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INTRODUÇÃO 
 

 

O Plano Anual de Atividades integra o conjunto de tarefas propostas pelas diferentes estruturas educativas da Escola Básica e 

Secundária do Nordeste e constitui um contributo para a melhor consecução dos objetivos definidos no Projeto Educativo e das metas 

estabelecidas no projeto ProSucesso da escola, o projeto NordetEduca, bem como das medidas/estratégias delineadas nos três eixos de 

ação aí presentes. 

 

O Plano Anual de Atividades é um documento operativo do Projeto Educativo, representando, por isso, um processo dinâmico e flexível e 

com base nos objetivos expressos no Projeto Educativo. 

 

Apesar de todas as metodologias e pedagogias implementadas diariamente no espaço sala de aula, a necessidade de inovar é cada vez 

mais determinante para o sucesso escolar dos nossos alunos. 

 

O espaço Escola deve facultar o recurso a atividades diversificadas, para além das letivas, como forma de contribuir para o processo de 

socialização dos alunos. Esta socialização passa pela vivência de atividades lúdicas e afins dos currículos, as quais se pretendem "sadias" 

e enriquecedoras dos seus percursos de vida enquanto jovens. 

 

O Plano Anual de Atividades agrega um conjunto de atividades curriculares e de enriquecimento curricular, que procurarão a motivação no 

processo ensino aprendizagem e, sem dúvida, irão contribuir para o desenvolvimento intelectual e cultural dos nossos alunos. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

 Contribuir para a formação e realização do indivíduo em termos culturais, cívicos, morais e vocacionais, preparando-o como ser 

consciente, reflexivo e socialmente interventivo. 

 Proporcionar uma dinâmica educativa que permita a descoberta, o desenvolvimento de interesses, aptidões, capacidade de 

raciocínio, espírito crítico e sensibilidades morais e estéticas. 

 Promover a inovação, desenvolvendo competências facilitadoras do saber e do saber fazer. 

 Desenvolver o conhecimento pela cultura local (identidade, língua, história…), perspetivando-o em termos universais e de 

solidariedade e cooperação entre outras realidades culturais. 

 Promover atitudes e hábitos conducentes a uma intervenção autónoma, participativa e consciente, no âmbito familiar, ambiental e 

comunitário, visando uma cidadania plena e democrática. 

 Incentivar a participação da escola na e com a comunidade, constituindo-se como um recurso para a comunidade. 

 Aumentar a participação e corresponsabilização dos Encarregados de Educação na vida da Escola e a interrelação no seio da 

comunidade educativa. 

 Intensificar a articulação curricular intra e inter-departamental. 

 

 

Há que conjugar esforços e desenvolver estratégias que os tornem exequíveis. 
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AVALIAÇÃO 
 

 

Tal como qualquer outro documento, o presente é suscetível de ser avaliado, assumindo sempre uma vertente construtivista e de 

melhoramento aos níveis da planificação, ação e resultados. 

 

Deste modo, a avaliação é feita da seguinte forma: 

 

Avaliação trimestral 

Cada atividade/dinâmica prevista no Plano Anual de Atividades é alvo de avaliação pelos seus dinamizadores. Esta passa pela elaboração de 

relatório uniformizado, que é posteriormente entregue ao Conselho Executivo. Este órgão elabora o relatório trimestral para parecer do 

Conselho Pedagógico, que depois é submetido à aprovação da Assembleia de Escola. 

No final de cada período, é elaborada uma breve reflexão pelos coordenadores dos diferentes departamentos sobre o contributo das 

atividades desenvolvidas para o projeto NordetEduca, que é apresentada ao Conselho Pedagógico para análise da implementação do 

ProSucesso na Unidade Orgânica. 

Avaliação de execução final 

No final do ano letivo, cada dinamizador elabora um relatório uniformizado sobre a totalidade das atividades à sua responsabilidade previstas 

no PAA, que dá conta das atividades cumpridas, anuladas, substituídas ou acrescentadas ao plano inicial. Estes são posteriormente entregues 

ao Conselho Executivo, que elabora o relatório final para parecer do Conselho Pedagógico e que depois o submete à aprovação da 

Assembleia de Escola. Este balanço final  permite, também, ajudar a melhorar e rentabilizar o Plano Anual do ano letivo seguinte. 
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Atividades a desenvolver ao longo do 1.º Período 
CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 

RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

1 a 13 de 
Setembro 

Abertura do ano letivo: 
- verificação / organização de 
documentos  orientadores; 
- organização do quadro de mérito; 
- organização do trabalho a 
desenvolver no ano escolar no 
âmbito do PES, Projeto TIC, 
Direção de Turma, Núcleo e 
Departamentos; 
- manutenção do equipamento 
informático existente; 
- reunião geral de pessoal não docente; 

- reunião geral de docentes; 
- almoço de convívio com pessoal 
docente e não docente; 
-reuniões iniciais de Conselhos de 
Turma. 

Atualizar e otimizar os documentos 
orientadores existentes. 
Divulgar e promover a excelência no 
estudo. 
Promover o trabalho colaborativo e a 
organização do ano escolar. 
Garantir o funcionamento do equipamento 
informático para o início das atividades 
letivas. 
Otimizar o funcionamento dos serviços da 
unidade orgânica. 
Promover o conhecimento sobre a escola. 
Proporcionar a interação entre o pessoal 
docente e não docente. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

CE, com o apoio 
das equipas de 
trabalho a 
designar. 

Fotocópias. 
Material informático. 
Listagem de alunos do 
Quadro de Mérito. 
Programa de Apoio 
Educativo. 
Projeto TIC. 
Propostas para o PAA. 
Anfiteatro. 
Refeitório. 
Salas a designar para 
as reuniões. 

10€ 

9 a 13 de 
setembro 

Sessões de reflexão do projeto 
ProSucesso da Unidade Orgânica e 
da ação dos Prof DA e de 
apresentação do GCVPC a toda a 
comunidade escolar e comunidade 
envolvente. 
 

Divulgar os objetivos, metas e estratégias 
promotoras do sucesso escolar; 
Promover a o sucesso escolar dos alunos; 
Envolver os pais e encarregados de 
educação na vida e sucesso escolar dos 
alunos. 

Toda a 
comunidade 
educativa. 

CE 
Equipa do 
ProSucesso 
Prof DA da UO 
GCVPC 

Anfiteatro. 
Locais a selecionar nas 
freguesias. 

Sem custos. 

13 de 
setembro 

Sinalização do Dia do ProSucesso, 
com a receção aos alunos e entrega 
dos diplomas do Quadro de Mérito. 
 

Sensibilizar os alunos e encarregados de 
educação para as regras de 
funcionamento, socialização e disciplina 
da escola. 
Reconhecer competências e atitudes dos 
alunos que se tenham evidenciado nos 
domínios cognitivo, cultural, pessoal e/ou 

Alunos da UO; 
Encarregados 
de Educação. 
Alunos do 
Quadro de 
Mérito e 
respetivos 

CE 
DT 
Assembeia de 
Escola 
Equipa do 
ProSucesso 

Anfiteatro. 
Salas a designar para 
as turmas. 
Diplomas de Mérito. 

100€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

social. 
Premiar os bons resultados. 
Promover o exercício de uma cidadania 
responsável e ativa. 
Estimular o gosto de aprender e a vontade 
de se autossuperar, incentivando os 
alunos na busca da excelência. 

familiares. 
 

Dinamização da leitura de um dos 
contos do projeto da RRBE «Ler é 
Saudável» na BE. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias e 
projetos regionais.  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Alunos do 5.º 
ano. 

BE 
DEFM 
CDTEB 

Material disponibilizado 
pela RRBE no Kit do 
projeto «Ler é 
Saudável». 

Sem custos. 

13 a 15 de 
setembro 

Receção aos alunos. Familiarizar os alunos ao contexto escolar. 
Sensibilizar os alunos para as regras da 
escola (socialização, disciplina). 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Cartolina. 
Cola. 
Material de pintura. 
Fita-cola. 
Papel de lustro. 

Sem custos. 

26 de 
setembro 

Dia Europeu das Línguas: 
- replicação das atividades patentes 
no site, na sala de aula. 

Consciencialização da diferenciação 
linguística. 

Alunos da 
escola sede. 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 
colunas. 
Placard da escola. 

100€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

Data a definir 
em outubro 

Prevenção do AVC: 
- estudo sobre AVC; 
- teste ao dedo; 
- questionário. 

Prevenir o AVC. Alunos do 
secundário e 
respetivos 
pais. 

PES 
Hospital do 
Divino Espírito 
Santo 

Material disponibilizado 
pelos parceiros na 
atividade. 

Sem custos. 

Sessão Informativa sobre o Regime 
Educativo Especial. 
 
 

Dar a conhecer aos DT e 
Departamentosdo  Pré-Escolar e 1.º Ciclo: 
os procedimentos inerentes ao NEE e ao 
SPO; a aplicação da legislação em vigor, 
nomeadamente das respostas educativas 
do REE; o preenchimento dos vários 
documentos; a abordagem à metodologia 
CIF. 

DT NEE 
SPO 

Material de projeção. Sem custos. 

Estudo sobre “ Perturbações da 
Alimentação e da Ingestão”: 
- 1.ª fase: questionário; 
- 2.ª fase: entrevista 

Estimar prevalências das perturbações da 
alimentação e da Ingestão e identificar 
possíveis “casos” de diagnóstico. 

Alunos do 
secundário. 

PES 
Aluna a fazer o 
Mestrado 

Material disponibilizado 
pelos parceiros na 
atividade. 

Sem custos. 

1 de outubro 

Aprendizagem de canções para 
sinalização do Dia Mundial da 
Música. 

Desenvolver a capacidade de trabalho em 
grupo. 
Desenvolver a capacidade de 
interpretação instrumental. 
Valorizar a Música. 
Utilizar a voz de modo pessoal. 
Desenvolver as acuidades: auditiva, 
visual, táctil e motora. 
Marcar a pulsação. 
Cantar em coro. 
Adquirir conceitos que enriqueçam a 
linguagem e o pensamento musical. 
Aprender a escutar. 

Alunos do 2.º 
ciclo. 

DEFM Fotocópias das 
músicas. 
Instrumentos 
existentes na escola. 

Sem custos. 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Desenvolver a expressividade do corpo e 
da voz. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
Desenvolver a musicalidade. 
Proporcionar experiências com 
instrumentos. 

2 de outubro 

Comemoração do Dia Nacional da 
Água (1 de outubro)  “Água ao 
alcance de todos”:  
- exposição de cartazes alusivos ao 
tema; 
- criação de um espaço preparado 
com jarros com água e copos para 
uso à disposição de todos.  

Promover o consumo da água como 
bebida preferencial das crianças. 
 

Comunidade 
educativa. 

PES 
CE 

Cartolinas. 
Papel A3 e A4. 
Marcadores. 
Jarros e copos. 

2€ 

2 a 6 de 
outubro 

Rastreio de Índice de Massa 
Corporal e de Tensão Arterial.  
Encaminhamento das situações de 
excesso de peso e obesidade para 
a consulta de nutrição, e outras 
situações de risco para o médico de 
família.  

Prevenir e controlar a obesidade e 
magreza na comunidade escolar. 
 

Novas 
matrículas de 
alunos no Pré-
escolar. 
Alunos do 7.º 
ano 

PES 
CSN 
DEFM 

Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 

Sem custos. 

9 a 10 de 
outubro 

Inquérito online “Antes de me 
discriminares, conhece-me!”. 

Sensibilizar para a não discriminação. Alunos do 
secundário. 

PES 
Pessoal externo 
à escola 

Equipamento 
informático. 
Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 

Sem custos. 

10 a 12 de 
outubro 

Como usar uma Biblioteca Escolar. Promover contextos de aprendizagem 
para adquirir conhecimentos de como 
funciona uma biblioteca escolar. Estimular 
a autonomia dos alunos nas vindas à 
Biblioteca Escolar. 

Alunos do 5.º 
ano. 

BE Computador. 
Projetor de vídeo. 
Tela. 
Material fotocopiável. 
Livros. 

2€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Compreender a Biblioteca Escolar como 
um espaço de aprendizagem e de partilha 
de informação. 

15 a 27 de 
outubro 

Celebração do Dia Municipal da 
Igualdade: 
- a estatística e a (Des) igualdade; 
- atividade “Contos Todos 
Contamos”; 
- posar para fotografar numa 
moldura (onde constam crianças de 
todas as cores) e decoração com 
uma frase que nos torne iguais na 
diferença; 
- trajar roupa branca e fita vermelha 
no pulso; 
- elaborar um cartaz,  de acordo 
com a temática do dia (escola 
sede). 
- decorar e/ou escrever, num balão, 
uma frase de acordo com a 
temática (1.º ciclo). 

Propor/dinamizar leituras de várias 
tipologias cuja temática apele à 
consciência pela ainda desigualdade entre 
géneros na sociedade. 
Promover o conhecimento de estudos 
publicados em jornais e revistas de 
qualidade. 
Refletir em estratégias que possam 
colmatar e ultrapassar as desigualdades 
de género na sociedade portuguesa. 
Contribuir para a igualdade e inclusão 
social, cidadania, responsabilidade social 
e promoção e defesa dos direitos 
humanos. 
 

Entender o papel que a arte, fotografia e a 
sua disseminação nas redes sociais   
pode desempenhar na consciencialização 
de que as diferenças contribuem para o 
equilíbrio social.  
Combater as desigualdades da raça e das 
pessoas com deficiência. 

Alunos do 
Vocacional e 
do secundário 
(Filosofia, 
Psicologia, 
Português, 
Sociologia e 
Matemática 
Aplicada às 
Ciências 
Sociais). 
Comunidade 
educativa. 

BE 
DCE 
DCSH 
DP 
NEE 
PES 
GCVPC 

Material informático. 
Contos. 
Cartão. 
Madeira. 
Tintas. 
Cartolina. 
Marcadores. 
Balões. 

10€ 

16 de 
outubro 

Comemoração do Dia da 
Alimentação (16 de outubro): 
- super pequeno-almoço / lanche 
saudável do Nordeste!!! 
- salada de fruta; 
- Sensibilização para a comunidade 
escolar almoçar no refeitório da 
escola. 

Sensibilizar para a melhoraria dos hábitos 
alimentares. 
Prevenir e controlar a obesidade na classe 
estudantil. 

Alunos da 
escola sede. 
Comunidade 
educativa. 

PES 
CE 
DCE 
CSN 
CMN 

Comida saudável: 
fruta, leite, cereais, 
iogurtes… 
Papel de mesa. 

2,5€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Dia da alimentação: 
- elaboração de cartazes; 
- construção da Roda dos 
Alimentos; 
- convívio com preparação de uma 
pequena refeição/lanche; 
- convite a um técnico de saúde 
para uma ação de sensibilização. 

Sensibilizar os alunos para uma 
alimentação equilibrada /saudável. 

Sensibilizar para questões de saúde e 
higiene pessoal. 

Desenvolver atividades de análise e 
tratamento de dados. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Ingredientes para a 
confeção da refeição. 
Cartolinas. 
Cola. 
Material de pintura. 
Fita-cola. 
Papel de lustro. 

50€ 

17 de 
outubro a 7 

de dezembro 

Dia Internacional da Erradicação da 
Pobreza: 
- campanha de solidariedade de 
recolha de roupa, calçado, 
brinquedos para o Instituto de Apoio 
à Criança e de bens alimentares 
para confeção de cabazes, para 
família de alunos mais carenciados; 
- exposição de fotos que revelam 
situações de pobreza;  
- um minuto de silêncio; 
- leitura do manifesto contra a 
Pobreza. 

Sensibilizar para o espirito da 
solidariedade e inclusão social. 
Praticar a solidadriedade. 
 

Instituto de 
Apoio à 
Criança. 
Famílias mais 

carenciadas da 
comunidade 
escolar. 
 

PES 
DCSH 
BE 
DT 
Alunos do 
secundário 
inscritos em 
EMRC 

Cartolinas. 
Marcadores. 
Caixa de cartão. 

Sem custos. 

22 a 31 de 
outubro 

Halloween - Biblioteca e Oficina das 
Bruxas. 

Promover a leitura de obras/textos/contos 
em línguas estrangeiras.  
Sensibilizar para a diversidade cultural e 
linguística. 
Motivar os alunos para a língua inglesa.  
Desenvolver as competências léxico-
linguísticas.  
Alargar horizontes culturais. 

Alunos do 7.º 
ano. 

BE 
DLE 
DCE 

Frascos. 
Tintas. 

30€ 

24 de 
outubro 

Teatro «ID, a tua marca na net». Alertar os alunos para os perigos da 
internet numa perspetiva de utilização 
segura e consciente.  

Alunos do 5.º 
ao 12.º ano. 
Comunidade 

BE 
Diretores de 
Turma 

Auditório Municipal. Sem custos. 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Promover uma utilização segura e 
criteriosa da internet pela comunidade de 
alunos. 
Desenvolver atividades pedagógicas com 
o intuito de promover a reflexão sobre a 
segurança na Internet. 
Conhecer o paradigma das redes sociais, 
a sua importância e os seus perigos, 
assim como uma utilização correta e 
controlada. 

educatica. Docentes de TIC 
CMN 

31 de 
outubro 

Halloween: 
- decoração do espaço escolar; 
- visualização, na sala de aula, de 
filmes de terror ou outros; 
- concurso de chapéus; 
- confeção de bolos alusivos ao 
tema. 
 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 
. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa; 
. desenvolver as competências léxico-
linguísticas. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. aprofundar os temas da cultura anglo-
saxónica, mediante a pesquisa, seleção e 
tratamento de informação; 
. alargar os horizontes culturais; 
. contribuir para a formação pessoal e 
social do aluno; 
. incutir o espírito crítico e de pesquisa; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 
tradição do país; 
. saborear produtos gastronómicos típicos 
da festividade; 

Alunos dos  

1.º, 2.º, 3.º 

ciclos e Ensino 

Secundário. 

Comunidade 

educativa. 

 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 
colunas. 
Placard da escola. 
TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

200€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

. reforçar a vertente lúdica e cultural da 
Escola, visando combater o absentismo e 
abandono escolares; 
. proporcionar atividades lúdicas / 
educativas nos tempos não letivos; 
. contribuir na melhoria no processo de 
Ensino – Aprendizagem; 
. desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação; 
. aprofundar formas consistentes de 
relação entre os planos curriculares, 
atividades de complemento curricular e 
extracurriculares; 
. desenvolver atitudes reveladoras de 
crescente independência face ao 
professor e aos colegas; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

Data a definir 
em 

novembro 

Convívio Desportivo e Corta Mato, 
com Jogos Tradicionais (deverá ser 
realizado em data anterior ao Corta-
Mato Fase Escola). 

Proporcionar um convívio entre os alunos, 
professores e auxiliares da escola. 
Promover o gosto pela prática das 
atividades físicas e desportivas. 
Conhecer as tradições e património 
cultural da comunidade e praticar jogos. 

Alunos do pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DEFM 

Material Desportivo. Sem custos. 

2 a 30 de 
novembro 

Educação financeira: 
- dinamização do conto «A galinha 
dos ovos de ouro» com fantoches; 
- construção de marcadores de 
livros com provérbios associados à 
poupança; 
- dinamização da palestra "Gestão 
do orçamento familiar - Dicas de 
poupança", promovida em parceria 

Consciencilizar o aluno para a 
necessidade da poupança e de evitar o 
desperdício numa sociedade altamente 
consumista. 
Conscilencilizar a comunidade educativa 
da importância de poupar recursos 
(financeiros ou ambientais) para promover 
um futuro sustentável. 
Ceder dicas de poupança que os alunos 

Alunos do 5.º 
ano. 
Comunidade 
educativa. 

Clube de 
Empreendedorismo 

BE (e Clube de 
Leitura) 
ACRA 

Equipamento 
informático. 
Tecidos. 
Linhas. 
Papel. 

35€ 
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RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

com a Associação dos 
Consumidores da Região dos 
Açores. 

possam aplicar no seu quotidiano. 
Encorajar a poupança e o correto uso do 
dinheiro.  
Incentivar à participação em atividades 
criativas.  
Promover a leitura e a recolha de 
património oral. 

13 de 
novembro a 

15 de 
dezembro 

Teatro - O Natal das Bruxas: 
- Dramatização do texto «O Natal 
das Bruxas». 

Contatar com textos de várias naturezas. 
Promover a competência da leitura e do 
prazer desta.  
Dinamizar um momento lúdico-
pedagógico. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
Docentes de 
EVT 
Docentes de EM 

Vestuário adequado. 
Papel cenário. 
Tintas. 
Marcadores. 

20€ 

15 de 
novembro 

Corrida de Fase de escola do  
Corta-mato (Escalão/sexo). 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
secundário. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 

Corta-Mato Fase Escola. Promover o gosto pela prática das 
atividades físicas e desportivas. 
Desenvolver a resistência geral. 

Alunos 
apurados do 
4.º ano. 

DEFM Transporte. Sem custos. 

23 de 
novembro 

Thanksgiving Day: 
- decoração do espaço. 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 
. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa; 
. desenvolver as competências léxico-
linguísticas. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. aprofundar os temas da cultura anglo-

Alunos dos  

1.º, 2.º, 3.º 

ciclos e Ensino 

Secundário. 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 

150€ 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

saxónica, mediante a pesquisa, seleção e 
tratamento de informação; 
. alargar os horizontes culturais; 
. contribuir para a formação pessoal e 
social do aluno; 
. incutir o espírito crítico e de pesquisa; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 
tradição do país; 
. reforçar a vertente lúdica e cultural da 
Escola, visando combater o absentismo e 
abandono escolares; 
. proporcionar atividades lúdicas / 
educativas nos tempos não letivos; 
. contribuir na melhoria no processo de 
Ensino – Aprendizagem; 
. desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação; 
. aprofundar formas consistentes de 
relação entre os planos curriculares, 
atividades de complemento curricular e 
extracurriculares; 
. desenvolver atitudes reveladoras de 
crescente independência face ao 
professor e aos colegas; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 
colunas. 
Placard da escola. 
TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

27 de 
novembro a 

4 de 
dezembro 

Feira do jogo didático Dar a conhecer os novos jogos 
educativos. 
Proporcionar formas de aprendizagem 
lúdicas. 
Proporcionar condições à comunidade 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
Clube de 
Empreendedorismo 

Eudactica 

Cartolinas. 
Fotocópias. 

Sem custos. 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

escolar de adquirir jogos a preços mais 
acessíveis. 

28 de 
novembro 

Celebração do Dia da Escola: 
- exposição fotográfica sobre a 
escola; 
- passagem de filme sobre a 
escola; 
- apresentação oficial do novo 
logótipo; 
- atividade de parabéns à escola 
com balões; 
- cerimónia de entrega de diplomas 
aos cursos que finalizaram o 
Vocacional, Profij e Profisional. 

Estimular nos alunos, docentes e pessoal 
não docente o orgulho e sentimento de 
pertença à EBS do Nordeste. 
Reunir a comunidade escolar para 
celebrar o aniversário da escola. 
Reconhecer as competências dos alunos 
que finalizaram os seus cursos. 
Promover o empenho na conclusão da 
certificação escolar. 

Comunidade 
educativa. 

CE 
AE 
Clube Forte 
Musiccal 
 

Sala de convívio. 
Expositores. 
Material de som e de 
projeção. 
Balões 
Cartolinas e 
marcadores. 
Diplomas dos cursos. 

5€ 

30 de 
novembro a 

7 de 
dezembro 

Quem vê caras, não vê doenças: 
- exposição fotográfica para 
assinalar o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência. 

Perceber que as doenças de foro 
psicológico não são necessariamente 
castradoras do relacionamento 
interpessoal.  
Promover condições para que a tolerância 
e o respeito pela diferença sejam uma 
constante. 
Refletir sobre os papéis desempenhados e 
observados por pessoas que representam 
diferenças. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
PES 
AFA 

Expositores. 
Fotografias. 

Sem custos. 

Dezembro 

Entoação de canções de Natal. Desenvolver a capacidade de trabalho em 
grupo. 
Desenvolver a capacidade de 
interpretação instrumental. 
Valorizar a Música. 
Utilizar a voz de modo pessoal. 
Desenvolver as acuidades: auditiva, 
visual, táctil e motora. 

Alunos do 2.º 
ciclo. 

DEFM Fotocópias das 
músicas. 
Instrumentos 
existentes na escola. 

Sem custos. 
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MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Marcar a pulsação. 
Cantar em coro. 
Adquirir conceitos que enriqueçam a 
linguagem e o pensamento musical. 
Aprender a escutar. 
Desenvolver a expressividade do corpo e 
da voz. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
Desenvolver a musicalidade. 
Proporcionar experiências com 
instrumentos. 
Sensibilizar os alunos para a música de 
Natal. 

Natal: 
- elaboração de trabalhos 
relacionados com o Natal; 
- atividades recreativas e culturais; 
- convite aos encarregados de 
educação para a participação da 
comemoração desta quadra. 

Reconhecer a importância e o significado 
do Natal nascimento de Jesus. 
(Família, partilha, consideração pelos 
outros, trabalho, respeito). 
Promover a comunicação família/escola. 
Pesquisar tradições e costumes locais. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Cartolina normal e 
canelada. 
Cola. 
Papel de lustro de 
várias cores. 
Papel metalizado de 
várias cores. 
Papel crespo. 
Agrafos. 
Fita-cola. 
Material de pintura. 
Algodão. 
Figuras de natal e 
enfeites. 

50€ 

2 de 
dezembro 

Comemoração do Dia Mundial da 
Sida: 
- concurso de laços; 
- exposição dos laços a 30 de 

Promover os direitos. 
Sensibilizar para a prevenção de 
determinadas doenças. 

Alunos da 
escola sede. 

PES Cartolina. 
Marcadores. 

Sem custos. 
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RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

novembro. 

4 de 
dezembro 

Ciclo de Cinema e Pessoa com 
Deficiência. 

Estimular a visita à Biblioteca. 
Sensibilizar a comunidade educativa para 
a adequação de respostas às 
necessidades educativas especiais. 
Refletir sobre os papéis desempenhados e 
observados por pessoas que representam 
diferenças. 
Promover condições para que a 
comunidade escolar desenvolva valores 
de respeito e tolerância para com os 
demais. 
Acessibilizar os meios de informação à 
comunidade escolar.  

Alunos do 5.º 
ano. 

BE 
NEE 
PES 

Equipamento 
informático. 
Guiões de visulaização 
do filme. 

Sem custos. 

Dia da Pessoa com Deficiência: 
- sessão de “Um conto sem 
palavras”; 
- sessões de sensibilização para 
com as limitações auditivas. 

Sensibilizar a comunidade para o 
problema da falta de audição e dos 
constrangimentos que daí advêm na 
interação interpessoal. 

Alunos do 6.º 
ano e do 9.º 
ano. 

BE 
PES 
NEE 
Associação 
Língua Gestual 
Portuguesa 
ASISM 

Equipamento 
informático. 
Livros. 

Sem custos. 

7 de 
dezembro 

Jantar de Natal para pessoal 
docente e não docente, incluindo 
familiares. 

Proporcionar a interação entre elementos 
da comunidade escolar. 

Comunidade 
educativa. 

CE Refeitório. Sem custos. 

11 a 15 de 
dezembro 

Contos de Natal na BE. Promover a competência e o prazer da 
leitura. 
Contatar com textos de origem diversa 
para compreender como se assinala a 
quadra natalícia noutros países. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
DP 

Livros. 
Peças decorativas de 
EVT. 
 

50€ 

Elaboração de poemas e 
mensagens de Natal no contexto de 
sala de aula, publicação no Jornal 

Promover valores. 
Fomentar o gosto pela expressão escrita. 
Promover o gosto pela leitura do texto 

Alunos da 
escola sede. 

DP 
Clube de Leitura 

Cartolinas (18). 
Cola (5). 
Marcadores (dos 

10€ 
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RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Escolar e exposição dos mesmos. 
Leitura e análise de poemas 
alusivos à época. 

poético. alunos). 

Natal: 
- decoração da sala de convívio; 
- construção de um presépio e de 
uma árvore de Natal. 

Incentivar o espírito natalício de partilha e 
solidariedade. 
Desenvolver aptidões técnicas e manuais. 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Papel. 
Cartão. 
Cola branca e cola 
quente. 
Tintas. 
Spray. 
Madeira. 
Pregos. 
X-atos e utensílios e 
ferramentas diversos. 
Reutilização de 
diversos materiais. 

Sem custos. 

Elaboração de cabazes de Natal. Promover o espírito Natalício, apelando a 
valores como solidariedade, fraternidade e 
respeito pelo próximo. 
Exercitar a cooperação e partilha. 
Desenvolver a consciência cívica e moral. 

Famílias de 
alunos 
carenciados. 

CDTEB Donativos recolhidos 
pelos alunos. 
Caixas de cartão. 

Sem custos. 

Christmas: 
- decoração do espaço escolar; 
- exploração das atividades 
patentes nos manuais 
 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 
. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa; 
. desenvolver as competências léxico-
linguísticas. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. aprofundar os temas da cultura anglo-
saxónica, mediante a pesquisa, seleção e 
tratamento de informação; 

Alunos dos  

1.º, 2.º, 3.º 

ciclos e Ensino 

Secundário. 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 

150€ 
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. alargar os horizontes culturais; 

. contribuir para a formação pessoal e 
social do aluno; 
. incutir o espírito crítico e de pesquisa; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 
tradição do país; 
. reforçar a vertente lúdica e cultural da 
Escola, visando combater o absentismo e 
abandono escolares; 
. proporcionar atividades lúdicas / 
educativas nos tempos não letivos; 
. contribuir na melhoria no processo de 
Ensino – Aprendizagem; 
. desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação; 
. aprofundar formas consistentes de 
relação entre os planos curriculares, 
atividades de complemento curricular e 
extracurriculares; 
. desenvolver atitudes reveladoras de 
crescente independência face ao 
professor e aos colegas; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

colunas. 
Placard da escola. 
TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

14 de 
dezembro 

Da música para a poesia...da 
poesia para a sala de aula. 

Promover a leitura de textos/poemas em 
línguas estrangeiras.  
Sensibilizar para a diversidade cultural e 
linguística. 
Motivar os alunos para a língua inglesa e 
francesa.  
Desenvolver as competências léxico-

Comunidade 
educativa. 

BE (Clube de 
Leitura) 
DLE 
DP 

Fotocópias. Sem custos. 
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RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

linguísticas. 
Alargar horizontes culturais. 

15 de 
dezembro 

Torneio de Matraquilhos. Promover o fair-play e a competitividade 
entre colegas. 

Alunos da 
escola sede. 

AE Mesa de matraquilhos. 
Prémios para 1.º e 2.º 
lugares. 

10€ 

Torneio de Voleibol. Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
secundário. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 

Festa de Natal na escola sede. Promover o convívio entre alunos, 
professores e encarregados de educação. 

Comunidade 
educativa. 

AE 
CDTB 
(apoio do CE, 
CDTS e Clube 
Forte Musical) 

Equipamento de som. Sem custos. 

Projeção do filme português “Natal”, 
com base no conto de Miguel 
Torga. 

Fomentar o gosto por obras literárias 
portuguesas. 
Incutir valores de solidariedade e respeito. 
Contactar com obras do programa através 
das novas tecnologias. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Equipamento de 
projeção e de som. 
Anfiteatro. 

Sem custos. 

Data a definir 
no período 

Concurso de Rosa-dos-Ventos (se 
não se realizar neste período, será 
no 2.º). 

Fomentar o gosto pela disciplina de 
Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
da localização geográfica no dia-a-dia. 
Fomentar o espírito criativo e crítico dos 
alunos. 

Alunos do 7.º 
ano. 

DCSH Material dos alunos. Sem custos. 

15 a 20 de 
dezembro 

Encerramento do período: 
- reuniões de avaliação do 1.º 
período; 
- divulgação da avaliação do 1.º 

Assegurar a normalidade na realização 
dos conselhos de turma e na conclusão do 
período. 

Pessoal 
docente. 
Alunos. 
Encarregados 

CE 
CDTEB 
CDTES 

Fotocópias. 
Material informático. 
Pessoal docente. 

1500€ 
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período*. 
 
* A entrega das avaliações só decorrerá no início do 
período subsequente para as turmas da escola sede. 

de educação. 

Ao longo do 
período 

Divulgação do Plano de Evacuação 
das Escolas do concelho. 
Requalificação da sinalização 
gráfica da Escola. 
Elaboração de cartazes. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 

Comunidade 
educativa. 

CPC 
DT 

Material de Papelaria. 
Material da reprografia. 
Tinta de água, pincéis 
e trinchas. 
Plástico autocolante. 
Materiais diversos. 

100€ 

Simulação de risco sísmico – 
Prevenção/Preparação. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 

Comunidade 
educativa. 

CPC 
CE 

Campainhas. Sem custos. 

Levantamento das crianças com 
NEE e NSE em todas as escolas da 
UO. 
 Avaliação ao longo do ano letivo de 
situações de saúde, doença ou 
incapacidade e eventual 
encaminhamento.   

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE (Necessidades de Saúde 
Especiais e Necessidades Educativas 
Especiais). 

Alunos da UO PES 
NEE 

Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 

Sem custos. 

Projeto de Natação Adaptada. Promover o desenvolvimento global do 
indivíduo, tanto nos aspetos fisiológicos e 
funcionais, como nos aspetos 
psicomotores, psicológicos e/ou sociais. 
Promover a consciencialização do próprio 
corpo. 

Alunos com C. 
Esp. Individual 
que irão 
integrar a 
Unidade 
Socioeducativa 

NEE 
CMN 

Piscina do Complexo 
Desportivo de Água do 
Pau. 
1 ou 2 Docentes do 
NEE. 
1 Assistente 

Sem custos. 
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Proporcionar vivências/experiências no 
meio aquático a crianças com problemas 
afetivos e de comunicação.  
Promover o desenvolvimento psicomotor 
no meio aquático. 

 Operacional. 

Avaliação especializada de alunos 
sinalizados pelos professores, por 
manifestarem dificuldades em 
acompanhar o Currículo. 

Promover o sucesso escolar. Alunos 
sinalizados da 
UO. 

SPO 
NEE 

Material do SPO. Sem custos. 

Jogos Desortivos Escolares: 
- treinos das Equipas de 
Futsal/Secundário que participarão 
nos JDE Secundário; 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 2.º ciclo; 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 3.º ciclo. 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
secundário. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 

Exposição de trabalhos pontuais 
desenvolvidos pelos alunos, nas 
diferentes áreas curriculares do 
Departamento. 

Potenciar o desenvolvimento individual, 
social e cultural, dos alunos 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Sala de convívio da 
escola sede. 

Sem custos. 

“O PERIGO ESPREITA”: 
- recolha de situações de perigos 
vários, denunciadas através de 
fotografias. 
- participar no jornal da Escola. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 
Adquirir hábitos de segurança. 
Desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 

Comunidade 
educativa. 

CPC Material da reprografia. Sem custos. 



Página | 22  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Controlo do cumprimento do Plano 
Regional de Vacinação (PRV).  
 

Avaliar o cumprimento do PRV na 
comunidade educativa. 

Alunos com 5 
e 12 anos. 
Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

PES Material disponibilizado 
CSN. 

Sem custos. 

Registo de alunos com NSE/NEE 
por tipo (deficiência física, mental 
e/ou doença crónica), por grau de 
ensino, encaminhados, tratados 
e/ou em tratamento.       

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE (Necessidades de Saúde 
Especiais e Necessidades Educativas 
Especiais). 

Alunos da UO. ESE Dados fornecidos pela 
escola. 

Sem custos. 

Registo de ocorrência de acidentes: 
- monitorização e registo de 
ocorrência de acidentes; 
- envio dos registos de acidentes 
para a enfermeira da saúde escolar;            
- envio dos registos de acidentes 
para a DRS. 

Monitorizar os acidentes nos 
estabelecimentos de ensino da UO. 
Detetar situações deficientes em higiene e 
segurança nos estabelecimentos de 
ensino. 

Alunos da UO. PES Registos de 
ocorrências. 
Equipamento 
informático. 

5€ 

Biblioteca e Aprendizagens. Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Planificar e diversificar atividades que se 
alinhem com a execução do currículo. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 
Estimular na comunidade o prazer de ler e 
o interesse pela cultura local, regional, 
nacional e universal. 
Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 
Grelhas de 
observação.  
Acervo documental 
próprio e que transita 
de outras bibliotecas. 
Revistas de interesse 
educativo. 
Jornais. 
Subscrição da   revista 
educativa Visão Júnior 
(continuidade). 

500€ 
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conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 

Banco de Provas e Exames. Auxiliar os docentes na sua preparação 
para a realização de provas/exames de 
aferição, final de ciclo ou de acesso ao 
ensino superior. 
Promover o espaço da BE como centro de 
estudo e acompanhamento ao mesmo.  
Estimular o sucesso académico, 
melhorando o desempenho dos alunos 
nas provas finais.  
Promover hábitos e métodos de trabalho e 
estudo. 
Contribuir para o aumento da autoestima e 
motivação. 
Promover a autonomia na realização das 
suas próprias aprendizagens.  
Compreender informação obtida através 
de pesquisa. 
Desenvolver a habilidade oral e escrita.  
Compreender os textos lidos e escritos. 
Facultar as ferramentas para a auto e 
heteroavaliação.  
Realizar provas modelo de exame. 

Alunos da 
EBSN. 

BE 
Secretariado de 
Exames 
Departamentos 
AE 

Provas/exames e 
critérios de correção 
em suporte papel. 
Computador com 
acesso à net. 

Sem custos. 

Construção de Netiquetas. Promover uma utilização segura e 
consciente das potencialidades da 
internet. 
Promover uma utilização segura e 
criteriosa da internet pela comunidade de 
alunos e pais. 
Disponibilizar informações que ajudem a 
orientar as crianças e adolescentes, 

Comunidade 
escolar 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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referindo os benefícios e riscos de 
utilização da internet. 
Pensar sobre os cuidados e as 
possibilidades de comunicação por meio 
da internet com todos que estão próximos, 
são responsáveis, cuidam, ou educam 
crianças e adolescents. 
Compartilhar cuidados a serem tomados 
em relação ao abuso on-line e à 
pornografia infanto-juvenil na internet. 
Apontar caminhos sobre o modo mais 
seguro de "navegar" na internet. 

Literacia digital: 
- atualização do blogue da 
biblioteca escolar; 
- promoção e atualização da página 
no facebook para divulgação de 
atividade. Reformulação e 
promoção do blogue da BE; 
- dinamização de concursos 
escolares on line. 

Desenvolver as literacias tecnológica e 
digital, da informação e dos média. 
Incrementar a diversificação de 
metodologias no processo de ensino e 
aprendizagem, a interdisciplinaridade e a 
articulação com a biblioteca escolar. 
Contribuir para o combate à iliteracia 
digital. 
Auxiliar os alunos no processo de 
aquisição e gestão da informação. 

Comunidade 
escolar 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

B.E.C.R.E.A ao domicílio. Criação de condições de acesso, na 
biblioteca, na sala de aula, em casa e 
online, a uma variedade de recursos para 
recreação e suporte à aprendizagem, de 
modo a facultar experiências de leitura e 
procura de informação, que fomentem a 
criação de leitores críticos e motivados. 
Promover o acesso a todos os alunos e 
pais/encarregados de educação a 
recursos educativos variados. 

Comunidade 
escolar 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 
Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 
conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 
Promover o acompanhamento dos 
pais/encarregados de educação no 
processo de ensino-aprendizagem do 
aluno. Aceder, através de vários 
dispositivos, à informação pretendida. 

Organização do wikijornal escolar 
«Mirateca»para divulgar e promover 
as atividades da BE. 

Adaptar as TIC às necessidades da 
comunidade escolar. 
Promover condições para aceder às 
notícias da BE on line e no domícílio. 
Envolver toda a comunidade escolar 
(professores, alunos, pais, familiares e 
amigos), num projecto aliciante, o que não 
acontece com o Jornal tradicional em 
papel. 
Permitir a interactividade com tecnologias 
actuais, nomeadamente o Facebook e o 
Youtube. 

Comunidade 
escolar 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Concurso de leitura: «O leitor do 
mês»/«A turma leitora do mês». 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 
CE 

Livros. 
Ficha de requisição de 
livros. 
Fichas de leitura. 
Certificados. 

50€ 
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Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Prémios. 
 

Leituras de Conforto e Livro 
lido/Livro Visualizado (rubrica no 
blogue, com sugestões e sinopses 
de leitura complementadas com 
links para adaptações 
cinematográficas). 

Proporcionar à comunidade dos 
pais/encarregados de educação propostas 
de leitura e respetivas sinopses.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Apresentar a adaptação de obras da 
literatura ao cinema. 

Comunidade 
educativa. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Aniversários com leituras: 
- presentear o pessoal docente e 
não docente, no dia do seu 
aniversário, com um cartão de 
felicitações em suporte físico ou 
digital onde conste uma sugestão 
de leitura e a respetiva sinopse. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 
clássicas e contemporâneas. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 

Pessoal 
docente e não 
docente da 
UO. 
 

BE Livros. 
Cópias a cores. 

Sem custos. 

Histórias a Tiracolo: 
- leitura a partir de uma obra que o 
educador sugerirá ao encarregado 
de educação e que o aluno 
transportará numa mala a tiracolo. 

Proporcionar aos pais a oportunidade de 
promover uma leitura e a realização de 
uma atividade prática a partir desta. 
Envolver a comunidade educativa na 
promoção da leitura e na aquisição e 
consolidação de hábitos de leitura entre os 
alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Alunos do 
ensino pré-
escolar. 
Encarregados 
de educação 
do ensino pré 
escolar. 

BE 
DPE 

Malas de cartão. 
Livros papel. 
Lápis de cor. 
Canetas de cor. 
Imagens. 
 

50€ 

Neste mês, quem faz anos?: 
- fixação à entrada da BE de uma 
imagem do autor e de uma das 

Fomentar o conhecimento de autores e 
das respetivas obras literárias. 
Prestar homenagem aos escritores. 

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 

Cópias a cores. Sem custos. 
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suas obras e divulgação no blogue 
da BE e na página de facebook. 

Divulgar a sua obra perante a 
comunidade.  
Motivar o gosto pela leitura. 
Alargar horizontes culturais. 

Bibliotecas de Turma - 1º ciclo. Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 
clássicas e contemporâneas. Desenvolver 
as competências da leitura e escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 
Envolver os encarregados da educação na 
prática da   leitura.  

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
Biblioteca Daniel 
de Sá 
D1.ºC 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 

Leituras Concelhias: 
- disponibilização no blogue da 
Biblioteca Escolar de um campo da 
responsabilidade dos encarregados 
de educação com propostas da 
leitura. 

Proporcionar à comunidade um espaço 
para partilhar as suas propostas de leitura.  
Apresentar obras recomendando a sua 
leitura. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 

Comunidade 
educativa 

BE 
Associação de 
Pais 

Livrs. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Clube de leitura «Palavras Vivas». Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Constituirem-se como alunos modelo para 
os do 1º ciclo e pré-escolar no âmbito do 
gsosto pela leitura. 
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Alus no Pré-
escolar. 
Alunos do 1. 
Ciclo. 
Membros do 
Clube de 
Leitura. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
D1.ºC 
Clube 
Empreendedorismo 
CE 
CMN 

Livros. 
Computadores. 
Almofadas. 
Folhas brancas. 
Cartolinas. 
Guiões de leitura. 
Outros materiais. 

100€ 
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Desenvolver competências linguísticas 
quer a nível escrito quer oral.  
Exercitar a capacidade de retenção de 
informação e criatividade. 

Ler verde. Refletir sobre a importância e o papel da 
educação ambiental. 
Capacitar os alunos para plantar, 
preservar e recuperar áreas verdes na 
escola e comunidade, visando formar 
cidadãos que interagem e participem de 
forma ativa na recuperação do meio 
ambiente. 
Consciencializar o aluno para a 
necessidade de pensar no problema do 
lixo, nas formas de coleta e destino, na 
reciclagem, nos responsáveis pela 
produção e destino na escola, em casa e 
em espaços comuns. 
Incentivar os alunos a preservar e 
conservar o ambiente em que vive. 
Promover atitudes de conservação do 
meio ambiente, sobretudo aquelas que os 
próprios podem ter em seu dia-a-dia. 
Incentivar e promover o trabalho coletivo e 
a cooperação entre os alunos e os 
professores, entre a escola e a 
comunidade, para transformação humana 
e social, alcançando a preservação e a 
recuperação do ecossistema. 

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
D1.ºC 
SPEA 
Serviços 
florestais de 
Nordeste 
MUSAMI 

Livros. 
Equipamento 
Informático. 
Cartão. 
Cartolina. 
Folhas EVA. 
Elástico. 

20€ 

Contos com animais - animais que 
falam: 
- dinamização de leituras, fábulas. 

Promover hábitos de leitura. 
Dar a conhecer novas propostas de 
literatura infantil. 

Alunos do Pré-
escolar. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
Clube de 

Livros. 
Cartolinas. 
Cola. 

30€ 
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Promover a reflexão através da 
moralidade expressa na fáula. 
Contribuir para a formação de valores nos 
alunos,   enfatizando a valorização da 
transmissão, construção e reconstrução 
de conhecimentos, formação de atitudes e 
valores, através do processo ensino e 
aprendizagem de uma maneira 
significativa e prazerosa. 

Empreendedorismo Outros materiais de 
EVT. 

Elos de leitura: 
- apresentação de uma proposta de 
leitura de uma turma a outra, sob o 
compromisso desta apresentar 
outra leitura a outra turma. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Alunos do 2.º 
ciclo, do 3.º 
ciclo e do 
ensino 
secundário. 

BE 
DP 

Livros. 
Equipamento de 
projeção. 

Sem custos. 

Uma manhã com um escritor: 
- receção ao/à escritor/a e 
promoção da leitura da sua obra 
artística. 

Despertar no aluno o interesse pela 
leitura. 
Dar a conhecer a obra literária de um 
escritor. 
Alargar horizontes culturais. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DP 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

20€ 

Leituras de Transição: 
- dinamização de leituras pelo Clube 
de Leitura junto dos alunos do 4.º 
ano, no final de cada período. 

Promover a leitura da obra recomendada 
pelas metas curriculares de português, 
PNL e PRL. 
Desenvolver diferentes trabalhos 
relacionados com a leitura, de modo a 
chamar atenção e despertar o interesse e 
o gosto dos alunos pela leitura. 
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português. 
Estimular a pesquisa e a visita à 
Biblioteca. 

Alunos do 4.º 
ano. 

Clube de Leitura 
CE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

15€ 
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Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 
saber. Promover o trabalho colaborativo 
entre os alunos. 
Promover laços de influência através da 
apresentação de leituras de alunos de 1º e 
2º ciclos. 

Concurso de ortografia. Despertar no aluno o interesse pela escrita 
correta. 
Estimular a compreensão oral para 
desenvolver uma escrita correta. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Desenvolvimento da competência 
ortográfica dos alunos.  
Dar a conhecer excertos de obras do PRL 
e PNL. 

Alunos dos 4.º, 
5.º, 6.º e 7.º 
anos. 

BE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Fichas. 
Grelhas de correção. 

Sem custos. 

Também sou leitor: 
- convite aos pais e outras 
personalidades para participarem 
no clube de leitura/sala de aula   e 
outras atividades. 

Envolver a comunidade educativa na 
promoção da leitura e na aquisição e 
consolidação de hábitos de leitura entre os 
alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Membros do 
Clube de 
Leitura. 
Alunos da UO. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Momentos on line: 
- monitorização e divulgação do 
espaço reservado para trabalhos de 
pesquisa online, ebooks e acesso a 
REA. 

Dotar a BE de um espaço fisico e virtual 
para desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, leitura e estudo. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
CE 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Catalogação do acervo da 
Biblioteca Escolar. 

Catalogar e atualizar o fundo documental 
(material livro e não livro) da BE.  
Detetar os pontos fracos da coleção e 
colmatar as áreas deficitárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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Desbaste do acervo. Atualização do acervo. 
Ampliação do espaço para armazenagem 
de documentos atualizados. 
Agilizar a retirada e reposição dos 
documentos. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Cooperação com o jornal 
«Miradouro»: 
- participação no jornal escolar 
«Miradouro»; 
- enriquecimento da rubrica 
«Sugestão de Leitura», na qual um 
professor/convidado apresentará 
uma sugestão de leitura assim 
como a sua sinopse. 

Divulgar à comunidade educativa as 
atividades desenvolvidas no âmbito da 
promoção da leitura por parte da BE. 
Promover o Clube de Leitura junto da 
comunidade educativa. 
Incentivar o gosto pela leitura. 
Promover a leitura de textos de tipologias 
diversas.  
Difundir obras literárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 
Fotocópias. 

Sem custos. 

Promoção do espaço para 
exposições e outras atividades 
pedagógicas. 

Dinamizar o espaço da BE com 
exposições, peddy papers e outras 
atividades lúdicas e pedagógicas. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Comunidade 
educativa 

Equipamentos 
diversos, desde 
informáticos até 
manuais. 

Sem custos. 

Estruturação de uma Política de 
Desenvolvimento da Coleção: 
- estruturação de uma PDC. 

Cumprir a missão e os objetivos da BE, 
partindo dos documentos gerais 
(Manifesto da Unesco e Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). 
Cumprir objetivos específicos. 
Apoiar a gestão e instrumentos da linha de 
ação do PB. 
Avaliar necessidades dos utilizadores. 
Definir as linhas orientadoras da aquisição 
e desenvolvimento da coleção. 
Operacionalizar o orçamento da BE. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Departamentos 
AE 

Apenas recursos 
financeiros. 

500€ 

Sistema de empréstimos entre 
bibliotecas: 
- gestão cooperativa e uso 

Prover a BE de obras atualizadas e 
recomendadas nos documentos das 
Metas Curriculares, PNL e PRL. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 
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partilhado do acervo documental 
entre a BE e Biblioteca Municipal 
para fazer face às necessidades 
expressas pela comunidade de 
utilizadores (desde o ensino pré 
escolar ao secundário); 
- benefício do sistema de 
empréstimo da BPAPD de 25 livros 
mensais para circular apenas na 
EBS do Nordeste; 
- benefício do sistema de 
empréstimo da biblioteca Daniel de 
Sá de 100 livros por trimestre. 
 
Todos os livros recebidos são espalhados 
pela EBS em expositores. 

Proporcionar à comunidade o contato com 
obras de literatura clássica e 
contemporânea.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 

Biblioteca Daniel 
de Sá BPAPD 
CMN 

Concurso “Ditados há muitos…” (a 
realizar mensalmente no período). 

Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver o gosto pelo património oral. 
Fomentar a curiosidade. 
Pesquisar informação. 
Divulgar o património oral. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Internet. 

Livros. 

Cartolinas. 

Cola. 

40€ 

“Caderno da Turma”. Fomentar o gosto pela escrita. 
Treinar tipologias textuais previstas nas 
MPEB. 
Escrever de forma correta. 
Treinar a planificação, redação e revisão 
textuais. 
Redigir textos com correção formal e 
temática. 
Refletir sobre o meio envolvente. 
Desenvolver o espírito crítico. 
Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver sentido de responsabilidade. 

Alunos da 
escola sede. 

DP 
Clube de Leitura 

Caderno preto (a 

decorar por cada 

turma). 

Sem custos. 
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Promover a autonomia. 

Clube de Jornalismo: 
- redação, recolha, montagem e 
publicação de textos diversos. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas e estimular a capacidade 
linguística a nível oral e escrito. 
Proporcionar um espaço de divulgação 
dos diversos clubes e atividades da 
escola. 

Comunidade 
educativa. 

Clube de 
Jornalismo (e 
DP) 

Computador. 
Máquina fotográfica. 
Fotocópias (PB & C) 

60€ 

Participação em Concursos 
Literários: 
- elaboração de vários tipos de 
texto. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas. 
Estimular a capacidade linguística no que 
diz respeito à escrita. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Material de escrita dos 
alunos. 

Sem custos. 

“Um livro a dois”: 
- seleção de uma obra a gosto; 
- leitura em família da obra; 
- preparação de uma apresentação 
pública à turma; 
- apresentação da obra em contexto 
de sala de aula. 

Fomentar o gosto pela leitura. 
Responsabilizar os alunos pela 
apresentação de uma obra à turma. 
Envolver os EE na aprendizagem da 
leitura. 
Fomentar a participação dos EE na sala 
de aula. 

Alunos 6.ºA e 
respetivos 
encarregados 
de educação. 

DP Projetor. 
PC. 
Tela. 
Outros recursos a 
definir com os alunos e 
EE. 

Sem custos. 

Recolha de pilhas e baterias usadas 
/ Participação no concurso “Pilhão 
vai à escola”. 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a necessidade de recolher seletivamente 
pilhas e baterias usadas. 
Promover mudanças de atitude e 
incentivar a comunidade educativa a 
adotar melhores práticas ambientais. 
Contribuir para o desenvolvimento, nos 
alunos, de competências pessoais e 
sociais. 

Comunidade 
educativa. 

DCE Material de papelaria. 
Material de reprografia. 

Sem custos. 

Realização do Problema 
Matemático Mensal. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Promover, nos alunos, o gosto pelo 
desafio. 
Promover a interação entre os vários 

Alunos da 
escola sede. 

DCE ------------------------------- Sem custos. 



Página | 34  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

elementos da Comunidade Educativa. 
Desenvolver a capacidade de raciocínio 
lógico/dedutivo nos alunos e restante 
comunidade educativa. 

Apoio à participação nas atividades 
desportivas dos discentes. 

Desenvolver uma condição física 
satisfatória nos discentes. 

Alunos da UO. CE 
Direção 
Regional do 
Desporto 

Espaços desportivos. 
Material desportivo. 

Sem custos. 

Apoio às atividades no âmbito do Clube 
de Proteção Civil. 

Promover atitudes corretas em caso de 
catástrofes naturais; 
Assegurar a segurança dos elementos da 
comunidade escolar. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 
Alunos. 

CE 
CPC 
Outros parceiros 
envolvidos na 
proteção civil 

Material próprio para 
urgências 

Sem custos. 

Dinamização da atividade “Baú dos 
Sonhos”. 

Incentivar o gosto pela leitura no 1.º ciclo. Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

CE 
CMN 
BE 

Livros da Biblioteca 
escolar. 

250€ 

Dinamização de espaços escolares da 
escola sede e dos recreios das EB1/JI. 

Promover a ocupação saudável dos 
tempos livres. 
Diminuir as situações de bullying em 
contexto de recreio escolar. 
Integrar a comunidade escolar na 
dinamização dos recreios escolares. 
Dinamizar os espaços escolares. 

Alunos da UO. CE Espaços escolares. Sem custos. 

 

Campanha de recolha de óleos usados 
e de pilhas. 

Fomentar atitudes de proteção do meio 
ambiente. 

Comunidade 
educativa. 

CE Ecoponto de óleos 
usados e pilhas. 

Sem custos. 

Dinamização do “Cantinho da Saúde” 
junto ao bar, com informação sobre 
comida saudável. 

Incentivar hábitos de alimentação 
saudáveis. 

Comunidade 
educativa. 

CE 
PES 

Fotocópias. 
Cartolinas. 
Marcadores. 

10€ 

Ações de formação creditadas e/ou não 
creditadas. 

Execução do plano de ações da entidade 
formadora da EBS do Nordeste. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

CE 
Entidade 
Formadora da 
EBSN 

Salas para as 
formações. 
Material informático. 
Fotocópias. 

50€ 
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Atividades a desenvolver ao longo do 2.º Período 
CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 

RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Janeiro 

Canções alusivas ao tema Dia de 
Reis, acompanhadas com 
instrumental Orff. 

Cantar em coro. 
Adquirir conceitos que enriqueçam a 
linguagem e o pensamento musical. 
Aprender a escutar. 
Desenvolver a expressividade do corpo e 
da voz. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
Desenvolver a musicalidade. 
Proporcionar experiências com 
instrumentos. 

Alunos do 2º 
ciclo. 

DEFM Fotocópias das 
músicas. 
Instrumentos existentes 
na escola. 

Sem custos. 

4 a 8 de 
janeiro 

La Fête des Rois: 
- distribuição de um panfleto com 
uma nota alusiva à tradição e 
receita de uma “galette des Rois”, 
seguida de degustação. 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 
. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa; 
. desenvolver as competências léxico-
linguísticas. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. aprofundar os temas da cultura anglo-
saxónica, mediante a pesquisa, seleção e 
tratamento de informação; 
. alargar os horizontes culturais; 
. contribuir para a formação pessoal e 
social do aluno; 
. incutir o espírito crítico e de pesquisa; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 

Alunos do 2.º 
ciclo e do 3.º 
ciclo. 
Comunidade 
educativa. 
 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 
colunas. 
Placard da escola. 
TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

100€ 
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tradição do país; 
. saborear produtos gastronómicos típicos 
da festividade; 
. reforçar a vertente lúdica e cultural da 
Escola, visando combater o absentismo e 
abandono escolares; 
. proporcionar atividades lúdicas / 
educativas nos tempos não letivos; 
. contribuir na melhoria no processo de 
Ensino – Aprendizagem; 
. desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação; 
. aprofundar formas consistentes de 
relação entre os planos curriculares, 
atividades de complemento curricular e 
extracurriculares; 
. desenvolver atitudes reveladoras de 
crescente independência face ao 
professor e aos colegas; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

8 a 12 de 
janeiro 

Semana da Saúde na EBSN: 
- rastreio oftalmológico; 
-  rastreio da saúde oral; 
- rastreio à coluna, com sessão de 
sensibilização sobre a postura; 
- rastreio de hipertensão; 
- rastreio auditivo; 
- workshop: “Bora lá beber água”; 
- sessão sobre Saber o que estou a 
comer / Aprender a ler o rótulo dos 
alimentos; 
- sessão de sensibilização “Como 

Detetar problemas visuais. 
Prevenir doenças orais. 
Promover e monitorizar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças. 
Promover o cumprimento da legislação de 
Evicção Escolar (Artigo 14.º do Decreto 
Legislativo regional nº 8/2012/Ah).  
Detetar problemas auditivos.  
Sensibilizar para o consumo da água. 
Sensibilizar para uma alimentação 
saudável e equilibrada e para a promoção 
da água como bebida preferencial em 

Alunos com 5, 
12 e 13 anos. 
Alunos da UO. 
Pais e 
encarregados 
de educação. 
Pessoal 
docente e não 
docente. 
 

PES 
CE 
CSN 
Multiópticas 
PSP 
GCVPC 

Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 
Equipamento 
informático. 
Anfiteatro. 

Sem custos. 
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manter um peso adequado?”; 
- sessão “Projeto Salminuir”; 
- sessão “Educação afetiva-sexual” 
a sensibilizar para os cuidados 
preventivos de saúde e para a 
importância dos afetos; 
- sessão “Saúde afetiva-sexual e 
reprodutiva” (noção do corpo; o 
corpo em harmonia com a natureza; 
noção de família; diferenças entre 
rapazes e raparigas; proteção do 
corpo e noção dos limites; 
prevenção dos maus tratos e das 
aproximações abusivas); 
- Sessão “Sexualidade e afetos-
Contraceção”; 
- sessão “ Importância das Análises 
Sanguíneas ao VIH/HIV” 
(sexualidade e afetos- 
DST`s/contraceção); 
- sessão “ Saúde afetiva-sexual e 
reprodutiva- prevenção de uma 
gravidez precoce”; 
- sessão “Prevenção da Violência 
em Meio Escolar”; 
- sessão “Bullying não é 
brincadeira”; 
- sessão “Prevenção Rodoviária”; 
- sessão “Substancias psicoativas 
lícitas- Álcool e Tabaco”; 
- sessão “Substâncias psicoativas 
ilícitas”. 

crianças. 
Saber o que se come, aprendendo a ler o 
rótulo dos alimentos. 
Como manter um peso adequado. 
Sensibilizar para a diminuição do sal na 
confeção dos alimentos. 
Sensibilizar para os cuidados preventivos 
de saúde e para a importância dos afetos. 
Promover a saúde afetivo-sexual da 
comunidade estudantil. 
Informar sobre a contraceção. 
Prevenir contra doenças sexualmente 
transmissíveis. 
Fazer o despiste à infeção HIV. 
Prevenir as DST`s. 
Evitar uma gravidez precoce. 
Prevenir contra a violência escolar. 
Evitar acidentes. 
Evitar substâncias psicoativas: álcool e 
tabaco. 
 Evitar substâncias psicoativas ilícitas. 
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30 de janeiro 

Palestra "Açores: Um livro de 
Vulcanologia". 

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
dos recursos geológicos dos Açores, 
através da apresentação dos tipos de 
rochas e das erupções históricas que 
ocorreram no arquipélago. 
Fomentar o espírito crítico e de debate dos 
alunos. 

Alunos do 
curos de 
Humanidades 

DCSH 
Observatório 
Vulcanológico e 
Geotérmico dos 
Açores 
 

Anfiteatro. Sem custos. 

Fevereiro 

Dia das amigas/amigos: 
- elaboração e troca de uma prenda 
simples; 
- lanche convívio/visualização de 
um filme. 

Desenvolver a destreza manual, 
criatividade e sentido estético. 
Envolver os pais em atividades em 
conjunto com os filhos. 
Socializar. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Plásticos, papéis, 
jornais e materiais 
reutilizáveis. 
Farinha. 
Óleo. 
Açúcar. 
Ovos. 

50€ 

Canções alusivas ao Carnaval, 
acompanhadas com instrumental. 

Cantar em coro. 
Adquirir conceitos que enriqueçam a 
linguagem e o pensamento musical. 
Aprender a escutar. 
Desenvolver a expressividade do corpo e 
da voz. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
Desenvolver a musicalidade. 
Proporcionar experiências com 
instrumentos. 

Alunos do 2º 
ciclo. 

DEFM Fotocópias das 
músicas. 
Instrumentos existentes 
na escola. 

Sem custos. 

5 de 
fevereiro 

Comemoração do Dia Europeu do 
112: 
- exposição de Carros de 
Bombeiros. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 

Comunidade 
educativa. 
Agentes de 
proteção civil. 

CPC 
CE 
Bombeiros 
Voluntários 

Carros dos Bombeiros 
Voluntários. 

Sem custos. 
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Promover uma cidadania ativa e 
participante. 

5 a 9 de 
fevereiro 

Carnaval: 
- decoração da sala de convívio 
com elementos decorativos alusivos 
à época carnavalesca. 

Decoração da sala de convívio com 
elementos decorativos alusivos à época 
carnavalesca. 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Papel. 
Cartão. 
Cola quente. 
Tintas. 
Spray. 
Cola. 
Madeira. 
Pregos. 
X-atos e utensílios e 
ferramentas diversos. 

Sem custos. 

6 de 
fevereiro 

La Chandeleur/ 5 0´clock tea: 
- decoração do espaço escolar; 
- confeção e degustação de crepes 
de chá. 
 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 
. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa; 
. desenvolver as competências léxico-
linguísticas. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. aprofundar os temas da cultura anglo-
saxónica, mediante a pesquisa, seleção e 
tratamento de informação; 
. alargar os horizontes culturais; 
. contribuir para a formação pessoal e 
social do aluno; 
. incutir o espírito crítico e de pesquisa; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 
tradição do país; 

Alunos do 2.º 
ciclo e do 3.º 
ciclo. 
Comunidade 
educativa. 
 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 
Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Laptop/ videoprojetor/ 
colunas. 
Placard da escola. 
TV. 
Leitor de DVD. 
Papel autocolante. 

100€ 
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. saborear produtos gastronómicos típicos 
da festividade; 
. reforçar a vertente lúdica e cultural da 
Escola, visando combater o absentismo e 
abandono escolares; 
. proporcionar atividades lúdicas / 
educativas nos tempos não letivos; 
. contribuir na melhoria no processo de 
Ensino – Aprendizagem; 
. desenvolver o trabalho de grupo e 
cooperação; 
. aprofundar formas consistentes de 
relação entre os planos curriculares, 
atividades de complemento curricular e 
extracurriculares; 
. desenvolver atitudes reveladoras de 
crescente independência face ao 
professor e aos colegas; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

Jantar de amigos/amigas para 
pessoal docente e não docente. 

Proporcionar a interação entre elementos 
da comunidade escolar. 

Pessoal 
docente e não 
docente. 

CE 
 

Sala de convívio ou 
refeitório. 

Sem custos. 

8 de 
fevereiro 

Dia da Internet Mais Segura: 
- palestra. 

Sensibilizar os alunos e a comunidade em 
geral sobre os perigos da utilização da 
internet. 
Alertar os alunos para os perigos da 
Internet e para a sua utilização segura e 
consciente 
Promover uma utilização esclarecida, 
crítica e segura da Internet, quer pelas 
crianças e jovens, quer pelas famílias, 
trabalhadores e cidadãos no geral. 

Alunos da 
escola sede. 

DEVT Anfiteatro. 
Material de projeção. 

Sem custos. 
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Conhecer o paradigma das redes sociais, 
a sua importância e os seus perigos, 
assim como a utilização correta e 
controlada.   

9 de 
fevereiro 

Celebração do Carnaval na escola 
sede: 
- corso de Carnaval; 
- baile de Carnaval; 
- torneio de setas. 

Mostrar a criatividade 
artística dos alunos intervenientes, deste 
modo, aperfeiçoar a sua capacidade de 
comunicar através das artes. 
Promover o convívio entre colegas. 
Promover o fair-play e a competitividade 
ente colegas. 

Comunidade 
educativa. 

CE 
CDTEB 
AE 
Finalistas da 
EBSN 

Cartolinas. 
Cola. 
Papel de lustro. 
Papel crespo. 
Agrafos. 
Fita-cola. 
Algodão. 
Material reciclável. 
Mesas. 
Material para DJ. 
Colunas. 
Mesa de ténis de mesa. 
Material para servir 
comida e bebida. 
Cadeiras. 
Decoração. 
DJ. 
Material necessário para 
a execução de um 
torneio de setas. 
Prémio para o 1.º lugar. 

130€ 

 

Celebração do Carnaval nas EB1/JI: 
- concurso / desfile carnavalesco na 
localidade; 
- convívio Carnavalesco com 
malassadas. 

Abrir a escola à comunidade. Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Material de desgaste. 50€ 

14 a 16 de 
fevereiro 

Ação de sensibilização sobre 
violência no namoro. 

Sensibilizar a comunidade estudantil para 
a crescente agressividade no período de 

Alunos do 
ensino 

BE 
PES 

Material de projeção. Sem custos. 
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enamoramento. 
Promover as condições para que as 
vítimas se informem e sejam capazes de 
acionar os mecanismos de defesa à sua 
disposição. 
Dar a conhecer a organização UMAR 
assim como a sua atividade na defesa da 
mulher. 

secundário. UMAR 

Fevereiro / 
Março 

Convívio Desportivo no âmbito dos 
Jogos Pré-Desportivos. 

Proporcionar um convívio entre os alunos, 
professores e auxiliares da escola; 
Promover o gosto pela prática das 
atividades físicas e desportivas; 
Adquirir competências fundamentais para 
potenciar a aprendizagem dos jogos 
desportivos coletivos. 

Alunos do pré-
escolar e do 
1.º ciclo. 

DEFM Material Desportivo. Sem custos. 

1 de março 

Dia Internacional da Proteção Civil 
(1 de março): 
- exposição; 
- palestra “Centro de Operações de 
emergência do SRPCB/112/Linha 
Saúde Açores”. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 

Comunidade 
educativa. 
Agentes de 
proteção civil. 

CPC 
CE 
Serviço regional 
de proteção civil 

Anfiteatro. 
Material de projeção e 
de som. 

Sem custos. 

12 a 23 de 
março 

Leituras, artes, ofícios e afetos: 
- convite de artesãos do concelho 
para irem às escolas de 1º ciclo; 
- dinamização de um conto 
associado à atividade. 

Promover o conhecimento das ocupações 
profissionais do concelho de outrora. 
Consciencializar a comunidade da 
importância do artesanato como parte do 
património cultural e artístico específico de 
uma comunidade. 
Aprender a importância e necessidade da 
reutilização e reciclagem de materiais.  
Valorizar quer o artesão enquanto 

Alunos do 3.º 
ano e do 4.º 
ano. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
D1.ºC 
DP 
CE 
CMN 

Livros. 
Papel seda. 
Linhas de bordar. 
Tecidos. 
Agulhas. 
Escamas de peixe. 
Folhas de milho. 
 

35€ 



Página | 43  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

profissional e artista quer os recursos 
locais. 
Estimular a preservação cultural das 
técnicas artesanais e despertar o interesse 
dos mais jovens. 
Promover a interação social entre artesãos 
e alunos, estimulando o diálogo inter 
geracional onde se valorize as 
experiências individuais e coletivas. 
Aproximar as Unidades de Ensino à 
comunidade na qual se integra, 
reconhecendo as suas características, 
gerando um sentimento de identidade e 
continuidade. 
Promover a leitura de 
contos/textos/excertos contextualizados 
com as práticas artesanais propostas. Ler 
o ouvir ler obras/textos para a infância e 
textos de tradição popular. 
Estimular a leitura autónoma de 
textos/obras disponibilizados pela 
biblioteca escolar e municipal. Apresentar 
obras/textos lidos recomendando a sua 
leitura. 
Promover o conhecimento do acervo 
documental da biblioteca escolar e da 
biblioteca municipal.  
Ampliar o conhecimento geral expandindo 
as referências e a capacidade de 
comunicação.  

16 de março 
St. Patrick’s day: 
- trazer peça de roupa verde. 

Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística: 

Alunos do 2.º 
ciclo e do 3.º 

DLE Fita cola dupla. 
Material de colorir. 

100€ 
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. promover a interação entre os diferentes 
membros da comunidade educativa. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos: 
. alargar os horizontes culturais; 
. promover o conhecimento dos valores da 
língua, história e cultura estrangeira; 
. motivar os alunos para a cultura e 
tradição do país; 
. sensibilizar para a diversidade cultural. 

ciclo. 
Comunidade 
educativa. 
 

Papel crespo variado. 
Fotocópias. 
Cola. 
Cartolinas variadas. 
Tinteiros de 
impressora (preto e  a 
cores). 
Folhas de papel 
branco e coloridas. 
Placard da escola. 
Papel autocolante. 

19 de março 

Dia do Pai: 
- elaboração de uma prenda. 

Desenvolver a destreza manual, 
criatividade e sentido estético. 
Reconhecer a importância do pai no seio 
da família. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Material de pintura. 
Fita-cola. 
Papel. 
Pincéis. 
Papel de cenário. 

100€ 

19 a 23 de 
março 

Semana da leitura/II Semana da 
Cultura Açoriana: 
- leitura de obras de autores 
açorianos e respetiva apresentação 
(PRL); 
- organização do peddy paper «A 
minha vila tem História»; 
- roteiro de património; 
- palestras; 
- II edição da organização da feira 
do livro usado; 
- II fase do    concurso de 
ortografia; 
- II edição das Olímpiadas da 
leitura; 
- sessões para declamação de 

Contribuir para um maior enraizamento da 
cultura de escola e da cultura científica na 
escola. 
Aprofundar conhecimentos sobre a 
literatura, história e cultura açoriana. 
Problematizar a realidade insular atual, 
numa perspetiva integradora e 
interdisciplinar. 
Valorizar o livro usado. 
Proporcionar condições para dinamizar a 
leitura.  
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português, 
promovendo a sua leitura. 
Dar a conhecer obras literárias regionais, 
nacionais e internacionais. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DCSH 
DP 
DCE 
DLE 
DEVT 
DEFM 
DPE 
D1.ºC 
CMN 
Associação de 
Pais 

Equipamento 
informático. 
Equipamento de 
projeção. 
Anfiteatro. 
Tintas. 
Cartolinas (40). 
Canetas. 
Livros usados. 
Livros. 
Fotocópias A4 (mínimo 
70 PB) 
Papel. 
Tintas. 
Tecidos. 
Tubos de cola (10). 

300€ 
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poesia; 
- dinamização da atividade 
“Estendal da Poesia”; 
- peddy paper gramatical “Bom 
Português a Toda a Velocidade”; 
- ciclo de cinema português (de 
Portugal e variedades do 
Português) com base em clássicos 
da literatura portuguesa (em 
expressão portuguesa: Os Maias e 
Frei Luís de Sousa (de João 
Botelho), Amor de Perdição e O 
meu pé de laranja lima. 
- exposições de trabalhos dos 
alunos; 
- organização e dinamização de 
uma Feira dos minerais; 
- realização de jogos didático-
pedagógicos; 
- Canguru de Matemática 
Sem Fronteiras; 
- Karaoke com canções de amor 
em inglês e francês; 
- Peça de teatro  “April Fools’ Day”. 

Promover hábitos de leitura. 
Sensibilizar para a diversidade cultural e 
linguística.  
Motivar os alunos para a leitura de poesia.  
Desenvolver as competências léxico-
linguísticas.  
Alargar horizontes culturais. 
Sensibilizar a comunidade para as obras 
poéticas. 
Fomentar o contacto e o gosto pelo texto 
poético. 
Estimular a participação em projetos de 
grupo. 
Realizar parcerias com outras instituições. 
Estimular a pesquisa e a visita à 
Biblioteca. 
Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 
saber. 
Consciencializar os alunos para as 
estruturas e regras gramaticais. 
Treinar ludicamente conteúdos 
gramaticais. 
Estimular o gosto pela língua portuguesa. 
Fomentar a saudável competição entre os 
alunos; 
Articular com outros Departamentos. 
Incutir valores de solidariedade e respeito. 
Distinguir valores culturais em diferentes 
épocas. 
Compreender as intrigas tendo em conta 
os universos de referência. 

Bostik. 

Prémio . 

 



Página | 46  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Contactar com obras do programa através 
das novas tecnologias. 
Despertar a curiosidade científica dos 
estudantes. 
Desenvolver nos alunos o gosto pelas 
Ciências. 
Desenvolver o sentido de orientação. 
Explicar, à comunidade educativa, 
curiosidades de índole científica, 
despertando o seu interesse pelo 
conhecimento científico. 
Perceber a importância das disciplinas no 
contexto escolar. 
Complementar o programa escolar com 
uma componente experimental, interativa 
e didática indispensável ao estímulo para 
o estudo das Ciências Exatas. 
Expor trabalhos elaborados pelos alunos. 
Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Promover, nos alunos, o gosto pelo 
desafio. 
Desenvolver a capacidade de raciocínio 
lógico/dedutivo nos alunos. 
Promover o evento junto da comunidade 
local. 
Dar a conhecer minerais e rochas 
existentes no Planeta Terra. 
Despertar a criatividade através de 
exemplos de objetos produzidos com 
minerais. 
Permitir aos docentes da área das 
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geociências a aquisição de material de 
apoio às suas aulas.  
Incentivar a curiosidade por conhecer. 
Desenvolver o sentido de orientação. 
Consciencializar sobre a diferenciação 
linguística. 
Fomentar a criação de atitudes, valores e 
competências que incluam universos 
culturais distintos. 

19 a 23 de 
março 

Páscoa: 
-  decoração da sala de convívio. 

Preservar e viver as tradições da Páscoa. Comunidade 
educativa. 

DEVT Reutilização de diversos 
materiais. 

Sem custos. 

23 de março 

Romaria Escolar. 
 

Sensibilizar para o respeito para com a 
tradição. 
Manter a tradição. 
Escola: Espaço de desafios pessoais e 
coletivos a vencer. 

Alunos do 1.º 
ciclo. 

DCSH Material dos alunos. Sem custos. 

Torneios: 
- torneio de Futsal; 
- torneio School-Volei. 
 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
secundário. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 

Data a definir 
no período 

Corrida de Fase de Ilha 
(Escalão/sexo). 
Corrida de Fase Regional 
(Escalão/sexo). 
Corrida de Fase Nacional 
(Escalão/sexo). 
 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
secundário. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 
Transporte dos alunos 
apurados para as 
fases regional e de 
ilha. 

Sem custos. 

Projeto Mega Sprinter e Mega Salto  
– Fase de Escola; 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 
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Projeto Mega Sprinter e Mega Salto 
–  Fase Regional. 
 

cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

secundário. Transporte dos alunos 
apurados para a fase 
regional. 

Participação nos Jogos Desportivos 
Escolares do Ensino Secundário 
(Futsal). 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manuter os níveis satisfatórios de 
condição física. 

Alunos do 
secundário. 

DEFM Transporte da 
comitiva. 

Sem custos. 

Mass Training na EBS do Nordeste 
(40 pessoas). 

Adquirir hábitos de segurança. 
Desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 

Alunos do 9.º 
ano. 
Pessoal 
docente e não 
docente. 

CPC 
Outras 
entidades de 
proteção civil 
 

Pavilhão. 
Cadeiras. 
Equipamento de 
projeção e de som. 

Sem custos. 

Palestra “Geopaisagens dos 
Açores”. 

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
das geopaisagens do arquipélago, 
nomeadamente, a necessidade do seu 
conhecimento e preservação das mesmas. 
Fomentar o espírito crítico dos alunos. 

Alunos do 7.º 
ano. 

DCSH 
Parque Natural 
da Ilha de São 
Miguel 
 

Anfiteatro. Sem custos. 

Visita de Estudo a Ponta Delgada à 
Moaçor, Sinaga e Porto de Pesca 
(se não se realizar neste período, 
será no 3.º).  

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
das atividades económicas. 
Sensibilizar os alunos para a necessidade 
de valorizar os recursos e atividades do 
setor primário. 
Fomentar o espírito crítico e de debate dos 
alunos. 

Alunos do 8.º 
ano. 

DCSH Transporte dos alunos. Sem custos. 

Visita de Estudo à Ribeira Grande à 
Insulac (se não se realizar neste 
período, será no 3.º). 

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
das atividades económicas. 

Alunos do 8.º 
ano. 

DCSH Transporte dos alunos. Sem custos. 
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Sensibilizar os alunos para a necessidade 
de valorizar os recursos e atividades do 
setor primário. 
Fomentar o espírito crítico e de debate dos 
alunos. 

Visita de Estudo a Ponta Delgada à 
Universidade dos Açores (se não se 
realizar neste período, será no 3.º). 

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
do estudo. 
Incutir nos alunos a necessidade de criar 
expetativas profissionais elevadas. 
Fomentar o espírito crítico e de debate dos 
alunos. 

Alunos do 
curso de 
Humanidades. 

DCSH Transporte dos alunos. Sem custos. 

Participação nas Olimpíadas do 
Ambiente. 

Incentivar o interesse pela temática 
ambiental. 
Aprofundar o conhecimento sobre a 
situação ambiental portuguesa e mundial. 
Estimular a capacidade oral e escrita. 
Promover o contacto com situações 
experimentais concretas. 
Desenvolver o espírito e curiosidade 
científica. 

Alunos da 
escola sede. 

DCE Fotocópias. Sem custos. 

Participação no Canguru de 
Matemática. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Promover, nos alunos, o gosto pelo 
desafio. 
Promover a interação entre os vários 
elementos da Comunidade Educativa. 
Desenvolver a capacidade de raciocínio 
lógico/dedutivo nos alunos. 

Alunos da 
escola sede. 

DCE Fotocópias. Sem custos. 

23 a 28 de 
março 

Encerramento do período: 
- reuniões de avaliação do 2.º 
período; 

Assegurar a normalidade na realização 
dos conselhos de turma e na conclusão do 
período. 

Pessoal 
docente. 
Alunos. 

CE 
CDTEB 
CDTES 

Fotocópias. 
Material informático. 
Pessoal docente. 

1500€ 
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- divulgação da avaliação do 2.º 
período*. 
 

* A entrega das avaliações só decorrerá no início do 
período subsequente para as turmas da escola sede. 

Encarregados 
de educação. 

Ao longo do 
período 

Levantamento das crianças com 
NEE e NSE em todas as escolas da 
UO. 
 Avaliação ao longo do ano letivo de 
situações de saúde, doença ou 
incapacidade e eventual 
encaminhamento.   

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE (Necessidades de Saúde 
Especiais e Necessidades Educativas 
Especiais). 

Alunos da UO PES 
NEE 

Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 

Sem custos. 

Projeto de Natação Adaptada. Promover o desenvolvimento global do 
indivíduo, tanto nos aspetos fisiológicos e 
funcionais, como nos aspetos 
psicomotores, psicológicos e/ou sociais. 
Promover a consciencialização do próprio 
corpo. 
Proporcionar vivências/experiências no 
meio aquático a crianças com problemas 
afetivos e de comunicação.  
Promover o desenvolvimento psicomotor 
no meio aquático. 

Alunos com C. 
Esp. Individual 
que irão 
integrar a 
Unidade 
Socioeducativa 
 

NEE 
CMN 

Piscina do Complexo 
Desportivo de Água do 
Pau. 
1 ou 2 Docentes do 
NEE. 
1 Assistente 
Operacional. 

Sem custos. 

Avaliação especializada de alunos 
sinalizados pelos professores, por 
manifestarem dificuldades em 
acompanhar o Currículo. 

Promover o sucesso escolar. Alunos 
sinalizados da 
UO. 

SPO 
NEE 

Material do SPO. Sem custos. 

Desenvolvimento do Programa de 
Orientação Vocacional para alunos 
do 9.º ano. 

Dar a conhecer aos alunos o sistema 
educativo português; apoiar processos de 
tomada de decisão dos alunos na 
construção de um projecto de vida. 

Alunos do 9.º 
ano. 

SPO Material do SPO. Sem custos. 

Jogos Desortivos Escolares: 
- treinos das Equipas de 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 
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Futsal/Secundário que participarão 
nos JDE Secundário; 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 2.º ciclo; 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 3.º ciclo. 

cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundário para o desempenho nos JDE. 

secundário. 

Exposição de trabalhos pontuais 
desenvolvidos pelos alunos, nas 
diferentes áreas curriculares do 
Departamento. 

Potenciar o desenvolvimento individual, 
social e cultural, dos alunos 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Sala de convívio da 
escola sede. 

Sem custos. 

“O PERIGO ESPREITA”: 
- recolha de situações de perigos 
vários, denunciadas através de 
fotografias. 
- participar no jornal da Escola. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 
Adquirir hábitos de segurança. 
Desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 

Comunidade 
educativa. 

CPC Material da reprografia. Sem custos. 

Controlo do cumprimento do Plano 
Regional de Vacinação (PRV).  
 

Avaliar o cumprimento do PRV na 
comunidade educativa. 

Alunos com 5 
e 12 anos. 
Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

PES Material disponibilizado 
CSN. 

Sem custos. 

Registo de alunos com NSE/NEE 
por tipo (deficiência física, mental 
e/ou doença crónica), por grau de 
ensino, encaminhados, tratados 
e/ou em tratamento.       

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE. 

Alunos da UO. ESE Dados fornecidos pela 
escola. 

Sem custos. 
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Registo de ocorrência de acidentes: 
- monitorização e registo de 
ocorrência de acidentes; 
- envio dos registos de acidentes 
para a enfermeira da saúde escolar;            
- envio dos registos de acidentes 
para a DRS. 

Monitorizar os acidentes nos 
estabelecimentos de ensino da UO. 
Detetar situações deficientes em higiene e 
segurança nos estabelecimentos de 
ensino. 

Alunos da UO. PES Registos de 
ocorrências. 
Equipamento 
informático. 

5€ 

Gincana literária - O cavaleiro da 
Dinamarca. 

Promover, de forma lúdica, a leitura da 
obra recomendada pelas metas 
curriculares de português para 3º ciclo. 

Alunos do 7.º 
ano. 

BE 
DP 

Livros. 
Fichas de orientação. 
Máquina fotográfica. 

Sem custos. 

Biblioteca e Aprendizagens. Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Planificar e diversificar atividades que se 
alinhem com a execução do currículo. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 
Estimular na comunidade o prazer de ler e 
o interesse pela cultura local, regional, 
nacional e universal. 
Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 
conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 
Grelhas de 
observação.  
Acervo documental 
próprio e que transita 
de outras bibliotecas. 
Revistas de interesse 
educativo. 
Jornais. 
Subscrição da   revista 
educativa Visão Júnior 
(continuidade). 

500€ 

Banco de Provas e Exames. Auxiliar os docentes na sua preparação 
para a realização de provas/exames de 
aferição, final de ciclo ou de acesso ao 
ensino superior. 
Promover o espaço da BE como centro de 
estudo e acompanhamento ao mesmo.  
Estimular o sucesso académico, 

Alunos da 
EBSN. 

BE 
Secretariado de 
Exames 
Departamentos 
AE 

Provas/exames e 
critérios de correção 
em suporte papel. 
Computador com 
acesso à net. 

Sem custos. 



Página | 53  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

melhorando o desempenho dos alunos 
nas provas finais.  
Promover hábitos e métodos de trabalho e 
estudo. 
Contribuir para o aumento da autoestima e 
motivação. 
Promover a autonomia na realização das 
suas próprias aprendizagens.  
Compreender informação obtida através 
de pesquisa. 
Desenvolver a habilidade oral e escrita.  
Compreender os textos lidos e escritos. 
Facultar as ferramentas para a auto e 
heteroavaliação.  
Realizar provas modelo de exame. 

Construção de Netiquetas. Promover uma utilização segura e 
consciente das potencialidades da 
internet. 
Promover uma utilização segura e 
criteriosa da internet pela comunidade de 
alunos e pais. 
Disponibilizar informações que ajudem a 
orientar as crianças e adolescentes, 
referindo os benefícios e riscos de 
utilização da internet. 
Pensar sobre os cuidados e as 
possibilidades de comunicação por meio 
da internet com todos que estão próximos, 
são responsáveis, cuidam, ou educam 
crianças e adolescents. 
Compartilhar cuidados a serem tomados 
em relação ao abuso on-line e à 

Comunidade 
escolar 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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pornografia infanto-juvenil na internet. 
Apontar caminhos sobre o modo mais 
seguro de "navegar" na internet. 

Literacia digital: 
- atualização do blogue da 
biblioteca escolar; 
- promoção e atualização da página 
no facebook para divulgação de 
atividade. Reformulação e 
promoção do blogue da BE; 
- dinamização de concursos 
escolares on line. 

Desenvolver as literacias tecnológica e 
digital, da informação e dos média. 
Incrementar a diversificação de 
metodologias no processo de ensino e 
aprendizagem, a interdisciplinaridade e a 
articulação com a biblioteca escolar. 
Contribuir para o combate à iliteracia 
digital. 
Auxiliar os alunos no processo de 
aquisição e gestão da informação. 
Divulgar à comunidade educativa as 
atividades desenvolvidas no âmbito da 
BE. 

Comunidade 
escolar 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

B.E.C.R.E.A ao domicílio. Criação de condições de acesso, na 
biblioteca, na sala de aula, em casa e 
online, a uma variedade de recursos para 
recreação e suporte à aprendizagem, de 
modo a facultar experiências de leitura e 
procura de informação, que fomentem a 
criação de leitores críticos e motivados. 
Promover o acesso a todos os alunos e 
pais/encarregados de educação a 
recursos educativos variados. 
Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 

Comunidade 
escolar 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 



Página | 55  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 
conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 
Promover o acompanhamento dos 
pais/encarregados de educação no 
processo de ensino-aprendizagem do 
aluno. Aceder, através de vários 
dispositivos, à informação pretendida. 

Organização do wikijornal escolar 
«Mirateca»para divulgar e promover 
as atividades da BE. 

Adaptar as TIC às necessidades da 
comunidade escolar. 
Promover condições para aceder às 
notícias da BE on line e no domícílio. 
Envolver toda a comunidade escolar 
(professores, alunos, pais, familiares e 
amigos), num projecto aliciante, o que não 
acontece com o Jornal tradicional em 
papel. 
Permitir a interactividade com tecnologias 
actuais, nomeadamente o Facebook e o 
Youtube. 

Comunidade 
escolar 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Leituras animadas: 
- leitura de um conto/livro, 
socorrendo-se das TIC, e 
disponibilizção à comunidade. 

Promover o prazer da leitura. 
Associar as TIC à promoção da leitura. 
Aplicar aprendizagens específicas das TIC 
em outros contextos educativos. 

Alunos do 
ensino pré-
escolar e do 1º 
ciclo. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Concurso de leitura: «O leitor do 
mês»/«A turma leitora do mês». 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 
CE 

Livros. 
Ficha de requisição de 
livros. 
Fichas de leitura. 
Certificados. 
Prémios. 
 

50€ 
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Leituras de Conforto e Livro 
lido/Livro Visualizado (rubrica no 
blogue, com sugestões e sinopses 
de leitura complementadas com 
links para adaptações 
cinematográficas). 

Proporcionar à comunidade dos 
pais/encarregados de educação propostas 
de leitura e respetivas sinopses.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Apresentar a adaptação de obras da 
literatura ao cinema. 

Comunidade 
educativa. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Aniversários com leituras: 
- presentear o pessoal docente e 
não docente, no dia do seu 
aniversário, com um cartão de 
felicitações em suporte físico ou 
digital onde conste uma sugestão 
de leitura e a respetiva sinopse. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 
clássicas e contemporâneas. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 

Pessoal 
docente e não 
docente da 
UO. 
 

BE Livros. 
Cópias a cores. 

Sem custos. 

Histórias a Tiracolo: 
- leitura a partir de uma obra que o 
educador sugerirá ao encarregado 
de educação e que o aluno 
transportará numa mala a tiracolo. 

Proporcionar aos pais a oportunidade de 
promover uma leitura e a realização de 
uma atividade prática a partir desta. 
Envolver a comunidade educativa na 
promoção da leitura e na aquisição e 
consolidação de hábitos de leitura entre os 
alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Alunos do 
ensino pré-
escolar. 
Encarregados 
de educação 
do ensino pré 
escolar. 

BE 
DPE 

Malas de cartão. 
Livros papel. 
Lápis de cor. 
Canetas de cor. 
Imagens. 
 

50€ 

Neste mês, quem faz anos?: 
- fixação à entrada da BE de uma 
imagem do autor e de uma das 
suas obras e divulgação no blogue 
da BE e na página de facebook. 

Fomentar o conhecimento de autores e 
das respetivas obras literárias. 
Prestar homenagem aos escritores. 
Divulgar a sua obra perante a 
comunidade.  

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 

Cópias a cores. Sem custos. 
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Motivar o gosto pela leitura. 
Alargar horizontes culturais. 

Bibliotecas de Turma - 1º ciclo. Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 
clássicas e contemporâneas. Desenvolver 
as competências da leitura e escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 
Envolver os encarregados da educação na 
prática da   leitura.  

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
Biblioteca Daniel 
de Sá 
D1.ºC 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 

Leituras Concelhias: 
- disponibilização no blogue da 
Biblioteca Escolar de um campo da 
responsabilidade dos encarregados 
de educação com propostas da 
leitura. 

Proporcionar à comunidade um espaço 
para partilhar as suas propostas de leitura.  
Apresentar obras recomendando a sua 
leitura. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 

Comunidade 
educativa 

BE 
Associação de 
Pais 

Livrs. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Clube de leitura «Palavras Vivas». Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Constituirem-se como alunos modelo para 
os do 1º ciclo e pré-escolar no âmbito do 
gsosto pela leitura. 
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 
Desenvolver competências linguísticas 
quer a nível escrito quer oral.  

Alus no Pré-
escolar. 
Alunos do 1. 
Ciclo. 
Membros do 
Clube de 
Leitura. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
D1.ºC 
Clube 
Empreendedorismo 
CE 
CMN 

Livros. 
Computadores. 
Almofadas. 
Folhas brancas. 
Cartolinas. 
Guiões de leitura. 
Outros materiais. 

100€ 
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Exercitar a capacidade de retenção de 
informação e criatividade. 

Ler verde. Refletir sobre a importância e o papel da 
educação ambiental. 
Capacitar os alunos para plantar, 
preservar e recuperar áreas verdes na 
escola e comunidade, visando formar 
cidadãos que interagem e participem de 
forma ativa na recuperação do meio 
ambiente. 
Consciencializar o aluno para a 
necessidade de pensar no problema do 
lixo, nas formas de coleta e destino, na 
reciclagem, nos responsáveis pela 
produção e destino na escola, em casa e 
em espaços comuns. 
Incentivar os alunos a preservar e 
conservar o ambiente em que vive. 
Promover atitudes de conservação do 
meio ambiente, sobretudo aquelas que os 
próprios podem ter em seu dia-a-dia. 
Incentivar e promover o trabalho coletivo e 
a cooperação entre os alunos e os 
professores, entre a escola e a 
comunidade, para transformação humana 
e social, alcançando a preservação e a 
recuperação do ecossistema. 

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
D1.ºC 
SPEA 
Serviços 
florestais de 
Nordeste 
MUSAMI 

Livros. 
Equipamento 
Informático. 
Cartão. 
Cartolina. 
Elástico. 

20€ 

Contos com animais - animais que 
falam: 
- dinamização de leituras, fábulas. 

Promover hábitos de leitura. 
Dar a conhecer novas propostas de 
literatura infantil. 
Promover a reflexão através da 
moralidade expressa na fáula. 

Alunos do Pré-
escolar. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
Clube de 
Empreendedorismo 

Livros. 
Cartolinas. 
Cola. 
Outros materiais de 
EVT. 

30€ 
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Contribuir para a formação de valores nos 
alunos,   enfatizando a valorização da 
transmissão, construção e reconstrução 
de conhecimentos, formação de atitudes e 
valores, através do processo ensino e 
aprendizagem de uma maneira 
significativa e prazerosa. 

Elos de leitura: 
- apresentação de uma proposta de 
leitura de uma turma a outra, sob o 
compromisso desta apresentar 
outra leitura a outra turma. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Alunos do 2.º 
ciclo, do 3.º 
ciclo e do 
ensino 
secundário. 

BE 
DP 

Livros. 
Equipamento de 
projeção. 

Sem custos. 

Uma manhã com um escritor: 
- receção ao/à escritor/a e 
promoção da leitura da sua obra 
artística. 

Despertar no aluno o interesse pela 
leitura. 
Dar a conhecer a obra literária de um 
escritor. 
Alargar horizontes culturais. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DP 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

20€ 

Leituras de Transição: 
- dinamização de leituras pelo Clube 
de Leitura junto dos alunos do 4.º 
ano, no final de cada período. 

Promover a leitura da obra recomendada 
pelas metas curriculares de português, 
PNL e PRL. 
Desenvolver diferentes trabalhos 
relacionados com a leitura, de modo a 
chamar atenção e despertar o interesse e 
o gosto dos alunos pela leitura. 
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português. 
Estimular a pesquisa e a visita à 
Biblioteca. 
Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 

Alunos do 4.º 
ano. 

Clube de Leitura 
CE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

15€ 
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saber. Promover o trabalho colaborativo 
entre os alunos. 
Promover laços de influência através da 
apresentação de leituras de alunos de 1.º 
e 2.º ciclos. 

Concurso de ortografia. Despertar no aluno o interesse pela escrita 
correta. 
Estimular a compreensão oral para 
desenvolver uma escrita correta. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Desenvolvimento da competência 
ortográfica dos alunos.  
Dar a conhecer excertos de obras do PRL 
e PNL. 

Alunos dos 4.º, 
5.º, 6.º e 7.º 
anos. 

BE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Fichas. 
Grelhas de correção. 

Sem custos. 

A sala de aula na Biblioteca 
Municipal: 
- visita guiada à biblioteca 
municipal; 
- desenvolvimento de atividades 
promotoras da leitura/expressão 
oral e escrita. 

Estimular a leitura autónoma de 
textos/obras disponibilizados pela 
biblioteca escolar e municipal. Apresentar 
obras/textos lidos recomendando a sua 
leitura. 
Promover o conhecimento do acervo 
documental e da biblioteca municipal. 
Articular atividades entre a biblioteca 
municipal e escolar. 

Alunos do 5.º 
ano e do 
programa 
DOV. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 

Material fotocopiável. Sem custos. 

Também sou leitor: 
- convite aos pais e outras 
personalidades para participarem 
no clube de leitura/sala de aula   e 
outras atividades. 

Envolver a comunidade educativa na 
promoção da leitura e na aquisição e 
consolidação de hábitos de leitura entre os 
alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Membros do 
Clube de 
Leitura. 
Alunos da UO. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Momentos on line: 
- monitorização e divulgação do 

Dotar a BE de um espaço fisico e virtual 
para desenvolvimento de atividades de 

Comunidade 
educativa. 

BE 
CE 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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espaço reservado para trabalhos de 
pesquisa online, ebooks e acesso a 
REA. 

pesquisa, leitura e estudo. 

Catalogação do acervo da 
Biblioteca Escolar. 

Catalogar e atualizar o fundo documental 
(material livro e não livro) da BE.  
Detetar os pontos fracos da coleção e 
colmatar as áreas deficitárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Desbaste do acervo. Atualização do acervo. 
Ampliação do espaço para armazenagem 
de documentos atualizados. 
Agilizar a retirada e reposição dos 
documentos. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Cooperação com o jornal 
«Miradouro»: 
- participação no jornal escolar 
«Miradouro»; 
- enriquecimento da rubrica 
«Sugestão de Leitura», na qual um 
professor/convidado apresentará 
uma sugestão de leitura assim 
como a sua sinopse. 

Divulgar à comunidade educativa as 
atividades desenvolvidas no âmbito da 
promoção da leitura por parte da BE. 
Promover o Clube de Leitura junto da 
comunidade educativa. 
Incentivar o gosto pela leitura. 
Promover a leitura de textos de tipologias 
diversas.  
Difundir obras literárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 
Fotocópias. 

Sem custos. 

Promoção do espaço para 
exposições e outras atividades 
pedagógicas. 

Dinamizar o espaço da BE com 
exposições, peddy papers e outras 
atividades lúdicas e pedagógicas. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Comunidade 
educativa 

Equipamentos 
diversos, desde 
informáticos até 
manuais. 

Sem custos. 

Estruturação de uma Política de 
Desenvolvimento da Coleção: 
- estruturação de uma PDC. 

Cumprir a missão e os objetivos da BE, 
partindo dos documentos gerais 
(Manifesto da Unesco e Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). 
Cumprir objetivos específicos. 
Apoiar a gestão e instrumentos da linha de 
ação do PB. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Departamentos 
AE 

Apenas recursos 
financeiros. 

500€ 
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Avaliar necessidades dos utilizadores. 
Definir as linhas orientadoras da aquisição 
e desenvolvimento da coleção. 
Operacionalizar o orçamento da BE. 

Sistema de empréstimos entre 
bibliotecas: 
- gestão cooperativa e uso 
partilhado do acervo documental 
entre a BE e Biblioteca Municipal 
para fazer face às necessidades 
expressas pela comunidade de 
utilizadores (desde o ensino pré 
escolar ao secundário); 
- benefício do sistema de 
empréstimo da BPAPD de 25 livros 
mensais para circular apenas na 
EBS do Nordeste; 
- benefício do sistema de 
empréstimo da biblioteca Daniel de 
Sá de 100 livros por trimestre. 
 
Todos os livros recebidos são espalhados 
pela EBS em expositores. 

Prover a BE de obras atualizadas e 
recomendadas nos documentos das 
Metas Curriculares, PNL e PRL. 
Proporcionar à comunidade o contato com 
obras de literatura clássica e 
contemporânea.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
Biblioteca Daniel 
de Sá BPAPD 
CMN 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 

Concurso “Ditados há muitos…” (a 
realizar mensalmente no período). 

Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver o gosto pelo património oral. 
Fomentar a curiosidade. 
Pesquisar informação. 
Divulgar o património oral. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Internet. 

Livros. 

Cartolinas. 

Cola. 

40€ 

“Caderno da Turma”. Fomentar o gosto pela escrita. 
Treinar tipologias textuais previstas nas 
MPEB. 
Escrever de forma correta. 
Treinar a planificação, redação e revisão 

Alunos da 
escola sede. 

DP 
Clube de Leitura 

Caderno preto (a 

decorar por cada 

turma). 

Sem custos. 
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textuais. 
Redigir textos com correção formal e 
temática. 
Refletir sobre o meio envolvente. 
Desenvolver o espírito crítico. 
Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver sentido de responsabilidade. 
Promover a autonomia. 

Clube de Jornalismo: 
- redação, recolha, montagem e 
publicação de textos diversos. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas e estimular a capacidade 
linguística a nível oral e escrito. 
Proporcionar um espaço de divulgação 
dos diversos clubes e atividades da 
escola. 

Comunidade 
educativa. 

Clube de 
Jornalismo (e 
DP) 

Computador. 
Máquina fotográfica. 
Fotocópias (PB & C) 

60€ 

Participação em Concursos 
Literários: 
- elaboração de vários tipos de 
texto. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas. 
Estimular a capacidade linguística no que 
diz respeito à escrita. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Material de escrita dos 
alunos. 

Sem custos. 

“Um livro a dois”: 
- seleção de uma obra a gosto; 
- leitura em família da obra; 
- preparação de uma apresentação 
pública à turma; 
- apresentação da obra em contexto 
de sala de aula. 

Fomentar o gosto pela leitura. 
Responsabilizar os alunos pela 
apresentação de uma obra à turma. 
Envolver os EE na aprendizagem da 
leitura. 
Fomentar a participação dos EE na sala 
de aula. 

Alunos 6.ºA e 
respetivos 
encarregados 
de educação. 

DP Projetor. 
PC. 
Tela. 
Outros recursos a 
definir com os alunos e 
EE. 

Sem custos. 

Recolha de pilhas e baterias usadas 
/ Participação no concurso “Pilhão 
vai à escola”. 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a necessidade de recolher seletivamente 
pilhas e baterias usadas. 
Promover mudanças de atitude e 
incentivar a comunidade educativa a 
adotar melhores práticas ambientais. 
Contribuir para o desenvolvimento, nos 

Comunidade 
educativa. 

DCE Material de papelaria. 
Material de reprografia. 

Sem custos. 
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alunos, de competências pessoais e 
sociais. 

Realização do Problema 
Matemático Mensal. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Promover, nos alunos, o gosto pelo 
desafio. 
Promover a interação entre os vários 
elementos da Comunidade Educativa. 
Desenvolver a capacidade de raciocínio 
lógico/dedutivo nos alunos e restante 
comunidade educativa. 

Alunos da 
escola sede. 

DCE ------------------------------- Sem custos. 

Apoio à participação nas atividades 
desportivas dos discentes. 

Desenvolver uma condição física 
satisfatória nos discentes. 

Alunos da UO. CE 
Direção 
Regional do 
Desporto 

Espaços desportivos. 
Material desportivo. 

800€ 

Apoio às atividades no âmbito do Clube 
de Proteção Civil. 

Promover atitudes corretas em caso de 
catástrofes naturais; 
Assegurar a segurança dos elementos da 
comunidade escolar. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 
Alunos. 

CE 
CPC 
Outros parceiros 
envolvidos na 
proteção civil 

Material próprio para 
urgências 

Sem custos. 

Dinamização da atividade “Baú dos 
Sonhos”. 

Incentivar o gosto pela leitura no 1.º ciclo. Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

CE 
CMN 
BE 

Livros da Biblioteca 
escolar. 

250€ 

Dinamização de espaços escolares da 
escola sede e dos recreios das EB1/JI. 

Promover a ocupação saudável dos 
tempos livres. 
Diminuir as situações de bullying em 
contexto de recreio escolar. 
Integrar a comunidade escolar na 
dinamização dos recreios escolares. 
Dinamizar os espaços escolares. 

Alunos da UO. CE Espaços escolares. Sem custos. 

Campanha de recolha de óleos usados 
e de pilhas. 

Fomentar atitudes de proteção do meio 
ambiente. 

Comunidade 
educativa. 

CE Ecoponto de óleos 
usados e de pilhas. 

Sem custos. 



Página | 65  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Dinamização do “Cantinho da Saúde” 
junto ao bar, com informação sobre 
comida saudável. 

Incentivar hábitos de alimentação 
saudáveis. 

Comunidade 
educativa. 

CE 
PES 

Fotocópias. 
Cartolinas. 
Marcadores. 

10€ 

Ações de formação creditadas e/ou não 
creditadas. 

Execução do plano de ações da entidade 
formadora da EBS do Nordeste. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

CE 
Entidade 
Formadora da 
EBSN 

Salas para as 
formações. 
Material informático. 
Fotocópias. 

50€ 
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Atividades a desenvolver ao longo do 3.º Período 
CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 

RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Maio 

Avaliações psicopedagógicas para 
antecipações ou adiamentos de 
matrícula no 1.º ciclo. 

Despiste e avaliação da existência ou não 
de necessidades educativas especiais. 

Alunos do pré-
escolar. 

SPO Material do SPO. Sem custos. 

Dia da Mãe: 
- elaboração de uma prenda. 

Desenvolver a destreza manual, 
criatividade e sentido estético. 
Reconhecer a importância da mãe no seio 
da família. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Material de pintura. 
Fita-cola. 
Papel. 
Pincéis. 
Papel de cenário. 

100€ 

18 de maio 

Comemoração do Dia Nacional 
Contra a Obesidade: 
- avaliação da oferta alimentar 
escolar. 

Melhorar a oferta alimentar da cantina. 
 

Comunidade 
educativa. 

PES Refeitório. 
Bar da escola. 

Sem custos. 

18 a 21 de 
maio 

Intercâmbio Cultural: 
- visita de estudo ao Porto. 
 

Complementar conteúdos temáticos de 
diversas áreas curriculares disciplinares. 
 

Alunos do 10.º 
e 11.ºanos, 
inscritos em 
EMRC. 

António Rocha 
Fátima Rocha 
José Fonseca 
Pedro Gonçalves 

Transporte dos alunos 
(a cargo do grupo). 

Sem custos. 

28 de maio 

Um conto no museu: 
- estruturação e apresentação de 
um conto a partir de uma peça/obra 
de arte pertencente à coleção do 
Museu Carlos Macahado. 

Treinar a capacidade de leitura e escrita.  
Estimular a criatividade. 
Valorizar o património cultural Açoriano 
 

Membros dos 
Clubes de 
Leitura e de 
Empreendedo-
rismo. 

Clube de leitura 
Clube do 
Empreendedorismo 

CMN 
Museu Carlos 
Machado 

Tintas. 
Tecidos. 
Equipamento 
informático. 
Cartolinas. 
Cartão. 

50€ 

Maio/junho 

Jogos Coletivos/ Individuais / Pré-
desportivos: 
- intercâmbio desportivo do 1.º/2.º 
ano; 
- intercâmbio desportivo do 3.º/4.º 
ano. 

Proporcionar um convívio entre os alunos, 
professores e auxiliares da escola. 
Promover o gosto pela prática das 
atividades físicas e desportivas. 
Participar, com empenho em diferentes 
tipos de atividades, procurando realizar as 
ações corretamente. 

Alunos dos 
1.º/2.º anos; 
Alunos dos 
3.º/4.º anos. 

DEFM Transporte. Sem custos. 

Atividades de Exploração da 
Natureza - Percurso Pedestre. 

Proporcionar um convívio entre os alunos, 
professores e auxiliares da escola; 

Alunos do pré-
escolar e 1.º 

DEFM ------------------------------- Sem custos. 
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Integrar habilidades motoras básicas no 
contacto com a Natureza. 
Respeitar as regras de segurança e de 
preservação do meio ambiente. 

ciclo. 

1 de junho 

Dia Mundial da Criança: 
- leitura de um conto; 
- arte com giz ( um balde cheio de 
giz e um pátio da Unidade Orgânica 
que possa servir de tela gigante 
para as mãos e imaginações das 
crianças a propósito do conto lido; 
- troca    de balões entre crianças,   
com o registo dos sonhos das 
crianças. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 
 

Alunos do 3.º 
ano. 

BE 
DP 
D1.ºC 
DEVT 

Giz. 
Balões. 
Livros. 

30€ 

Convívio do Dia Mundial da Criança 
com atividades lúdicas nas EB1/JI. 

Socializar. 
Abrir a escola à comunidade. 

Alunos do Pré-
escolar e 1.º 
ciclo. 

DPE 
D1.ºC 

Material de pintura. 
Fita-cola. 
Papel. 
Pincéis. 
Papel de cenário. 
Bolas. 
Arcos. 
Cordas. 

100€ 

Aprendizagem de canções Cantar em coro. 
Adquirir conceitos que enriqueçam a 
linguagem e o pensamento musical. 
Aprender a escutar. 
Desenvolver a expressividade do corpo e 
da voz. 
Desenvolver a capacidade de relação e 
comunicação com os outros. 
Proporcionar experiências com 
instrumentos.  

Alunos do 2.º 
ciclo. 

DEFM Fotocópias das 
músicas; 
Instrumentos existentes 
na escola. 

Sem custos. 
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2 de junho 

Percurso Pedestre “Fajã do 
Rodrigo”- Vila de Nordeste. 

Promover a participação, consciente, dos 
alunos em atividades físicas. 

Alunos do 3.º 
ciclo. 
Alunos do 
secundário. 
Alunos das 
ADE. 
Encarregados 
de Educação. 

PES Fotocópias. Sem custos. 

4 a 19 de 
junho 

Leituras de Transição: 
- dinamização de uma leitura no 
espaço da BE para haituação 
daquele espaço («A Menina do 
Mar»); 
- visita de estudo ao Museu 
Municipal. 

Promover a leitura da obra recomendada 
pelas metas curriculares de português, 
PNL e PRL. 
Desenvolver diferentes trabalhos 
relacionados com a leitura, de modo a 
chamar atenção e despertar o interesse e 
o gosto dos alunos pela leitura. 
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português. 
Promover a leitura das obras 
recomendadas pelo PNL e PRL 
Promover o espaço da BE junto aos novos 
alunos. 
Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 
saber. 

Alunos do 4.º 
ano. 

BE 
D1.ºC 
CMN 

Livros. Sem custos. 

8 de junho 

Baile de Final de Ano. Promover o convívio entre colegas. Comunidade 
educativa. 

AE Mesas. 
Material para DJ. 
Colunas. 
Material para servir 
comida/bebida. 
Cadeiras. 
Decoração. 
DJ. 

85€ 
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11 a 15 de 
junho 

Teatro com o grupo Etcetera: 
- Dramatização da obra «O 
principezinho». 

Proporcionar aos alunos a oportunidade 
de conhecerem outras realidades 
culturais.  
Apresentar obras de literatura. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Expressar-se pela arte. 

Alunos dos 7.º 
e 8.º anos. 

BE 
CMN 
Grupo de Teatro 
Etcetera 

Auditório municipal. 
Equipamento de som e 
luz. 
 

Sem custos. 

Peddypaper  “À Descoberta do 
Nordeste”- Viveiros do Nordeste. 

Sensibilizar à prática de jogos de exterior. 
Estimular a jogos entre pares. 
Conhecer jogos tradicionais. 

Alunos do 5.º 
ano. 
Alunos do 
pograma DOV. 

PES Fotocópias. Sem custos. 

Exposição de Final de Ano. Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância do ensino/aprendizagem dos 
alunos, mediante o saber fazer. 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Papel. 
Cartão. 
Colas. 
Tintas. 
Spray. 
Madeira. 
Pregos. 
X-atos e 
ferramentas/utensílios 
diversos. 
Materiais recicláveis. 

Sem custos. 

15 de junho 

Arraial Popular: 
- convívio para a comunidade 
educativa, com barracas com 
comida e bebida, exposição de 
trabalhos e animação com os 
talentos da UO. 

Proporcionar a interação entre elementos 
da comunidade escolar e a comunidade 
envolvente. 

 

Comunidade 
educativa 

CE Fotocópias. 
Mesas e cadeiras. 

50€ 

Junho 

Concurso de Cadernos da Turma 
(melhores textos e melhor ilustração 
da capa). 

Estimular o sentido de responsabilidade. 
Fomentar o espírito crítico. 
Criar o gosto pela escrita. 
Promover o espírito de competição 

Alunos da 
escola sede. 

DP 58 diplomas (folhas 
coloridas A5 e 
fotocópias a cores). 
Prémio (ilustrador). 

35€ 



Página | 70  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

saudável. 
Articular com o Departamento de 
Expressões (EV). 

Encerramento do período*: 
- reuniões de avaliação do 3.º 
período; 
- divulgação da avaliação do 3.º 
período; 
- matrículas para o ano letivo 
2018/2019. 
 

* Calendário conforme as especificidades do ano de 
escolaridade e curso. 

Assegurar a normalidade na realização 
dos conselhos de turma e na conclusão do 
período. 

Pessoal 
docente. 
Alunos. 
Encarregados 
de educação. 

CE 
CDTEB 
CDTES 

Fotocópias. 
Material informático. 
Pessoal docente. 

1500€ 

Encerramento das atividades letivas 
nas EB1/JI: 
- convívio com várias atividades 
lúdicas; 
- espetáculo variado, abrilhantado 
por todas as escolas do 1.º ciclo e 
por grupos de entretenimento do 
concelho de Nordeste. 

Desenvolver o espírito de socialização e 
de partilha. 
Promover a integração da comunidade. 
 

Comunidade 
educativa. 

DPE 
D1.ºC 

Transporte de alunos. Sem custos. 

Julho 

Percurso pedestre e almoço convívio 
nos Serviços Florestais ou Cancela 
do Cinzeiro - Vila de Nordeste. 

Promover a participação, consciente, do 
Pessoal docente e não docente em 
atividades físicas. 
 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

PES Fotocópias. Sem custos. 

Data a definir 
no período 

Projeto Mega Sprinter e Mega Salto 
– Fase Nacional. 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos e 
do secundário. 

DEFM Transporte dos alunos 
apurados para a fase 
nacional. 
 

Sem custos. 

Organização e participação nos Desenvolver o espírito desportivo, a Alunos do 2.º DEFM Transporte, alojamento Sem custos. 
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Jogos Desportivos Escolares do 2.º 
ciclo. 

competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 

ciclo. 
Comunidade 
educativa. 

CE e alimentação das 
comitivas. 
 

Participação nos Jogos Desportivos 
Escolares do 3.º ciclo. 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 

Alunos do 3.º 
ciclo. 

DEFM Transporte da 
comitiva. 

Sem custos. 

Exposição de fotografias sobre a 
Evolução de viaturas antigas dos 
Bombeiros Voluntários. 

Adquirir hábitos de segurança. 
Desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 

Comunidade 
educativa. 

CPC 
 

Material de Papelaria. 
Material da reprografia. 
Tinta de água, pincéis 
e trinchas. 
Materiais diversos. 

Sem custos. 

Palestra sobre o Priolo. Fomentar o gosto pela Geografia. 
- Sensibilizar os alunos para a importância 
da fauna e flora endémica dos Açores. 
-Fomentar o interesse pela preservação 
ambiental de espécies em risco, através 
do exemplo do Priolo. 
-Fomentar o espírito crítico e de debate 
dos alunos. 

Alunos do 9.º 
ano 

DCSH 
SPEA/Centro 
Ambiental de 
Preservação do 
Priolo 
 

Anfiteatro. Sem custos. 

Espírito Santo: 
- coroação e eventual celebração 
com o Bispo. 

Sensibilizar para o respeito para com a 
tradição. 
Manter a tradição. 

Comunidade 
educativa. 

DCSH Material dos alunos. Sem custos. 

Participação no Concurso Regional 
do Dia da Europa. 

Fomentar o gosto pela Geografia. 
Sensibilizar os alunos para a importância 
da União Europeia, dos seus organismos, 
da sua história, símbolos e mecanismos. 
Fomentar o espírito criativo dos alunos, 
através da proposta da utilização de 
materiais escolhidos pelos mesmos. 

Alunos do 3.º 
ciclo. 

DCSH Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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Concurso “Quem quer ser 
geógrafo?”. 

Fomentar o gosto pela disciplina. 
Fomentar o espírito crítico dos alunos, 
através de um concurso que visa a 
competição saudável entre os alunos, 
testando os conhecimentos assimilados 
por estes durante o ano letivo. 

Alunos do 3.º 
ciclo. 

DCSH 
 

Fotocópias. Sem custos. 

Ao longo do 
período 

Serviço de provas e exames: 
- calendarização das provas e dos 
exames; 
- realização das provas e dos 
exames. 

Assegurar a normalidade na realização de 
provas de aferição, provas finais, exames 
de equivalência e exames nacionais. 

Alunos. CE 
Secretariado de 
Exames 

Pessoal docente. 
Fotocópias. 
Envelopes. 
Folhas de exame. 
Folhas de inscrição. 
CD. 
Material indicado pelo 
IAVE. 

1000€ 

Levantamento das crianças com 
NEE e NSE em todas as escolas da 
UO. 
 Avaliação ao longo do ano letivo de 
situações de saúde, doença ou 
incapacidade e eventual 
encaminhamento.   

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE (Necessidades de Saúde 
Especiais e Necessidades Educativas 
Especiais). 

Alunos da UO PES 
NEE 

Material disponibilizado 
pelos parceiros da 
atividade. 

Sem custos. 

Projeto de Natação Adaptada. Promover o desenvolvimento global do 
indivíduo, tanto nos aspetos fisiológicos e 
funcionais, como nos aspetos 
psicomotores, psicológicos e/ou sociais. 
Promover a consciencialização do próprio 
corpo. 
Proporcionar vivências/experiências no 
meio aquático a crianças com problemas 
afetivos e de comunicação.  
Promover o desenvolvimento psicomotor 
no meio aquático. 

Alunos com C. 
Esp. Individual 
que irão 
integrar a 
Unidade 
Socioeducativa 
 

NEE 
CMN 

Piscina do Complexo 
Desportivo de Água do 
Pau. 
1 ou 2 Docentes do 
NEE. 
1 Assistente 
Operacional. 

Sem custos. 
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Avaliação especializada de alunos 
sinalizados pelos professores, por 
manifestarem dificuldades em 
acompanhar o Currículo. 

Promover o sucesso escolar. Alunos 
sinalizados da 
UO. 

SPO 
NEE 

Material do SPO. Sem custos. 

Desenvolvimento do Programa de 
Orientação Vocacional para alunos 
do 9.º ano. 

Dar a conhecer aos alunos o sistema 
educativo português; apoiar processos de 
tomada de decisão dos alunos na 
construção de um projecto de vida. 

Alunos do 9.º 
ano. 

SPO Material do SPO. Sem custos. 

Jogos Desortivos Escolares: 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 2.º ciclo; 
- treinos dos alunos que 
participarão nos JDE 3.º ciclo. 

Desenvolver o espírito desportivo, a 
competitividade, uma vida saudável e a 
cooperação. 
Manter os níveis satisfatórios de condição 
física. 
Preparar os alunos dos 2.º e 3.º ciclos 
para o desempenho nos JDE. 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos. 

DEFM Espaços Desportivos. 
Material Desportivo. 

Sem custos. 

Exposição de trabalhos pontuais 
desenvolvidos pelos alunos, nas 
diferentes áreas curriculares do 
Departamento. 

Potenciar o desenvolvimento individual, 
social e cultural, dos alunos 

Comunidade 
educativa. 

DEVT Sala de convívio da 
escola sede. 

Sem custos. 

“O PERIGO ESPREITA”: 
- recolha de situações de perigos 
vários, denunciadas através de 
fotografias. 
- participar no jornal da Escola. 

Informar a população escolar sobre riscos 
coletivos. 
Envolver a comunidade educativa na 
construção de uma cultura de segurança. 
Educar para a prevenção e minimização 
dos riscos. 
Promover uma cidadania ativa e 
participante. 
Adquirir hábitos de segurança. 
Desenvolver competências no âmbito da 
proteção civil. 

Comunidade 
educativa. 

CPC Material da reprografia. Sem custos. 

Controlo do cumprimento do Plano 
Regional de Vacinação (PRV).  

Avaliar o cumprimento do PRV na 
comunidade educativa. 

Alunos com 5 
e 12 anos. 

PES Material disponibilizado 
CSN. 

Sem custos. 
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 Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

Registo de alunos com NSE/NEE 
por tipo (deficiência física, mental 
e/ou doença crónica), por grau de 
ensino, encaminhados, tratados 
e/ou em tratamento.       

Promover uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a deficiência. 
Promover a inclusão escolar de crianças 
com NSE e NEE (Necessidades de Saúde 
Especiais e Necessidades Educativas 
Especiais). 

Alunos da UO. ESE Dados fornecidos pela 
escola. 

Sem custos. 

Registo de ocorrência de acidentes: 
- monitorização e registo de 
ocorrência de acidentes; 
- envio dos registos de acidentes 
para a enfermeira da saúde escolar;            
- envio dos registos de acidentes 
para a DRS. 

Monitorizar os acidentes nos 
estabelecimentos de ensino da UO. 
Detetar situações deficientes em higiene e 
segurança nos estabelecimentos de 
ensino. 

Alunos da UO. PES Registos de 
ocorrências. 
Equipamento 
informático. 

5€ 

Olímpíadas da leitura de um 
conto/excerto de uma obra 
previamente selecionada. 

Promover a leitura da obra recomendada 
pelas metas curriculares de Português. 
Desenvolver diferentes trabalhos 
relacionados com a leitura, de modo a 
chamar atenção e despertar o interesse e 
o gosto dos alunos pela leitura. 
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português. 
Promover a leitura das obras 
recomendadas pelas Metas Curriculares 
de Português.  
Estimular a pesquisa e a visita à 
Biblioteca. 
Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 

Alunos dos 2.º 
e 3.º ciclos. 

BE 
DP 

Livros. 
Grelhas de 
preenchimento. 

Sem custos. 
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saber.  
Promover o trabalho colaborativo entre os 
alunos. 

Biblioteca e Aprendizagens. Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Planificar e diversificar atividades que se 
alinhem com a execução do currículo. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 
Estimular na comunidade o prazer de ler e 
o interesse pela cultura local, regional, 
nacional e universal. 
Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 
conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Departamentos 

Equipamento 
informático. 
Grelhas de 
observação.  
Acervo documental 
próprio e que transita 
de outras bibliotecas. 
Revistas de interesse 
educativo. 
Jornais. 
Subscrição da   revista 
educativa Visão Júnior 
(continuidade). 

500€ 

Banco de Provas e Exames. Auxiliar os docentes na sua preparação 
para a realização de provas/exames de 
aferição, final de ciclo ou de acesso ao 
ensino superior. 
Promover o espaço da BE como centro de 
estudo e acompanhamento ao mesmo.  
Estimular o sucesso académico, 
melhorando o desempenho dos alunos 
nas provas finais.  
Promover hábitos e métodos de trabalho e 
estudo. 
Contribuir para o aumento da autoestima e 
motivação. 
Promover a autonomia na realização das 

Alunos da 
EBSN. 

BE 
Secretariado de 
Exames 
Departamentos 
AE 

Provas/exames e 
critérios de correção 
em suporte papel. 
Computador com 
acesso à net. 

Sem custos. 
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suas próprias aprendizagens.  
Compreender informação obtida através 
de pesquisa. 
Desenvolver a habilidade oral e escrita.  
Compreender os textos lidos e escritos. 
Facultar as ferramentas para a auto e 
heteroavaliação.  
Realizar provas modelo de exame. 

Construção de Netiquetas. Promover uma utilização segura e 
consciente das potencialidades da 
internet. 
Promover uma utilização segura e 
criteriosa da internet pela comunidade de 
alunos e pais. 
Disponibilizar informações que ajudem a 
orientar as crianças e adolescentes, 
referindo os benefícios e riscos de 
utilização da internet. 
Pensar sobre os cuidados e as 
possibilidades de comunicação por meio 
da internet com todos que estão próximos, 
são responsáveis, cuidam, ou educam 
crianças e adolescents. 
Compartilhar cuidados a serem tomados 
em relação ao abuso on-line e à 
pornografia infanto-juvenil na internet. 
Apontar caminhos sobre o modo mais 
seguro de "navegar" na internet. 

Comunidade 
escolar 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Literacia digital: 
- atualização do blogue da 
biblioteca escolar; 
- promoção e atualização da página 

Desenvolver as literacias tecnológica e 
digital, da informação e dos média. 
Incrementar a diversificação de 
metodologias no processo de ensino e 

Comunidade 
escolar. 

BE 
Docentes de TIC 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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no facebook para divulgação de 
atividade. Reformulação e 
promoção do blogue da BE; 
- dinamização de concursos 
escolares on line. 

aprendizagem, a interdisciplinaridade e a 
articulação com a biblioteca escolar. 
Contribuir para o combate à iliteracia 
digital. 
Auxiliar os alunos no processo de 
aquisição e gestão da informação. 
Divulgar à comunidade educativa as 
atividades desenvolvidas no âmbito da 
BE. 

B.E.C.R.E.A ao domicílio. Criação de condições de acesso, na 
biblioteca, na sala de aula, em casa e 
online, a uma variedade de recursos para 
recreação e suporte à aprendizagem, de 
modo a facultar experiências de leitura e 
procura de informação, que fomentem a 
criação de leitores críticos e motivados. 
Promover o acesso a todos os alunos e 
pais/encarregados de educação a 
recursos educativos variados. 
Reforçar a articulação entre a BE e o 
trabalho na sala de aula. 
Proporcionar e desenvolver competências, 
métodos e hábitos de trabalho baseados 
no acesso e manuseamento autónomo e 
consciente da informação. 
Incentivar a comunidade a usufruir a BE 
como um espaço de aquisição de 
conhecimento e de promoção do sucesso 
educativo. 
Promover o acompanhamento dos 
pais/encarregados de educação no 
processo de ensino-aprendizagem do 

Comunidade 
escolar. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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aluno. Aceder, através de vários 
dispositivos, à informação pretendida. 

Organização do wikijornal escolar 
«Mirateca»para divulgar e promover 
as atividades da BE. 

Adaptar as TIC às necessidades da 
comunidade escolar. 
Promover condições para aceder às 
notícias da BE on line e no domícílio. 
Envolver toda a comunidade escolar 
(professores, alunos, pais, familiares e 
amigos), num projecto aliciante, o que não 
acontece com o Jornal tradicional em 
papel. 
Permitir a interactividade com tecnologias 
actuais, nomeadamente o Facebook e o 
Youtube. 

Comunidade 
escolar 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Leituras animadas: 
- leitura de um conto/livro 
socorrendo-se das TIC e 
disponibilizá-la à comunidade 
escolar. 

Promover o prazer da leitura. 
Associar as TIC à promoção da leitura. 
Aplicar aprendizagens específicas das TIC 
em outros contextos educativos. 

Alunos do 
ensino pré-
escolar. 
Alunos do 1º 
ciclo. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Concurso de leitura: «O leitor do 
mês»/«A turma leitora do mês». 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 
CE 

Livros. 
Ficha de requisição de 
livros. 
Fichas de leitura. 
Certificados. 
Prémios. 
 

50€ 

Leituras de Conforto e Livro 
lido/Livro Visualizado (rubrica no 
blogue, com sugestões e sinopses 
de leitura complementadas com 
links para adaptações 
cinematográficas). 

Proporcionar à comunidade dos 
pais/encarregados de educação propostas 
de leitura e respetivas sinopses.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 

Comunidade 
educativa. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 
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(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Apresentar a adaptação de obras da 
literatura ao cinema. 

Aniversários com leituras: 
- presentear o pessoal docente e 
não docente, no dia do seu 
aniversário, com um cartão de 
felicitações em suporte físico ou 
digital onde conste uma sugestão 
de leitura e a respetiva sinopse. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 
clássicas e contemporâneas. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 

Pessoal 
docente e não 
docente da 
UO. 
 

BE Livros. 
Cópias a cores. 

Sem custos. 

Histórias a Tiracolo: 
- leitura a partir de uma obra que o 
educador sugerirá ao encarregado 
de educação e que o aluno 
transportará numa mala a tiracolo. 

Proporcionar aos pais a oportunidade de 
promover uma leitura e a realização de 
uma atividade prática a partir desta. 
Envolver a comunidade educativa na 
promoção da leitura e na aquisição e 
consolidação de hábitos de leitura entre os 
alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Alunos do 
ensino pré-
escolar. 
Encarregados 
de educação 
do ensino pré 
escolar. 

BE 
DPE 

Malas de cartão. 
Livros papel. 
Lápis de cor. 
Canetas de cor. 
Imagens. 
 

50€ 

Neste mês, quem faz anos?: 
- fixação à entrada da BE de uma 
imagem do autor e de uma das 
suas obras e divulgação no blogue 
da BE e na página de facebook. 

Fomentar o conhecimento de autores e 
das respetivas obras literárias. 
Prestar homenagem aos escritores. 
Divulgar a sua obra perante a 
comunidade.  
Motivar o gosto pela leitura. 
Alargar horizontes culturais. 

Comunidade 
educativa 

BE 
DP 

Cópias a cores. Sem custos. 

Bibliotecas de Turma - 1º ciclo. Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
regionais, nacionais e internacionais 

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
Biblioteca Daniel 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 
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clássicas e contemporâneas. Desenvolver 
as competências da leitura e escrita. 
Promover o espaço da biblioteca escolar. 
Envolver os encarregados da educação na 
prática da   leitura.  

de Sá 
D1.ºC 

Leituras Concelhias: 
- disponibilização no blogue da 
Biblioteca Escolar de um campo da 
responsabilidade dos encarregados 
de educação com propostas da 
leitura. 

Proporcionar à comunidade um espaço 
para partilhar as suas propostas de leitura.  
Apresentar obras recomendando a sua 
leitura. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 

Comunidade 
educativa 

BE 
Associação de 
Pais 

Livrs. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Clube de leitura «Palavras Vivas». Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 
Constituirem-se como alunos modelo para 
os do 1º ciclo e pré-escolar no âmbito do 
gsosto pela leitura. 
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 
Desenvolver competências linguísticas 
quer a nível escrito quer oral.  
Exercitar a capacidade de retenção de 
informação e criatividade. 

Alus no Pré-
escolar. 
Alunos do 1. 
Ciclo. 
Membros do 
Clube de 
Leitura. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
D1.ºC 
Clube 
Empreendedorismo 
CE 
CMN 

Livros. 
Computadores. 
Almofadas. 
Folhas brancas. 
Cartolinas. 
Guiões de leitura. 
Outros materiais. 

100€ 

Ler verde. Refletir sobre a importância e o papel da 
educação ambiental. 
Capacitar os alunos para plantar, 
preservar e recuperar áreas verdes na 

Alunos do 1.º 
ciclo. 

BE 
D1.ºC 
SPEA 
Serviços 

Livros. 
Equipamento 
Informático. 
Cartão. 

20€ 
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escola e comunidade, visando formar 
cidadãos que interagem e participem de 
forma ativa na recuperação do meio 
ambiente. 
Consciencializar o aluno para a 
necessidade de pensar no problema do 
lixo, nas formas de coleta e destino, na 
reciclagem, nos responsáveis pela 
produção e destino na escola, em casa e 
em espaços comuns. 
Incentivar os alunos a preservar e 
conservar o ambiente em que vive. 
Promover atitudes de conservação do 
meio ambiente, sobretudo aquelas que os 
próprios podem ter em seu dia-a-dia. 
Incentivar e promover o trabalho coletivo e 
a cooperação entre os alunos e os 
professores, entre a escola e a 
comunidade, para transformação humana 
e social, alcançando a preservação e a 
recuperação do ecossistema. 

florestais de 
Nordeste 
MUSAMI 

Cartolina. 
Elástico. 

Contos com animais - animais que 
falam: 
- dinamização de leituras, fábulas. 

Promover hábitos de leitura. 
Dar a conhecer novas propostas de 
literatura infantil. 
Promover a reflexão através da 
moralidade expressa na fáula. 
Contribuir para a formação de valores nos 
alunos,   enfatizando a valorização da 
transmissão, construção e reconstrução 
de conhecimentos, formação de atitudes e 
valores, através do processo ensino e 
aprendizagem de uma maneira 

Alunos do Pré-
escolar. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DPE 
Clube de 
Empreendedorismo 

Livros. 
Cartolinas. 
Cola. 
Outros materiais de 
EVT. 

30€ 
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significativa e prazerosa. 

Elos de leitura: 
- apresentação de uma proposta de 
leitura de uma turma a outra, sob o 
compromisso desta apresentar 
outra leitura a outra turma. 

Promover e incentivar o gosto pela leitura.  
Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal).  
Desenvolver as competências da leitura, 
escrita e oralidade. 

Alunos do 2.º 
ciclo, do 3.º 
ciclo e do 
ensino 
secundário. 

BE 
DP 

Livros. 
Equipamento de 
projeção. 

Sem custos. 

Uma manhã com um escritor: 
- receção ao/à escritor/a e 
promoção da leitura da sua obra 
artística. 

Despertar no aluno o interesse pela 
leitura. 
Dar a conhecer a obra literária de um 
escritor. 
Alargar horizontes culturais. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 
DP 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

20€ 

Leituras de Transição: 
- dinamização de leituras pelo Clube 
de Leitura junto dos alunos do 4.º 
ano, no final de cada período. 

Promover a leitura da obra recomendada 
pelas metas curriculares de português, 
PNL e PRL. 
Desenvolver diferentes trabalhos 
relacionados com a leitura, de modo a 
chamar atenção e despertar o interesse e 
o gosto dos alunos pela leitura. 
Divulgar as obras recomendadas pelas 
Metas Curriculares de Português. 
Estimular a pesquisa e a visita à 
Biblioteca. 
Levar o aluno a descobrir a leitura como 
instrumento de comunicação, cultura e 
saber. Promover o trabalho colaborativo 
entre os alunos. 
Promover laços de influência através da 
apresentação de leituras de alunos de 1º e 
2º ciclos. 
 

Alunos do 4.º 
ano. 

Clube de Leitura 
CE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Cartolinas. 
Tintas. 

15€ 
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Concurso de ortografia. Despertar no aluno o interesse pela escrita 
correta. 
Estimular a compreensão oral para 
desenvolver uma escrita correta. 
Desenvolver as competências da leitura e 
escrita. 
Desenvolvimento da competência 
ortográfica dos alunos.  
Dar a conhecer excertos de obras do PRL 
e PNL. 

Alunos dos 4.º, 
5.º, 6.º e 7.º 
anos. 

BE 
DP 
D1.ºC 

Livros. 
Fichas. 
Grelhas de correção. 

Sem custos. 

Sistema de empréstimos 
interbibliotecário. 

Prover a BE de obras atualizadas e 
recomendadas nos documentos das 
Metas Curriculares, PNL e PRL. 
Proporcionar à comunidade o contato com 
obras de literatura clássica e 
contemporânea. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Biblioteca 
Municipal. 
Biblioteca Daniel 
de Sá. BPAPD 
DPE 
D1.ºC 
CMN 

Livros. Sem custos. 

A sala de aula na Biblioteca 
Municipal: 
- visita guiada à biblioteca 
municipal; 
- desenvolvimento de atividades 
promotoras da leitura/expressão 
oral e escrita. 

Estimular a leitura autónoma de 
textos/obras disponibilizados pela 
biblioteca escolar e municipal. Apresentar 
obras/textos lidos recomendando a sua 
leitura. 
Promover o conhecimento do acervo 
documental e da biblioteca municipal. 
Articular atividades entre a biblioteca 
municipal e escolar. 

Alunos do 5.º 
ano e do 
programa 
DOV. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 

Material fotocopiável. Sem custos. 

Atividades da BPAPD (visitas de 
estudo/trabalho à BPAPD). 

Proporcionar aos alunos a oportunidade 
de conhecerem outras realidades em 
outras bibliotecas. Apresentar obras 
recomendando a sua leitura. 
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 

2 turmas do 
Pré-escolar. 
2 turmas do 4.º 
ano. 

BE 
BPAPD 
DPE 
D1.ºC 
CMN 

Transporte. Sem custos. 



Página | 84  

Plano Anual de Atividades da EBS do Nordeste – 2017/2018           

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Estimular a prática da leitura. 
Contatar com diversas obras literárias 
(metas, PRL, PNL e outras de gosto 
pessoal). 

Também sou leitor: 
- convite aos pais e outras 
personalidades para participarem 
no clube de leitura/sala de aula   e 
outras atividades. 

Envolver a comunidade na promoção da 
leitura e na aquisição e consolidação de 
hábitos de leitura entre os alunos. 
Desenvolver a troca de experiências de 
leitura. 

Membros do 
Clube de 
Leitura. 
Alunos da UO. 

BE Livros. 
Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Momentos on line: 
- monitorização e divulgação do 
espaço reservado para trabalhos de 
pesquisa online, ebooks e acesso a 
REA. 

Dotar a BE de um espaço fisico e virtual 
para desenvolvimento de atividades de 
pesquisa, leitura e estudo. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
CE 

Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Catalogação do acervo da 
Biblioteca Escolar. 

Catalogar e atualizar o fundo documental 
(material livro e não livro) da BE.  
Detetar os pontos fracos da coleção e 
colmatar as áreas deficitárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Desbaste do acervo. Atualização do acervo. 
Ampliação do espaço para armazenagem 
de documentos atualizados. 
Agilizar a retirada e reposição dos 
documentos. 

Comunidade 
educativa. 

BE Equipamento 
informático. 

Sem custos. 

Cooperação com o jornal 
«Miradouro»: 
- participação no jornal escolar 
«Miradouro»; 
- enriquecimento da rubrica 
«Sugestão de Leitura», na qual um 
professor/convidado apresentará 
uma sugestão de leitura assim 
como a sua sinopse. 

Divulgar à comunidade educativa as 
atividades desenvolvidas no âmbito da 
promoção da leitura por parte da BE. 
Promover o Clube de Leitura junto da 
comunidade educativa. 
Incentivar o gosto pela leitura. 
Promover a leitura de textos de tipologias 
diversas.  
Difundir obras literárias. 

Comunidade 
educativa. 

BE (e Clube de 
Leitura) 

Equipamento 
informático. 
Fotocópias. 

Sem custos. 
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CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO DINAMIZADORES 
RECURSOS 

MATERIAIS/HUMANOS FINANCEIROS 

Promoção do espaço para 
exposições e outras atividades 
pedagógicas. 

Dinamizar o espaço da BE com 
exposições, peddy papers e outras 
atividades lúdicas e pedagógicas. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Comunidade 
educativa 

Equipamentos 
diversos, desde 
informáticos até 
manuais. 

Sem custos. 

Estruturação de uma Política de 
Desenvolvimento da Coleção: 
- estruturação de uma PDC. 

Cumprir a missão e os objetivos da BE, 
partindo dos documentos gerais 
(Manifesto da Unesco e Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). 
Cumprir objetivos específicos. 
Apoiar a gestão e instrumentos da linha de 
ação do PB. 
Avaliar necessidades dos utilizadores. 
Definir as linhas orientadoras da aquisição 
e desenvolvimento da coleção. 
Operacionalizar o orçamento da BE. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Departamentos 
AE 

Apenas recursos 
financeiros. 

500€ 

Sistema de empréstimos entre 
bibliotecas: 
- gestão cooperativa e uso 
partilhado do acervo documental 
entre a BE e Biblioteca Municipal 
para fazer face às necessidades 
expressas pela comunidade de 
utilizadores (desde o ensino pré 
escolar ao secundário); 
- benefício do sistema de 
empréstimo da BPAPD de 25 livros 
mensais para circular apenas na 
EBS do Nordeste; 
- benefício do sistema de 
empréstimo da biblioteca Daniel de 
Sá de 100 livros por trimestre. 
Todos os livros recebidos são espalhados 
pela EBS em expositores. 

Prover a BE de obras atualizadas e 
recomendadas nos documentos das 
Metas Curriculares, PNL e PRL. 
Proporcionar à comunidade o contato com 
obras de literatura clássica e 
contemporânea.  
Promover e incentivar o gosto pela leitura. 
Estimular a prática da leitura. 

Comunidade 
educativa. 

BE 
Biblioteca 
Municipal 
Biblioteca Daniel 
de Sá BPAPD 
CMN 

Livros. 
Grelhas de registo. 

Sem custos. 
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Concurso “Ditados há muitos…” (a 
realizar mensalmente no período). 

Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver o gosto pelo património oral. 
Fomentar a curiosidade. 
Pesquisar informação. 
Divulgar o património oral. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Internet. 

Livros. 

Cartolinas. 

Cola. 

40€ 

“Caderno da Turma”. Fomentar o gosto pela escrita. 
Treinar tipologias textuais previstas nas 
MPEB. 
Escrever de forma correta. 
Treinar a planificação, redação e revisão 
textuais. 
Redigir textos com correção formal e 
temática. 
Refletir sobre o meio envolvente. 
Desenvolver o espírito crítico. 
Mobilizar saberes e conhecimentos. 
Desenvolver sentido de responsabilidade. 
Promover a autonomia. 

Alunos da 
escola sede. 

DP 
Clube de Leitura 

Caderno preto (a 

decorar por cada 

turma). 

Sem custos. 

Clube de Jornalismo: 
- redação, recolha, montagem e 
publicação de textos diversos. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas e estimular a capacidade 
linguística a nível oral e escrito. 
Proporcionar um espaço de divulgação 
dos diversos clubes e atividades da 
escola. 

Comunidade 
educativa. 

Clube de 
Jornalismo (e 
DP) 

Computador. 
Máquina fotográfica. 
Fotocópias (PB & C) 

60€ 

Participação em Concursos 
Literários: 
- elaboração de vários tipos de 
texto. 

Desenvolver várias competências 
comunicativas. 
Estimular a capacidade linguística no que 
diz respeito à escrita. 

Alunos da 
escola sede. 

DP Material de escrita dos 
alunos. 

Sem custos. 

“Um livro a dois”: 
- seleção de uma obra a gosto; 
- leitura em família da obra; 
- preparação de uma apresentação 

Fomentar o gosto pela leitura. 
Responsabilizar os alunos pela 
apresentação de uma obra à turma. 
Envolver os EE na aprendizagem da 

Alunos 6.ºA e 
respetivos 
encarregados 
de educação. 

DP Projetor. 
PC. 
Tela. 
Outros recursos a 

Sem custos. 
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pública à turma; 
- apresentação da obra em contexto 
de sala de aula. 

leitura. 
Fomentar a participação dos EE na sala 
de aula. 

definir com os alunos e 
EE. 

Recolha de pilhas e baterias usadas 
/ Participação no concurso “Pilhão 
vai à escola”. 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a necessidade de recolher seletivamente 
pilhas e baterias usadas. 
Promover mudanças de atitude e 
incentivar a comunidade educativa a 
adotar melhores práticas ambientais. 
Contribuir para o desenvolvimento, nos 
alunos, de competências pessoais e 
sociais. 

Comunidade 
educativa. 

DCE Material de papelaria. 
Material de reprografia. 

Sem custos. 

Realização do Problema 
Matemático Mensal. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 
Promover, nos alunos, o gosto pelo 
desafio. 
Promover a interação entre os vários 
elementos da Comunidade Educativa. 
Desenvolver a capacidade de raciocínio 
lógico/dedutivo nos alunos e restante 
comunidade educativa. 

Alunos da 
escola sede. 

DCE ------------------------------- Sem custos. 

Apoio à participação nas atividades 
desportivas dos discentes. 

Desenvolver uma condição física 
satisfatória nos discentes. 

Alunos da UO. CE 
Direção 
Regional do 
Desporto 

Espaços desportivos. 
Material desportivo. 

800€ 

Apoio às atividades no âmbito do Clube 
de Proteção Civil. 

Promover atitudes corretas em caso de 
catástrofes naturais; 
Assegurar a segurança dos elementos da 
comunidade escolar. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 
Alunos. 

CE 
CPC 
Outros parceiros 
envolvidos na 
proteção civil 

Material próprio para 
urgências 

Sem custos. 

Dinamização da atividade “Baú dos 
Sonhos”. 

Incentivar o gosto pela leitura no 1.º ciclo. Alunos do Pré-
escolar e 1.º 

CE 
CMN 

Livros da Biblioteca 
escolar. 

250€ 
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ciclo. BE 
Dinamização de espaços escolares da 
escola sede e dos recreios das EB1/JI. 

Promover a ocupação saudável dos 
tempos livres. 
Diminuir as situações de bullying em 
contexto de recreio escolar. 
Integrar a comunidade escolar na 
dinamização dos recreios escolares. 
Dinamizar os espaços escolares. 

Alunos da UO. CE Espaços escolares. Sem custos. 

Campanha de recolha de óleos usados 
e de pilhas. 

Fomentar atitudes de proteção do meio 
ambiente. 

Comunidade 
educativa. 

CE Ecoponto para recolha 
de óleos usados. 
Pilhão. 

Sem custos. 

Dinamização do “Cantinho da Saúde” 
junto ao bar, com informação sobre 
comida saudável. 

Incentivar hábitos de alimentação 
saudáveis. 

Comunidade 
educativa. 

CE 
PES 

Fotocópias. 
Cartolinas. 
Marcadores. 

10€ 

Ações de formação creditadas e/ou não 
creditadas. 

Execução do plano de ações da entidade 
formadora da EBS do Nordeste. 

Pessoal 
docente. 
Pessoal não 
docente. 

CE 
Entidade 
Formadora da 
EBSN 

Salas para as 
formações. 
Material informático. 
Fotocópias. 

50€ 

  
 
Abreviaturas usadas: 
AE – Associação de Estudantes 
BE – Biblioteca Escolar 
BPAPD – Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada 
CDTEB – Conselho de Diretores de Turma do Ensino Básico 
CDTES - Conselho de Diretores de Turma do Ensino Secundário 
CE – Conselho Executivo 
CMN – Câmara Municipal de Nordeste 
CPC – Clube de Proteção Civil 
CSN – Centro de Saúde de Nordeste 
DT – Diretores de Turma 
DCE – Departamento de Ciências Exatas 
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DCSH – Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
DEFM – Departamento de Educação Física e Musical 
DEVT – Departamento de Educação Visual e Tecnológica 
DLE – Departamento de Línguas Estrangeiras 
DOV – Despiste e Orientação Vocacional 
DP – Departamento de Português 
DPE – Departamento do Pré-Escolar 
D1ºC – Departamento do 1.º Ciclo 
EBSN – Escola Básica e Secundária do Nordeste 
EE – Encarregados de educação 
GCVPC – Gabinete de Combate à Violência e de Promoção da Cidadania 
IAVE – Instituto de Avaliação Educativa 
MUSAMI – Operações Municipais do Ambiente 
NSE – Necessidades de Saúde Especiais 
NEE - Necessidades Educativas Especiais 
PES – Projeto de Educação para a Saúde 
PNL – Plano Nacional de Leitura 
PRL – Plano Regional de Leitura 
SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação 
UMAR – Associação para a Igualdade e os Direitos da Mulheres 
UO – Unidade Orgânica 
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