e tecnológico 

Colaboração no 
simpósio da educação 
da Fundação Aga 
Khan 

V 

Isabel candeias Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Valorizar a voz dos Alunos em organizações internacionais Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

Dádiva de Sangue 

III 

Gastão Veloso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação, Outros 

0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção, 75% de 
sucesso na avaliação externa de Português, 
50% de sucesso na avaliação externa de 
Matemática 

Potenciar a dádiva de sangue a toda a comunidade Linguagens e textos, Informação e comunicação, Raciocínio e 
resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do corpo 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

JUNHO 2020 

ATIVIDADE PPM COORD PÚBLICO METAS DO PEA OBJETIVOS PASEO 

Uma aventura no 
Parque Aquático de 
Amarante 

IV 

Maria José 
Rodrigues Dias 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Sensibilizar para a defesa do ambiente e para a preservação de 
espaços públicos e bens naturais comuns; Vivenciar os valores 
propostos pela disciplina de EMRC; Desenvolver competências de 
relação interpessoal e de grupo; Saber estar fora do contexto sala 
de aula num ambiente de convívio e respeito pelas regras de 
convivência social; Contribuir para a formação pessoal e social dos 
alunos; Incentivar a realização pessoal, mediante o 
desenvolvimento de atitudes de autonomia; Promover o convívio 
interturmas e reforçar os laços estabelecidos  

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Consciência e domínio do corpo 

End of the School 
Year Party 

III 
Fernanda Soares Alunos, Outros 0% de Absentismo Desenvolver a competência intercultural Linguagens e textos, Informação e comunicação, Relacionamento 

interpessoal, Sensibilidade estética e artística 

Oficina da ciência viva 
IV 

Aurora Barroso Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

0% de Retenção Partilhar com os colegas as experiências desenvolvidas em 
contexto de sala de aula. 

Informação e comunicação, Saber científico, técnico e tecnológico 

Festa de final de ano 
III 

Alzira Martins Alunos, Encarregados de 
Educação 

0% de Abandono Escolar, 0% de Absentismo Conviver com a comunidade educativa Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Bem-estar, saúde e ambiente, Sensibilidade estética e artística, 
Consciência e domínio do corpo 

Visita ao Parque 
Aquático de Fafe III 

Heitor Silva Alunos 0% de Abandono Escolar Conviver entre pares Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e 
ambiente, Sensibilidade estética e artística, Consciência e domínio do 
corpo 

Artes na Escola 
III 

Adelaide Abreu Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente, Encarregados 
de Educação 

0% de Retenção Divulgar os exercícios mais qualificados e diferenciados realizados 
pelos alunos em contexto de aula de Educação Visual; Conhecer o 
trabalho das outras escolas do Concelho, na produção artística. 

Informação e comunicação, Pensamento crítico e pensamento 
criativo, Sensibilidade estética e artística 

Nona e última reunião 
internacional do 
projeto Erasmus+ E-
M@TI-ON 

II 

Maria do Céu Lucas Alunos, Docentes 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 50% de sucesso na avaliação 
externa de Matemática 

Encerrar o projeto Erasmus+ E-M@TI-ON, com a realização de uma 
mostra de todas as atividades desenvolvidas e a apresentação de 
projetos de robótica, desenvolvidos, ao longo do ano. 

Informação e comunicação, Raciocínio e resolução de problemas, 
Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, 
Saber científico, técnico e tecnológico 

Visita de estudo- 
Percurso pelo Barroco 
Bracarense 

IV 

Lurdes Gama Alunos 0% de Abandono Escolar, 0% de 
Absentismo, 0% de Retenção 

Valorização do Património arquitetónico local. Contacto direto 
com os monumentos civis e religiosos do barroco bracarense.  

Linguagens e textos, Informação e comunicação, Pensamento crítico 
e pensamento criativo, Sensibilidade estética e artística, Saber 
científico, técnico e tecnológico 

Visita de estudo ao 
Gerês com passeio de 
barco na barragem da 
Caniçada 

IV 

Agostinha 
Fernandes 

Alunos 0% de Abandono Escolar, 75% de sucesso na 
avaliação externa de Português, 50% de 
sucesso na avaliação externa de Matemática 

Identificar e vivenciar atividades desportivas e lúdicas da natureza; 
Adotar comportamentos corretos de segurança rodoviária; Adotar 
comportamentos cívicos assertivos; Promover a autonomia em 
vários contextos da vida. Promover as interações sociais.                             

Informação e comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


