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1. Nota introdutória
O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – Baião - é
um dos instrumentos de operacionalização do Projeto Educativo, estando subordinado aos
eixos de atuação, aos objetivos e metas nele definidos. Trata-se de um documento de grande
relevância para toda a Comunidade Educativa, pois as suas atividades e projetos refletem a
dinâmica do Agrupamento.
Tal como previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, trata-se de um
“documento de planeamento, que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as
formas de organização e programação das atividades e que procede à identificação dos recursos
necessários à sua execução”. Por isso é importante o empenho e entusiasmo colocado na sua
elaboração, para que se possa contribuir para a construção de uma escola de sucesso e
qualidade, inclusiva para todos. Através do desenvolvimento das atividades previstas,
pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis de interesse
e assiduidade, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. Deste
modo, procura-se desenvolver laços de identidade coletiva.
O Plano Anual de Atividades está também atento à formação dos vários agentes
envolvidos no processo educativo, ao trabalho conjunto entre as escolas de todos os ciclos e
níveis de ensino e ao incentivo da relação Escola-Famílias-Meio. De igual forma, privilegia-se a
criação de redes e microrredes de trabalho colaborativo, quer a nível da Escola, quer em
articulação com os restantes Agrupamentos do concelho, a Autarquia e os parceiros locais, bem
como a nível nacional e internacional, com o estabelecimento de parcerias que possam apoiar
a realização das atividades previstas neste documento.
O Plano Anual de Atividades é um documento aberto, em construção ao longo do ano
escolar, com a possibilidade de serem acrescentadas novas propostas que sejam consideradas
relevantes para a prossecução dos eixos de atuação, objetivos e metas do Projeto Educativo. A
apresentação das propostas do Plano Anual de Atividades é feita pelos docentes e
coordenadores de projetos e serviços, através do preenchimento de uma planificação online,
disponível em https://forms.gle/82KuNimxjvrcNQSBA. No caso dos parceiros do Agrupamento
e dos representantes dos alunos, a planificação das atividades está disponível em
https://forms.gle/cUNbYXei93YLhD9M8.
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2. Oferta formativa
Durante o corrente ano escolar de 2021/2022, estão inscritos 903 alunos no
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, distribuídos por 46 grupos/turmas desde o pré-escolar
até ao 12º ano e 1 turma EFA (noturno).
Número de alunos e turmas do ano letivo 2021/2022

total

Grupo A Grupo B
17
17

1ºA
15

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
totais 1º ano

1ºB

1º ciclo
2ºD

2ºC

34

3ºE

3ºF

4ºG

4ºH

16
22

23
23

31 2º ano

22
14
45 4º ano

45 3º ano

2º ciclo
5º ano 6º ano
25
16
A
25
17
B
C
D
totais
50
33

16
30 1º ciclo

151

83

3º ciclo
7º ano 8º ano 9º ano
19
21
20
A
23
21
20
B
20
21
22
C
D
totais
62
63
62

187

4

A
B
C
D

Secundário regular
10º ano 11º ano 12º ano
20
23
17
20
22
18
17
18
16
17
16
17

e

Secundário profissional
10º ano 11º ano 12º ano
D
E
F
G
H
Totais

Totais
74
Ciências e Tecnologias
Línguas e Humanidades

79

68 + 3
123
101

20
18
17
55

16
15
19
14
64

224
Total EB/S
Total Agrupamento

EFA Noturno
EFA

22

718
903

Curso

Cursos Profissionais

20
22
20
21
83
202

Turma

Técnico de Multimédia
Técnico de Restaurante/Bar
Técnico Administrativo(a)
Técnico de Restaurante/Bar
Técnico de Informação e Animação Turística
Técnico de Informática - Sistemas

10ºE
10ºF
10ºG
11ºE
11ºF
11ºG

Técnico de Eletrónica e Telecomunicações

11ºH

Técnico de Restaurante/Bar
Técnico de Ótica Ocular
Técnico de Informação e Animação Turística
Técnico de Eletrónica e Telecomunicações

12ºE
12ºF
12ºG
12ºH
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3. Linhas orientadoras do Plano Anual de Atividades
As ações, atividades, clubes e projetos que se pretendem desenvolver com o presente
Plano devem dar resposta às necessidades da Comunidade Educativa, bem como concretizar os
eixos de atuação enunciados no Projeto Educativo, considerados áreas prioritárias de
intervenção, a saber:

Os objetivos específicos de cada atividade deste Plano Anual vão de encontro às metas
que concretizam e completam os objetivos a atingir pelo Projeto Educativo. Utilizaram-se os
seguintes códigos para enquadrar as atividades no Projeto Educativo:
Código da
atividade

QSE

Projeto Educativo

Qualidade do
sucesso educativo

Prevenir o abandono escolar.
Melhorar a taxa de percursos diretos de sucesso em todas as
ofertas educativas.
Aumentar a percentagem de alunos com classificação positiva a
todas as áreas curriculares/ componentes do currículo, na
avaliação interna.
Aumentar a taxa de sucesso escolar na avaliação externa.
Promover o desenvolvimento das competências previstas no Perfil
dos Alunos (PASEO).

PCA

Promover a
Cidadania ativa dos
alunos

Cidadania democrática.
Cidadania digital.
Ser+ Sustentável.
Ser+ Saudável.
Ser+ Empreendedor.
Ser+ Solidário.

PIE

Práticas de inclusão
e equidade

Garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa.

CCP

Corresponsabilizar a comunidade escolar na gestão de conflitos e
Cultura de
na prevenção e resolução de problemas.
corresponsabilidade
Promover a colaboração/cooperação e corresponsabilização das
e participação
famílias no sucesso dos alunos.
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Código da
atividade

Projeto Educativo

AEI

Ambientes
educativos
inovadores

EDA

Ecossistemas
digitais de
aprendizagem

TCP

Trabalho
colaborativo e de
partilha

EFDPC

Estratégias
formativas e
desenvolvimento
profissional
contínuo

CCIE

Circuitos de
comunicação e
informação eficazes

AAP

Autorregulação do
Agrupamento e
parcerias

Implementar modelos curriculares mais flexíveis.
Desenvolver metodologias ativas e diversificadas, centradas no
aluno.
Implementar novos modelos de avaliação, de acordo com um
Projeto de Intervenção definido para o Agrupamento, no âmbito
do Projeto MAIA.
Implementar o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da
Escola (PADDE), tanto a nível da formação digital (dos docentes e
pessoal não docente), como na resolução das lacunas detetadas
através da SELFIE e constantes no referido Plano.
Desenvolver a transversalidade dos projetos, clubes e da
biblioteca escolar, integrando-os no currículo.
Promover, de forma planificada e sistemática, momentos de
partilha de aprendizagens comuns, de atividades ou de
experiências educativas relevantes para o desenvolvimento
pessoal, social e profissional da comunidade escolar.
Aumentar o envolvimento dos docentes em microrredes de
trabalho colaborativo (internas e externas ao Agrupamento),
Promover ações e sessões de formação contínua para docentes.
Promover ações e sessões de formação contínua para pessoal não
docente.
Fomentar a acreditação como formador (através do CCPFC), no
âmbito da formação contínua de professores.
Reforçar as ações e sessões de formação para as famílias.
Formalizar a criação de uma equipa de comunicação responsável
pela produção/divulgação de informações e pela promoção da
imagem do Agrupamento na comunidade.
Implementar um plano de comunicação e informação que
possibilite a produção/encaminhamento de informações
relevantes para os vários públicos.
Manter os mecanismos de monitorização e autorregulação
sistemática do Agrupamento.
Rever os instrumentos e indicadores utilizados na avaliação do
desempenho do pessoal docente, tornando-os mais objetivos e
em linha com as novas metas do Projeto Educativo.
Garantir a qualidade, a eficácia e a eficiência da Educação e
Formação Profissional, em alinhamento com o Quadro EQAVET.
Desenvolver ações com vista ao estabelecimento de parcerias e
protocolos com instituições (locais, nacionais e internacionais),
orientadas para a inovação e intercâmbio.

O enquadramento das atividades no Plano Anual teve em conta o esquema concetual do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente no que respeita às áreas
de competências a desenvolver.
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No sentido de simplificar a apresentação do enquadramento das atividades do Plano
Anual nas áreas de competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, utilizaram-se os seguintes códigos:
Código da
atividade
LT
IC
PCPC
RRP
SCTT
RI
DPA
BSA
SEA
CDC

Áreas de Competências do Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória
Linguagens e Textos
Informação e Comunicação
Pensamento Crítico e Pensamento Criativo
Raciocínio e Resolução de Problemas
Saber científico, técnico e tecnológico
Relacionamento Interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Sensibilidade estética e artística
Consciência e domínio do corpo

Por outro lado, “considerando que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a
escola” (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania), procurou-se incentivar a inclusão
de atividades que privilegiassem os domínios previstos na Educação para a Cidadania, a saber:
•
•
•

Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de
solidariedade);
Igualdade de Género;
Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento Sustentável;
Educação Ambiental;
Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico);
Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva);
Media;
Instituições e participação democrática.
Literacia financeira e educação para o consumo;
Segurança rodoviária;
Risco;
Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social);
Mundo do Trabalho;
Segurança, Defesa e Paz;
Bem-estar animal;
Voluntariado.

As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica (1º período, 2º
período, 3º período e ao longo do ano escolar/em data a definir). Para além da designação da
atividade/projeto, sua tipologia, calendarização, responsabilidade da organização/colaboração,
destinatários, orçamento/forma de financiamento e objetivo(s) específico(s), as atividades são
ainda classificadas quanto à sua inclusão no Projeto Educativo, nas competências do Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e nos domínios da Educação para a
Cidadania. Quanto à tipologia das atividades, utilizaram-se os seguintes códigos:
Código
da
atividade
A
D
S
CE
C
CWF
E
F
I
LFC
L
MD
VE
O

Tipologia da atividade
Atividade de animação, artística, musical ou representativa
Atividade desportiva
Atividade de solidariedade
Comemoração de efemérides, dias ou festas tradicionais
Concurso
Conferência, palestra, workshop ou ação de sensibilização ou outro tipo de
formação
Exposição
Feira, campanha ou semana evocativa
Intercâmbio, projeto nacional/internacional, protocolo ou parceria
Ligação da escola à família/comunidade
Literacias (leitura, escrita, informação, digital, científica)
Meios digitais (site, blog, …)
Visita de estudo ou saída de campo
Outro tipo de atividade
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4. Planificação das atividades e projetos

O

QSE

DPA

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

4.1. 1º semestre

Não

1
Objetivo(s) específico(s)

A

TCP

2

IC
RRP
PCPC
RI
DPA
SCTT

MT

CE

PCA

3

DH
I
IPD

Objetivo(s) específico(s)
4

5

CWF

CE
D

DPA
BSA
S
CDC
Objetivo(s) específico(s)
PCA

PIE

RI
DPA
BSA
CDC

Calendarização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 5º e 6º
anos

sem custos

Responsável: Joel Gonçalves (formadora/técnica
especializada)
Colaboração: Carmo Ferreira (formadora/técnica
especializada) e Ana Santos (grupo 620;
departamento de Expressões)

Alunos dos 11º e
12º anos;
professores /
técnicos
especializados

sem custos

Responsável: Sónia Morais (grupo 400,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Biblioteca Escolar (espaço da
exposição)

Alunos do 9º ano;
professores/
técnicos
especializados

sem custos

Alunos do 4º ano

sem custos

Alunos dos 3º ao
12º anos

100,00€
(autofinanciado
; parcerias)

Organização

Responsável: Ivone Fernandes (Serviço de
Métodos e organização do estudo
Psicologia e Orientação)
Realização de uma sessão teórica/prática
28/09
Colaboração: Biblioteca Escolar e Programa de
sobre diferentes formas de aprender a
Mentorias
estudar.
- Melhorar os resultados escolares.
- Diminuir a sintomatologia ansiosa relacionada com a organização do estudo.

Jogos tradicionais

Comemoração do Dia Mundial do Turismo.

29/09

- Colocar em prática conteúdos aprendidos em sala de aula.
- Desenvolvimento da capacidade de organização de eventos.

Objetivo(s) específico(s)
IC
PCPC
RI
DPA

Atividades / Projetos

DH
I
S

Comemoração do 5 de outubro de
1910

05/10
Exposição de bandeiras: a bandeira da
Monarquia e a da República.
- Promover a multiperspetiva em História, de forma autónoma.
- Propor alternativas de interpretação a um acontecimento, de forma autónoma.
Responsável: Núria Botelho (Serviço de
Comemoração do Dia Mundial da
11/10
Psicologia e Orientação)
Saúde Mental
Colaboração: Professores titulares de turma
- Sensibilizar os alunos para a saúde mental.
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
Dia Mundial da Alimentação /
Departamento de Educação Inclusiva), António
16/10
José Miranda e Luís Geada (grupo 620,
Canoagem sem limites
(data a definir)
departamento de Expressões / Centro de
Experiência de canoagem.
Formação Desportiva)

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

6

E

PCA

IC
BSA

S

Objetivo(s) específico(s)

7

CWF

PCA

BSA

S

Objetivo(s) específico(s)

E

QSE

8

LT
IC
SEA

DH

Objetivo(s) específico(s)

L
9

CCP

LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
CDC

DH
S
R
SDP

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Colaboração: Departamento de Educação
Inclusiva, Unidade de Autismo; Bombeiros
Voluntários de Baião, Câmara Municipal de
Baião, Santa Casa da Misericórdia de Baião
- Proporcionar aos alunos com autismo poderem vivenciar uma atividade em contacto com o Rio;
- Melhorar a cultura desportiva;
- Criar oportunidades de igual acesso à prática desportiva.
Responsável: Sandra Matos (grupo 240,
Dia da alimentação
departamento de Expressões, PESES)
18/10
Elaboração de cartazes com temas alusivos
Colaboração: Branca Barbosa; Álvaro Pinho e
à alimentação saudável.
Núria Botelho (PESES); Centro de Saúde de Baião
- Sensibilizar os alunos para manterem uma alimentação saudável.
• 18/10 (5º e 9º
Responsável: Sandra Matos (grupo 240,
A Saúde Mental vai à escola: Eu e a
anos)
departamento de Expressões, PESES)
Ansiedade!
Colaboração: Branca Barbosa; Álvaro Pinho e
• 22/10 (11º e
Ações de sensibilização.
Núria Botelho (PESES); Centro de Saúde de Baião
12º anos)
- Sensibilizar os alunos para o tema: Saúde Mental.
Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar)
Mês Internacional da Biblioteca
Colaboração: Nuno Gomes (assistente
outubro
Escolar
operacional), Carlos Magalhães (comunidade
(19/10 a 02/11)
Comemoração do MIBE com uma
local), Jorge Araújo (proprietário do material da
exposição sobre Soeiro Pereiro Gomes.
exposição) e Minda Araújo (ex-vocalista da
Brigada Victor Jara)
- Comemorar o Mês Internacional da Biblioteca Escolar;
- Conhecer um escritor do neorrealismo.

Desafios SeguraNet

Alunos e Encarregados de Educação
responderão online no site da SeguraNet a
questões sobre como navegar com
segurança na Internet.

01/11
(ao longo do ano
escolar)

Responsável: André Silva (grupo 550,
departamento de Expressões)

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 5º, 6º,
7º, 8º e 9º anos

sem custos

Alunos dos 5º, 9º,
11º e 12º anos

sem custos

Alunos do
Agrupamento e
professores
interessados em
participar

sem custos

Alunos dos 1º ao 9º
anos, EE

sem custos

- Alertar os alunos e professores para a relevância das questões relacionadas com a utilização esclarecida, crítica e segura das tecnologias de informação e
comunicação, nomeadamente da Internet;
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Crianças do préescolar

sem custos

Alunos dos 7º, 10º e
11º anos; EE,
Professores/
técnicos, Pessoal
não docente

sem custos

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento

sem custos

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos;
professores /
técnicos

sem custos

Crianças do préescolar e alunos dos
1º, 2º, 3º e 4º anos

sem custos

- Fomentar o debate de questões relacionadas com a Segurança na Internet;
- Estimular o sentido crítico dos alunos enquanto utilizadores de meios tecnológicos.

VE

PCA

10

IC
PCPC
RI
DPA
BCA
CDC

Dia de aulas ao ar livre

I
EA
S
R

Objetivo(s) específico(s)

F

QSE

11

PCPC
RI
SCTT

DS
EA

Objetivo(s) específico(s)

12

O

PCA

RI
DPA
BSA
SCTT
CDC

S
R

Objetivo(s) específico(s)

13

CE

TCP

LT
IC
SEA

I

Objetivo(s) específico(s)
14

CE

PCA

LT
IC
RRP

DH
DS
S

Passeio pela localidade, para observar a
Responsável: Susana Lopes (grupo 100,
natureza e meio ambiente e recolha de
04/11
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
elementos da natureza. Brincadeiras no
Colaboração: Pessoal não docente
exterior e desenvolvimento de atividades
de diferentes domínios no exterior e com
os elementos recolhidos na natureza.
- Manter a ligação com o mundo natural, explorando o que os rodeia;
- Compreender o mundo através da observação e da experimentação direta;
- Potenciar a aprendizagem através do brincar.

Feira de minerais e fósseis
Venda de minerais e fósseis.

04 e 05/11

Responsável: Emídio Oliveira (grupo 520,
departamento de Ciências Experimentais)

- Identificação de minerais e fósseis;
- Aquisição de minerais e fósseis para possível colecionismo;
- Articulação com as aprendizagens essenciais de ciências Naturais do 7.º ano e Geologia dos 10 e 11.º anos.
Responsável: Fernando Vieira (grupo 510, Clube
de Proteção Civil)
Exercício “A Terra Treme”
05/11
Colaboração: Todos os professores do
Atividade realizada em sala de aula, ou
(data a definir)
Agrupamento, pessoal não docente, Bombeiros
outro local e executar os três gestos que
Voluntários de Baião, Câmara Municipal de
salvam.
Baião, Proteção Civil
- Promover uma cultura de segurança.
Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
Comemoração do Dia Mundial do
departamento de Línguas; Clube de Francês)
08/11
Cinema
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
Visualização de filmes francófonos.
departamento de Línguas; Clube de Francês)
- Dar visibilidade ao cinema, cultura e língua francesa;
- Mergulhar o aluno numa realidade francófona.

Magusto

Decoração das salas/Escola, Jardim Infantil,
com elementos plásticos relacionados com

11/11

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

PCPC
RI
DPA
BSA
SEA

Objetivo(s) específico(s)

CE

TCP

15

LT
IC
BSA

I
S

Objetivo(s) específico(s)

E

PCA

16

LT
PCPC
DPA
SEA

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

o Tema. Convívio entre todos os elementos
Colaboração: Restantes professores do 1º ciclo e
do Departamento e degustação de
educadoras do pré-escolar (Manuela Freitas e
castanhas assadas (na padaria), trazidas
Susana Lopes)
pelos alunos. Em bancas improvisadas com
mesas, os alunos mais velhos distribuem as
castanhas pelos colegas, em troca de
moeda criada pela escola ou moeda
padrão impressa (compra e venda).
- Cultivar tradições, Literacia Financeira, Educação para o Consumo.
Comemoração do Dia do Não
Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Fumador e Corta-Mato Escolar
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
Palestra, elaboração de cartazes alusivos
15/11
departamento de Línguas; Clube de Francês),
ao tema e participação da equipa do Clube
professores do grupo 620 (departamento de
de Francês no Corta-Mato Escolar, caso se
Expressões)
realize (restrições Covid-19).
- Apelar para os malefícios do tabaco entre as populações estudantis francesas e portuguesas;
- Juntar a cultura francesa e o desporto escolar numa atividade de saúde e bem-estar.

Democracia e partidos políticos I

DH
IPD
SDP

Objetivo(s) específico(s)

Responsável: Nuno Gomes (assistente
Exposição comemorativa do centenário do
operacional)
Partido Comunista Português (1921-2021).
15 a 26/11
Colaboração: Hermínia Marques (Biblioteca
Na inauguração estará presente um
Escolar) e professores do grupo de História
representante do partido para explicar a
(grupo 200 e 400)
exposição.
- Promover o conhecimento sobre o contexto do aparecimento e evolução de alguns partidos políticos portugueses;
- Contribuir para que os alunos sejam cidadãos ativos, informados e responsáveis;
- Promover a aprendizagem de uma cultura democrática.

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos;
professores /
técnicos, EE,
pessoal não
docente

sem custos

Alunos,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Alunos do 11ºF,
11ºE e 12ºF;
professores /
técnicos
especializados

1.000,00€
(POCH)

Visita ao Gerês

17

VE

QSE

IC
RI
DPA
SCTT

MT

Visita e participação em diversas
atividades, nomeadamente, visita Núcleo
museológico do campo do Gerês onde
estão inseridos o Museu Etnográfico de
Vilarinho das Furnas, o Museu da Geira
Romana e o Centro Interpretativo da Porta
do Campo do Gerês, a principal entrada da
aérea protegida do Parque Nacional
Peneda – Gerês. Atividades ao ar livre,

16 a 18/11

Responsável: Joel Gonçalves (formador/técnico
especializado)

13

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

atividade física, lazer na natureza
naturalmente majestosa. Pretende-se
também, desenvolver nos alunos dos
cursos profissionais diversas competências
favorecendo a interligação entre a teoria e
a prática. Contextualização in loco
conteúdos apresentados em sala de aula.
- Promover a interligação entre a teoria e a prática;
- Favorecer a aprendizagem adquirindo novos conhecimentos;
- Estimular a relação Professor/Formador e formandos.

Objetivo(s) específico(s)

Dia Mundial da Filosofia

E

QSE

18

LT
IC
PCPC
RI
DPA
SEA

DH
IG
I
M

Objetivo(s) específico(s)

D

PCA

RI
CDC

IG
S

19
Objetivo(s) específico(s)

20

VE

QSE

IC
DPA
SCTT

IG
E
MT

A atividade consistirá na elaboração e
Alunos dos 10º e
exposição, na escola, de "Bilhetes de
Responsável: Carla Coimbra, José Rodrigues e
11º anos;
Identidade" de filósofos de todos os
17/11
Madalena Neto (grupo 410, departamento de
professores/
sem custos
tempos, onde constará, além dos dados
Ciências Sociais e Humanas)
técnicos, pessoal
biográficos, máximas reveladoras dos seus
não docente
pensamentos. Além disso, serão divulgadas
nas salas de aula frases de filósofos de
modo a assinalar a efeméride.
- Assinalar o Dia Mundial da Filosofia, enaltecendo a sua importância na vida do homem e na vida em sociedade;
- Mostrar a filosofia como um saber universal e simultaneamente imerso no tempo e espaço cujo ensino contribui para o desenvolvimento de pessoas mais
críticas, mais reflexivas e empenhadas na construção de um mundo melhor;
- Divulgar a vida e obra de diversos filósofos de diferentes épocas.
Alunos dos 3º ao
Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620;
12º anos;
Corta-mato escolar
departamento de Expressões) e professores do
professores/
24/11
sem custos
Prova de atletismo. Atividade dependente
Desporto Escolar
técnicos, EE,
do Plano de Contingência.
Colaboração: Programa do Desporto Escolar
pessoal não
docente
- Praticar atividade física;
- Verificar as competências físicas dos alunos;
- Selecionar os alunos que representarão o agrupamento.

Visita um espaço Hoteleiro - HACCP Macdonald`s (Porto - São Bento)
Os formandos do Curso profissional
Técnico de Restaurante/Bar (10º F)

29/11
(data a definir)

Responsável: Fernando Teles (formador)
Colaboração: Programa do Desporto Escolar

500,00€
(POCH)

Alunos do 10º F
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

VE

CCI

21

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

pretendem contextualizar in loco
conteúdos apresenta nas disciplinas de
Serviço de Restaurante Bar e de Tecnologia
Alimentar.
- Aplicação prática de alguns dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Serviço restaurante/Bar e de Tecnologia Alimentar;
- Demonstrar aos alunos a importância da responsabilidade, postura correta, cuidados com a imagem, atendimento ao público e serviços de hotelaria;

Objetivo(s) específico(s)
IC
RI
SCTT

Atividades / Projetos

M

Objetivo(s) específico(s)

À descoberta de Baião - registo
fotográfico

Responsável: Diana Peixoto (formadora,
30/11
departamento de Expressões)
A Atividade consiste no registo fotográfico
de vários pontos turísticos da Vila de Baião.
- Familiarizar-se com ferramentas de criação e tratamento de imagem;
- Motivar os alunos para as saídas profissionais do Técnico/a Profissional de Multimédia.

Alunos do 10º E

sem custos

Alunos do ensino
secundário regular
(palesta) e
restantes alunos do
Agrupamento

sem custos

Palestra “Infeções sexualmente
transmissíveis (IST) / Comemoração
do Dia Mundial da Luta contra a SIDA

22

CE

AEI

LT
IC
SCTT
BSA

DH
IG
S
Se

As IST são infeções transmitidas,
maioritariamente, através de contactos
sexuais desprotegidos, se um dos parceiros
já estiver infetado. Qualquer pessoa
sexualmente ativa pode ser infetada por
uma ou mais IST. Estas infeções constituem
um problema de saúde pública devido às
doenças que provocam e complicações que
podem ocasionar. Existem várias IST, umas
mais perigosas que outras, algumas
facilmente tratáveis, outras que exigem um
tratamento mais prolongado, umas podem
ser mortais e outras não.
Esta atividade compreenderá:
- Palestra para o secundário regular com a
presença da Doutora Maria Miguel Correia
e a análise dos resultados obtidos através
de um inquérito realizado aos alunos do
ensino secundário.
- Entrega de panfletos e de laços vermelhos
alusivos ao dia mundial da luta contra a

30/11
(Palestra em
novembro, dia a
confirmar)

Responsável: Maria Manuel Gomes
(departamento ciências Experimentais/Clube ou
Projeto)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

23

VE

PIE

RI
DPA
CDC

DH
SR

Objetivo(s) específico(s)

CE

PCA

24

PCPC
DPA

DH
I
V

Objetivo(s) específico(s)

CE

PCA

25

LT
IC
PCPC
RI
SEA

DH
IG
I

26

CE

TCP

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

SIDA (entrega no dia 30 de novembro),
exposição de um laço gigante na entrada da
escola com frases sobre o HIV e a SIDA.
- Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos,
exposições ou debates).
Alunos dos 4º ao
Dia Internacional da Pessoa Portadora
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
12º anos,
sem custos
Departamento de Educação Inclusiva)
de Deficiência
03/12
professores/
(transporte pela
Colaboração: Departamento de Educação
Ida ao Shopping (Porto) ver decorações de
técnicos, pessoal
CMB)
Inclusiva, Câmara Municipal de Baião
Natal; Assistir a um espetáculo musical.
não docente
---

Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos Humanos

Responsável: Rui Teixeira (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
Oficina dos Direitos Humanos)
Colaboração: José Ernesto Rodrigues (grupo 410,
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
Oficina dos Direitos Humanos)

Palestra de sensibilização e diálogo dos
06/12
alunos com o fotógrafo, músico e ativista
Raul Manarte a propósito do seu trabalho
em campos de refugiados e divulgação
testemunhal do mesmo.
-Sensibilizar para ameaças hodiernas aos Direitos Humanos;
-Dar a conhecer exemplos concretos de ativismo voluntário na defesa dos Direitos Humanos;
-Suscitar motivação para o próprio envolvimento discente em ações de voluntariado.

Human Rigts Day

Elaboração de cartazes para a
sensibilização do cumprimento dos Direitos
Humanos.

10/12

Responsável: Álvaro Pinho (grupo 330;
departamento de Línguas)

Alunos dos 8º ao
12º anos

sem custos

Alunos dos 10º, 11º
e 12º anos;
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Todas as crianças e
alunos do
Agrupamento;
professores/
técnicos, pessoal
não docente, EE

sem custos

- Promover a sensibilização para o cumprimento dos Direitos Humanos;
- Desenvolver o pensamento crítico.

Objetivo(s) específico(s)

LT
IC
RI
DPA
SEA

Atividades / Projetos

Natal sustentável: menos coisas mais
experiências

DA
EA

As melhores memórias dos Natais das
nossas infâncias não são (não devem ser)
os presentes que recebemos, mas dos
pequenos rituais que vivemos em família e,
neste caso, na escola. Com coisas simples,
consegue-se criar um ambiente decorativo

13/12

Responsável: Maria Manuel Gomes (grupo 520;
departamento de Ciências Experimentais / Clube
ou Projeto)
Colaboração: Professores 1º ciclo e de Ciências
Naturais do 2º Ciclo, Cristina Teixeira (grupo 910,
departamento da Educação Inclusiva); Programa
Eco-Escolas
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

E

CCIE

27

Não

Objetivo(s) específico(s)

CE

TCP

28

LT
IC
SEA

F

PCA

29

I
EA

QSE

SEA

C
E

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 5º ao 9º
anos

sem custos

Elaboração, exposição de Postais de Natal
e decoração de Árvore de Natal com
mensagens natalícias e desejos de Ano
Novo, no átrio da escola.

13/12

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
departamento de Línguas; Clube de Francês),
professores do grupo 240 (departamento de
Expressões)

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos;
professores /
técnicos, EE,
pessoal não
docente,
comunidade escolar

sem custos

Alunos dos 5º ao
12º anos

sem custos

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos

sem custos

- Dar a conhecer a cultura natalícia francesa;
- Decorar a árvore de Natal, embelezando o átrio da escola;
- Promover o espírito natalício de partilha e esperança.
DH
EA
R
V

Objetivo(s) específico(s)
30

Organização

Responsável: Rui Teixeira (grupo 290,
Exposição virtual de presépios
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Exposição em plataforma digital de
13/12
Colaboração: Fernando Miranda (grupo 290,
fotografias de presépios realizados pelos
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
alunos no âmbito da disciplina de EMRC.
-Valorizar o património cultural, simbólico e espiritual da tradição natalícia;
-Divulgar o trabalho discente realizado no âmbito da disciplina de EMRC.

Atividades natalícias

Objetivo(s) específico(s)

PCPC
RI
DPA
BSA

Calendarização

bonito, único e totalmente sustentável.
Esta atividade pretende enfeitar um
pinheiro de Natal sem deixar que a febre
do consumismo tão presente nessa época
chegue a nós.
- Sensibilizar para o desenvolvimento sustentável;
- Reduzir hábitos de consumo;
- Estimular a reciclagem e a reutilização de materiais;
- Criar laços de partilha e amizade.

Objetivo(s) específico(s)

IC
SEA

Atividades / Projetos

DS
EA

Semana do Voluntariado

Responsável: Rui Teixeira e Fernando Mirada
Promoção de contacto dos alunos com
(grupo 290, departamento de Ciências Sociais e
instituições e rostos concretos dedicados
20/12
Humanas)
ao voluntariado na sociedade civil e
Colaboração: Sandra Ameixinha Abreu (grupo
associativismo, mormente os Bombeiros
300, departamento de Línguas)
Voluntários de Baião, entre outros.
-Sensibilizar a comunidade discente para as iniciativas de voluntariado existentes no concelho de Baião;
- Instigar à reflexão, apreciação e mobilização dos discentes no campo do voluntariado.
Última semana de
Concurso de Decorações de Natal –
Responsável: Professor José Pedro Rodrigues
aulas antes do
Educação Visual – 3º Ciclo
(Grupo 600 – Departamento de Expressões)
Natal
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Elaboração, exposição e concurso de
decorações de Natal.

Organização

CE

PCA

DH
DS
M
SR
V

CE
32

PCA

I

Objetivo(s) específico(s)

33

Decoração da Escola com elementos
natalícios, recorrendo ao
reaproveitamento de materiais de uso
diário. Corso Natalício pelas ruas principais
da vila de Baião. Distribuição de prendas
por uma figura natalícia, em contexto
dramático. Provável dinamização de
voluntariado com a Cruz Vermelha, Banco
Alimentar... existentes no Concelho.

22/12

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
Colaboração: Restantes professores do 1º ciclo e
educadoras do pré-escolar (Manuela Freitas e
Susana Lopes), docentes das unidades de apoio à
educação inclusiva, professores do grupo 250
(Educação Musical) e 290 (EMRC)

sem custos

- Promoção da solidariedade, da paz;
- Reviver uma das festividades mais importantes da religião da grande parte dos alunos.

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
PCPC
RI
DPA
SEA

Crianças do préescolar e alunos dos
1º, 2º, 3º e 4º anos;
EE, pessoal não
docente; APAVO –
Associação de Pais e
Encarregados de
Educação do
Agrupamento Vale
de Ovil, Biblioteca
Municipal de Baião

Colaboração: Professoras Helena Reis e Sandra
Matos (grupo 240 – Departamento de
Expressões)

Natal

31

Orçamento
(Forma de
financiamento)

- Incentivar a criatividade;
- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Motivar os alunos para a criação artística;
- Aludir ao espírito natalício;
- Divulgar à Comunidade Escolar as atividades desenvolvidas nas aulas da área disciplinar.

Objetivo(s) específico(s)

LT
IC
PCPC
RI
BSA
SEA

Público-alvo

LT
IC
PCPC
I
CE
PIE
RI
EA
DPA
SEA
Objetivo(s) específico(s)

Digital Christmas Cards

Elaboração de postais de Natal digitais.

22/12

Responsável: Maria da Conceição Passos (grupo
330, departamento de Línguas)

Alunos dos 3º ao 9º
anos; EE

sem custos

1º semestre

Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
Departamento de Educação Inclusiva)
Colaboração: Departamento de Educação
Inclusiva

Alunos do 4º ao 12º
anos; EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

- Promover a interculturalidade;
- Desenvolver a criatividade e a literacia digital.

Atividades de Natal
Decorações e outras.

---
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Palestra de aprendizagem e
sensibilização para o cancro da mama
e da próstata

CWF

AEI

34

LT
IC
SCTT
BSA

DH
IG
S
Se

Objetivo(s) específico(s)

35

E

AEI

LT
IC
BSA
SCTT

DH
IG
S
Se

As doenças oncológicas são a 2ª causa de
morte em Portugal e a que mais subiu nos
últimos anos. O cancro, nomeadamente o
da mama e da próstata, é um tema de
grande importância na nossa sociedade e
causa um certo impacto em todos nós.
O cancro da mama é o mais diagnosticado
nas mulheres de todo o mundo. Em
Portugal, é a primeira causa de morte por
Responsável: Maria Manuel Gomes
cancro e ainda que seja raro também afeta
dezembro
(departamento ciências Experimentais/Clube ou
Alunos do ensino
os homens. O cancro da próstata, em
sem custos
(dia
a
confirmar)
Projeto)
secundário
regular
Portugal, é o mais frequente no sexo
Colaboração: Centro de Saúde de Baião
masculino, ultrapassando o cancro do
pulmão (Cancro com maior incidência em
todo o mundo).
Esta atividade compreenderá:
- Palestra para o secundário regular com a
presença da enfermeira Anabela Queirós do
Centro de Saúde de Baião
- Entrega de um panfleto informativo no
final da palestra aos participantes, para que
possam ler atentamente e partilhar
informação com a família e amigos para que
a mensagem chegue ao máximo número de
pessoas possível.
- Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos,
exposições ou debates).
Exposição de trabalhos: "A Biologia e
Responsável: Maria Manuel Gomes (grupo 520;
Alunos do 4º ao 12º
departamento de Ciências Experimentais / Clube
os desafios da atualidade"- parte I
ano e EFA;
ou Projeto)
Desde a conceção do ser humano até à
17/01
professores/
sem custos
Colaboração: Professores do Projeto Ciência
manipulação do material genético dos
técnicos, pessoal
Viva; Programa Eco-Escolas, Projeto "Ciência
seres vivos, passando pelo controlo da
não docente, EE
Viva"
fome, de doenças, de pragas culminando
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

VE

QSE

36

CE

PCA

37

IG
I
E
MT

38

CE

PIE

Os formandos dos cursos técnicos de
informação e animação turística e serviço
Responsável: Joel Gonçalves e Pedro Esteves
20 a 23/01
de restaurante/Bar (12ºE e 12º G)
(formadores)
pretende contextualizar in loco os
conteúdos apresentados nas disciplinas
práticas.
- Aplicação de conhecimentos adquiridos nas aulas práticas;
- Contacto com o mundo do trabalho e diferentes culturas;
- Demonstrar aos alunos da importância da responsabilidade, postura e cuidados com a imagem.

Cantar as Janeiras

I
S
IPD

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Convite a famílias dos alunos, Direção da
Escola, Autarquia e Parceiros do AEVO para
irem ao Centro Escolar onde os alunos
cantarão as Janeiras, vestidos à moda
antiga.

21/01

Alunos dos 12º E e
12ºG

5.000,00€
(POCH)

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
Colaboração: Restantes professores do 1º ciclo,
docentes das unidades de apoio à educação
inclusiva, professores do grupo 240 (EVT) e 600
(Artes Visuais), 250 (Educação Musical) e 290
(EMRC), Serviço de Psicologia e Orientação.

Alunos dos 1º, 2º,
3º e 4º anos, EE,
pessoal não
docente

sem custos

Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
Departamento de Educação Inclusiva)
Colaboração: Departamento de Educação
Inclusiva

Alunos do 4º ao 12º
anos; EE,
professores/
técnicos, pessoal

sem custos

- Preservar a tradição;
- Aproximar a comunidade escolar e educativa da Escola;
- Desenvolver valores fraternos.

Objetivo(s) específico(s)
IC
RI
DPA
SEA

Organização

Visita à FITUR - Madrid

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA
CDC

Calendarização

na degradação ambiental que se tornou
um desafio deste século, não paramos de
nos confrontar com desafios
tecnocientíficos que tocam a vida de todos
nós. Esta atividade consiste numa série de
trabalhos realizados pelos alunos da
disciplina de Biologia do 12º ano sobre
estas temáticas.
- Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos,
exposições ou debates).

Objetivo(s) específico(s)
IC
PCPC
RI
DPA
SCTT

Atividades / Projetos

I
SR

Cantar as janeiras

Cantar as janeiras nas ruas de Baião.

1º semestre

20

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

CDC

CE

PCA

39

O

PCA

BSA

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

---

Dia Internacional das Vítimas do
Holocausto

DH
I

Objetivo(s) específico(s)

40

Organização

não docente,
comunidade

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
PCPC
RI
DPA

Calendarização

S

Objetivo(s) específico(s)

Responsável: Sónia Morais (grupo 400,
Alunos do 9º ano;
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Leitura de excertos de livros sobre o
professores/
27/01
Colaboração: Hermínia Marques (Biblioteca
Holocausto. Caraterização de um
técnicos
Escolar), professores do grupo de História
personagem baseado nos campos de
especializados
(grupos 200 e 400).
concentração na Alemanha Nazi.
Exposição.
Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:
- colocar questões-chave cuja resposta abranja um acontecimento ou processo histórico específico;
- questionar os seus conhecimentos prévios, verificando que a aprendizagem é um processo em constante remodelação.
Responsável: Sandra Matos (grupo 240,
Cheque dentista
departamento de Expressões, PESES)
Alunos dos 1º, 2º,
1º semestre
Distribuição dos cheques dentista aos
Colaboração: Branca Barbosa; Álvaro Pinho e
5º, 7º e 8º anos
alunos.
Núria Botelho (PESES); Centro de Saúde de Baião
- Promover a saúde oral.

sem custos

sem custos

Degustação da gastronomia francesa

C
41

TCP

IC
RI
DPA
SCTT

Objetivo(s) específico(s)

I
MT

Responsável: Olga Lopes (grupo 320,
Organização de um concurso com
Alunos dos 11º E,
departamento de Línguas)
degustação da gastronomia francesa, com
1º semestre
12º E e 12º G;
500,00€
Colaboração: Fernando Teles, Pedro Esteves,
os alunos do 11ºE, 12ºE e 12º G,
(data a definir)
professores/
(POCH)
Joel Filipe Gonçalves e João Cardoso
envolvendo a disciplina de comunicar em
técnicos
(formadores)
francês e as outras disciplinas da
componente tecnológica.
- Aplicar o vocabulário técnico na comunicação com os clientes em língua Francesa;
- Interpretar e produzir textos de diferentes matrizes discursivas em francês, a nível do utilizador independente, adequando-os às diversas situações
comunicativas próprias do serviço de bar na restauração;
- Interagir e comunicar em francês, a nível do utilizador independente.
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CE

TCP

42

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

4.2. 2º semestre

LT
IC
BSA

I
MT
V

Objetivo(s) específico(s)

VE

QSE

43

LT
IC
RI
DPA
SEA
SCTT

DH
Se
IPD
SDP

CE

TCP

LT
IC
RI

Calendarização

Comemoração do dia de “La
Chandeleur”

Cantinho do Francês e confeção de
07/02
crepes para a comunidade escolar. Esta
atividade está dependente do Plano de
Contingência - Covid-19.
- Mostra cultural e gastronómica francesa;
- Divulgação e interação com toda a comunidade escolar.

Ida ao teatro "O Sonho" do texto
dramático "Auto da Barca do Inferno",
de Gil Vicente
Ida a Matosinhos, ao Auditório Padre
Heitor Pinto (Largo da Igreja - Perafita),
assistir à encenação da peça de teatro
""Auto da Barca do Inferno""
""Espelho de Portugal de 500”
Espetáculo burlesco onde a junção das
artes circenses, da dança, canto e
interpretação, tem sido o segredo do seu
êxito.

14/02

Organização

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
departamento de Línguas; Clube de Francês),
Formadores e alunos do curso de Cozinha e
Pastelaria

Responsável: Olga Lopes (grupo 300,
departamento de Línguas)
Colaboração: Rui Teixeira, Fernando Miranda,
Eduardo Teixeira e Sónia Morais (departamento
de Ciências Sociais e Humanas), José Pedro
Rodrigues (departamento de Expressões), Sandra
Ferreira (departamento de Educação Inclusiva)

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento,
comunidade
educativa

150,00€
(orçamento do
Clube de Francês)

Alunos do 9º ano

800,00€
(Escola e EE)
O custo da
atividade
dependerá do
valor do aluguer
do autocarro,
sendo que a
entrada para
assistir à peça de
teatro é de 5,60
euros por alunos,
e acrescentou-se
6 euros para o
transporte, mas
que pode ser
mais, ou menos.

- Aprofundar o conhecimento dramatúrgico das obras programáticas curriculares;
- Fazer com que os alunos passem a olhar os textos e temas curriculares de uma forma diferente, redescobrindo o prazer de ler outras obras dos mesmos autores;
- Tornar o teatro interativo, complementando o trabalho que é desenvolvido pelos professores na sala de aula.

Objetivo(s) específico(s)
44

Atividades / Projetos

IG
I

Comemoração do Dia dos
Namorados “Saint Valentin”

14/02

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos

sem custos
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

SEA

45

46

CE

TCP

I

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
DH
PCPC
I
VE
PCA
RI
M
SEA
E
SCTT
Objetivo(s) específico(s)

VE

QSE
PCA

47

LT
IC
PCPC
RI
DPA
SEA
SCTT

DH
IG
I
M
E

Objetivo(s) específico(s)

48

CE

PIE

LT
IC
RRP
DPA
SEA

Calendarização

Organização

I
EA

Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
departamento de Línguas; Clube de Francês),
Fernando Miranda (grupo 290, departamento de
Ciências Sociais e Humanas)
- Trabalhar a escrita e relacionamento interpessoal através da língua francesa.
Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
Comemoração do Dia Mundial da
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Rádio
14/02
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
Audição de música francesa no átrio da
departamento de Línguas; Clube de Francês),
escola, através da rádio escolar.
Associação de Estudantes
- Dar visibilidade à música francesa, letras e canções.

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 5º ao
12º anos,
comunidade escolar

sem custos

Alunos do 10º ano
(profissional)

1.800,00€
(POCH)

Elaboração e troca de pequenas
mensagens amorosas ou de amizade em
Francês.

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
BSA
SEA

Atividades / Projetos

Visita ao Museu dos
Descobrimentos e ida ao teatro
(Porto e Matosinhos)

24/02
Visita ao Museu dos Descobrimentos, no
âmbito do módulo 3 - Os Lusíadas; Ida ao
teatro (Farsa de Inês Pereira).
- Contextualizar os Lusíadas na época dos Descobrimentos;
- Consolidar conhecimento e saberes.

Responsável: Susana Ferraz (grupo 300,
departamento de Línguas)
Colaboração: Rui Batista (grupo 430,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)

Responsável: Branca Barbosa (grupo 400,
departamento de Ciências Sociais e Humanas),
Sandra Abreu e Almerinda Coutinho
Alunos do 10º ano
17,00€/aluno
24/02
(departamento de Línguas)
(ensino regular)
(Escola e EE)
Colaboração: Carla Coimbra e Madalena Neto
(grupo 410, departamento de Ciências Sociais e
Humanas)
- Aprofundar o conhecimento do período dos descobrimentos portugueses;
- Sensibilizar e desenvolver uma atitude estética;
- Compreender dos textos literários com base num percurso de leitura que implique o fazer antecipações do desenvolvimento do tema, do enredo, das
circunstâncias, entre outros aspetos; mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para interpretar expressões e segmentos textuais representados
pelo(s) autor(es) do texto.
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
departamento de Educação Inclusiva)
Alunos dos 4º ao
Carnaval
2º semestre
Colaboração: Restantes professores do
sem custos
12º anos
Construção de máscaras
departamento de Educação Inclusiva, EE,
professores/ técnicos, pessoal não docente

Visita de estudo ao Museu World of
Discoveries, Casa do Infante e Igreja
de S. Francisco (Porto) e ida ao
teatro no âmbito do estudo de Os
Lusíadas e Gil Vicente (Matosinhos)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

F

TCP

49

LT
IC
PCPC
RI
DPA
BSA

TCP

Não

50

RI
SEA
SCTT

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

07 a 11/03

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar)
Colaboração: Professores da equipa da
biblioteca e outros professores do Agrupamento;
Plano Nacional de Leitura, Rede de Bibliotecas
Escolares, Rede de Bibliotecas de Baião

Crianças do préescolar, todos os
alunos do
Agrupamento, EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

---

Objetivo(s) específico(s)

E

Atividades / Projetos

I
M
MT

Objetivo(s) específico(s)

Semana da Leitura

Atividades de leitura na sala de aula,
biblioteca e outros espaços da escola.

- Sensibilizar para a importância da leitura;
- Proporcionar troca de experiências de leitura partilhada entre pais e filhos;
- Promover o gosto pela leitura.
Responsável: Ana Marques (grupo 500,
Alunos dos 7º, 8º,
departamento de Matemática)
10º, 11º e 12º anos;
Dia do Pi
14/03
Colaboração: Paulo Barbedo, Diana Peixoto e
sem custos
professores/
Exposição de trabalhos alusivos ao tema
Luís Carvalho (departamento de Matemática,
técnicos
formadores)
- Promover junto dos alunos e do público em geral o gosto pela matemática, aproveitando o interesse que o número π (Pi) tem suscitado ao longo dos tempos
em todas as culturas;
- Celebrar a Matemática em todas as suas formas.

Visita de estudo à Unicer (Leça do
Balio) e à Galeria da biodiversidade
(UP)

51

VE

PIE

LT
IC
PCPC
RI
DPA
BSA
SCTT

DS
EA
E
MT

Na Unicer, os alunos irão ter
oportunidade de assistir a uma palestra
sobre a evolução da principal marca de
cerveja em Portugal, a Super Bock.
Posteriormente irão realizar uma visita
guiada pela sala de fabrico de cerveja,
pelas linhas de enchimento, vendo-as em
funcionamento. Na galeria da
Biodiversidade, os alunos terão contacto
com diversos temas através dos quais se
abordam os mais variados aspetos da
diversidade biológica e cultural que hoje
conhecemos. Os alunos serão convidados
a embarcar numa viagem através da

14/03

Responsável: Maria Manuel Gomes (grupo 520,
departamento de Ciências Experimentais)

Alunos do 12º ano
(Ciências e
Tecnologias)

780,00€
(Escola e EE)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

C

AAP

RRP
SCTT

LFEC

52
Objetivo(s) específico(s)

O

PCA

BSA

s/n

EA
DS

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

ciência, literatura e arte, durante a qual
serão contadas as mais belas histórias
sobre a vida.
- Diversificar as estratégias do processo de ensino / aprendizagem e adquirir / consolidar conhecimentos específicos;
- Alargar os horizontes culturais dos alunos;
- Reconhecer a importância e valor cultural da Ciência;
- Despertar vocações para a Ciência.
Responsável: José Botelho (grupo 230,
departamento de Matemática)
60,00€
Canguru Matemático
Colaboração: Paula Pires, Benilde Caetano,
Alunos dos 2º ao
(orçamento
O concurso Canguru Matemático sem
16/03
Manuel Macedo, Célia Bessa, Fani Gouveia,
12º anos
privativo da
Fronteiras realiza-se no mesmo dia, em
Fernando Caetano (Departamentos de
escola)
todos os 55 países participantes.
Matemática e Ciências Experimentais)
- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática;
- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito
recompensadora;
- Permitir que os alunos descubram o lado lúdico da disciplina.
Responsável: José Botelho (grupo 230,
departamento de Ciências Experimentais)
Colaboração: Manuel Macedo, Maria Benilde
Dia Mundial da árvore
Alunos do
21/03
Caetano e Cristina Carvalho (departamentos de
sem custos
Plantar árvores no espaço escolar ou
Agrupamento
Matemática e Ciências Experimentais), Câmara
outros locais.
Municipal de Baião, Junta de freguesia, EE,
pessoal não docente.

Objetivo(s) específico(s)

CWF
53

TCP

IC
RRP
PCPC
DPA
BSA
CDC

Objetivo(s) específico(s)

Saúde oral

DH
IG
S
R

Convite à higienista oral/enfermeira de
saúde oral, para dialogar sobre saúde
Responsável: Susana Lopes (grupo 100,
oral, a importância de manter a boca e
21/03
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
dentes saudáveis e os efeitos nocivos da
Colaboração: Centro de Saúde de Baião
alimentação. Mostrar como se faz uma
escovagem correta dos dentes, língua e
lavagem da boca.
- Sensibilizar para a importância de ter uma boca saudável e hábitos de higiene oral;
- Perceber como se faz uma escovagem correta.

Crianças do préescolar, EE

sem custos
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TCP

54

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

CE

LT
IC

I
MT

Objetivo(s) específico(s)

S

PIE

55

LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
SCTT

S
V

Objetivo(s) específico(s)

56

LF

PIE

IC

Objetivo(s) específico(s)

DH

Atividades / Projetos

Calendarização

Comemoração do Dia da
Francofonia

Exposição de trabalhos sobre a
21/03
Francofonia dos alunos pelos átrios da
escola. Influência do Francês noutras
línguas.
- Celebrar a francofonia e a sua importância no mundo;
- Divulgar a influência do francês na língua portuguesa.

Organização

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
departamento de Línguas; Clube de Francês),
Outros docentes

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento, toda
a comunidade
educativa

sem custos

Responsável: Sandra Ameixinha Abreu (grupo
300, departamento de Línguas)
Colaboração: Rui Teixeira (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas) e
Voluntariado em contexto local
Ernesto Rodrigues (grupo 410, departamento de
A turma de 12.º F, dentro da sua
Ciências Sociais e Humanas), Marco Santos
Alunos do 12º F,
formação técnica, fará um rasteio visual
300,00€
(formador, departamento de Expressões);
alunos do 1º ciclo,
aos alunos de primeiro ciclo nas escolas
(POCH)
Agrupamento de Escolas de Eiriz-Âncede,
idosos, EE/famílias
do agrupamento e terceira idade na área
Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião
de residência. Mostra no Dia dos Clubes
(Santa Marinha do Zêzere), Associação
e Projetos
Empresarial de Baião, Bombeiros Voluntários de
Baião, Câmara Municipal de Baião, Rede de
Bibliotecas de Baião
- Alicerçar a prática do voluntariado enquanto referência de aquisição de competências pessoais e técnicas, consubstanciando um efetivo processo de
transformação social
- Incentivar o espírito de iniciativa e de solidariedade dos jovens, com vista à consolidação do seu processo formativo, enquanto cidadãos;
- Potenciar a participação cívica dos jovens em áreas cruciais para a sociedade, cujo impacto se traduza em desenvolvimento social e comunitário;
- Incrementar a multiculturalidade e a partilha de boas práticas entre instituições congéneres das regiões participantes;
- Promover a mobilidade juvenil, vetor chave de aprendizagem e de aquisição de experiências, determinantes na elevação do capital humano dos jovens.
Alunos dos 4º ao
12º anos,
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
professores/
Departamento de Educação Inclusiva)
Dia do Autismo
04/04
técnicos, EE,
sem custos
Colaboração: Departamento de Educação
Assinalar o dia.
pessoal não
Inclusiva
docente,
comunidade escolar
--25/03
(ao longo do ano
escolar, com
momentos
de exposição
mediática –
06/12, 20/12,
25/03-rasteio;
final do anoDia de Clubes e
Projetos.)

26

58

59

60

TCP

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

CE

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade
57

LT
IC
SEA

I

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
DH
A
QSE
PCPC
I
RI
DPA
Objetivo(s) específico(s)
LT
C
QSE
RRP
I
DPA
Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
DS
RRP
EA
PCPC
S
O
PCA
RI
Se
DPA
M
BSA
R
SEA
BA
SCTT
Objetivo(s) específico(s)

VE

AAP

RI

Não

61

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

Comemoração do Dia das Mentiras
"Poisson d'Avril"

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
departamento de Línguas; Clube de Francês)

Alunos dos 7º, 8º e
9º anos

sem custos

Responsável: Sónia Carvalho (grupo 330,
departamento de Línguas)

Alunos dos 10º, 11º
e 12º anos

sem custos

Alunos dos 5º ao 9º
anos, professores/
técnicos

sem custos

Crianças do préescolar e alunos dos
1º, 2º, 3º e 4º anos,
pessoal não
docente

sem custos

Alunos dos 10º, 11º
e 12º anos

25,00€/por aluno
(Escola e EE)

Organização

04/04
Elaboração e exposição, no átrio da
escola de peixes (em papel) com
mensagens engraçadas.
- Mostra da cultura francesa, sob a forma específica de uma atividade lúdica com humor.

Storytelling

Leitura de contos e fábulas, por alunos
do ensino secundário, a turmas do
ensino básico.

04/04

Spelling Bee

Responsável: Helena Carla Cardoso (grupo 330,
06/04
Concurso de soletração de palavras em
departamento de Línguas)
Inglês.
- Desenvolver o gosto pela língua inglesa, a competência linguística, a autonomia e a competência estratégica.

Festa da Primavera

Decoração da escola com elementos
primaveris, recorrendo à reciclagem de
materiais de uso diário. Jogo de "Caça ao
ovo" e outros, se possível, com clubes
existentes na Escola. Convite a um
agricultor para falar desta estação do ano
com os alunos.

08/04

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
Colaboração: Todos os docentes do
departamento do pré-escolar e 1º ciclo, Dep. de
Educação Inclusiva, Biblioteca Escolar, Clubes e
Projetos, Serviço de Psicologia e Orientação
(SPO)

- Desenvolver o respeito pela Natureza e a observação, estimular o sentido crítico e a criatividade.

X Encontro Nacional Ensino
Secundário dos alunos de EMRC Guimarães

Responsável: Fernando Miranda (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Rui Teixeira (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)

22/04
A realização desta atividade está
dependente das diretrizes emanadas
pela DGS, em virtude da evolução do
contexto pandémico.
-Promover o contacto entre docentes e discentes com pares de outras escolas;
-Tomar consciência do património cultural existente com a matriz própria da disciplina subjacente.
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Projeto
Educativo

Perfil do
Aluno

Educação para
a Cidadania

Tipo de
atividade

Nº atividade

E

PCA

LT
IC
PCPC
RI
DPA

DH
I
IPD

62

Objetivo(s) específico(s)

63

CE

TCP

LT
IC

I

Objetivo(s) específico(s)

VE

AEI

IC
RI
DPA
SCTT

M
E
MT

64
Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

Comemoração do 25 de abril de
1974

24/04
Exposição de trabalhos na Biblioteca
Escolar alusivos à revolução de 25 de
abril de 1974.
Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:
- promover a multiperspetiva em História, de forma autónoma;
- usar meios diversos para expressar as aprendizagens.

65

E

AEI

DS
EA
S

Responsável: Sónia Morais (grupo 400,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Biblioteca Escolar (espaço de
exposição)

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos do 9º ano,
professores/
técnicos

sem custos

Comemoração do Dia Mundial do
Livro e do Autor

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
Alunos dos 7º, 8º e
departamento de Línguas; Clube de Francês)
9º anos;
26/04
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
sem custos
Visita à biblioteca da escola, leitura de
professores /
departamento de Línguas; Clube de Francês) e
livros de BD de origem francófona Astérix
técnicos
Biblioteca Escolar
e Obélix, Tintin e outros.
- Incentivar à leitura de BD de origem francesa, como também traduzida em português, primeiro ponto de partida para outros tipos de leitura (romance, poesia,
etc.)

Visita de estudo à RTP - Rádio e
Televisão de Portugal

Responsável: Diana Peixoto (formadora,
400,00€
29/04
Alunos do 10ºE
Visita estudo às instalações da Rádio e
departamento de Expressões)
POCH
Televisão de Portugal (RTP) e explorar os
recursos multimédia.
- Familiarizar-se com ferramentas de criação e tratamento de componentes multimédia;
- Visualizar as instalações da Rádio e Televisão de Portugal e explorar os recursos multimédia;
- Compreender a dinâmica em contexto de trabalho dos média;
- Compreender o funcionamento dos estúdios de gravação áudio e vídeo assim como respetivos suportes e interagir e perceber como se concretiza o cenário
virtual através do efeito Chroma Key;
- Motivar os alunos para as saídas profissionais do Técnico/a Profissional de Multimédia.

Exposição de trabalhos: "A Biologia
e os desafios da atualidade"- parte II
LT
IC
BSA
SCTT

Organização

Desde a conceção do ser humano até à
manipulação do material genético dos
seres vivos, passando pelo controlo da
fome, de doenças, de pragas culminando
na degradação ambiental que se tornou
um desafio deste século, não paramos de
nos confrontar com desafios

02/05

Responsável: Maria Manuel Gomes (grupo 520,
departamento de Ciências Experimentais / Clube
de Ciência Viva)
Colaboração: Professores do Projeto "Ciência
Viva", Programa Eco-Escolas, Projeto "Ciência
viva"

Alunos dos 4º ao
12º anos, EFA; EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade
67

LT
DH
IC
VE
QSE
IG
PCPC
I
RI
Objetivo(s) específico(s)
RRP
RI
C
AEI
Não
DPA
SCTT
Objetivo(s) específico(s)

VE

CCP

68

IC
PCPC
RI
DPA

Calendarização

Organização

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Público-alvo

tecnocientíficos que tocam a vida de
todos nós. Esta atividade consiste numa
série de trabalhos realizados pelos alunos
da disciplina de Biologia do 12º ano
sobre estas temáticas.
- Planificar e executar atividades práticas (ex. pesquisa, entrevista a especialistas, atividades laboratoriais ou exteriores à sala de aula, organização de folhetos,
exposições ou debates).

Objetivo(s) específico(s)

66

Atividades / Projetos

DH
IG
I

Ida ao teatro “O Sonho”: Leandro,
Rei da Helíria (Matosinhos)

05/05

Responsável: Sofia Teixeira, Almerinda Coutinho,
Maximino Teles (grupo 300, departamento de
Línguas)

Alunos do 7º ano

950,00€
(Escola e EE)

Alunos dos 3º ao 9º
anos

150,00€
(patrocínios)

Alunos do 9º ano,
professores/
técnicos

400,00€
(Escola)

- Ver a peça de teatro Leandro, Rei da Helíria, uma vez que os alunos vão dar a obra em contexto sala de aula.

SuperTmatik - Cálculo Mental

Responsável: Fani Gouveia (grupo 500,
O SuperTmatik é um jogo educativo que
11/05
departamento de Matemática)
alia a estimulação mental à diversão dos
clássicos jogos de mesa.
- Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos;
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem;
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.

Visita de estudo ao Museu do
Holocausto, no Porto

11/05

Responsável: Sónia Morais (grupo 400,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)

Promover estratégias que envolvam aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que impliquem:
- desenvolver a memorização, associando-a à compreensão, de forma a conseguir mobilizar o memorizado;
- formular algumas hipóteses sustentadas em evidências, face a um acontecimento de forma autónoma.

Objetivo(s) específico(s)

Comemoração do Dia da Luz

69

70

CE

TCP

LT
IC

I

Objetivo(s) específico(s)
LT
EA
CE
PIE
RRP
IPD
DPA
SR

Responsável: Maximino Teles (grupo 300,
Revisitar Paris - cidade luz através de um
departamento de Línguas; Clube de Francês)
Alunos dos 7º, 8º e
vídeo em contexto de sala de aula.
16/05
sem custos
Colaboração: Maria do Céu Pereira (grupo 320,
9º anos
Elaboração de cartazes sobre
departamento de Línguas; Clube de Francês)
monumentos parisienses e posterior
exposição no átrio da escola.
- Mostrar a capital francesa, através dos seus monumentos e infra estruturas luminosas, uma das primeiras cidades europeias a ter luzes elétricas nas ruas.
Alunos do 4º ao 12º
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
Dia Internacional da Família
16/05
anos; EE,
sem custos
Departamento de Educação Inclusiva)
Realização de peddy paper e piquenique.
professores/
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Colaboração: Departamento de Educação
Inclusiva

71

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
QSE
PCPC
DH
RI
I
VE
DPA
IG
BSA
EA
PCA
SEA
SCTT

Objetivo(s) específico(s)

VE

AAP

BSA

72

DS
EA
S
MT

Objetivo(s) específico(s)

73

CE

QSE

LT
IC
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA
SCTT

DH
IG
I
DS
S
R

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

técnicos, pessoal
não docente

---

Visita de estudo ao Museu World of
Discoveries - museu interativo e
parque temático

19/05

Responsável: Branca Barbosa (grupo 400,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Professores de Português (grupo
300, departamento de Línguas)

Aquilo que os olhos vêem ou o
Adamastor (Perafita, Porto)

2º semestre
Responsável: Ana Cardoso (grupo 300,
(data a definir)
departamento de Línguas)
Peça de teatro - pelo Teatro de Apoio
Educativo - Companhia Etcetera
- Aprofundar o conhecimento do período dos descobrimentos portugueses;
- Conhecer espécies animais autóctones e espécies animais em vias de extinção na Península Ibérica;
- Sensibilizar para os direitos dos animais;
- Estabelecer contacto com o mundo do teatro e com a ambiência que o envolve;
- Percecionar o texto dramático na sua essência pela transposição do texto escrito para o texto representado;
- Apropriar-se da mensagem do dramaturgo de forma mais intuitiva e real.
Responsável: José Botelho (grupo 230,
departamento de Ciências Experimentais)
24/05
Colaboração: Manuel Macedo, Maria Benilde
Educação Florestal
(ao longo do ano Caetano e Cristina Carvalho (departamentos de
A atividade realiza-se dentro e fora da
escolar)
Matemática e Ciências Experimentais), Câmara
sala de aula.
Municipal de Baião, Junta de freguesia, EE,
pessoal não docente
- Promover a sustentabilidade;
- Incentivar a cidadania ambiental e a participação pública;
- Disponibilizar acompanhamento nas áreas da floresta, biodiversidade e educação ambiental.

Dia Mundial da Criança

Além de jogos solicitados a clubes
existentes na Escola, solicitação de peça
de teatro à Autarquia para apresentar
aos alunos.

01/06

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
Colaboração: Todos os docentes do
departamento do pré-escolar e 1º ciclo, Dep. de
Educação Inclusiva, Clubes e Projetos; Câmara
Municipal de Baião, GNR – Guarda Nacional
Republicana

17,00€/aluno
(Escola e EE)
Alunos do 8º ano
700,00€
(Escola e EE)

Alunos dos 5º ao 9º
anos

sem custos
(transporte da
CMB)

Crianças do préescolar e alunos dos
1º, 2º, 3º e 4º anos,
pessoal não
docente

sem custos
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

A

CCP

74

IC
RI
DPA
BSA
SEA
SCTT
CDC

Atividades / Projetos

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620,
departamento de Expressões / Clube do
Desporto Escolar)
Colaboração: Todos os professores interessados
em participar, APAVO – Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento Vale
de Ovil, Associação de Estudantes, Câmara
Municipal de Baião, Programa do Desporto
Escolar, Santa Casa da Misericórdia de Baião

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento, EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

500,00€
(desporto escolar)

Alunos dos 12º E,
12ºF e 12ºG

10.000,00€
(POCH)

Calendarização

- Celebrar com os alunos a Carta dos Direitos da Criança.
DH
IG
I
S
IPD
V

Sarau gímnico

Demonstração desportiva/cultural.
Atividade dependente do plano de
contingência e das medidas adotadas
face ao Covd19.

09/06

- Praticar atividade física;
- Evidenciar as competências artísticas dos elementos da comunidade escolar;
- Envolver toda a comunidade escolar.

Objetivo(s) específico(s)

Visita de estudo à costa vicentina e
Algarve

75

VE

QSE

IC
PCPC
RI
DPA
SCTT

Objetivo(s) específico(s)

IG
I
E
MT

Visita e participação dos cursos técnicos
de informação e animação turística
(12ºG) e curso técnico de restauração
(12ºE), em diversas atividades inerentes
ao objetivo da visita, tais como hotéis,
locais turísticos, zonas comerciais de
hotelaria e turismo. Pretende-se também
desenvolver nos alunos dos cursos
junho
profissionais, diversas atividades
favorecendo a interligação entre a teoria
e a prática. Contextualização in loco de
conteúdos apresentados em sala de aula,
nas disciplinas teórico/pratica dos cursos,
técnico de Informação e animação
turística e técnicos de restauração.
Conhecer os locais turísticos, património
monumental e cultural, gastronomia,
comercio e essencialmente a hotelaria,
restauração e animação/lazer.
- Estimular a relação formador e formando;
- Favorecer a aprendizagem adquirindo novos conhecimentos;

Responsável: Joel Gonçalves e Pedro Esteves
(formadores)
Colaboração: Fernando Teles (formador)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

- Interligação entre a teoria e aprática;
- Complementar os conhecimentos adquiridos em sala de aula;
- Observação de novos estilos de vida;
- Aplicação de conhecimentos adquiridos em disciplinas práticas;
- Demonstrar aos alunos a importância da responsabilidade, postura e cuidado com a imagem no atendimento ao público nos diferentes serviços de hotelaria e
turismo;
- Conhecer a oferta turística, comercial e gastronómica do sul do país.

76

77

LT
IC
RRP
DH
PCPC
IG
A
QSE
RI
I
DPA
DS
BSA
EA
SEA
CDC
Objetivo(s) específico(s)
LT
DH
IC
IG
A
PCA
PCPC
I
RI
EA
SEA

E

AEI

78

DS
EA
M

F

AEI

IC
RRP

29/07

Crianças do préescolar e alunos dos
1º, 2º, 3º e 4º anos,
professores /
técnicos, EE

sem custos

Alunos do 11º ano,
professores/
técnicos

1.200,00€
(Escola e EE)

Alunos do 11º ano,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Crianças do préescolar, todos os

sem custos

- Desenvolver a autonomia, a criatividade e o espírito colaborativo.

Ida ao teatro - Os Maias: episódios
da vida romântica (Perafita Matosinhos)

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Ana Cardoso (grupo 300,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Sandra Abreu e Maria do Céu
Pereira (departamento de Línguas)

O Mural Dadaísta

Elaboração de um painel reutilizando
materiais usados (lixo).

2º semestre

Responsável: Carla Coimbra, José Rodrigues e
Madalena Neto (grupo 410, departamento de
Ciências Sociais e Humanas)

- Reutilizar materiais descartados para fins artísticos (à semelhança dos artistas Dadaístas);
- Sensibilizar os alunos para a preservação ambiental;
- Cultivar a sensibilidade estética dos alunos.

Objetivo(s) específico(s)
79

Atividades organizadas pelos alunos do
4º ano de escolaridade, com a
participação de todas as turmas do
Centro Escolar.

Responsável: Filomena Fonseca (grupo 110,
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
Colaboração: Todos os docentes do
departamento do pré-escolar e 1º ciclo, Dep. de
Educação Inclusiva, Clubes e Projetos; Câmara
Municipal de Baião, GNR – Guarda Nacional
Republicana

- Desenvolver a sensibilidade estética;
- Contactar com o mundo artístico;
- Percecionar a mensagem do texto numa perspetiva mais realista.

Objetivo(s) específico(s)
IC
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA

Encerramento do ano escolar

DS
EA

Dia da Ciência

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Cristina Carvalho (grupo 520,
departamento de Ciências Experimentais)
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

RI
DPA
BSA
SCTT

S
Se
R

Objetivo(s) específico(s)

VE

QSE

PCPC
RI
SCTT

DS
EA

80

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

81

VE

QSE

Não

Público-alvo

Realização de diversas atividades
Colaboração: Professores dos departamentos de
alunos do
experimentais, da área da Biologia,
Ciências Experimentais e Matemática
Agrupamento
Geologia, Física e Química,
acompanhadas de explicação dos
principais fenómenos envolvidos.
Exposição de trabalhos dos alunos do
ensino básico e secundário elaborados
nas disciplinas que integram o
departamento de Ciências
Experimentais.
Dinamização da sala de matemática
pelos professores do departamento.
- Aprofundar experiências e vivências de maior proximidade entre todos os níveis e ciclos de ensino;
- Promover atividades de carácter científico que estimulem os alunos para a área científica;
- Motivar os alunos para o conhecimento científico.
2º semestre
(datas a definir: a
Saída de campo - Trilobites de
saída será
Responsável: Emídio Oliveira, Carla Pinto e
Canelas (Arouca)
realizada 2 vezes,
Alunos do 7º e 11º
Cristina Carvalho (grupo 520, departamento de
Visita ao museu das trilobites, visita à
em datas
anos
Ciências Experimentais)
louseira (extração e transformação) e
diferentes: uma
"caça aos fósseis"
para o 7.º, outra
para o 11.º ano)
- Incentivar o interesse pelo Geologia a partir de situações reais e locais;
- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Enquadrar geográfica e geologicamente a região;
- Identificar fósseis, litologias, estruturas e fenómenos geológicos, observados durante a visita;
- Descrever as características gerais dos fósseis mais abundantes (trilobites) encontrados na região;
- Reconhecer a importância do registo fóssil para a reconstituição da História da Terra;
- Inferir sobre a importância das unidades de extração e transformação de recursos geológicos e respetivos impactes ambientais.

EMRC Radical

BSA
CDC

Organização

Visita a parque de desportos radicais
para confraternização entre alunos
articulada com prática de exercício físico.
Custo e realização da atividade
dependentes das diretrizes da Direção

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Fernando Miranda (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Rui Teixeira (grupo 290,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)

Alunos do 9º ano

Orçamento
(Forma de
financiamento)

1.300,00€
(Escola e EE)

30,00€ + viagem
(Escola e EE)

33

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Crianças do préescolar, todos os
alunos do
Agrupamento,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Geral de Saúde em virtude da evolução
do contexto pandémico.
-Promover as sadias e construtivas relações interpessoais entre os discentes;
-Fomentar o bem-estar físico e psíquico dos discentes através de dinâmicas lúdicas grupais.

Objetivo(s) específico(s)

TCP
82

LT
IC
RRP
RI
DPA
BSA
SEA
SCTT
CDC

DH
I
DS
EA
S
M
IPD
R
E
MT
V

VE
83

PCA

DH
IG
I
EA

Objetivo(s) específico(s)

84

Mostra de projetos e trabalhos
desenvolvidos no âmbito do Núcleo de
Clubes e Projetos, ao longo do ano letivo,
bem como de outras atividades de cariz
lúdico-pedagógico desenvolvidas pelos
diversos departamentos.

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Helena Carla Cardoso (grupo 330,
departamento de Línguas)
Colaboração: Todos os professores do
Agrupamento

- Promover a articulação e cooperação entre os vários departamentos;
- Desenvolver a proatividade e o sentido de compromisso nos alunos;
- Dar a conhecer à comunidade educativa os esforços empreendidos na execução de projetos conducentes ao desenvolvimento de competências previstas no
PASEO.

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
PCPC
RI
DPA
SEA

Dia do Agrupamento / Mostra de
Projetos, Clubes e Atividades

LT
IC
DH
PCPC
IG
VE
PCA
RI
I
DPA
EA
SEA
Objetivo(s) específico(s)

Ida ao teatro (Vila Nova de Gaia)
Visualização de uma peça de teatro Memorial do Convento

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Sofia Aguiar (grupo 300,
departamento de Línguas)

Alunos do 12º ano,
professores/
técnicos

960,00€
(Escola e EE)

Alunos do 12º ano,
professores/
técnicos

5.200,00€
(Escola e EE)

- Desenvolver a sensibilidade estética e artística;
- Contactar com o meio teatral;
- Percecionar o texto dramático num contexto real.
Responsável: Sofia Aguiar (grupo 300,
departamento de Línguas)
2º semestre
Colaboração: Almerinda Coutinho
(data a definir)
(departamento de Línguas) e José Pereira (grupo
Vista ao Convento de Mafra e à Casa
400, departamento de Ciências Sociais e
Fernando Pessoa
Humanas)
- Conhecer o ambiente social, arquitetónico e literário de Fernando Pessoa e José Saramago.

Roteiro Pessoano e Saramaguiano
(Mafra e Lisboa)

34

Perfil do
Aluno

Educação para
a Cidadania

VE

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade
85

EFDPC

IC
SCTT

DS
E
MT

Objetivo(s) específico(s)

CWF
86

QSE

LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
SCTT
CDC

88

Calendarização

Organização

Visita de Estudo à NEOLENS IBERIA
(Madrid - Espanha)

2º semestre
Responsável: Marco Santos (formador)
(data a definir)
Visita de estudo a um dos laboratórios de
lentes oftálmicas da Europa.
- Desenvolver junto dos formandos o gosto pelo estudo e a formação continua.

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos do 12º ano
(profissional)

3.500,00€
(POCH)

Alunos do 12º ano

sem custos

Alunos do 11º ano
(ensino profissional)

500,00€
(POCH)

Alunos dos 7º ao
12º anos

sem custos

Conversas com... um coach
formador em PNL

M
E
MT

Objetivo(s) específico(s)

87

Atividades / Projetos

LT
IC
IG
VE
QSE
PCPC
I
RI
DPA
Objetivo(s) específico(s)
DH
IG
LT
I
IC
DS
RRP
EA
PCPC
O
TCP
S
RI
Se
DPA
M
SCTT
IPD
CDC
R
E

Sessão de dinâmicas e de diálogo com
um Coach, formador na área da PNL
(Programação Neuro Linguística), sobre
2º semestre
Responsável: Mariana Monteiro (grupo 420,
como potenciar competências de
(data a definir)
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
comunicação e utilizá-las a nosso favor.
Como comunicar numa situação de busca
e entrevista de emprego; Comunicar com
sucesso na divulgação e promoção de
ideias e projetos inovadores.
- Mobilizar conhecimentos adquiridos para resolução de problemas e situações concretas;
- Mobilizar o discurso argumentativo para gerar situações de persuasão;
- Conhecer e aplicar técnicas de comunicação e PNL.

Ida ao teatro “Os Maias” (ETCetera Vila Nova de Gaia)

2º semestre
(data a definir)

Responsável: Sofia Teixeira (grupo 300,
departamento de Línguas)

- Visualizar a peça de teatro Os Maias que faz parte do programa da disciplina.

"Cidadania em Movimento" Peddy-Papper

A realização de um peddy-paper que
funcionará como atividade aglutinadora
do trabalho desenvolvido nos vários
domínios da educação para a cidadania.
Ao longo dos postos de controlo do
peddy-papper os alunos participantes
resolvem enigmas e participam em
desafios onde aplicam conhecimentos e
competências adquiridas em cidadania e

2º semestre

Responsável: Mariana Monteiro (grupo 420,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Professores do CT do 9º C e 8º A
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

MT
SDP
V
Objetivo(s) específico(s)

89

VE

PIE

LT
IC
RRP
DPA

S
SR

Objetivo(s) específico(s)

90

A

PIE

LT
DPA
SEA
CDC

EA
SR

Objetivo(s) específico(s)

91

VE

PIE

IC
DPA
BSA
CDC

EA
SR

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

D

PCA

RI
BSA

92
Objetivo(s) específico(s)

Organização

Público-alvo

desenvolvimento e nas restantes áreas
disciplinares envolvidas (Geografia,
Ciências, Inglês, Fisico-Química) - projeto
DAC.
- Aplicar conhecimentos e competências adquiridas nas diferentes áreas disciplinares a situações concretas;
- Promover o espírito crítico, cooperativo e de equipa;
- Desenvolver a capacidade de auto e hétero avaliar capacidades para resolver problemas concretos e ultrapassar desafios.
Alunos dos 4º ao
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
12º anos,
A Páscoa
2º semestre
Departamento de Educação Inclusiva)
professores/
Visita a uma fábrica de
(data a definir)
Colaboração: Departamento de Educação
técnicos, pessoal
chocolates/amêndoas.
Inclusiva, Câmara Municipal de Baião
não docente
--Alunos dos 4º ao
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
12º anos,
Teatro de Rua
2º semestre
Departamento de Educação Inclusiva)
professores/
Apresentação do grupo "Pés de
(data a definir)
Colaboração: Departamento de Educação
técnicos, pessoal
Chumbo".
Inclusiva, Câmara Municipal de Baião
não docente, EE,
comunidade
--Alunos dos 4º ao
Responsável: António Jorge Pinheiro (grupo 910,
12º anos,
2º semestre
Departamento de Educação Inclusiva)
professores/
Ida à praia (Porto)
(data a definir)
Colaboração: Departamento de Educação
técnicos, pessoal
Inclusiva, Câmara Municipal de Baião
não docente
---

Torneio de Basquetebol 3x3

IG
I
S

Calendarização

Atividade dependente do plano de
2º semestre
contingência e das medidas adotadas
(data a definir)
face ao Covd19. Posteriormente, poderá
haver uma fase regional organizada pelo
CLDE Tâmega em data a definir.
- Praticar atividade física;
- Verificar as competências físicas dos alunos;
- Selecionar os alunos que representarão o agrupamento.

Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620;
departamento de Expressões) e professores de
Educação Física (grupos 260 e 620,
departamento de Expressões)
Colaboração: Programa do Desporto Escolar

Alunos dos 5º ao
12º anos; EE

Orçamento
(Forma de
financiamento)

sem custos
(transporte pela
CMB)

sem custos

sem custos
(transporte pela
CMB)

sem custos
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O

CCR

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade
93

RI
DPA
SEA
CDC

S
R

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Responsável: Fernando Vieira (grupo 510,
departamento de Ciências Experimentais / Clube
Simulacro Geral de Evacuação
da Proteção Civil)
2º semestre
Evacuação geral e total das pessoas dos
Colaboração: Todos os professores do
(data a definir)
respetivos locais e reunião das mesmas
Agrupamento, Bombeiros Voluntários de Baião,
nos respetivos pontos de encontro.
Câmara Municipal de Baião, Gabinete Municipal
da Proteção Civil
- Promoção de uma cultura de segurança coletiva mais responsável.

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento, EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Visita Pedras Salgadas e Hotel
Vidago Palace

VE

QSE

94

IC
PCPC
RI
SCTT

IG
E
MT

Objetivo(s) específico(s)

E
95

PCA

LT
PCPC
DPA
SEA

Os formandos do Curso Técnico de
Restauração Restaurante/Bar, das
2º semestre
Responsável: João Cardoso e Fernando Teles
Alunos do 10ºF e
800,00€
turmas 10ºF e 11ºE, pretendem
(data a definir)
(formadores)
11ºE
(POCH)
contextualizar in loco conteúdos
apresentados em sala de aula, nas
disciplinas de Serviço de Restaurante Bar,
de Tecnologia Alimentar e Gestão e
Controlo.
- Aplicação prática de alguns dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Serviço restaurante/Bar e de Tecnologia Alimentar;
- Demonstrar aos alunos a importância da responsabilidade, postura correta, cuidados com a imagem, atendimento ao público, nos diferentes serviços de
hotelaria.

Democracia e partidos políticos II

DH
IPD
SDP

Objetivo(s) específico(s)

Responsável: José Pereira (grupo 400,
Convite a partidos políticos portugueses
departamento de Ciências Sociais e Humanas) e
2º semestre
para exporem material que permita
Hermínia Marques (Biblioteca Escolar)
(datas a definir)
conhecer o contexto do seu
Colaboração: Professores do grupo de História
aparecimento e/ou a sua evolução ao
(grupo 200 e 400)
longo da democracia portuguesa.
- Promover o conhecimento sobre o contexto do aparecimento e evolução de alguns partidos políticos portugueses;
- Contribuir para que os alunos sejam cidadãos ativos, informados e responsáveis;
- Promover a aprendizagem de uma cultura democrática.

Alunos,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos
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C

QSE

96

LT
IC
PCPC
RI
DPA

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

4.3. Ao longo do ano escolar / em data a definir

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

1º e 2º semestres

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar)
Colaboração: Equipa da Biblioteca Escolar, Ivone
Fernandes (Serviço de Psicologia e Orientação),
Ana Castro (grupo 300, departamento de
Línguas), professores de Português; Biblioteca
Municipal de Baião, Câmara Municipal de Baião,
PNL – Plano Nacional de Leitura, Rede de
Bibliotecas de Baião, Rede de Bibliotecas
Escolares

Concurso Nacional de Leitura

Não

Objetivo(s) específico(s)

Concurso de leitura, composto por 4
fases consecutivas (escola, municipal,
intermunicipal e nacional).

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 3º ao
12º anos

custo do
transporte para a
fase
intermunicipal (e
nacional), caso os
alunos passem a
essas fases Câmara Municipal
de Baião ou AEVO

- Estimular o gosto e os hábitos de leitura;
- Melhorar a compreensão leitora.

Atividades formativas para o
pessoal docente e não docente

CWF

EFDPC

SCTT

Não

97

Objetivo(s) específico(s)

98

O

PCA

LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA
SCTT
CDC

Todos
os
domínios

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar / Coordenadora do Plano de Formação)
Pessoal docente e
Atividades formativas para pessoal
1º e 2º semestres
Colaboração: Centro de Formação de Amarante
não docente
docente e/ou não docente no âmbito do
e Baião
Plano de Formação do Agrupamento e
do CFAE de Amarante e Baião
- Propiciar o desenvolvimento da formação contínua do pessoal docente e não docente;
- Melhorar a qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem;
- Partilhar conhecimentos e capacidades orientados para o desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes.

Atividades no âmbito da Estratégia
de Escola de Educação para a
Cidadania
Divulgação de recursos e atividades
formativas; Mostra de atividades e
projetos desenvolvidos no âmbito de
Cidadania e Desenvolvimento;
Articulação com parceiros para
implementação dos projetos de
Cidadania

1º e 2º semestres

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar / Coordenadora da Estratégia de
Educação para a Cidadania da Escola)
Colaboração: Parceiros da Escola,
nomeadamente, Bombeiros Voluntários de
Baião, Câmara Municipal de Baião, Centro de
Saúde de Baião

Todos os
professores/
técnicos e alunos
do Agrupamento;
EE, pessoal não
docente,
comunidade

sem custos

sem custos
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Calendarização

CCI

IC

Não

99
Objetivo(s) específico(s)

Atualização dos espaços digitais da
biblioteca, nomeadamente Instagram,
Facebook, Blog de leituras digitais, site
da biblioteca.

1º e 2º semestres

101

102

O

AAP

LT

Não

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
DH
L
TCP
PCPC
V
RI
DPA
Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
RRP
L
QSE
PCPC
Não
DPA
SEA
SCTT
Objetivo(s) específico(s)

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Todos os alunos do
Agrupamento,
professores/
técnicos, pessoal
não docente, EE,
comunidade

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar)
Colaboração: Equipa da Biblioteca Escolar

sem custos

Todos os alunos do
Agrupamento,
professores/
técnicos, pessoal
não docente, EE,
comunidade

sem custos

Alunos do
Agrupamento

sem custos

- Desenvolver os serviços da biblioteca com conteúdos e recursos digitais;
- Divulgar o espólio da biblioteca, assim como atividades e serviços disponibilizados;
- Apoiar o serviço de informação e comunicação da Escola.

GERORG - Gerir e organizar

100

Público-alvo

- Partilhar projetos e atividades no âmbito da componente curricular “Cidadania e Desenvolvimento ”;
- Desenvolver condições para a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola.

Biblioteca digital

MD

Organização

Atividades de gestão e avaliação da
biblioteca escolar, nomeadamente:
Classificação, catalogação e indexação de 1º e 2º semestres
livros, Hospital dos Livros e Avaliar para
melhorar (Plano de melhoria da
biblioteca).
- Aumentar, organizar e preservar o espólio da biblioteca.

Ler+ Ser+: Leituras com história(s)
Atividades de leitura e de articulação
com o currículo no âmbito do projeto
aLer+

1º e 2º semestres

Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Escolar)
Colaboração: Assistentes operacionais da
biblioteca (Olívia e Arminda), Helena Reis e
restantes professores da Equipa da Biblioteca
Escolar; Rede de Bibliotecas Escolares

Responsável: Responsável: Hermínia Marques e
Fernando Miranda (Biblioteca Escolar)
Colaboração: Plano Nacional de Leitura, Rede de
Bibliotecas Escolares

- Promover a leitura na sala de aula.
Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
escolar), Nuno Mota (Adjunto da Direção)
Colaboração: Fernando Miranda, Maria do Céu
Desenvolvimento de atividades com vista
1º e 2º semestres
Alunos dos 2º, 3º,
Pereira, Benilde Caetano, Cristina Alvarenga,
sem custos
à recuperação das aprendizagens,
(semanalmente)
4º, 5º e 6º anos
José Botelho, Alice Cabral, Helena Reis, Ana
nomeadamente a nível da promoção da
Rodrigues, Cristina Sofia Alves (Equipa da
leitura e da escrita
Biblioteca), outros professores do Agrupamento
- Desenvolver atividades de recuperação das aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário que incidem no eixo 1 - ensinar e aprender, do Plano
21|23 Escola+.

Plano 21|23 Escola+

39

Perfil do
Aluno

TCP

103

Educação para
a Cidadania

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

O

LT
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA
SCTT
CDC

V

Objetivo(s) específico(s)

CWF

PCA

104

RRP
RI
DPA
BSA
CDC

S

Objetivo(s) específico(s)

C

AEI

105

LT
IC
PCPC
DPA

Não

Objetivo(s) específico(s)

106

CWF

PCA

IC
BSA

S
R
V

Atividades / Projetos

Programa de Mentoria

Programa inscrito na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53-D/2020

Calendarização

1º e 2º semestres

Organização

Responsável: Susana Sousa (grupo 420,
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Colaboração: Ivone Fernandes (Serviço de
Psicologia e Orientação), Hermínia Marques
(Biblioteca Escolar), Emídio Oliveira
(coordenador pedagógico dos 2º e 3º ciclos)

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 5º ao
12º anos

sem custos

- Envolver alunos do 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário, a frequentar o mesmo ano/turma ou em anos de escolaridade seguintes ao ano dos alunos-alvo;
- Promover atitudes positivas face escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, onde os alunos adquirem as
múltiplas literacias que precisam de mobilizar;
- Apoiar os alunos na resolução de problemas e definição de objetivos.
Responsável: Ivone Fernandes (Serviço de
Trabalhar as emoções
Psicologia e Orientação)
1º e 2º semestres
Alunos dos 5º e 6º
Dinamização de sessões de
Colaboração: Herminia Marques (Biblioteca
sem custos
(datas a definir)
anos
desenvolvimento de competências
Escolar), Susana Sousa (Programa de Mentorias),
socioemocionais
Ordem dos Psicólogos / Selo Saudavelmente
- Contribuir e melhorar o bem-estar dos alunos;
- Promover uma regulação ajustada das competências socioemocionais.
Responsável: Sónia Morais (grupo 400,
O Portefólio de História
1º e 2º semestres
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Por turma serão escolhidos os melhores
(exposição em
Alunos do 9º ano
sem custos
Colaboração: Biblioteca Escolar (espaço da
portefólios de cada ano (9.º anos) de
junho)
exposição)
escolaridade.
Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:
- planificar, sintetizar, rever e monitorizar;
- registar seletivamente a informação recolhida em fontes históricas;
- elaborar pequenas sínteses com base em dados recolhidos em fontes históricas analisadas.
Suporte básico de vida e noções
Responsável: António José Miranda (grupo 620,
Alunos dos 10º, 11º
departamento de Expressões)
básicas de desengasgamento
e 12º anos,
Colaboração: Cristina Carvalho e Fernando Vieira
Realização de evento teórico/prático no
1º e 2º semestres
professores/
sem custos
(departamento de Ciências Experimentais),
âmbito de ação de formação/
técnicos, pessoal
Bombeiros Voluntários de Baião, Centro de
sensibilização para os alunos do Ensino
não docente
Saúde de Baião
Secundário; Professores e Assistentes
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Operacionais. Esta atividade está sujeita
a pré-inscrição.
- Compreender o conceito “Suporte Básico de Vida”;
- Descodificar os termos “Avaliação Inicial; Via aérea; Ventilação; Circulação”;
- Executar corretamente procedimentos de SBV;
- Proporcionar conhecimentos aos alunos/professores e assistentes operacionais para prestar auxílio a vítimas em caso de necessidade;
- Conhecer e executar manobras básicas de desengasgamento.

Objetivo(s) específico(s)

107

108

RI
DPA
S
CWF EFDPC
BSA
R
CDC
Objetivo(s) específico(s)
LT
DH
IC
I
PCPC
E
QSE
DS
RI
EA
DPA
IPD
SEA

O

PCA

109

110

I

QSE

1º e 2º semestres

Responsável: Fernando Vieira (grupo 510,
departamento de Ciências Experimentais)
Colaboração: Bombeiros Voluntários de Baião

Pessoal não
docente e pessoal
docente/ técnicos

sem custos

Responsável: Carla Coimbra, José Rodrigues e
Madalena Neto (grupo 410, departamento de
Ciências Sociais e Humanas)

Alunos dos 10º e
11º anos,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

sem custos

Crianças do préescolar

sem custos

Alunos dos 7º ao
12º anos, EE,
professores/

100.000,00€
(Europeu)

- Treinar práticas e ações de desobstrução das vias aéreas.

Filósofo do mês

Elaboração e exposição de cartazes de
filósofos (1 por mês) na escola por parte
das turmas de 10º e 11º anos de
Filosofia.

1º e 2º semestres

Projeto Horta Pedagógica

DH
IG
I
DS
EA
S

Objetivo(s) específico(s)
LT
IC
RRP
PCPC

Ação de formação a realizar pelos BV
Baião para os Assistentes Operacionais.

- Promover nos alunos a curiosidade e o gosto pela filosofia.
- Divulgar a vida e obra de diversos filósofos de diferentes épocas.

Objetivo(s) específico(s)
IC
RRP
PCPC
RI
DPA
BSA
SEA
CDC

Desobstrução das vias respiratórias

DH
I
DS
EA

Discussão e troca de ideias em grande
grupo, para a constituição e preparação
Responsável: Susana Lopes (grupo 100,
da horta. Realização de todas as tarefas
departamento do pré-escolar e 1º ciclo)
1º e 2º semestres
inerentes ao desenvolvimento de uma
Colaboração: Câmara Municipal de Baião, EE,
horta: sua manutenção e cuidados a ter.
professores/ técnicos, pessoal não docente
Embelezamento dos canteiros, entre
outras atividades que possam surgir,
associadas à horta.
- Selecionar várias sementes e catalogação;
- Fazer sementeiras e estar atento ao seu processo de germinação;
- Compreender as necessidades das plantas e do que precisam para crescerem e desenvolverem.
Responsável: Helena Carla Cardoso (grupo 330,
ERASMUS+
1º e 2º semestres departamento de Línguas / ERASMUS+)
Atividades escolares em articulação com
Colaboração: Nuno Mota, Fernando Vieira,
outras escolas da Europa, intercâmbio
Cristina Carvalho (departamento de Ciências

41

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

IPD
E
MT

escolar, jobshadowing, cursos
estruturados para staff, estágios
profissionalizantes internacionais

RI
DPA
BSA
SEA
SCTT
CDC

Objetivo(s) específico(s)

Calendarização

Organização

Público-alvo

Experimentais), Jorge Cruz, Fernando Monteiro,
Fernando Teles, Sandra Matos, Pedro Esteves
(departamento de Expressões), Sónia Morais, Rui
Teixeira (departamento de Ciências Sociais e
Humanas), Pedro Miranda (departamento do
pré-escolar e 1º ciclo), Ivone Fernandes (Serviço
de Psicologia e Orientação), Agrupamento de
Escolas de Eiriz-Âncede, Agrupamento de Escolas
de Sudeste de Baião (Santa Marinha do Zêzere),
Câmara Municipal de Baião, Projetos
Internacionais / ERASMUS, Agência Nacional
Erasmus+

técnicos, pessoal
não docente

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Computer Things and Coding:
Participação em feiras de robótica:
- Roboparty (Guimarães) – 03 a 05 de
03 a 05/03
março de 2022
- Festival Nacional de Robótica
27/04 a 01/05
(Europarque – Santa Maria da Feira) – 27
abril a 01 de Maio de 2022
- Robo Bombeiro (Guarda) – Aguarda-se
junho
confirmação da realização de evento em
junho de 2022)
Receber os participantes em
novembro/
Novembro/Dezembro de 2021 na nossa
dezembro
escola.
- Promover a mobilidade das pessoas para fins de aprendizagem, bem como a cooperação, inclusão, excelência, criatividade e inovação ao nível das organizações
e das políticas no domínio da educação e formação;
- Integrar a rede de escolas acreditadas, dando projeção à escola;
- Promover o multilinguismo, o multiculturalismo e a cidadania europeia.

Gabinete de Comunicação e Imagem

LF

CCI

LT
IC

Não

111

Objetivo(s) específico(s)

"Criação de boletins informativos a
enviar a docentes, bem como outros
Responsável: Conceição Passos (grupo 330,
representantes da comunidade
departamento de Línguas / Gabinete de
educativa; elaboração do jornal escolar,
Comunicação e Imagem)
1º e 2º semestres
uma edição por semestre; recolha de
Colaboração: Álvaro Pinho, Cristina Sofia Alves,
críticas e sugestões dos alunos
Maria do Céu Pereira (Gabinete de Comunicação
relativamente ao funcionamento do
e Imagem)
agrupamento;
entrevistas a antigos alunos do
agrupamento.
- Divulgar informação relevante relativa ao nosso agrupamento;
- Articular com os diferentes departamentos do agrupamento e instituições locais;
- Identificar e divulgar anseios e expectativas académicas dos alunos;
- Elaborar e divulgar o jornal escolar.

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento, EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente,
instituições locais

sem custos

42

Tipo de
atividade

Projeto
Educativo

Perfil do
Aluno

Educação para
a Cidadania

Nº atividade
112

O

PCA

RRP
RI

Não

Objetivo(s) específico(s)

Atividades / Projetos

Baú das Trocas

Criação de um espaço, onde se trocam
comportamentos.
- Promover comportamentos assertivos.

Calendarização

1º e 2º semestres

Brincar com os Fonemas

113

CWF

QSE

LT

Não

Objetivo(s) específico(s)

Realização de sessões práticas com o
1º e 2º semestres
objetivo de estimular a capacidade de
leitura e escrita.
- Promoção de competências de leitura e escrita.

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Responsável: Núria Botelho (Serviço de
Psicologia e Orientação)

Alunos dos 1º, 2º,
3º e 4º anos

sem custos

Responsável: Núria Botelho (Serviço de
Psicologia e Orientação)
Colaboração: Ivone Fernandes (Serviço de
Psicologia e Orientação), Biblioteca Escolar

Alunos dos 2º, 3º e
4º anos

sem custos

Alunos dos 1º, 2º,
3º e 4º anos,
professores/
técnicos

sem custos

Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620,
departamento de Expressões/ Clube do Desporto
Escolar)
Colaboração: Professores de Educação Física
(grupos 260 e 620, departamento de
Expressões), Programa do Desporto Escolar

Alunos do 5º ao 12º
anos

sem custos

Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620,
departamento de Expressões/ Clube do Desporto
Escolar)
Colaboração: Professores de Educação Física
(grupos 260 e 620, departamento de
Expressões), APAVO – Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento Vale
de Ovil, Associação de Estudantes, Centro de
Saúde de Baião, Programa do Desporto Escolar,

Crianças do préescolar, todos os
alunos do
Agrupamento

sem custos

Organização

Árvore dos desejos

114

O

CCP

RRP

Não

Objetivo(s) específico(s)

Dinâmica de grupo com carácter
participativo e reflexivo relativamente ao
1º e 2º semestres Responsável: Raúl Gonçalves (técnico CIM/CMB)
desenvolvimento de um projeto pessoal,
com a pretensão de promover a
autorregulação.
- Promover a autorregulação dos alunos ao longo do ano letivo.

Mega Atleta

D

PCA

115

RI
DPA
CDC

IG
S

Objetivo(s) específico(s)

116

D

CCP

IC
RI
BSA
SEA
CDC

DH
IG
I
S

Prova de atletismo. Atividade
dependente do plano de contingência e
1º e 2º semestres
das medidas adotadas face ao Covd19.
Posteriormente poderá haver uma fase
regional organizada pelo CLDE Tâmega
em data a definir.
- Praticar atividade física;
- Verificar as competências físicas dos alunos;
- Selecionar os alunos que representarão o agrupamento.

Convívio desportivo da comunidade
escolar
Várias atividades desportivas (convívio
entre a comunidade escolar). Atividade
dependente do plano de contingência e
das medidas adotadas face ao Covd19.

1º e 2º semestres
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 4º ao
12º aos, EFA, EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente, alunos
de outros
agrupamentos

650,00€
(parcerias)

Projetos Internacionais / ERASMUS, Santa Casa
da Misericórdia de Baião
- Praticar atividade física;
- Envolver toda a comunidade escolar.

Objetivo(s) específico(s)

D

PCA

117

PCPC
RI
DPA
BSA
SCTT
CDC

IG
DS
EA
S

Objetivo(s) específico(s)

D

PCA
QSE

118

PCPC
RI
DPA
BSA
SCTT
CDC

IG
I
EA
DS
S

Objetivo(s) específico(s)

119

D

PIE

RI
DPA
BSA
CDC

IG
I
S

Visitas ocasionais ao Centro de
Formação Desportiva
Atividades de iniciação e
aperfeiçoamento desportivo que
favoreçam a prática de atividades
desportivas, cuja especificidade técnica
exija condições especiais, como é o caso
das modalidades náuticas.

1º e 2º semestres

Responsável: António José Miranda e Luís Geada
(grupo 620, departamento de Expressões) /
Centro de Formação Desportiva
Colaboração: Agrupamento de Escolas de
Sudeste de Baião (Santa Marinha do Zêzere),
Bombeiros Voluntários de Baião, Câmara
Municipal de Baião, Programa do Desporto
Escolar, Santa Casa da Misericórdia de Baião,
Clube Náutico de Ribadouro

- Melhorar a cultura desportiva;
- Criar oportunidades de igual acesso à prática desportiva promovendo a inclusão e integração social;
- Combater o sedentarismo e educar para estilos de vida saudável.
Responsável: António José Miranda e Luís Geada
(grupo 620, departamento de Expressões) /
Atividade regular do Centro de
Centro de Formação Desportiva
Formação Desportiva e de
Colaboração: Professores de Educação Física
modalidades náuticas
(grupos 260 e 620, Departamento de
1º e 2º semestres
Atividade que favoreça a formação
Expressões), Agrupamento de Escolas de Sudeste
especializada de alunos com interesse,
de Baião (Santa Marinha do Zêzere), Bombeiros
capacidades e aptidões excecionais para
Voluntários de Baião, Câmara Municipal de
a prática de uma modalidade náutica.
Baião, Programa do Desporto Escolar, Federação
Portuguesa de Canoagem
- Melhorar a cultura desportiva;
- Contribuir para melhorar a capacidade funcional e desportiva;
- Promover atividades que concorram para o gosto pela escola e sucesso escolar;
- Promover a diversidade desportiva.
Responsável: Carlos Fonseca (grupo 620,
Convívio Desportivo Interescolas
departamento de Expressões / Desporto Escolar)
Concelhias
1º e 2º semestres Colaboração: Professores de Educação Física
Atividade dependente do plano de
(datas a definir)
(grupos 260 e 620, departamento de
contingência e das medidas adotadas
Expressões), Agrupamento de Escolas de Eirizface ao Covd19.
Âncede, Agrupamento de Escolas de Sudeste de

Alunos dos 3º ao
12º anos

600,00€
(parcerias)
2.500,00€
(protocolos)

100,00€
(Desporto
Escolar)

Alunos dos 5º ao
11º anos

44

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Será realizado um convívio em cada
agrupamento em datas a definir.
- Praticar atividade física;
- Promover o relacionamento interpessoal.

Objetivo(s) específico(s)

Organização

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Baião (Santa Marinha do Zêzere), Programa do
Desporto Escolar

EMRC Zone

E

TCP

120

IC
SEA

DH

Objetivo(s) específico(s)

Responsável: Rui Teixeira (grupo 290,
"Jornal de Parede" afixado no edifício
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
Alunos dos 1º ao
1º e 2º semestres
sem custos
escolar dedicado à divulgação de
Colaboração: Fernando Miranda (grupo 290,
12º anos
trabalhos realizados pelos alunos na área
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
disciplinar de EMRC.
-Divulgar os trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de EMRC;
-Dar a conhecer à comunidade escolar efemérides, projetos e reflexões assentes no programa da disciplina, nomeadamente dedicados aos Direitos Humanos e
património cultural.

Parceria com CATIM, nas seguintes
áreas:
Concurso:

- F1 in Schools (depois da pascoa – Junho
de 2022, primeira prova);

121

O

AEI

PCPC
RRP
DPA
SCTT

Sessões na escola (1 ou 2 dias), para
apresentação:
E
MT

122

EFDPC

SCTT

Objetivo(s) específico(s)

Visitas de estudo:

1º e 2º semestres:
• junho
• 1ª semana de
dezembro

Responsável: Jorge Cruz (formador)

Alunos do
Agrupamento

sem custos

Encarregados de
Educação

sem custos

- Empresas
- Feiras, por exemplo EMAR que se
realiza na 1ª semana de dezembro 2021
(2 em 2 anos)
- Receção de alunos no centro
tecnológico no Porto, durante 1 dia. Os
alunos deverão ter mais de 12 anos para
poderem participar.
- Criar ambientes educativos inovadores com recursos à tecnologia e à robótica.

Objetivo(s) específico(s)
CWF

- Tecnologia
- Industria 4.0

M

Academia Digital de Pais

1º e 2º semestres

Responsável: Jorge Cruz (formador)
Colaboração: Direção-Geral de Educação

- Melhorar a literacia digital dos Encarregados de Educação.
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade
123

O

RRP
PCPC
Não
SCTT
Objetivo(s) específico(s)
AEI

Atividades / Projetos

Calendarização

Robôs da Lego Wedo

1º e 2º semestres
(datas a definir)

Organização

Responsável: Jorge Cruz (formador)

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos do 1º ciclo

sem custos

Alunos do
Agrupamento

sem custos

Alunos dos 4º, 8º,
9º, 10º e 11º anos

sem custos

--

Clube – Digital IoT Class (Ex. Clube
de robótica)

124

O

AEI

RRP
PCPC
SCTT

Não

Objetivo(s) específico(s)

125

MD

PCA

LT
IC
PCPC

Objetivo(s) específico(s)

DH
IPD

Apresentação de soluções desenvolvidas
pelos alunos que possam apoiar as aulas,
por exemplo leitura do PH de solução
aquosa, medir a concentração em PPM
de monóxido de carbono (CO),etc.
- Atualização do nome do clube, para
Digital IoT Class, nome mais abrangente,
incluindo obviamente as áreas
emergentes das tecnologias digitais
- Pretende-se transmitir as seguintes
1º e 2º semestres Responsável: Jorge Cruz (formador)
valências:
- Web 2.0
- 3D Print
- IoT
- APP`s
- Utilização de placas de
desenvolvimento com microprocessador:
Arduíno e Raspberry PI
- Colocação em funcionamento e
controlo de motores elétricos
- Rototics
- Coding
- Desenvolver trabalho colaborativo com as áreas curriculares na área da robótica.
Responsável: Rui Teixeira (grupo 290,
"Ebook" Os Nossos Direitos
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
Construção de "ebook" com ilustrações e
1º e 2º semestres Oficina dos Direitos Humanos)
reflexões acerca dos Direitos que
(datas a definir)
Colaboração: José Ernesto Rodrigues (grupo 410,
constam na Declaração Universal dos
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
Direitos Humanos.
Oficina dos Direitos Humanos)
-Familiarizar os discentes com a Declaração Universal dos Direitos Humanos;
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QSE

126

Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

LFC

DPA
SEA

DS

Objetivo(s) específico(s)

CWF

QSE

127

M
IPD

D
128

RI
BSA
DPA
CDC

I
S
DS

Objetivo(s) específico(s)

129

L

AEI

LT
IC
PCPC
SCTT

Não

Calendarização

Organização

-Incitar o pensamento crítico e reflexivo a propósito das problemáticas relacionadas com os Direitos Humanos;
-Partilhar com a comunidade as reflexões produzidas.
Responsável: Branca Barbosa (grupo 400,
Rota do Românico na sala de aula
departamento de Ciências Sociais e Humanas)
em data a definir
Conhecer a Rota do Românico no meio
Colaboração: Câmara Municipal de Baião, Rota
onde vivo.
do Românico; professores/técnicos
- Promover o conhecimento do território através da valorização do património;
- Contribuir para a mudança da imagem interna e externa da região;
- Qualificar os recursos humanos da região.

A Filosofia e o Conhecimento

IC
RRP
PCPC
RI
SCTT

Objetivo(s) específico(s)

CCP
PCA

Atividades / Projetos

Responsável: Carla Coimbra, José Rodrigues e
Palestra apresentada por Filósofo/
em data a definir Madalena Neto (grupo 410, departamento de
Professor de Filosofia sobre o problema
Ciências Sociais e Humanas)
do conhecimento (integrado nas
aprendizagens essenciais).
- Debater e aprofundar a problemática do conhecimento no âmbito da Filosofia;
- Promover o contato com um autor da área da Filosofia.
Responsável: Carlos Fonseca, António José
Miranda e Luís Geada (grupo 620, departamento
de Expressões) / Centro de Formação Desportiva
Colaboração: Centro de Formação Desportiva,
professores do grupo 910, 260 e 620; APAVO –
Associação de Pais e Encarregados de Educação
Descida do rio Douro
em data a definir do Agrupamento Vale de Ovil, Associação de
Descida do rio Douro em Canoas, Kayak e
Estudantes, Bombeiros Voluntários de Baião,
pranchas de Padel.
Câmara Municipal de Baião, Clube Náutico
Ribadouro, Centro de Saúde de Baião, GNR –
Guarda Nacional Republicana, Programa do
Desporto Escolar, Santa Casa da Misericórdia de
Baião
- Aumentar a prática desportiva;
- Promover a sustentabilidade;
- Envolver toda a comunidade educativa.
Responsável: Hermínia Marques (Biblioteca
Aprender com a Biblioteca Escolar
em datas a definir Escolar)
Atividades de apoio ao currículo,
com os docentes Colaboração: Equipa da Biblioteca Escolar,
literacias e aprendizagem, no âmbito do
Professores interessados em desenvolver as

Público-alvo

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos do 10º ano

sem custos

Alunos dos 10º e
11º anos;
professores/
técnicos

sem custos

Crianças do préescolar e todos os
alunos do
Agrupamento; EE,
professores/
técnicos, pessoal
não docente

350,00€
(autofinanciado)

Alunos do
Agrupamento

sem custos
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Educação para
a Cidadania

Perfil do
Aluno

Projeto
Educativo

Tipo de
atividade

Nº atividade

Atividades / Projetos

Calendarização

Organização

Orçamento
(Forma de
financiamento)

Alunos dos 10º, 11º
e 12º anos;
professores/
técnicos

sem custos

Alunos dos 5º e 6º
anos; professores

sem custos

Referencial Aprender com a Biblioteca
Escolar.

Objetivo(s) específico(s)

130

131

CWF

PCA

IC
PCPC
RI
DPA

DH
I

Objetivo(s) específico(s)
LT
CWF
QSE
IC
EA
RI
Objetivo(s) específico(s)

atividades propostas pela biblioteca, Ivone
Fernandes (Serviço de Psicologia e Orientação),
Susana Sousa (programa de Mentorias); Rede de
Bibliotecas Escolares
- Desenvolver as literacias (da leitura, informação, digital e media) em articulação com o currículo.
Responsável: José Ernesto Rodrigues (grupo 410,
Conversa com…
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
Palestra com um membro da OIKOS Oficina dos Direitos Humanos)
Cooperação e Desenvolvimento, sobre a
em data a definir
Colaboração: Rui Teixeira (grupo 290,
sua experiência como integrante nas
departamento de Ciências Sociais e Humanas /
várias missões desempenhadas em vários
Oficina dos Direitos Humanos)
países.
- Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma efetiva implementação dos direitos humanos.

Público-alvo

À conversa com António Mota

em data a definir
Encontro dos alunos do 2º ciclo com o
escritor.
- Conhecer o autor da obra estudada "Pedro Alecrim";
- Estreitar laços com o autor da terra.

Responsável: Alice Cabral (grupo 210,
departamento de Línguas)

Projeto Piloto: "Educação Florestal"

I
132

PCA

LT
IC
RRP
BSA
SCTT

Objetivo(s) específico(s)

DH
DS
EA
S
R
MT

"Elaboração de textos informativos e de
sensibilização sobre temas
Responsável: Maria Manuel Gomes (grupo 520,
como: ✓A importância da Floresta
departamento de Ciências Experimentais) e
✓Tipologias de florestas portuguesas
restantes professores envolvidos no projeto
✓Biodiversidade florestal ✓Ameaças à
Crianças do préColaboração: Professores do projeto "Ciência
floresta ✓Comportamentos amigos da
em data a definir
escolar e alunos do
Viva", Bombeiros Voluntários de Baião,
Agrupamento
floresta e do ambiente ✓Economia
Programa Eco-Escolas, Projeto "Ciência Viva";
florestal ✓Empreendedorismo ligado à
Câmara Municipal de Baião, CIM do Tâmega e
Floresta ✓Valorização dos subprodutos
Sousa; EE, pessoal não docente, comunidade
florestais ✓Oportunidades de formação e
emprego ligados à floresta ✓Profissões
ligados à gestão florestal sustentável"
- Promover a sustentabilidade;
- Incentivar a cidadania ambiental e a participação pública;
- Promover a inclusão, a paz e a solidariedade, utilizando como mote a Educação, os recursos naturais e a proteção da natureza.

sem custos
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4.4. Atividades propostas por parceiros - Câmara Municipal de Baião / Comunidade Intermunicipal do Tâmega e

1

Tipo de
atividade

Projeto
Educativo

Nº atividade

Sousa (CIM TS)

Atividades / Projetos

CWF

QSE

Rastreio do daltonismo e da acuidade visual.

Objetivo(s)
específico(s)

Calendarização

Público-alvo

1º semestre
(em data a definir)

Alunos dos 3º e 4º anos

1º semestre
(em data a definir)

Alunos dos 10º, 11º e 12º anos

1º semestre
(outubro, em data a definir)

Alunos dos 2º e 3º ciclos

2º semestre
(13/05)

Alunos do 9º ano, professores / técnicos

2º semestre
(em data a definir)

Alunos do 12º ano, professores / técnicos

- Informar sobre o conceito de daltonismo e sensibilizar para as características e a clareza visual.

Vaivém - Encontro de Teatro e Dança Júnior

AA

TCP

2
Objetivo(s)
específico(s)
VE
3

Objetivo(s)
específico(s)
VE

4

QSE

Objetivo(s)
específico(s)
VE

5

PCA

QSE

Objetivo(s)
específico(s)

Encontro de alunos (Escola do Balleteatro e Escola Secundária de Baião), com a
apresentação de um espectáculo de teatro e dança, partindo de textos ou adaptações de
textos do Programa Nacional da Disciplina de Português e a apresentação de um espetáculo
de dança partindo da revisitação de autores / obras marcantes da dança contemporânea
nacional e internacional.
- Revisitar autores / obras marcantes da dança contemporânea nacional e internacional.

Dia da Reflorestação (Carvalhal da Reixela)

Apanhada bolota (Outubro); Dia Verde do Município
- Promover a educação ambiental para a sustentabilidade.

Feira Qualifica (EXPONOR - Matosinhos)

Visita à Feira Qualifica, que se realiza anualmente na EXPONOR
- Promover o conhecimento de diversas opções e prosseguimento de estudos.

Visita à feira vocacional organizada pela Universidade do Porto
- Promover o conhecimento de diversas opções de formação e prosseguimento dos estudos.
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Tipo de
atividade

Projeto
Educativo

Nº atividade
6

Atividades / Projetos

VE

QSE

Visita à Fundação Eça de Queiroz - Museu da Casa de Tormes

Objetivo(s)
específico(s)
VE

7

PCA

Objetivo(s)
específico(s)
VE

PCA

Objetivo(s)
específico(s)
CE

PCA

9
Objetivo(s)
específico(s)

Público-alvo

2º semestre
(em data a definir)

Alunos do 11º ano, professores / técnicos

2º semestre
(em data a definir)

Alunos do 6º ano

2º semestre
(em data a definir)

Alunos do 7º ano

2º semestre
(em data a definir)

Crianças do pré-escolar; alunos do 1º ciclo

- Motivar para a leitura e a promoção do legado literário do escritor.

Repovoamento dos Rios Locais

Visita aos viveiros de Amarante; Repovoamento dos Rios Ovil e Teixeira
- Fomentar a consciência ecológica e sustentabilidade ambiental.

Dia Mundial da Árvore "As Florestas - Um Presente para o Futuro" (Serra da
Aboboreira)
Caminhada, plantação de árvores, workshops, desportos radicais e tradicionais.

8

Calendarização

- Fomentar a consciência ecológica e sustentabilidade ambiental.

Abelha Baya

Sessões com o escritor e apicultor Paulo Santos; criação de um musical (AEC); workshop
para a construção de armadilhas; horta pedagógica.
- Promover a educação ambiental para sustentabilidade;
- Fomentar o conhecimento sobre a apicultura e a polinização.

Programa PreVINT (Violentómetro)

CWF

CCP

10
Objetivo(s)
específico(s)

Alunos dos 7º, 8º e 9º anos, professores /
Realização de 4 sessões. O que é a violência; Mitos sobre a violência; Tipos de violência e
1º e 2º semestres
técnicos
Medidor de intensidade de violência (compreensão do grau de violência em diferentes
comportamentos)
- Explicitar o conceito de violência, integrando as diversas dimensões;
- Refletir sobre a natureza tendencialmente progressiva dos comportamentos agressivos e as particularidades que caracterizam os atos violentos nas relações interpessoais;
- Desmistificar e percecionar o impacto das crenças e mitos nos comportamentos dos indivíduos em sociedade.

Prevenção Rodoviária - Prevenção e Segurança Rodoviária

CWF

QSE

11
Objetivo(s)
específico(s)

Realização de uma palestra; construção de um circuito na Escola e exercício com os kartings
cedidos pela Escola Básica do Sudeste (SMZ). Envolvimento da GNR (Escola Segura), piloto
de rali e gabinete da proteção civil da CMB.

1º e 2º semestres
(em datas a definir)

Alunos dos 1º e 2º ciclos

- Promover a educação rodoviária, combater e prevenir a sinistralidade;
- Despertar nos alunos atitudes adequadas como peões, ciclistas e passageiros na via pública.
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Tipo de
atividade

Projeto
Educativo

Nº atividade

CWF

QSE

12
Objetivo(s)
específico(s)
D

QSE

13
Objetivo(s)
específico(s)
D

PIE

14
Objetivo(s)
específico(s)

Atividades / Projetos

Prevenção Rodoviária - Velocidade Consciente"

Palestra; desencarceramento; experiência em simulador; concurso de ideias; experiência
num kartódromo.

Calendarização

Público-alvo

1º e 2º semestres
(em datas a definir)

Alunos dos 10º, 11º e 12º anos

- Promover a educação rodoviária, combater e prevenir a sinistralidade; despertar nos alunos atitudes adequadas como peões, ciclistas e passageiros na via pública.

Canoagem (Lugar da Ermida - Santa Marinha do Zêzere e Pala - Ribadouro)

Atividade regular (treinos às 3ª e 4ª feiras) e atividade pontual; Conferência com atletas
olímpicos.

1º e 2º semestres

Alunos dos 3º ao 12º anos

1º e 2º semestres

Alunos da Unidade Especializada de alunos
com o Espectro do Autismo (do 1º ao 12º
anos)

1º e 2º semestres
(em datas a definir)

Alunos dos 5º, 6º, 10º, 11º e 12º anos

- Promover a modalidade olímpica da canoagem;
- Potenciar o património natural de Baião.

Hipoterapia (Centro Hípico de Baião)

Atividade desenvolvida no Centro Hípico de Baião (tardes de 6ª feira).
- Desenvolver e fortalecer funções psicomotoras e a força muscular;
- Estimular a capacidade de atenção, concentração;
- Desenvolver a autoconfiança e auto-estima;

Educação Florestal - "A Minha Floresta"

CWF

PCA

15
Objetivo(s)
específico(s)
L

QSE

16
Objetivo(s)
específico(s)
CWF

CCP

17
Objetivo(s)
específico(s)

Elaboração de textos informativos e de sensibilização sobre temas como:
A importância da floresta; Tipologias de florestas portuguesas; Biodiversidade florestal;
Ameaças à floresta; Comportamentos amigos da floresta e do ambiente. Três sessões em
contexto de sala de aula.

- Criar e dinamizar um programa de sensibilização sobre a floresta, biodiversidade florestal e respetivas ameaças.

Escrita Criativa (PIICIE) - Atividade da CIM do Tâmega e Sousa

Sessões em contexto de sala de aula; elaboração de textos; publicação de um livro e
realização de um livro gigante; apresentação pública.

1º e 2º semestres

Alunos dos 4º e 6º anos

1º e 2º semestres
(em datas a definir)

Encarregados de Educação / Famílias,
Professores / técnicos, Pessoal não
docente

- Desenvolver a capacidade de produção de textos escritos, de leitura e de síntese.

Conversa de Pais (PIICIE)

Realização de 8 webinares , alusivos ao tema da educação parental (Escola Básica e
Secundária de Baião e plataforma digital).

- Proporcionar momentos de debate, de reflexão e de capacitação parental; Promover a participação dos pais e encarregados de educação na ação educativa.
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Tipo de
atividade

Projeto
Educativo

Nº atividade

CWF

EFDPC

18
Objetivo(s)
específico(s)
CWF
19

EFDPC

Objetivo(s)
específico(s)

Atividades / Projetos

Higiene e Segurança Alimentar - "Empratamento" (refeições Escolares)

Sessão Formativa, versando: boas práticas de higiene e segurança alimentar e boas práticas
no acompanhamento e distribuição das refeições escolares.
- Conhecer as regras básicas de higiene alimentar a aplicar na manipulação de alimentos;
- Obter conhecimentos ao nível do desenvolvimento microbiano e suas consequências;
- Conhecer as regras básicas ao nível da higiene das instalações, equipamentos e utensílios.

Formação em Primeiros Socorros (Suporte Básico de Vida - SBV)
Palestra e experiência prática.

Calendarização

Público-alvo

1º e 2º semestres
(em data a definir)

Pessoal não docente

1º e 2º semestres
(em datas a definir)

Pessoal não docente

- Sensibilizar para a importância de conhecer a cadeia de sobrevivência e que esta pode fazer a diferença na realidade;
- Adquirir conhecimento sobre o algoritmo do Suporte Básico de Vida;
- Compreender a importância de garantir as condições de segurança.
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4.5. Atividades propostas por parceiros - Bombeiros Voluntários de Baião

| |RISCOS TECNOLÓGICOS | Incêndios ESTRUTURAIS||

ÁREA

CICLO

1º Ciclo
(4º ano)

2º Ciclo
(6º ano)
3º Ciclo
(8º ano)
Secundário
(10º ano)
Ciências e
Tecnologias

CONTEÚDOS
Incêndio em casa – o que fazer?
Incêndio na escola – o que fazer?
Sismos – estás preparado?
• A terra treme
Fugas de gás
Sismos – estás preparado?
• A terra treme
Riscos Naturais e Tecnológicos
Sismos – estás preparado?
• A terra treme
Química do fogo
• Triângulo do fogo
• Tetraedro do fogo
Sismos – estás preparado?
• A terra treme

Secundário
(10º ano)
Sismos – estás preparado?
Línguas e
• A terra treme
Humanidades e
Profissionais

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS

DURAÇÃO

Estudo do meio
Cidadania e Desenvolvimento

2 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

2 Tempos

Ciências Naturais
Geografia
Físico-Química

2 Tempos

Físico-Química A
Geologia

2 Tempos

Geografia

1 Tempo
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ÁREA

CICLO

||EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR||

1º Ciclo

2º Ciclo

CONTEÚDOS
Identificar as situações de emergência mais comuns:
• Quedas;
• Queimaduras;
• Desmaio;
• Hemorragias
Saber contactar o 112:
• Ligar 112;
• Explicar o tipo de situação;
• Indicar o número de telefone de onde liga;
• Indicar o local (ponto de referência);
• O número de vítimas;
• Idade (aparente) e sexo das vítimas.
Saber identificar um estojo primeiros socorros.
112- Número europeu de emergência;
Identificar situações de emergência mais comuns:
• Quedas;
• Queimaduras;
• Desmaio;
• Hemorragias;
Saber contactar o 112:
• Ligar 112;
• Explicar o tipo de situação;
• Indicar o número de telefone de onde liga;
• Indicar o local (ponto de referência);
• O número de vítimas;
• Idade (aparente) e sexo das vítimas;
Saber identificar um estojo de primeiros socorros.

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS

DURAÇÃO

Estudo do Meio
Cidadania e Desenvolvimento

8 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

8 Tempos
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ÁREA

CICLO

||EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR||

3º Ciclo

Secundário

CONTEÚDOS
112- Número europeu de emergência;
Identificar situações de emergência mais comuns:
• Quedas;
• Queimaduras;
• Desmaio;
• Hemorragias;
• O.V.A;
• P.C.R.
Saber quando e como contactar o 112:
• Ligar 112;
• Explicar o tipo de situação;
• Indicar o número de onde liga;
• Indicar o local (ponto de referência);
• O número de vítimas;
• Idade (aparente) e sexo das vítimas.
Suporte básico de vida:
• Posição lateral de segurança;
• Manobras de desobstrução da via aérea;
• Algoritmo de suporte básico de vida.
Saber identificar e utilizar um estojo de primeiros socorros.
Sistema integrado emergência médica:
• Definição de sistema integrado de emergência médica;
• Intervenientes do sistema integrado de emergência médica;
• As fases do sistema integrado de emergência médica.
112- Número europeu de emergência;
Identificar as situações de emergência mais comuns:
• Quedas;
• Queimaduras;
• Desmaio;
• Hemorragias;
• Dor torácica;
• A.V.C;
• P.C.R;
• Intoxicação;
• O.V.A.

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS

DURAÇÃO

8 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

10 Tempos
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ÁREA

CICLO

CONTEÚDOS

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS

DURAÇÃO

Cidadania e Desenvolvimento

4 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento

4 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento

4 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento

6 Tempos

Saber quando e como contactar o 112:
• Ligar 112;
• Explicar o tipo de situação;
• Indicar o número de onde liga;
• Indicar o local (ponto de referência);
• O número de vítimas;
• Idade (aparente) e sexo das vítimas;
Suporte básico de vida:
• Posição lateral de segurança;
• Manobras de desobstrução da via aérea;
• Algoritmo de suporte básico de vida.
Saber identificar e utilizar um estojo de primeiros socorros.

||EDUCAÇÃO|SEGURANÇA|
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA||

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Educação | Prevenção Rodoviária | “Vida na estrada”
• Criança enquanto peão;
• Criança enquanto passageiro,
• Criança enquanto ciclista.
Segurança | Prevenção Rodoviária | “Nós e o trânsito”
• Sou prudente e estou atento na rua;
• Ando de patins;
• Círculo de bicicleta;
• Desloco-me em meio urbano,
• Sei como atuar em caso de acidente.
Segurança | Prevenção Rodoviária
• O que é a prevenção rodoviária;
• Grupos de risco; Fatores de risco;
• Medidas de segurança rodoviária,
• Prevenção e segurança rodoviária.
Estrada Segura | Segurança | Prevenção Rodoviária
• Ambiente rodoviário;
• Mobilidade;
• Prevenção e segurança rodoviária,
• Sinistralidade.
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ÁREA

CICLO

||RISCOS NATURAIS | Incêndios RURAIS||

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

CONTEÚDOS
Floresta, uma sala de aula emocionante:
• Conhecer as árvores, compreender a floresta
• Floresta como um local de aventura e aprendizagem, fauna e flora
• O que são os incêndios e o que destroem
• Uso do fogo
Se acontecer, saberei o que fazer: alerta de incêndio rural, comunicação aos
agentes de proteção civil
Dia da Terra: dano irreparável causado pelo incêndio rural, importância da
manutenção dos ecossistemas
• Uso do fogo – saber distinguir para depois atuar; (fogueira, queima, queimada
e fogo controlado; fogo de supressão: tático e contrafogo;
• Comportamento do incêndio – fatores que afetam o comportamento do
incêndio rural: combustível, relevo, meteorologia e o tempo;
• Prevenção
• Saber agir (nível intermédio) - perante um incêndio o que fazer (se estiver
sozinho/ se estiver com um adulto);
• Comportamento do incêndio – fenómenos físicos, propagação através dos
combustíveis, tipos de propagação, colunas de fumo;
• Agentes extintores – água, retardantes e terra;
• Prevenção: comportamentos preventivos, estados de alerta; autoproteção
• Saber agir (nível avançado) - perante um incêndio o que fazer;
• Simulacro de incêdio rural

DISCIPLINAS

DURAÇÃO

Estudo do Meio
Cidadania e Desenvolvimento

4 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

4 Tempos

Cidadania e Desenvolvimento
Ciências Naturais

4 Tempos

Ciências Naturais
Geografia
Físico-Química
Biologia

4 Tempos
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5. Trabalho colaborativo interpares

Desde 2016 até 2021, decorrente do Plano de Ação Estratégica (PAE) 2016/2018 e de uma
das fragilidades detetadas, nomeadamente aquando da análise dos relatórios de avaliação externa
de 2007 e 2013/4, o Agrupamento implementou a Supervisão Colaborativa. Inicialmente, em 2016,
esta medida tinha como objetivo implementar processos de supervisão da prática letiva, de forma
colaborativa e interdisciplinar, em contexto de sala de aula, no 2º e 3º ciclos e ensino secundário,
envolvendo pelo menos 20 docentes destes níveis de ensino.
Já em 2018/2019, de forma a consolidar este processo de partilha, questionamento, reflexão
e inovação, alargou-se a Supervisão Colaborativa a todo o Agrupamento, de forma a abranger 40%
dos docentes de cada departamento. Os professores escolhiam grupos de trabalho de 2, 3 ou 4
elementos. A seleção dos docentes poderia ter em conta a existência de coadjuvações, apoios e
grupos de intervenção. Cada equipa de trabalho poderia pertencer ao mesmo grupo
disciplinar/departamento ou a de grupos/departamentos diferentes.
No presente ano escolar, tendo em conta a meta prevista no Projeto Educativo para o
trabalho colaborativo interpares, pretende-se abranger a totalidade dos docentes do
Agrupamento em atividades de trabalho colaborativo e/ou cooperativo, nos moldes em que os
professores venham a optar, tendo em conta uma planificação online prevista para o efeito.
No sentido de operacionalizar e monitorizar o trabalho colaborativo interpares, prevê-se a
realização das atividades que constam na tabela abaixo.
Atividades a desenvolver

Responsáveis / destinatários

Calendarização

1. Planificação online das aulas/atividades
colaborativas/cooperativas

Todos os professores

2. Monitorização da evolução do processo
de trabalho colaborativo interpares

• Coordenadora da medida
• Coordenadores de departamento
• Conselho Pedagógico

3. Avaliação intermédia da aplicação da
medida

• Coordenadora da medida
• Conselho Pedagógico

fevereiro

4. Reflexão sobre o trabalho desenvolvido
pelos grupos constituídos: questionário
online

Todos os professores

até 03/06

5. Partilha online dos materiais
produzidos/utilizados

Todos os professores

até 03/06

6. Avaliação final da aplicação da medida

• Coordenadora da medida
• Conselho Pedagógico

julho
(reunião do CP)

7. Divulgação das boas práticas

Coordenadora da medida (e outros a
definir pela respetiva coordenação da
medida)

setembro/2022

até 23/12

ao longo do ano
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6. Atividades previstas no âmbito dos Projetos Europeus - Programa
ERASMUS+ | 2019-2021

6.1. Computational Thinking and Coding - Literacy of the future
Este projeto tem como temas aglutinadores o pensamento computacional, a programação
e a robótica numa perspetiva de ensino e aprendizagem e é direcionado para alunos entre os 11 e
os 15 anos. Os parceiros são os seguintes:
•
•
•
•

Çakovec, Croácia (Escola básica);
Istanbul, Turquia (Escola básica e secundária);
Creta, Grécia (Escola básica e secundária);
Mangualde, Portugal (Agrupamento de Escolas de Mangualde).

Vinte alunos vão participar em Atividades de Ensino Formação e Aprendizagem nas
organizações das escolas da parceria e haverá 11 mobilidades de professores.
O nosso Agrupamento vai organizar uma Atividade de Ensino Formação e Aprendizagem
na qual receberá 20 alunos e 8 professores estrangeiros. Os efeitos da pandemia da COVID-19
podem condicionar a data desta atividade que está prevista para novembro de 2021.
Este projeto é inspirado em dois projetos anteriores que já passaram pela nossa escola: IOT
DIGI CLASS - Digitizing Educational and Training with IOT APPS e YEA – Young Entrepreneurs in
Action. O projeto termina em agosto de 2022.
Tal como nos projetos anteriores, devido à pandemia, parte das atividades transitaram do
ano escolar anterior para o atual.

6.2.

Direção ao Futuro na Europa

Este projeto deveria ter arrancado em setembro de 2020, mas a pandemia da COVID-19
levou ao seu adiamento integral por 12 meses. Inspirado no projeto LEAVE, é de importância
acrescida dada a relevância e o impacto que este tipo de projetos tem nos nossos alunos e no
nosso Agrupamento.
Assim, este projeto vai colocar alunos do ensino e formação profissional em atividades de
formação em contexto de trabalho numa organização parceira, mas tem a novidade de contemplar
também atividades de mobilidade para staff da nossa escola. Assim, técnicos, docentes e
assistentes poderão ter a oportunidade de realizar ações de formação ou job-shadowing em
contexto de mobilidade. As organizações desta parceria ainda não estão definidas, mas os
contactos prévios apontam para que estejam sediadas em Itália, Grécia, Irlanda e Bulgária.
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Durante o ano escolar que agora começa, estão previstas 12 mobilidades para estudantes e
quatro para staff.

6.3.

Acreditação ERASMUS

O Quadro comunitário 2021-2027 traz muitas novidades quanto ao modelo de
financiamento dos projetos ERASMUS. O lançamento do programa desafiou as organizações a
apresentarem uma candidatura a um processo de acreditação, de modo a constituírem uma rede
de escolas europeias acreditadas e com um plano de internacionalização sustentado. O
Agrupamento é agora uma instituição de ensino acreditada em dois domínios diferentes: Educação
Escolar e Ensino e Formação Profissional.
Os objetivos traçados na candidatura à acreditação são os seguintes:
•
•

•

•

O1: Integrar a comunidade Erasmus e contribuir para a sua relevância;
O2: Apoiar métodos de ensino e aprendizagem que ajudem os jovens a construírem
as atitudes, os saberes e as capacidades necessárias para se tornarem mais
independentes, responsáveis e cooperantes;
O3: - Explorar plenamente o potencial das tecnologias digitais para melhorar o ensino
e a aprendizagem e preparar adequadamente os aprendentes para viver e trabalhar
numa sociedade digital;
O4: Considerar a Educação Inclusiva como elemento fundamental à escola universal
e democratizada, proporcionando que o plano seja alargado a participantes com
menos oportunidades.

Face aos objetivos e à atribuição de subvenções por parte da agência nacional ERASMUS+,
cabe à equipa do projeto planear as atividade a promover durante o presente ano escolar.
No domínio da Educação Escolar, a acreditação do Agrupamento é na qualidade de
coordenador de consórcio, do qual fazem parte os Agrupamento de Eiriz e do Sudeste de Baião,
pelo que as atividades vão contar com a sua participação e envolvimento direto.
Os programas preveem a mobilidade de alunos (quer do ensino e formação profissional, quer
do ensino regular), para além de atividade de formação ou job-shadowing para staff.
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7. Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário

Ao longo do corrente ano escolar, continuar-se-á a implementar o Plano de
Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar. Neste sentido serão desenvolvidas as medidas “Ecossistema de Aprendizagem” e
“Academia de Artesanato”.
7.1. Medida 1| Ecossistema de aprendizagem (metodologias ativas e ambientes digitais)
Abrangência/Anos de
escolaridade

Objetivos a atingir

Atividades a desenvolver

Parcerias e envolvimento
comunitário e sua
relevância.

Indicadores de
monitorização e meios de
verificação de execução da
eficácia da medida

Do 1º ao 12º ano
* Operacionalizar o Plano de E@D, proporcionando aos alunos condições para
uma aprendizagem autónoma
* Monitorizar a utilização de dinâmicas tecnológicas nas práticas pedagógicas
* Facultar a alunos e professores dinâmicas e ferramentas de aprendizagem
direcionadas para o futuro e proporcionar oportunidades de testar métodos
inovadores de ensino de disciplinas STEM, pensamento computacional e
competências de codificação
1ªlinha de ação- Apoio técnico-pedagógico, a alunos e professores, na
transição entre trabalho presencial, misto e não presencial:
*Formação
no
uso
de
plataformas/ferramentas
de
comunicação/colaboração/gestão de informação/investigação (criação do
ecossistema de aprendizagem), produção de atividades/e-atividades que
privilegiem a reestruturação cognitiva do aluno e instrumentos de avaliação
(de processos e produtos) valorizando a dimensão formativa e o processo
contínuo de intervenção pedagógica
*Monitorização do Plano de Ensino e frequência de uso das metodologias
ativas com recurso às tecnologias nas práticas pedagógicas
2ªlinha de ação- Implementação de formas criativas de aprender:
*Gamificação, flipped, classroom, pensamento computacional e codificação
(interconexão entre conhecimento científico e competências de codificação
na prevenção/solução de problemas quotidianos-STEM).
*Dinamização de um Laboratório de Ideias (planear/projetar/aprender na
prática/experimentar as tecnologias)
Câmara Municipal de Baião, Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e
Associação Empresarial de Baião: cedência de equipamentos tecnológicos e
robots
Indicadores de realização:
* Taxa de alunos integrados nas metodologias ativas de aprender (em cada
período)
* Taxa de professores envolvidos nas formações (no final do ano)
Indicadores de resultado:
* Taxa de presença das tecnologias nas práticas letivas
Indicadores de impacto:
* Taxas de qualidade de sucesso escolar
* Nível de cumprimento do Plano de ensino/aprendizagem misto e não
presencial (E@D) do Agrupamento
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7.2. Medida 2 | Património e dinâmicas locais: Academia de Artesanato (na área das bengalas)
Abrangência/Anos de
escolaridade

Objetivos a atingir

Atividades a desenvolver

1º ciclo e 3º ciclo (alunos das tutorias)
•Melhorar a assiduidade, empenho e sucesso dos alunos beneficiários do
apoio tutorial específico e de outros alunos com interesses divergentes dos
escolares, através de metodologias que incentivam processos artísticos, a
expressão individual/coletiva, a experimentação e o empreendedorismo.
•Aumentar a oferta de atividades de complemento curricular e ambientes
educativos inovadores, através de oficinas de trabalho orientado, que
promovam o enriquecimento cultural e a inserção do aluno na comunidade
1ª fase:
*Criação no Agrupamento da Academia de Artesanato(área das
bengalas).Trata-se de uma oficina de trabalho orientado, propiciadora de um
ambiente educativo inovador
*Articulação com o Museu da Bengala (conhecimento/contacto com o espólio
museológico)
*Alunos dos regimes de mentoria/tutoria aprendem as técnicas de
criação/produção das bengalas
2ª fase:
*Alunos da mentoria/tutoria, apoiados pelo artesão, ensinam as técnicas de
criação das bengalas aos alunos do 1º ciclo e professores
*Articulação com Ed. Visual, Ed. Tecnológica e Português para aliarem arte
tradicional, arte contemporânea e literatura, promovendo o saber fazer, a
criatividade e a expressão de sentimentos/emoções (por ex., cabos das
bengalas ou mãos dos guarda-chuvas com desenhos originais dos alunos)
*Workshops sobre as fases de produção das bengalas
3ª fase:
*Fabrico de bengalas

Parcerias e envolvimento
comunitário e sua
relevância.

Indicadores de
monitorização e meios de
verificação de execução da
eficácia da medida

4ª fase:
*Exposição e divulgação dos trabalhos e atividades realizadas
Ao longo do processo: avaliação e monitorização da medida
* Museu da Bengala de Gestaçô
* Associação Empresarial de Baião
* Dolmen – Desenvolvimento local e regional
* Câmara Municipal de Baião
Relevância das parcerias: apoio na implementação e divulgação das atividades
e trabalhos efetuados no âmbito da medida.
Indicadores de realização:
* Taxa de participação dos alunos integrados na Academia de Artesanato (em
cada período)
Indicadores de resultado:
* Taxa de assiduidade plena dos alunos (em cada período)
Indicadores de impacto: (final do ano escolar)
* Nível de satisfação dos alunos e professores envolvidos na medida
* Taxa de conclusão dos anos de escolaridade com alunos envolvidos na
medida
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8. Plano 21|23 Escola+
A Resolução do Conselho de Ministros nº 90/2021, de 7 de julho aprovou o Plano 21|23
Escola+. O objetivo é “garantir que ninguém fica para trás” (Escola+ 21|23), sendo propostas
diversas medidas e ações específicas de combate do insucesso, assim como de reforço e
consolidação das aprendizagens. Trata-se, pois, de um plano que tem em vista a recuperação das
aprendizagens e assenta em três eixos de atuação:

No sentido de operacionalizar o Plano 21|23 Escola+, o Agrupamento prevê um conjunto
de ações para o corrente ano letivo, a saber:
Objetivo

Fomentar a leitura, a escrita e a capacidade de
argumentação, em contexto de sala de aula
(domínio “+Leitura e escrita” - eixo “Ensinar e
Aprender”, do Plano 21|23 Escola+).

Criar condições para a recuperação das
aprendizagens a Matemática e a Português, nos
anos iniciais de ciclo

Fomentar o gosto pelas artes, pela prática
desportiva e pela robótica

Ação/medida
Reforço da equipa da biblioteca com professores
que permitam fomentar o gosto pela leitura e
pela escrita, em atividades a desenvolver,
semanalmente (um bloco de 50 minutos), nas
turmas dos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos.
Criação da Oficina da Leitura e da Escrita, em
regime de coadjuvância, a funcionar
semanalmente (um bloco de 50 minutos) no 2º
ciclo.
Atribuição de coadjuvância de um professor de
Filosofia, num bloco semanal (50 minutos) de
Português para apoiar no desenvolvimento da
capacidade de comunicação-argumentação dos
alunos do 3º ano.
Atribuição de coadjuvância a Ciências Naturais e
Matemática, no 1º ciclo, através do Clube da
Ciência Viva
Reforço das coadjuvâncias de Português e
Matemática no 7º ano .
Atribuição de coadjuvância no 10º ano, a
Português e Matemática.
Atribuição de coadjuvância de um professor de
EVT (grupo 240) nos 1º, 2º e 4º anos.
Atribuição de coadjuvância quinzenal em
Educação Física.
Criação do “Digital IoT Class” para o 1º ciclo
(atividades no âmbito da robótica).
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9. Plano de Ação de Desenvolvimento Digital (PADDE) 2021-2023

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, aprovou o Plano de Ação
para a Transição Digital, bem como as medidas e ações estratégicas que o integram, enquanto
instrumento de intervenção fundamental para a transição digital. Das várias medidas definidas no
Plano de Ação para a Transição Digital, a primeira é o Programa de Digitalização para as Escolas, o
qual prevê um conjunto de medidas, como:
•
•
•
•
•

a disponibilização de equipamento individual,
a garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e docentes,
o acesso a recursos educativos digitais e a ferramentas colaborativas em ambientes
digitais,
a realização e classificação eletrónica de provas de avaliação externa em ambiente
digital,
a capacitação dos docentes em cada escola, através de um Plano de Capacitação
Digital de Professores.

O PADDE assume-se como um instrumento orientador e facilitador da implementação das
tecnologias digitais nos processos de ensino e de aprendizagem. No caso do nosso Agrupamento,
este documento foi aprovado pelo Conselho Pedagógico em 22/09/2021, e pretende apoiar na
reflexão e definição de estratégias que permitam a exploração do digital, bem como definir o ritmo
que a escola pretende imprimir para a integração do digital. A partir do processo de diagnóstico
efetuado, para cada uma das dimensões (pedagógica, organizacional e tecnológica) foram
identificadas as áreas que serão alvo de intervenção entre 2021 e 2023, a saber:
Dimensões

Áreas de intervenção
Prática de avaliação (avaliação de aptidões, feedback em tempo útil, autorreflexão,
documentação da aprendizagem, valorização das aptidões obtidas fora da escola

Dimensão
pedagógica

Competências digitais dos alunos (resolução de problemas técnicos, produção de
conteúdo digital, aprender codificação, trabalho colaborativo entre alunos,
promoção da criatividade, dar crédito ao trabalho dos outros);
Pedagogia apoios e recursos versus aplicação em sala de aula (resolução de
problemas técnicos, projetos transdisciplinares, criação de recursos digitais).

Dimensão
organizacional

Dimensão
tecnológica

Colaboração e trabalho em rede.
Desenvolvimento profissional contínuo.
Consecução de tempo para explorar o ensino digital.
Infraestruturas e equipamentos - manutenção das infraestruturas e equipamentos
existentes, reformando, melhorando e ampliando o parque informático
(designadamente, construindo espaços alternativos de aprendizagem, como sejam
as salas do futuro), aumentando a velocidade de acesso à internet.
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Para o ano escolar 2021/2022 foram previstas as seguintes ações:
Objetivos

Ações

Desenvolver ações de formação acreditadas em diversas
O1. Criar um plano de formação contínuo e
modalidades (ACD, Cursos, Oficinas, MOOC) e/ou não
aberto a toda a comunidade educativa
acreditadas em regime presencial e/ou à distância sobre
sobre tecnologias educativas
tecnologias educativas.
Constituir a equipa de Comunicação e Imagem.
Elaborar um plano de ação para a comunicação e imagem
O2 e O3. Dar a conhecer atividades
do agrupamento (canais, suportes e plataformas,
desenvolvidas no Agrupamento
responsáveis).
Definir uma estratégia de publicitação das atividades.
O4. Conceder tempo para explorar o ensino Elaboração de um plano de intervenção em modo de
“oficina de formação de curta duração”, por parte dos
digital
docentes de TIC, sobre a temática em questão para ser
aplicado no início do ano escolar seguinte
O5. Proporcionar práticas de avaliação
Criação de um banco de recursos digitais no âmbito do
centradas nos alunos com recurso às
objetivo enunciado.
tecnologias digitais.
O6. Promover a codificação

Criação da oficina de aprendizagem, no âmbito digital,
com a consequente elaboração de um módulo de
codificação.

O7 e O8. Criar conteúdos digitais

Inclusão na avaliação de cada uma das disciplinas do
Agrupamento de pelo menos um trabalho de conteúdo
digital.
Produção de um vídeo de promoção de cada um dos
clubes e projetos existentes (ou outro conteúdo digital)
passível de ser colocado na página web do Agrupamento,
desenvolvido pelos membros do clube, anualmente. Nele
deverão estar patentes as atividades desenvolvidas nesse
ano escolar, assim como a promoção do clube/serviço.
Esse vídeo vs conteúdo digital será colocado na página do
Agrupamento, na área disponibilizada para cada
clube/serviço.

09. Promover uma cultura de valorização do Realização de uma sessão de sensibilização sobre a
trabalho dos outros
temática em questão propiciada pelo diretor de turma.
Criação de tarefas de trabalho desenvolvidas no seio das
disciplinas
que
incluam
um
momento
de
valoração/votação com recurso ao digital.
Exposição temporária vs permanente dos melhores
trabalhos.
010. Resolver
Docentes

problemas

técnicos

011. Resolver problemas técnicos - Alunos

- Elaboração do plano de formação - módulo de “resolução
de problemas técnicos para docentes”, passível de ser
aplicado numa sessão de curta duração (3 horas).
Elaboração para a disciplina de TIC (ou afim) de um
módulo de “resolução de problemas técnicos” para cada
nível de ensino onde a disciplina seja lecionada.
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Objetivos

Ações

012.
Implementar
uma
cultura Elaboração, por parte dos docentes das áreas disciplinares
transdisciplinar na escola com recurso ao envolvidas, da planificação conjunta de uma atividade.
digital
Implementação da atividade com os alunos.
013. Aumentar a velocidade de acesso à Realizar pedido de aumento da velocidade.
Internet do Agrupamento
Implementação da medida.
014. Criar espaços alternativos de
aprendizagem
O15. Promover a manutenção das
infraestruturas e equipamentos

Proceder à implementação da sala do futuro.
Realização de uma plataforma de registo de avarias (onde
se registam os problemas detetados e timings da sua
resolução).

A monitorização deste Plano far-se-á através da implementação de dispositivos de recolha,
registo e tratamento de dados, sobre o grau de implementação das ações constantes do Plano
face aos resultados esperados. No presente ano escolar, será feita uma análise intercalar no final
dos 1.º e 2.º semestres, de forma a introduzir as alterações necessárias ao cumprimento dos
objetivos e metas.
A avaliação final do Plano, que incidirá sobre o grau de cumprimento das metas e aferirá o
impacto das ações, será efetuada em maio de 2023, permitindo a reformulação e identificação de
novas áreas prioritárias de intervenção.

10. Autorregulação do Agrupamento
A monitorização e avaliação do Agrupamento é um processo contínuo e complexo. Contudo,
trata-se de um meio importante de aprendizagem organizativa, essencial para que a Escola consiga
alcançar os objetivos e metas definidos no seu Projeto Educativo e se afirme como agente de
mudança e integração na Sociedade do Conhecimento. Assim, no sentido de dar continuidade à
construção de um dispositivo de autoavaliação consistente, sistemático e abrangente que
potencie o desenvolvimento da capacidade de autorregulação e melhoria do Agrupamento, o
grupo de trabalho responsável pela avaliação interna irá refazer o seu plano de ação alargado a
todo o agrupamento durante o presente ano letivo.
As ações a desenvolver no seguimento deste plano passam por vários métodos de
monitorização e avaliação que se sustentarão nos domínios-chave da avaliação das organizações
escolares definidos pela Inspeção Geral da Educação e Ciência. Dar-se-á continuidade ao trabalho
de monitorização dos resultados das aprendizagens tendo em conta os novos documentos
curriculares. Será também elaborado, implementado e avaliado o Plano de Melhoria da Biblioteca
Escolar.
No ano letivo anterior, o Agrupamento foi sujeito à verificação do processo de alinhamento
do sistema de garantia da qualidade com o Quadro EQAVET por parte de peritos externos e tem
agora o selo de Conformidade EQAVET. O EQAVET é o Quadro de Referência Europeu de Garantia
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da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissional e é um instrumento que permite
documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de Educação e
Formação e a qualidade das práticas de gestão:
- Implica processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação
interna e externa, e relatórios de progresso;
- Estabelece critérios de qualidade e descritores indicativos comuns que sustentam a
monitorização e a produção de relatórios;
- Evidencia a importância dos indicadores de qualidade comuns que suportam a avaliação,
monitorização e garantia da qualidade.
Assim, a equipa para o EQAVET está agora integrada no Departamento de Qualidade,
entretanto criado para agregar todas as estruturas de monitorização e avaliação do Agrupamento.
Os membros do Departamento da Qualidade são: Fernando Teles (coordenador da equipa);
Ivone Fernandes (psicóloga); Fernando Miranda (professor de EMRC); Paula Pires (Equipa de
autoavaliação); Nuno Mota (Equipa de autoavaliação); Rui Baptista (Representante do Ensino
Profissional no Conselho Pedagógico); Hermínia Marques (Professora bibliotecária). Esta equipa
conta com a colaboração de um consultor externo que faz o acompanhamento da implementação
do sistema EQAVET e presta apoio financeiro ao projeto. No ano que agora começa vai ser
constituído um conselho consultivo alargado a stakeholders externos no âmbito do plano de ação
do EQAVET.
Anualmente, será produzido um relatório com as evidências recolhidas e sugestão de ações
de melhoria. Este relatório será analisado pelos órgãos de gestão (Conselho Pedagógico e Conselho
Geral) e divulgado na página do Agrupamento. Nos processos de monitorização e avaliação serão
tidas em conta metas, indicadores e meios de verificação estabelecidos para cada um dos objetivos
propostos. Num contexto mais alargado, poderão também ser utilizados os resultados de
instrumentos aplicados, no âmbito do processo de autoavaliação do Agrupamento ou do sistema
EQAVET.
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10.1 Plano de ação EQAVET
Atividade
A1 - Reunião
EQAVET Atualização
do documento base
A2 – Auscultação
aos empregadores /
parceiros
A3 – Seminário para
empregadores/
parceiras
A4 – Aplicação de
inquéritos aos
formandos

Responsável

Envolvidos

Departamento
Qualidade

Direção e
stakeholders
selecionados

Departamento
Qualidade
Departamento
Qualidade
Departamento
Qualidade

Diretor e
Associação
Empresarial
Diretores de
Curso e
Formandos
Psicóloga e
diretores de
curso e turma
Psicóloga e
diretores de
turma

Objetivo

Recursos
Necessários

Data Início/fim (duração)

Periodicidade

Resultados Esperados

redefinir objetivos, atividades
e estratégias a implementar
no âmbito do sistema EQAVET

Sala de reuniões e
projetor

1.º semestre e 2º
semestre

Anual

Definição de objetivos e metas
quantificáveis.
Definição de estratégias e
atividades.

Potenciar os indicadores
EQAVET

Questionário em
papel/Google Docs

13 a 17 de janeiro 2022

Anual

Alinhamento entre formação e
necessidades

Potenciar os indicadores
EQAVET

Grande Auditório,
stands e mesa
redonda

10 a 14 de fevereiro 2022

Anual

Incremento nas taxas de colocação
em programas de EFP

Sala TIC e Google
Docs.

Janeiro de 2022
(Setembro de 2022)

Anual

Incremento nas taxas de conclusão
em programas de EFP

Inquéritos em
papel e PC

Janeiro de 2022
(Setembro de 2022)

Anual

Incremento nas taxas de conclusão
em programas de EFP

Sala prática

Dezembro de 2021 a
Julho de 2022

Anual

Inovar e dar a conhecer/apresentar
os cursos à comunidade

Documentos
internos, GIAE e PC

Ao longo do ano com
enfoque no final dos
períodos letivos

Anual

Quantificação do Indicadores
EQAVET

Anual

Melhoria dos resultados dos
indicadores EQAVET

Potenciar os indicadores
EQAVET e a perceção acerca
do EFP
Potenciar os indicadores
EQAVET e a perceção acerca
do EFP
Dinamizar e promover
atividades realizadas em sala
de aula/eventos

A5 – Aplicação de
inquéritos aos PEEs

Serviço de
Psicologia

A6 – Redes Sociais

Departamento
Comunicação

Diretores de
Curso

A7 - Monitorização
dos resultados das
aprendizagens /
Gestão documental

Equipa de
Autoavaliação /
Departamento
Qualidade

Diretor e
equipa de
autoavaliação

Medir os indicadores EQAVET

A8 – Contactos
entre formandos e
empregadores

Diretores de
curso

Formandos,
empregadores
e entidades

Potenciar os indicadores
EQAVET

Sala no local de FCT

Março/abril de 2022 (ano
3)
Maio/junho de 2022 (ano
2)

Potenciar os indicadores
EQAVET e a perceção acerca
do EFP

Grande auditório e
stands (um por
curos)

Junho de 2022

Anual

Incremento nas taxas de colocação
e conclusão em programas do EFP

Potenciar os indicadores
EQAVET

Sala de aula,
projetor

14-02-2021 a 28-02-2022
(4 horas)

Anual

Melhoria dos resultados dos
indicadores EQAVET

Potenciar os indicadores
EQAVET

Sala de aula,
projetor

24-01-2022 a 28-01-2022
(4 horas)

Anual

Melhoria dos resultados dos
indicadores EQAVET

A9 – Apresentação
do EFP aos PEEs e
futuros formandos
A10 - Formação
comportamental 2
– 11ª ano
A10- Formação
comportamental 2
– 12º ano

Departamento
Qualidade
Serviço de
Psicologia
Serviço de
Psicologia

Diretores de
curso e
formandos
Psicólogo e
diretores de
turma
Psicólogo e
diretores de
turma
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Atividade

A11 - Reunião
EQAVET – analise
formação

A12 – Apresentação
do relato produzido

Responsável

Departamento
Qualidade

Diretor e Equipa
EQAVET

Envolvidos

Direção e
stakeholders
selecionados

Diretor,
Conselho
Pedagógico e
Conselho Geral

A13 – Criação de
publicidade/stands

Departamento
Qualidade

Diretores de
Curso

A14 – Atualização
Website

Departamento
Comunicação

Diretor de
curso e
formandos

A15 – Criação feira
das profissões

Departamento
Qualidade

A15 – Criação feira
das profissões

Departamento
Qualidade

Diretores de
curso e
formandos
Diretores de
curso e
formandos

Objetivo
Analisar os resultados dos
indicadores, encontrar novas
formas de intervir nos
indicadores e identificar
variáveis de contexto
prejudiciais ao sucesso da
intervenção
Analisar os resultados dos
indicadores, encontrar novas
formas de intervir nos
indicadores e identificar
variáveis de contexto
prejudiciais ao sucesso da
intervenção
Potencializar/angariar
formandos à comunidade
local
Promover e dar a conhecer.
Toda a comunidade
envolvente os cursos do
agrupamento e ofertas de
emprego.

Recursos
Necessários

Data Início/fim (duração)

Periodicidade

Resultados Esperados

Sala de reuniões e
projetor

28-02-2022 a 04-04-2022
(4 horas)

Anual

Inovar na intervenção direta aos
indicadores EQAVET

Sala de reuniões e
projetor

Julho ou setembro de
2022

Anual

Inovar na intervenção direta aos
indicadores EQAVET

Locais escolares

Dezembro 2021 a Abril
2022

Anual

Promoção e divulgação dos cursos
ao meio envolvente

Computador

Setembro de 2021 a Abril
de 2022

Anual

Conhecimento à comunidade sobre
a formação local e empregabilidade

Apresentar todas as ofertas
informativas da escola

Recinto Escolar

Fevereiro de 2022

2º semestre

Promover os cursos aos alunos do
9º ano

Apresentar aos stakeholders
externos.

Recinto Escolar

Fevereiro de 2022

2º semestre

Promover os cursos profissionais os
empresários locais
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11. Abertura da Escola ao Meio
Dando prosseguimento ao trabalho efetuado nos anos escolares anteriores, o Agrupamento
de Escolas de Vale de Ovil pretende continuar a ser um espaço ao serviço da comunidade, quer
seja a nível da disponibilização dos seus recursos e local de formação, mas também na procura de
fontes de investimento.
Dada a complementaridade dos serviços prestados pela Escola com os que são fornecidos
por várias instituições da comunidade, o Agrupamento mantém com essas instituições um
relacionamento ativo, visando a prestação de um serviço público de maior excelência. O Projeto
Educativo do Agrupamento identifica os seus parceiros de referência, assim como algumas das
atividades que com eles pretende desenvolver. Para além destas parcerias locais, outros agentes
externos à comunidade local têm também sido elementos facilitadores das aprendizagens e da
imagem da escola.
No presente Plano Anual, para além de outras entidades que possam surgir, está prevista a
articulação com as seguintes instituições:
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Agrupamento de Escolas de Eiriz-Âncede
Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião
APAVO - Associação de Pais e Encarregados de Educação
Associação de Estudantes
Associação Empresarial de Baião
Bombeiros Voluntários de Baião
Câmara Municipal de Baião
Centro de Saúde de Baião
CFAE de Amarante e Baião
CIM do Tâmega e Sousa
Clube Náutico de Ribadouro
Direção-Geral de Educação
Federação Portuguesa de Canoagem
Guarda Nacional Republicana
Junta de Freguesia
Ordem dos Psicólogos / Selo Saudavelmente
Plano Nacional de Leitura
Programa do Desporto Escolar
Programa Eco-Escolas
Projeto Ciência Viva
Projetos Internacionais / ERASMUS - Agência Nacional ERASMUS+
Proteção Civil
Rede de Bibliotecas de Baião
Rede de Bibliotecas Escolares
Rota do Românico
Santa Casa da Misericórdia de Baião
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12. Divulgação, monitorização e avaliação do Plano Anual de Atividades
Após o parecer do Conselho Pedagógico e a aprovação do Conselho Geral, o Plano Anual de
Atividades será divulgado a toda a comunidade educativa através da página eletrónica do
Agrupamento. A coordenação da divulgação do Plano e/ou das atividades é da responsabilidade
do Gabinete de Informação e Comunicação do Agrupamento.
Todas as ações previstas neste plano serão objeto de avaliação. A avaliação de cada atividade
será apresentada num formulário online, até 15 dias após a realização ou não realização da mesma
e, obrigatoriamente, até ao final do semestre em que esteja prevista a sua realização. No caso do
ensino profissional, deverá também ser preenchida uma ficha de planificação e seguirem-se os
procedimentos definidos pela equipa coordenadora deste nível de ensino. As atividades que se
desenvolvem ao longo de um ou mais anos escolares, o respetivo relatório deve ser apresentado
no final de cada ano escolar, independentemente da atividade ter continuidade no(s) ano(s)
seguinte(s).
A monitorização do Plano Anual de Atividades será feita ao longo do ano pelos responsáveis
pelas atividades, coordenadores de departamento, coordenadores dos clubes, projetos e serviços
com representação no Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral. A coordenação da
monitorização e avaliação do Plano Anual é da responsabilidade do Departamento de Qualidade.
Haverá dois momentos de avaliação do Plano Anual de Atividades: o primeiro, intermédio,
em fevereiro e o final, no término do ano escolar. A elaboração destes dois relatórios terá por base
as avaliações de atividades/projetos realizadas pelos responsáveis pelas mesmas e outros
documentos/informações que se considere relevantes incluir. Estes relatórios serão submetidos à
apreciação/aprovação do Conselho Pedagógico e Conselho Geral.
Esta monitorização e avaliação pretende obter informação relevante, possibilitadora de
reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o Plano mais eficiente e eficaz, bem como
permitir a otimização das planificações de ações futuras, num processo de desenvolvimento
contínuo e sustentável da atividade escolar.
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13. Nota final
É desejável que o Plano Anual seja cada vez mais o resultado de reflexão e debate de ideias
entre todos os seus atores. É imperioso que professores, alunos, pais, encarregados de educação,
parceiros e toda a Comunidade Educativa possam refletir e discutir a Escola nas suas diversas
vertentes, em direção a um ensino de qualidade.

13.1.Alterações ao Plano de Atividades

As atividades inicialmente previstas no Plano Anual podem sofrer mudanças significativas
(por exemplo, quanto à calendarização ou condições de realização), tanto por razões internas à
organização, como por razões externas. Quando tal suceda, essas alterações deverão ser
apresentadas em Conselho Pedagógico, para que este órgão emita um parecer favorável.
O dinamismo de trabalho do Agrupamento tem permitido que, ao longo do ano, algumas
atividades, propostas por entidades externas, se enquadrem no desenvolvimento de conteúdos
específicos das disciplinas ou contribuam para a prossecução dos objetivos do Projeto Educativo.
Sempre que tal situação ocorra, essas atividades ou projetos serão analisados pelo Conselho
Pedagógico e passíveis de serem aprovados, permitindo ainda a reformulação das ações
inicialmente propostas neste documento. Pretende-se que o Plano Anual seja um instrumento
flexível e aberto às iniciativas da comunidade educativa e escolar, bem como ao contexto
pandémico existente.

72

13.2. Parecer do Conselho Pedagógico

Ao abrigo da alínea b), do artigo 33º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, o Conselho Pedagógico
reunido a 20/10/2021, analisou o Plano Anual de Atividades para o corrente ano escolar. Tendo
verificado a existência de enquadramento das atividades no Projeto Educativo do Agrupamento,
na Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola e nas competências e valores previstos no
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e, por outro lado, tendo também encontrado
relevância dessas atividades para o processo de ensino-aprendizagem, o Conselho Pedagógico
emitiu um parecer favorável em relação às atividades previstas.
No entanto, no caso das atividades que implicam custos e não são autofinanciadas, as
mesmas estão sujeitas a aprovação orçamental, pois dependem da existência de receitas,
provenientes do orçamento do Estado ou do orçamento privativo da Escola. No caso da
comparticipação das visitas de estudo para os alunos com ação social escolar, caso o custo das
visitas exceda o valor previsto na lei para cada aluno, a prioridade da comparticipação terá como
critério de seleção a sua ordem de realização.
Em relação às atividades que ainda não estão calendarizadas e impliquem a saída dos alunos
das salas de aulas, os organizadores/coordenadores dessas atividades deverão antecipadamente
articular com o(s) professor(es) da(s) área(s) curricular(es) em causa, de forma a que não haja
incompatibilidade com outras ações que já estejam previstas pelo(s) referido(s) docente(s) para
esse dia/hora, nem sejam motivo para o incumprimento das aprendizagens essenciais dessa(s)
disciplina(s).

Aprovação pelo Conselho Geral em ____/____/2021
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