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1. Introdução 
 

O Plano Anual de Atividades que se apresenta para o ano letivo 2017/2018 é, tal como o 

Regulamento Interno, um dos instrumentos de autonomia do Agrupamento (alínea c), art. 9º, do 

Decreto – Lei 137/2012, de 2 de julho (Republicação do Decreto – Lei 75/2008, de 22 de abril), e foi 

elaborado de forma participada, tendo em conta os interesses e necessidades da comunidade escolar. 

Tem por referência o preconizado pelo Conselho Pedagógico, nomeadamente a consideração de um 

equilíbrio entre as atividades previstas para as diferentes turmas de forma a assegurar a igualdade de 

oportunidades, bem como a implementação de atividades que vão ao encontro dos objetivos de 

promoção do sucesso escolar e pessoal de cada aluno e das recomendações resultantes dos 

processos de avaliação interna e externa ocorridos no ano letivo anterior. Pretende-se desta forma, 

reforçar os pontos fortes e ultrapassar os pontos fracos identificados. 

Assim, propõe-se ser, não só um documento do planeamento e articulação do trabalho letivo e não 

letivo a desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo, da missão formativa e da proficiência do 

agrupamento. Este documento expressa o empenho de toda a comunidade educativa numa 

instituição que deseja a melhoria da qualidade das aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos. 

Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar, desenvolver nos alunos atitudes de auto 

estima, respeito mútuo e regras de convivência, fomentar o intercâmbio de saberes e culturas, 

estabelecendo relações transdisciplinares e o contacto com outras realidades sócio-culturais são os 

objetivos fundamentais que este plano pretende atingir. 

O Plano Anual de Atividades 2017/18 está organizado por Vetores de Intervenção no âmbito dos 

vários projetos e atividades, dinamizados por toda a comunidade educativa, refletindo a organização 

do Agrupamento e obedecendo a critérios de transversalidade disciplinar, sendo os "Dias do Fontes" 

o seu melhor exemplo. A lógica de construção do Plano de Atividades é a de que os objetivos 

traçados pelo Agrupamento, para o sucesso escolar e pessoal dos alunos sejam tidos em conta pelas 

diferentes estruturas educativas para a escolha de atividades mais adequadas.  

 Este Plano Anual de Atividades não tem a pretensão de estar acabado já que se assume como um 

processo dinâmico, orientador e regulador da ação educativa do agrupamento, e não como um 

produto.  

Este plano foi aprovado no Conselho Geral no dia 24 de Janeiro de 2018. 
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2. Linhas Orientadoras da Ação 
 
Da avaliação sistemática e da eficácia das atividades envolvidas visando a constante melhoria da 

qualidade, conclui-se que para o ano letivo de 2017/2018 deverão ser consideradas as seguintes 

prioridades educativas:  

i. A promoção do sucesso escolar dos alunos; 

ii. A formação para a cidadania e para a inclusão;  

iii. A criação de um ambiente de trabalho onde todos se sintam impelidos a participar; 

iv. A promoção do diálogo da instituição e com o exterior, com vista ao alargamento dos 

horizontes sociais e culturais dos alunos e à formação de cidadãos conscientes e 

intervenientes; 

v. Reforço do trabalho cooperativo e da articulação horizontal e vertical;  

vi. Promoção da eficácia da comunicação entre os diferentes setores do agrupamento. 

 

O conjunto de atividades que agora se apresentam, foi organizado tendo em conta o plano de 

melhoria decorrente dos resultados da avaliação interna e da avaliação externa e visa assegurar a 

qualidade, o rigor e a inovação, bem como o respeito pelas prioridades acima definidas. 

Reconhecendo que a qualidade do trabalho nos primeiros anos é condição de sucesso educativo, foi 

dada particular atenção ao primeiro ciclo, e à necessidade de desenvolver competências de leitura. 

Nesse sentido, reforçaram-se e reestruturaram-se as atividades da biblioteca. A equipa da biblioteca 

promoverá, pela primeira vez, a participação destes alunos no concurso nacional de leitura. 

A escola aderiu, ainda, ao programa CILL (Centro de Investigação e Intervenção na Leitura) que 

resulta de uma parceria entre a CMP, o ME e o Politécnico do Porto. Trata-se de um projeto de 

intervenção precoce visando prevenir dificuldades de aprendizagem da leitura, com recurso a um 

ambiente digital (Graphogame) e recursos criados especificamente para o projeto. Ao nível do 

jardim de infância, a intervenção aposta no desenvolvimento de competências pré-leitoras. 

As três principais linhas de ação são: 1. avaliação e intervenção nas dificuldades de linguagem e de 

aprendizagem da leitura; 2.formação de educadores e professores; 3. Investigação e publicação de 

resultados. O público alvo são as crianças com 5 anos, do jardim de infância e crianças do 1ºano do 

ensino básico.  
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Numa tentativa de promover a cultura científica, lançou-se, igualmente, no primeiro ciclo, um 

programa de atividades experimentais com a colaboração de professores do 3º ciclo e do ensino 

secundário. 

Ainda no sentido de promover o sucesso, manter-se-ão os programas de tutoria, apoio tutorial 

específico e de apoio ao estudo bem como as oficinas de Português, Matemática e disciplinas de 

exame no ensino secundáro. 

No âmbito do funcionamento dos Conselhos de Turma, são elaborados os respetivos Planos de 

Trabalho da Turma onde são definidas as estratégias de concretização e desenvolvimento do 

currículo nacional adequadas ao contexto de cada turma, de acordo com os seguintes objetivos 

fundamentais: 

• Planificar a intervenção educativa e adequá-la às características, necessidades e 

interesses destes alunos 

• Desenvolver nos alunos hábitos de trabalho, dentro e fora da sala de aula 

• Criar situações de aprendizagem adequando as estratégias de ensino às características 

dos alunos, tendo em vista o sucesso escolar 

• Delinear estratégias de articulação horizontal entre as diferentes áreas curriculares, 

disciplinares e não disciplinares 

• Promover a melhoria dos resultados dos alunos 

• Prestar apoio à aprendizagem dos alunos incluindo aqueles com dificuldades de 

aprendizagem 

• Promover um conjunto de comportamentos, atitudes e valores essenciais ao 

desenvolvimento integral dos alunos, através da ação concertada dos vários agentes 

educativos 

• Envolver os encarregados de educação e a família no processo educativo do aluno 

 

O Agrupamento tem vindo a incrementar as relações com o meio que o envolve, através da 

colaboração com a Câmara Municipal do Porto, com as Juntas de Freguesia de Paranhos e Ramalde, 

com a Fundação António Cupertino de Miranda, com o Instituto Português do Desporto e 

Juventude, com o Centro de Saúde de Aldoar, com a Escola Segura, com o Instituto Goethe (escola 

PEPA), com a Faculdade de Ciências e com o ISEP entre outros que integram a sua área de 

influência. Celebra ainda parcerias e protocolos com empresas da região, que asseguram os estágios 

dos nossos alunos dos Cursos Profissionais.  
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Por outro lado, o agrupamento dispõe-se, também, a prestar serviços à comunidade através do 

Centro Qualifica onde as empresas e entidades políticas e sociais poderão encontrar uma população 

mais qualificada e mais motivada para as exigências do desenvolvimento regional sustentável, com 

aptidões de maior e melhor construção pessoal. 

O plano de formação para o pessoal docente e não docente decorre do levantamento junto dos 

departamentos curriculares e representantes dos assistentes técnicos e assistentes operacionais, de 

acordo com as diretrizes do Centro de Formação de Agrupamentos do Porto Ocidental. 

A este plano juntam-se vários anexos que caracterizam e enquadram as diferentes atividades 

propostas pelos departamentos e setores do agrupamento que deverão ser consultados. 

De qualquer forma, do vasto conjunto de atividades e projetos a desenvolver pelas diferentes 

estruturas pedagógicas, destacamos, pela importância de que se revestem na formação integral dos 

alunos, os seguintes: 

 

• Serviço de Psicologia e Orientação 
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo. 

Assegura, no âmbito das suas atribuições, o acompanhamento dos alunos, individualmente 

ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao desenvolvimento do 

sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade. 

A atividade desenvolvida por este serviço tem como principais áreas de intervenção: 

- orientação escolar e profissional. 

- apoio psicopedagógico e consulta psicológica. 

- educação para a saúde/formação pessoal e social. 

- colaboração, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção e com as estruturas 

de orientação educativa.  

- articulação com serviços e entidades da comunidade envolvente, designadamente das 

áreas da educação, saúde e da segurança social. 

O SPO é um recurso da escola, acessível a alunos, professores, pessoal não docente e 

pais/encarregados de educação. 
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• Centro de Recursos Educativos 

A BE tem como principal objetivo afirmar-se na comunidade educativa, não só como um 

centro de recursos educativos multimédia mas, sobretudo, como uma estrutura ao serviço da 

construção do conhecimento, tendo em vista o paradigma da utilização das bibliotecas e da 

educação ao longo da vida. 

Face a uma nova sensibilidade relativamente às exigências no que diz respeito ao apoio ao 

currículo e à promoção das literacias, a BE, no cumprimento da sua principal função de polo 

aglutinador da organização pedagógica, incentivará os alunos a participar em atividades que 

promovam a transferência de saberes entre as diferentes disciplinas curriculares, enquanto 

propiciam o alargamento dos horizontes culturais e promovem a cidadania.  

O seu Plano Anual de Atividades é concebido e orientado para, de uma forma articulada 

com outras estruturas educativas, dar um contributo positivo à qualidade das aprendizagens 

e à concretização dos grandes objetivos estratégicos do Projeto Educativo. Procura também 

ser amplo e intervir em áreas como o apoio ao desenvolvimento curricular, a promoção da 

leitura e das literacias, incluindo projetos e atividades livres e de abertura à comunidade, 

como conferências, workshops, exposições e sessões de animação cultural. Salienta-se, neste 

domínio, os projetos eTwinning que vão ser desenvolvidos com uma escola do primeiro ciclo. 

Finalmente, será preocupação das equipas, dar visibilidade aos trabalhos dos alunos, 

expondo alguns no espaço da biblioteca, bem como melhorar a comunicação da biblioteca 

com a comunidade escolar, através da afixação de cartazes, da atualização permanente do 

blogue e dos perfis das várias redes sociais e do envio regular de notas informativas para a 

comunidade. 

 

• Projeto de Educação Financeira  

Desenvolvido em parceria com o Museu do Papel Moeda da Fundação Dr. António 

Cupertino de Miranda, e que envolve alunos desde o 2º ciclo até ao 12.º ano. Os temas são 

abordados numa perspetiva transversal e são estabelecidos a partir do Referencial de 

Educação Financeira:   
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• Projeto “Heróis da Fruta” (projeto nacional) – pré-escolar 

 

• Projeto “Porto Futuro”   

Promovido pela Câmara Municipal do Porto, surge como resposta à necessidade de uma 

maior participação da sociedade civil na vida das escolas, reconhecendo o papel fundamental 

da Educação no desenvolvimento sustentado de uma sociedade mais competitiva e 

dinâmica.  

O seu propósito é gerar uma cultura do conhecimento baseada no mérito, na criatividade, na 

inovação e no empreendedorismo, que seja o reflexo do projeto educativo que se pretende 

para o Porto e que o transforme numa cidade mais coesa, equilibrada e sustentável.  

O programa Porto de Futuro constitui, pois, uma mais valia inestimável na transferência de 

boas práticas e conhecimento do mundo empresarial para as escolas da cidade. O contributo 

que a empresa parceira, Grupo Salvador Caetano, pode dar à escola na formação de cidadãos 

esclarecidos e conscientes, numa perspetiva de aprendizagem contínua, ou aprendizagem ao 

longo da vida, pode inclusivamente constituir um importante contributo para a inclusão 

social e para o combate ao abandono escolar. São vários os projetos a que o agrupamento 

aderiu. 

 

• Projeto “Porto de Crianças” 

Trata-se de um projeto de coadjuvação curricular da Câmara Municipal do Porto que 

promove o enriquecimento da oferta educativa formal e é dirigido aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico e dos jardins de inância de escolas públicas. Neste participam vários parceiros 

educativos especialistas em diferentes áreas artísticas e científicas: universidades, museus, 

instituições ligadas ao teatro, à ciência, à música, à dança, ao cinema, ao património e à 

atividade lúdica. 

 

• Programa o Porto a Ler 

Trata-se de um projeto de incentivo à leitura e à escrita. 

 

• Programa SimCidade 

Trata-se de um programa Municipal desenvolvido, de forma articulada, com as diferentes 

Unidades Orgânicas da Câmara Municipal do Porto, sob a tutela do Pelouro da Educação, 
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Organização e Planeamento, que promove projetos para os jardins de infância e 1.º ciclo do 

ensino básico.  

No âmbito do SimCidade, o projeto anual “Nos Bastidores da Cidade” ajuda crianças do 

pré-escolar a respeitar os diferentes profissionais e a perceber que é ncessária uma grande 

cooperação e espírito de equipa para gerir com eficácia uma cidade. 

 

• Projeto SEI (Sociedade, Escolas e Intervenção) 

Integrado no programa Porto de Conhecimento, este projeto visa promover a literacia 

científica e proporciona todas as condições para que, de forma contínua e sistemática, se 

desenvolvam, entre as escolas e instituições do ensino superior / centro de investigação, 

atividades e projetos nas diferentes áreas científicas alavancando assim o nível de 

conhecimento científico das crianças e jovens. 

 

• Projeto Prevenção Rodoviária para o 1º ciclo (em parceria com a Escola 
Segura) 

Sensibilizar os alunos para a adoção de medidas de segurança.  

 
• Projeto Educação para a Saúde [em parceria com a Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC) Cuidar] 
Em contexto escolar, educar para a saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões 

adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde dos que 

os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo.  

Recorde-se que este projeto tem como finalidades as definidas no Projeto Educativo do 

Agrupamento e que visam todas elas concorrer para a consecução do seguinte objetivo 

estratégico: desenvolver a consciência cívica de toda a comunidade como elemento 

fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes.  

Áreas prioritárias  

o Alimentação e Atividade Física  

o Consumo de Substâncias Psicoativas  

o Sexualidade  

o Infeções Sexualmente Transmissíveis  

o Violência em Meio Escolar/Saúde Mental  
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• Projeto de Educação Sexual  
A lei nº 60/2009, de 6 de agosto de 2008 torna a educação sexual obrigatória no ensino 

básico e secundário definindo as suas finalidades e a sua inclusão obrigatória nos projetos 

educativos de escola.   

A portaria nº 196-A/2010 vem posteriormente regulamentar esta lei, no pressuposto que a 

educação sexual se integra hoje no âmbito da educação para a saúde, considerando-se que a 

formação permite a identificação e a tomada de consciência do que são comportamentos de 

risco, favorecendo desta forma a adoção de comportamentos preventivos, com o objetivo 

mais amplo da promoção da saúde física, psicológica e social.   

No âmbito dos documentos anteriores são definidas finalidades, conteúdos, recursos a 

mobilizar e formas de operacionalizar a educação sexual nas escolas, que neste documento 

serão objeto de reflexão no sentido de definir a forma da sua concretização em concreto 

neste Agrupamento.  

Nos princípios gerais de intervenção do Agrupamento é claramente expressa a orientação 

que tem como objetivo “promover de forma consistente a Educação para a Saúde e 

Educação Sexual, sensibilizando os diversos agentes da comunidade educativa para a 

preservação da saúde individual e coletiva”.  

Também os valores de referência do Agrupamento remetam para a valorização do sentido da 

responsabilidade, da tolerância e do respeito pela liberdade pessoal e a dos outros, o 

desenvolvimento da autonomia e sentido crítico que constituem valores em que deve 

assentar a formação pessoal e social e uma educação sexual no respeito por valores éticos de 

referência.  

 

• Projeto ECO-ESCOLAS 
Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, do outro e do Ambiente em que vivemos. 

Este é um programa vocacionado para a educação ambiental, para a sustentabilidade e para a 

cidadania, que a Fundação para a Educação Ambiental (FEE), implementa em vários países 

desde meados dos anos 90.  

Destina-se fundamentalmente às escolas do ensino básico (do 1º ao 3º ciclo) podendo no 

entanto ser adaptado e implementado noutros graus de ensino. Visa encorajar ações e 

reconhecer o trabalho desenvolvido pela Escola em benefício do ambiente.  
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• Projeto Educação Patrimonial  

“ O Meu Porto é Património Mundial” promovido pela Câmara Municipal do Porto no 

âmbito do Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto Património Mundial, que 

concretiza diversas ações e atividades sugeridas pela UNESCO. Destina-se a alunos do 5.º e 

6.º ano de escolaridade.  

 

• Projeto Tecnológico (PTE) 
o Assistência Técnica 

o Manutenção Informática do parque Informático 

o Manutenção SIGE 

o Manutenção Serviços Administrativos 

o Rotinas de Backup 

o Contas Servidor Radius 

o Servidor ALUNOS 

o Colaboração com a BE/CRE 

o Colaboração com a sala de Ambiente Educativo Inovador (sala de estudo 

APRENDER +). 

 

• Desporto 

No âmbito das atividades desportivas destacam-se, entre outras: 

o Semana Europeia do Desporto 

o Corta-mato Escolar  

o Mega Sprinter / Salto/ Km 

o VIII Open Day de Judo 

o Circuito dos Samurais 

o Manhã desportiva 

o Sarau Desportivo 

o Torneios de várias modalidades 

o Desporto escolar 

 

• Atividades diferenciadas 
Serão desenvolvidas pelos vários departamentos curriculares como consta dos anexos: 

o Palestras/Colóquios/Sessões/Workshops 
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o Visitas de Estudo 

o Comemorações 

o Concursos 

o Exposições 

 

• Organização Educativa 

o Dias do Agrupamento 

 Sessão Solene – reconhecimento do sucesso escolar e carreira profissional de 

elementos da comunidade educativa 

 Mostra de trabalhos e atividades 

 Palestras 

 Manhã Desportiva 

 Corrida Solidária para os médicos do mundo 

 Concursos 

o Publicitação do Agrupamento 

 Página da Escola 

 Facebook 

 Filmes e panfletos promocionais 

 Blogue da Biblioteca 

o Sarau Desportivo e Cultural  

o Lanche Internacional 

 

3. Acompanhamento e Avaliação 
A monitorização da consecução do PAA será realizada ao longo do ano letivo pela Coordenação das 

Estruturas Pedagógicas e pelo Conselho Pedagógico. 

A avaliação será efectuada no final do ano lectivo pelos responsáveis pelas atividades e pelo 

Conselho Pedagógico tendo como base os seguintes instrumentos de avaliação: 

• Atas 

• Relatórios  

• Relatório final de execução de atividades     

• Outros considerados necessários. 
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Adenda 
 

• Projeto Descobre Outra Cidade 
O projeto "Descobre Outra Cidade" é promovido pelo Departamento Municipal de 

Educação/Divisão Municipal de Educação da Câmara Municipal do Porto) e dirige-se a 

todos os estudantes do Ensino Secundário e Profissional. Para participar os alunos devem 

organizar-se em grupos de trabalho, sob orientação de um professor, e realizar um projeto 

sobre o património da cidade do Porto, no âmbito de uma das unidades curriculares 

lecionadas. No decorrer do ano letivo e na sequência da parceria entre as divisões municipais 

de Educação e de Museus e Património Cultural, os alunos participaram em várias atividades 

em sala de aula e percursos pela cidade conduzidos por técnicos municipais para permitir o 

maior conhecimento da cidade e criar hábitos de participação e fruição de experiências 

criativas. 

 

• Programa Escola Segura e o exercício da Cidadania 
No âmbito do Programa Escola Segura vão ser dinamizadas ações de sensibilização e de 

formação junto da comunidade escolar numa perspetiva de prevenção de comportamentos 

de risco e de adoção de procedimentos de autoproteção, tendo em consideração alguns dos 

objetivos prioritários deste programa, nomeadamente: 

o Promover uma cultura de segurança nas escolas; 

o Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da 

comunidade escolar enquanto espaço privilegiado de integração e socialização; 

o Diagnosticar, prevenir e intervir nos problemas de segurança das escolas; 

o Determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e/ou de 

ilícitos nas escolas e nas áreas envolventes. 
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