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1. Nota introdutória 
 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Baião - é um dos 

instrumentos de operacionalização do Projeto Educativo, estando subordinado às metas e objetivos 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 de trabalho a 

nível concelhio, com a articulação entre os três 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 letivo, com 

a possibilidade de serem acrescentadas novas propostas que sejam consideradas relevantes para a 

prossecução dos objetivos 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9DqTgMhPpEm9Ip3bR_lZH5i 

TEKvj00KENtvDkqS9B_d-qiA/viewform.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9DqTgMhPpEm9Ip3bR_lZH5iTEKvj00KENtvDkqS9B_d-qiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9DqTgMhPpEm9Ip3bR_lZH5iTEKvj00KENtvDkqS9B_d-qiA/viewform
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1º ciclo 

 1ºA     1ºB 2ºC 2ºD 3ºE 3º/4ºF 4ºG 4ºH   

14 14         

  22 22       

    19 7     

     11 25 20   

1º ano 28 2º ano 44 3º ano 26 4º ano 56 1º ciclo 154 

 

3º ciclo  

 
A 

B 

C 

D 

7º ano 8º ano 9º ano  
 

  

21 21 20  

21 30 20  

29 20 23  

    

 totais 71 71 85 227  

       

 

2. Oferta formativa 
 

 

Durante o corrente ano letivo de 2018/2019, estão inscritos 1.031 alunos no Agrupamento de 

Escolas do Vale de Ovil, distribuídos por 47 grupos/turmas desde o pré-escolar até ao 12º ano e 1 turma 

EFA noturno.  

 

Número de alunos e turmas do ano letivo 2018/19 
 
 
 

 Grupo A Grupo B total  
20 18 38 

    
 
 
 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

totais 
 

 
 

2º ciclo 

 
A 

B 

C 

D 

5º ano 6º ano  

20 20 

20 20 

20 23 

  

 totais 60 63 123  
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Secundário                          e                    profissionais 

 
A 

B 

C 

D 

 

10º ano 11º ano 12º ano  
D  

E 

F 

G 

 

10º ano 11º ano 12º ano  

 
EFA Noturno 

  

EFA 30 

 

 

28 19 19  26  

21 19 18 24 27 28 

23 25 21 20 20 18 

25  23 20  16 

                                H 

 

24   

    Totais 88 73 62 

Totais 92 63 81 236  223 

Ciências e Tecnologia 

Línguas e Humanidades 

144 Total Escola Básica e Secundária 

Total Agrupamento 

809 

44 1031 

 

 

 

 Curso Turma 

Cursos Profissionais 

Técnico de Qualidade 10º E 

Técnico de Informática G. Redes 10º F 

Técnico de Cozinha/Pastelaria 10º G 

Técnico de Restauração (Restaurante e Bar) 10º H 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 11º E 

Técnico de Restauração (Bar e Mesa) 11º F 

Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 11º G 

Técnico de Restauração (Bar e Mesa) 12º E 

Técnico de Ótica Ocular 12º F 

Técnico de Desporto 12º G 
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3. Linhas orientadoras do Plano Anual de Atividades  
 

As ações que se pretendem desenvolver com o presente Plano devem dar resposta às 

necessidades da Comunidade Educativa, bem como concretizar os princípios, valores e metas 

enunciados no Projeto Educativo, os objetivos delineados no Contrato de Autonomia, bem como as 

competências-chave previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e os domínios da 

Estratégia de Educação para a Cidadania.  

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. 

 

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); 

• 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 (na suas vertentes económica e social); 

• Mundo do Trabalho; 

• Segurança, Defesa e Paz; 

• Voluntariado. 

Todas as atividades e projetos previstos inserem-se ainda nas linhas orientadoras do Projeto 

Educativo, consideradas áreas prioritárias de intervenção, a saber: 
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• Promoção da articulação de saberes das diversas áreas curriculares, através de 

metodologias transversais aos vários campos de aprendizagem, bem como da articulação 

pedagógica entre os diferentes níveis de ensino 

• Valorização da escola, enquanto lugar de aprendizagens significativas, no domínio do 

saber-ser, saber-estar e saber-fazer; 

• Prevenção do risco de abandono e insucesso escolares, providenciando respostas 

diversificadas, percursos alternativos e orientações que possibilitem a certificação escolar 

e/ou profissional, bem como o prosseguimento de estudos; 

• Reforço da ligação escola-comunidade local, através de um maior comprometimento dos 

Encarregados de Educação/Famílias no acompanhamento dos seus educandos e, por 

outro lado, estabelecendo uma circulação mais eficaz da informação; 

• Articulação de estratégias de atuação com os restantes agrupamentos do concelho e com 

a autarquia, que promovam o trabalho colaborativo e processos de ensino-aprendizagem 

de qualidade. 

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 e que são os seguintes: 

Linha orientadora A: Articulação de saberes das diversas áreas curriculares 

Metas Objetivos 

A.1. Realizar 80% das iniciativas de 
articulação transversal entre os 
diversos ciclos e grupos do 
Agrupamento, como forma de 
instituição de uma continuidade 
pedagógica e de uma filosofia 
coerente e integrada 

A.1.1. Definir um PAA que promova o desenvolvimento de conhecimentos e 
aptidões, a integração social e académica, tendo em conta a transversalidade 
entre os diversos ciclos de ensino 

A.1.2. Promover uma planificação da atividade letiva integrada, participada e 
assente na valorização dos núcleos duros do conhecimento e da participação 
cultural, ambiental e cívica 

A.1.3. Promover a troca de experiências entre docentes dos diversos níveis de 
ensino, departamentos e grupos disciplinares 

A.1.4. Promover a articulação da ação dos DT e Diretores de Curso com os SEAE e 
Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional, para garantir o 
acompanhamento dos alunos na orientação vocacional e na deteção e 
acompanhamento das dificuldades de aprendizagem 

A.1.5. Promover a articulação dos docentes do Agrupamento com a Biblioteca 
Escolar, quer seja em atividades de formação no âmbito das literacias, quer seja 
na promoção da leitura. 

A.2. Avaliar, trimestralmente e a meio 
do primeiro período, de uma forma 
sistematizada, os resultados (internos 
e/ou externos) dos alunos e as 
práticas desenvolvidas no 
Agrupamento 

A.2.1. Avaliar e monitorizar os resultados académicos 

A.2.2. Monitorizar os desempenhos do Agrupamento 

A.2.3. Melhorar as práticas de autoavaliação nas estruturas de orientação 
educativa e nos órgãos de gestão do Agrupamento, sistematizando e 
uniformizando procedimentos 
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Linha orientadora B. Valorização da escola, no domínio do saber-ser, saber-estar e saber-fazer 

Metas Objetivos 

B.1. Posicionar o Agrupamento entre as 
100 melhores escolas públicas 
portuguesas, no ensino básico e 
secundário, num prazo de quatro anos 

B.1.1. Atingir, nas classificações de exame, em cada disciplina, uma média não inferior à 
média nacional dos alunos internos 

B.1.2. Otimizar a exploração dos diferentes espaços da escola, nomeadamente em 
atividades laboratoriais, culturais, artísticas, desportivas, lúdicas e de promoção à leitura e 
à literacia digital 

B.2. Aumentar, pelo menos em 15%, o 
número de horas de oferta de formação 
aos diferentes elementos da comunidade 
educativa 

B.2.1. Reforçar as ações e sessões de formação (para docentes, não docentes e famílias), 
em função das necessidades diagnosticadas 

B.3. Promover a cidadania ativa dos 
alunos, aumentando em 5% o número de 
alunos no Quadro de Mérito do 
Agrupamento 

B.3.1. Incentivar os alunos dos diversos ciclos e valências formativas a partilharem 
atividades e resultados pedagógicos de interesse formativo 

B.3.2 Promover a participação desportiva dos alunos nas atividades físicas e desportivas 
existentes no Agrupamento, promovendo a saúde, formação cívica, espírito de grupo e 
desportivismo e a ocupação ativa dos tempos livres 

B.3.3. Incentivar a participação das crianças e jovens em atividades organizadas e 
desenvolvidas no âmbito de Clubes e serviços educativos 

B.3.4. Dinamizar e incentivar a participação dos alunos em projetos e atividades de cariz 
científico e cultural, em mostras de divulgação científica à comunidade e outras atividades 
vocacionadas para a Ciência 

B.3.5. Incentivar a expressão artística e musical, como elemento estruturante da 
personalidade, dinamizando clubes, palestras, exposições, workshops temáticos e outros 
eventos organizados pelos alunos 

B.4. Promover o desenvolvimento 
curricular adaptado e uma inclusão social 
harmoniosa da totalidade dos alunos com 
NEE 

B.4.1. Planificar atividades de desenvolvimento cognitivo adequadas à maturidade 
cognitiva dos alunos com NEE 

B.4.2. Promover o acompanhamento e integração dos alunos com NEE no mercado de 
trabalho, através da elaboração de Planos Individuais de Transição 

B.4.3. Dinamizar atividades físicas e desportivas para os alunos das NEE, através de 
desportos adaptados ao nível de deficiência de cada aluno 

B.4.4. Promover o desenvolvimento das capacidades motoras e intelectuais dos alunos com 
NEE, através de um acompanhamento individualizado, quer seja em salas específicas 
(TEACCH e Snoezelen), hidroterapia, equitação terapêutica e psicomotricidade, quer seja 
em espaços escolares comuns como a biblioteca 

B.4.5. Desenvolver as aptidões naturais no âmbito das Novas Tecnologias, dotando a escola 
de TIC direcionadas para os alunos com NEE 

B.4.6. Apoiar os pais e famílias dos alunos com NEE  
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Linha orientadora C. Prevenção do risco de abandono e insucesso escolares 

Metas Objetivos 

C.1. Aumentar em 10%, no fim dos quatro 
anos, a percentagem de alunos que 
conclui com sucesso os seus cursos (do 
regular ou profissional) e de alunos que 
obtêm dupla certificação escolar e 
profissional (cursos de educação e 
formação) 

C.1.1. Estruturar os cursos profissionalizantes com uma dinâmica própria, assente num 
ensino prático e de simulação de contexto de trabalho 

C.1.2. Articular a planificação de aulas experimentais com saídas de campo ao Centro de 
Interpretação Ambiental/Carvalhal da Reixela e a outros espaços ambientais e histórico-
culturais do concelho 

C.1.3. Promover o estabelecimento de protocolos e parcerias com instituições promotoras 
de divulgação científica 

C.1.4. Promover a educação para a saúde, sexualidade e afetos, de forma transversal, 
através das planificações dos currículos e do desenvolvimento de atividades de 
complemento curricular 

C.1.5. Estimular a investigação, privilegiando diferentes metodologias no desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem 

C.1.6. Promover o rigor no uso da língua portuguesa, veículo de comunicação e transmissão 
de conhecimentos 

C.2. Promover o sucesso educativo, 
dentro e fora da sala de aula, através de 
uma escola de qualidade 

C.2.1. Aproximar as classificações interna (CIF) e externa, nas disciplinas de exame do 
ensino secundário, procurando que o desfasamento não ultrapasse, em média, 2 valores 
por disciplina 

C.2.2. Reduzir em 5% o número de anulações de matrícula no ensino secundário 

C.2.3. Manter as taxas de desistência dos alunos em valores inferiores aos nacionais 

C.2.4. Reduzir em 20% o número de incidentes disciplinares, no final dos quatro anos 

C.2.5. Atingir 70% de sucesso nos alunos com apoios (PEI’s) 

C.2.6. Melhorar o desempenho dos alunos nas áreas de Língua Portuguesa/Português e 
Matemática, de modo a que a média da classificação de exame esteja acima da média 
nacional 

C.2.7. Obter uma taxa de reprovação da escola inferior à média nacional 

 
 

Linha orientadora D. Ligação da Escola à comunidade local 

Metas Objetivos 

D.1. Aumentar em 5%, ao ano, a 
participação dos EE e das famílias na vida 
escolar dos seus educandos e nas 
atividades do Agrupamento 

D.1.1. Incentivar a participação das famílias no processo educativo dos seus educandos, em 
articulação com os educadores, professores titulares de turma, diretores de turma e/ou 
diretores de curso 

D.1.2. Promover a participação das famílias nas atividades curriculares e não curriculares 
promovidas pelo Agrupamento 

D.1.3. Apoiar a Associação de Pais e EE na divulgação da sua missão, atividades e papel 
junto da comunidade educativa 

D.1.4. Incentivar a participação dos parceiros estratégicos da comunidade educativa na 
vida da escola 

D.1.5. Promover o estabelecimento de protocolos e parcerias com diferentes entidades 
(Museus; bibliotecas municipais e nacionais; associações culturais, recreativas, ambientais 
e de solidariedade; escolas e instituições de formação e de ensino superior, nacionais e 
estrangeiras; empresas e associações empresariais) 

D.1.6. Organizar atividades de mais valia pedagógico-científica e iniciativas académicas, 
culturais, ambientais, cívicas, de caráter local, nacional e internacional, com impacto na 
comunidade educativa 

D.1.7. Promover o contacto dos alunos com a realidade laboral, através de simulações de 
situações em contexto real 

D.1.8. Promover a criação e o apoio ao funcionamento de uma Associação de antigos 
alunos 
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D.2.  Criar um serviço de informação e 
comunicação na Escola, rápido e eficaz, 
que produza e/ou encaminhe 
informações relevantes para os vários 
públicos, promova a imagem da Escola na 
comunidade e seja capaz de atingir 70% 
dos pais e EE dos alunos do Agrupamento 

D.2.1. Divulgar as atividades promovidas pela escola e os seus resultados, junto à 
comunidade local, regional e nacional 

D.2.2. Garantir a informação aos Pais e EE relativamente aos diversos documentos 
estratégicos do Agrupamento, medidas educativas e iniciativas diversas da Escola 

Para além do enquadramento nas metas/objetivos do Projeto Educativo, cada atividade tem 

objetivos específicos, sendo acompanhada de uma planificação online prévia, plasmada no documento 

aprovado pelo Conselho Pedagógico. Quanto às visitas de estudo, estas deverão seguir as orientações 

que aparecem no documento específico.  

As atividades do Plano Anual são apresentadas por ordem cronológica (1º período, 2º período, 3º 

período e ao longo do ano letivo/em data a definir). Para além da designação da atividade/projeto, 

calendarização, responsabilidade da organização/colaboração, destinatários e orçamento/forma de 

financiamento, as atividades são ainda classificadas quanto à sua inclusão nos domínios de Cidadania e 

por tipologia, a saber: 

A  Atividade de animação, artística, musical ou representativa 

D Atividade desportiva 

CE Comemoração de efemérides, dias ou festas tradicionais 

CC Complemento ao currículo 

C Concurso 

CWF 
Conferência, palestra, workshop ou ação de sensibilização ou outro tipo de 
formação 

E Exposição 

F Feira, campanha ou semana evocativa 

I Intercâmbio, projeto nacional/internacional, protocolo ou parceria 

LFC Ligação da escola à família/comunidade 

MD Site, blog ou outros meios digitais 

S  Atividade de solidariedade 

VE  Visita de estudo ou saída de campo 

O Outra 

  



4. Planificação das atividades e projetos por período letivo 

4.1 - 1º período 

 N
º 

at
iv

id
ad

e 

Ti
p

o
 d

e 
at

iv
id

ad
e

 

C
id

ad
an

ia
 

Atividades / Projetos Calendarização Organização Público-alvo 
Orçamento  
(Forma de 

financiamento) 

1 A Sim 

Concerto de Receção aos Alunos de 
ERASMUS+ 
Apresentação pelos alunos 2º e 3º Ciclos e 
Secundário, do tema Coral da "9ª Sinfonia" de L. 
V. Beethoven, intitulado como "Ode to Joy/Hino 
da Alegria". 

24/09 
Responsável: professor Plácido Silva (grupo 
250 – departamento de Expressões) 

Alunos, Professores / 
técnicos 

especializados, Pessoal 
não docente 

sem custos 

2 CE Sim 

Mês Internacional da Biblioteca Escolar 
Comemoração do MIBE, com semanas 
temáticas:  
* Semana dos Cromos e Sabichões,  
* Semana dos Amigos do Online e Offline, 
* Semana das Charadas e Quebra-Cabeças, 
* Semana dos Assombros.  
Realização da atividade "O conhecimento 
também se dá", no âmbito do Voluntariado 

outubro 

Responsável: Professora Hermínia Marques, 
Benilde Caetano, Helena Reis, Fernando 
Miranda, Fátima Rebouta, Maria do Céu 
Pereira, Lurdes Gomes e Alice Cabral (Equipa 
da Biblioteca) 
Colaboração: Rede de Bibliotecas Escolares 

Alunos sem custos 

3 O Sim 
A terra treme 
Simulacro 

05/11 (às 11:05 
horas) 

Responsável: Professor Fernando Vieira 
(Clube da Proteção Civil) 
Colaboração: Proteção Civil, Câmara 
Municipal de Baião 

Alunos, professores e 
pessoal não docente 

sem custos 

4 F Sim 
Feira dos fósseis e minerais 
Exposição e venda de minerais e fósseis 

5 e 06/11 

Responsável: professor Emídio Oliveira 
(grupo 520, departamento de Ciências 
Experimentais) 
Colaboração: Professores do grupo 520 
(professores Cristina Carvalho, Carla Pinto, 
Maria Manuel Azevedo e Gil) 

Alunos, Encarregados 
de Educação / Famílias, 
Professores / técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente 

sem custos 



12 

5 CC Sim 

Magusto 
Convívio entre crianças do pré escolar, 1º ciclo e 
Educação Especial do Agrupamento na 
degustação de castanhas assadas a pedido pela 
"Padaria Avenida", com atividades lúdicas 
relacionadas com "Prevenção Rodoviária"  

09/11 

Responsável: Professora Filomena Fonseca 
(grupo 110, departamento do pré-escolar e 
1º ciclo) 
Colaboração: Educadoras do Jardim de 
Infância de Prenho, todos os professores do 
1ºCiclo, Educação Especial/SEAE, Associação 
Empresarial de Baião, Escola Segura, Padaria 
Avenida 

Crianças do pré-escolar 
e alunos do 1º ciclo 

sem custos 

104 VE Sim 

Seminário Nacional JRA (Viseu) 
Encontro para estudantes e professores de 
diversos ciclos de ensino que pretendam ser 
Jovens Repórteres para o Ambiente. 

9 a 11/11 

Responsável: Professor Carlos Maria 
(Direção) e formadora Ana Lúcia Correia 
(profissional) 
Colaboração: Programa Eco-Escolas 

Alunos do 11º D 
300,00€ 
(POCH) 

6 VE Sim 

Ida ao teatro “Frei Luís de Sousa”, de 
Almeida Garrett (V. Nova de Gaia) e ao 
Museu Romântico do Porto 

13/11 

Responsável: Professoras Maria do Céu e 
Isabel Araújo (departamento de Línguas), 
Sónia Cristina Silva Morais (grupo 400, 
departamento de Ciências Sociais e 
Humanas) 

Alunos do 11º A, 11ºB 
e 11º C 

790,00€  
(Encarregados 
de Educação) 

7 CC Não 
Dia da Filosofia 
Elaboração de marcadores com referência a 
filósofos. 

15/11 
Responsável: Professoras Augusta 
Gonçalves e  Adriana Pereira (departamento 
de Ciências Sociais e Humanas)  

Alunos do 10º ano sem custos 

8 CE Sim 

Comemoração do Dia da Floresta 
Autóctone - saída de campo ao Carvalhal 
da Reixela 

23/11  
(ou data 
próxima) 

Responsável: Professor Emídio Oliveira (Eco-
Escolas) 
Colaboração: Câmara Municipal de Baião, 
Programa Eco-Escolas 

Alunos do 10º A e 10º 
B 

sem custos 

9 F Sim 

Feira do Outono 
Elaboração de trabalhos; Confeção de compotas 
no J.I.; Recolha de produtos relacionados com a 
época, trazidos pela família. Troca de ideias, de 
espírito crítico, de partilha e de bem comum. 
Exposição/venda na feira quinzenal pelos 
pais/encarregados de educação. Visita das 
crianças, educadores e auxiliares ao espaço da 
feira em transporte cedido pela Câmara 
Municipal. Manhã – Feira (cada Grupo 
apresenta/vende produtos oferecidos pelas 
famílias e elaborados no J.I. de Prenhô pelas 
crianças). 

23/11 

Responsável: Educadoras Paula Sousa e 
Isabel Garcez (grupo 100, departamento do 
pré-escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Câmara Municipal de Baião 

Alunos (crianças do 
pré-escolar), 

Encarregados de 
Educação / Famílias, 
Pessoal não docente 

sem custos 
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10 CC Não 
O teatro vem à escola - Auto da Barca do 
Inferno 

novembro 

Responsável: Professora Cristina Santos 
(grupo 300, departamento de Línguas) 
Colaboração: Professora Isabel Aranda e 
Maximino (departamento de Línguas) 

Alunos do 9º ano sem custos 

11 O Não Prémio de Mérito e de Valor novembro Responsável: Direção do Agrupamento 

Alunos, Encarregados 
de Educação/famílias, 
Pessoal não docente, 

parceiros do 
Agrupamento 

a definir 
(suportados pelo 

orçamento 
privativo da 

escola) 

12 CE Sim 

Dia Internacional da Pessoa portadora de 
deficiência 
- Distribuição de flores pela rua/panfletos; 
- Vídeo sobre “O Síndrome do Sábio”; 
- Puzzle Gigante (uma peça por turma). 

03/12 

Responsável: departamento de Educação 
Especial (coordenador: professor António 
Jorge Pinheiro) 
Colaboração: Câmara Municipal de Baião, 
Santa Casa da Misericórdia de Baião. 
Docentes Titulares de Turma; Diretores de 
Turma; Docentes de Educação Visual 

Alunos, Encarregados 
de Educação / Famílias, 
Professores / técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente, 
Comunidade em geral 

Sem custos 

13 CE Sim 
Direitos Humanos  
Inscrever frases alusivas aos Direitos Humanos 
em t'shirt branca 

10/12 

Responsável: Professoras Augusta 
Gonçalves e  Adriana Pereira (departamento 
de Ciências Sociais e Humanas)  
Colaboração: Professores de EMRC e EV 

Alunos do ensino 
secundário 

sem custos 

14 S Sim 

Maratona de Cartas da Amnistia 
Internacional 
Elaboração de Cartas em prol do fim das 
violações dos Direitos Humanos em vários 
países 

10/12 

Responsável: Professoras Augusta 
Gonçalves e  Adriana Pereira (departamento 
de Ciências Sociais e Humanas)  
Colaboração: Professores de EMRC, 
Biblioteca Escolar 

Alunos do 10º ano sem custos 

15 A Sim Exposição de arte natalícia 10/12 
Responsável: Professor Fernando Miranda 
(grupo 290, departamento de Ciências 
Sociais e Humanas) 

Alunos do 2º e 3º ciclos  sem custos 
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16 E Sim 
Decoração natalícia 
Decorar diferentes espaço da escola com 
elementos natalícios 

3 a 14/12 
Responsável: Professoras Helena Reis e 
Sandra de Matos (grupo 240, departamento 
de Expressões) 

Alunos do 2º e 3º ciclos sem custos 

17 E Sim 

Postais de Natal: 
* Um postal, uma mensagem 
* Concurso (3º ciclo) 

4 a 14/12 
(exposição na 

última semana de 
aulas do 1º 

período e 1ª 
semana do 2º 

período) 

Responsável: professores José Pedro 
Rodrigues (grupo 600, departamento de 
Expressões) e Helena Reis e Sandra Matos 
(grupo 240, departamento de Expressões) 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos, Encarregados de 

Educação/Famílias 
sem custos 

18 D Sim 

Corta Mato Escolar 
* Fase Escola 
* Fase EAE 

 
* 14/12 
* a definir 

Responsável: Professores Carlos Fonseca e 
António José Miranda (Desporto Escolar e 
departamento de Expressões) (Desporto 
Escolar, departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores do grupo de 
Educação Física 

Todos os alunos do 
Agrupamento 

500,00€ 
(desporto 
escolar) 

19 A Sim 
Festa de Natal 
Canções, poemas, teatros e danças. 

14/12 

Responsável: professoras Célia Borges e 
Cristina Nogueira (departamento do pré-
escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Restantes professores do 1º 
ciclo; Câmara Municipal de Baião 

Crianças do pré-escolar 
e alunos do 1º ciclo  

sem custos 

20 A Não 

Concerto de Natal 
Apresentação de diversos temas musicais pelos 
alunos de Educação Musical e pelos alunos que 
integram o Atelier de Produção Musical. 

14/12 
Responsável: professor Plácido Carvalho 
Silva (departamento de Expressões) 
Colaboração: Atelier de produção musical 

Alunos do 5º ao 12º 
anos, Professores / 

técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente 

sem custos 

21 A Sim 

Entrega e hastear do galardão Eco-Escolas 
– Bandeira verde 2017 
Ida a Pombal para recebermos a Bandeira verde 
2018 e posterior hastear na nossa escola. 

Entrega - 4 de 
outubro; 

Hastear - 14 de 
dezembro 

Responsável: Professor Emídio Oliveira (Eco-
Escolas) 

Alunos, Encarregados 
de Educação / Famílias, 
Professores / técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente 

sem custos 
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22 VE Sim 
Visita de estudo à cidade romana de 
Tongobriga 

dezembro 
Responsável: Professora Branca Santos 
(grupo 400, departamento de Ciências 
Sociais e Humanas) 

Alunos do 10ºC e 10ºD 
400,00€ 

(Encarregados 
de Educação) 
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4.2 - 2º período 
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Atividades / Projetos Calendarização Organização Público-alvo 
Orçamento  
(Forma de 

financiamento) 

23 D Sim 
Basquetebol 3x3 
* Fase escola 
* Fase EAE 

 
* 09/01 
* a definir 

Responsável: Professores Carlos Fonseca e 
António José Miranda (Desporto Escolar e 
departamento de Expressões) (Desporto 
Escolar, departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores do grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 
12º ano 

350,00€ 
(desporto 
escolar) 

24 CC Sim 
Peça de teatro “O império - Os Lusíadas vs A 
Mensagem” (Auditório) 21/01 

Responsável: Professora Isabel Sofia Aguiar 
(departamento de Línguas) 

Alunos do 12ºA, 
12ºB, 12ºC e 12ºD 

645,00€ 
(Encarregados 
de Educação) 

25 CE Não 

Semana da Leitura 

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

21 a 25/01 
  

Responsável: Equipa da Biblioteca Escolar 
(professoras Hermínia Marques, Helena Reis, 
Alice Cabral, Maria do Céu Pereira, Lurdes 
Gomes) 
Colaboração: Restantes professores da Equipa 
da Biblioteca e outros professores/ 
educadoras do Agrupamento interessados em 
colaborar, Encarregados de Educação, Plano 
Nacional de Leitura, Rede de Bibliotecas de 
Baião 

Alunos, 
Encarregados de 

Educação / 
Famílias, 

Professores / 
técnicos 

especializados, 
Pessoal não 

docente 

sem custos 

26 VE Sim 

Visita à FITUR (Madrid – Espanha) 
Os formandos do Curso profissional Técnico de 
Restaurante/Bar pretendem contextualizar in loco 
conteúdos apresentados em sala de aula, nas 
disciplinas de Serviço de Restaurante Bar e de 
Tecnologia Alimentar. 

janeiro Responsável: Formadores Fernando Teles e 
Pedro Esteves (ensino profissional) 

Alunos do 11º E e 
12ºE 

4.800,00€ 
(POCH) 
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27 VE Não 
Representação da obra “Farsa de Inês Pereira” 
(Porto) 

04/02 

Responsável: professora Rosa Freitas (grupo 
300, departamento de Línguas) 
Colaboração: Professora Maria do Céu Pereira 
(grupo 320, departamento de Línguas) e 
outros professores disponíveis para 
acompanhar os alunos 

Alunos do 10º A, 
10ºB, 10ºC, 10ºD  

1.200,00€ 
(Encarregados 
de Educação) 

28 CE Sim 
Namorar é saber amar 
Pulseiras com frases alusivas à não violência no 
namoro 

11/02 
Responsável: Professoras Augusta Gonçalves 
e Adriana Pereira (Oficina dos Direitos 
Humanos) 

Alunos do 10º G, 
11º E, 12º E 

sem custos 

29 VE Não 
Visita de estudo: Ida ao teatro "Os Maias - 
Episódios da Vida Romântica" (V.N. de Gaia) 

13/02 
Responsável: Professora Isabel Araújo 
(departamento de Línguas) 

Alunos do 11º A, 
11ºB e 11º C 

790,00€ 
(Encarregados 
de Educação) 

30 VE Sim 

Visita às Caves do Vinho do Porto e Hotel 
Os formandos do Curso profissional Técnico de 
Restaurante/Bar pretendem contextualizar in loco 
conteúdos apresentados em sala de aula, nas 
disciplinas de Serviço de Restaurante Bar, de 
Tecnologia Alimentar e Gestão e Controlo. 

fevereiro 
Responsável: Formador Pedro Esteves (ensino 
profissional) 

Alunos do 10º G e 
10º H 

700€ 
(POCH) 

31 CE Sim 
Carnaval “Interculturalidade” 
Desfile de Carnaval associado ao tema 
“Interculturalidade" pelas ruas principais de Baião 

01/03 

Responsável: professores Carminda Azevedo 
e Pedro Miranda (departamento do pré-
escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Restantes professores titulares 
de turma, educadoras de infância, diretores de 
turma dos 2º e 3º ciclos e secundário; 
Educação Especial / SEAE, Biblioteca Escolar, 
Clubes e Projetos, Associação de Estudantes, 
Bombeiros Voluntários de Baião, Câmara 
Municipal de Baião, GNR – Guarda Nacional 
Republicana, OBER – Obra de Bem Estar Rural 

Crianças do pré-
escolar e alunos 

dos 1º ao 12º 
anos, 

Encarregados de 
Educação / 

Famílias, 
Professores / 

técnicos 
especializados, 

Pessoal não 
docente 

sem custos 

32 CC Sim 
Dia da Mulher 
Visionamento de filme alusivo 

08/03 
Responsável: Professoras Augusta Gonçalves 
e  Adriana Pereira (departamento de Ciências 
Sociais e Humanas)  

Alunos do 10º ano sem custos 

33 VE Não 

Visita de estudo a Tongobriga 
Visita aos vestígios arqueológicos de um povoado 
castrejo e de uma cidade romana, localizada na aldeia 
do Freixo 

13/03 
(tarde) 

Responsável: Professoras Hermínia Marques, 
Branca Santos e Sónia Morais (grupo 400, 
departamento de Ciências Sociais e Humanas) 

Alunos do 7º A, 
7ºB e 7ºC 

700,00€ 
(Escola e 

Encarregados de 
Educação) 
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34 CE Sim 

Comemoração do dia internacional do Pi 
(lanche/Coffee Break) 
A atividade consiste num lanche/Coffee Break de 
convívio dinamizado pelos docentes do 
Departamento de Matemática, pelos Coordenadores 
e alunos dos Cursos Profissionais de Restauração/Bar 
e Mesa e de Pastelaria. 

14/03 

Responsável: professora Paula Pires (grupo 
500, departamento de Matemática) e 
professores do grupo 500 dos cursos 
profissionais 
Colaboração: Coordenadores dos Cursos 
Profissionais de Restauração e de Pastelaria 

Alunos do ensino 
secundário, 

Professores / 
técnicos 

especializados 

300€ 
(POCH e 

mecenato) 

35 CC Não 
“Luís, o poeta e o Homem” 
Assistir a uma representação teatral sobre a vida e 
obra de Luís de Camões (escola). 

21/03 

Responsável: Professores Cristina Santos, 
Paulo Almeida e Maria do Céu Pereira 
(departamento de Línguas) 
Colaboração: outros professores da turma 

Alunos do 10º ano 
(regular e 

profissional) 

1.225,00€ 
(Encarregados 
de Educação) 

36 CWF Sim 
Comemoração do Dia Mundial da Floresta 
Palestra sobre as árvores e fogos florestais 

21 de março  
(ou data 
próxima) 

Responsável: Professor Emídio Oliveira (Eco-
Escolas) 
Colaboração: Escola Segura, GNR – Guarda 
Nacional Republicana, Protecão Civil de Baião 

Alunos  sem custos 

37 O Sim 

Prevenção e segurança rodoviária: 
* 1º ciclo – Karts e palestra 
* Secundário – simulador e palestra 

1 a 5 de abril 

Responsável: Professor Fernando Vieira 
(Clube da Proteção Civil) 
Colaboração: Piloto Filipe Nogueira, Escola 
Segura, Câmara Municipal de Baião 

Alunos do 1º ciclo 
e ensino 

secundário 
sem custos 

38 D Sim 
Mega Atleta 
* Fase Escola 
* Fase EAE 

* 03/04 
* a definir 

Responsável: Professores Carlos Fonseca e 
António José Miranda (Desporto Escolar e 
departamento de Expressões) (Desporto 
Escolar, departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores do grupo de 
Educação Física 

Alunos do 5º ao 
12º ano 

350,00€ 
(desporto 
escolar) 

39 F Sim 

Feira da Primavera 
Realização de uma feira envolvendo não só a venda 
de produtos biológicos como também de outros 
artigos diversos. Esta atividade conta com a 
colaboração/participação dos Encarregados de 
Educação e respetivos alunos. 

04/04 

Responsável: Professora Sandra Oliveira, 
Pedro Miranda e Armandina Vieira (grupo 110, 
departamento do pré-escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Educadoras do Jardim de 
Infância de Prenhô e auxiliares, todos os 
professores do 1ºCiclo e assistentes 
operacionais, Educação Especial/SEAE, 
Biblioteca Escolar, Câmara Municipal de Baião, 
OBER – Obra de Bem Estar Rural 

Alunos, 
Encarregados de 

Educação / 
Famílias, Ober 

sem custos 
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40 CE Não 
Missa Pascal / Celebração litúrgica, na Igreja 
Matriz de Baião 

05/04 

Responsável: Professor Fernando Miranda 
(grupo 290, departamento de Ciências Sociais 
e Humanas) 
Colaboração: Professor Plácido Carvalho Silva 
(departamento de Expressões) 

Alunos do 5º ao 12º 
anos, Encarregados 

de Educação / 
Famílias, Professores 

/ técnicos 
especializados, 

Pessoal não docente 

sem custos 

   Semana das Línguas 

abril – última 
semana de 

aulas 

   

41 

A Sim 
Dia do Chá 
Lanche para os alunos que previamente se inscrevem 
na atividade. 

Responsável: Professora Conceição Passos 
(grupo 330; departamento de Línguas) 
Colaboração: Professora Helena Reis (grupo 
240, departamento de Expressões) 

Alunos do 4º ao 
12º anos, 

professores e 
técnicos 

especializados 

sem custos 

C Sim 

Festival de Música de Expressão Inglesa 
Alunos de todos os níveis de ensino preparam e 
apresentam, individualmente ou  em grupo, de forma livre 
e voluntária, um tema musical em língua inglesa. Podem 
acompanhar a apresentação com um instrumento musical 
ou dança. No final, um júri composto por representantes de 
professores e alunos escolhe os melhores de cada nível de 
ensino. 

Responsável: Professoras Cristina Sofia Alves, 
(grupo 220, departamento de Línguas) 
Colaboração: Todos os professores de Inglês 
(departamento de Línguas) e professor Plácido 
(departamento de Expressões)  

Alunos do 4º ao 
12º ano 

sem custos 

C Sim Concurso de soletração / “Spelling bee” 

Responsável: Professora Liliana Almeida 
(grupo 330, departamento de Línguas) 
Colaboração: Professores de Inglês 
(departamento de Línguas) 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

sem custos 

42 C Não 

Canguru Matemático sem Fronteiras 2019 
O concurso consiste numa única prova, sem seleção prévia 
nem prova final. Apresenta 8 categorias, de acordo com as 
idades dos alunos/ano de escolaridade: Mini-Escolar nível I 
(2.º ano de escolaridade), Mini-Escolar nível II (3.º ano de 
escolaridade), Mini-Escolar nível III (4.º ano de 
escolaridade), Escolar (5.º e 6.º anos de escolaridade), 
Benjamim (7.º e 8.º anos de escolaridade), Cadete (9.º ano 
de escolaridade), Júnior (10.º e 11.º anos de escolaridade) 
e Estudante (12.º ano de escolaridade). A prova consiste 
num questionário de escolha múltipla de várias questões de 
dificuldade crescente. 

final do 2º 
período 

Responsável: professora José Botelho (grupo 
230, departamento de Matemática) 
Colaboração: professora Ana Isabel Amorim 
(grupo 230, departamento de Matemática) 

Alunos do 2º ao 
12º ano 

sem custos 
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43 O Sim 

Simulacro em ambiente escolar 
Consistirá em explorar uma situação de risco no que 
concerne à segurança escolar, medidas a adotar e 
contingências. 

2º período 
(última semana) 

Responsável: Professor Fernando Vieira 
(Clube da Proteção Civil, grupo 510) 
Colaboração: Bombeiros Voluntários de Baião, 
Câmara Municipal de Baião, Escola Segura, 
GNR – Guarda Nacional Republicana, IDN - 
Instituto de Defesa Nacional 

Comunidade 
escolar 

sem custos 

44 I Não 

Intercâmbio com outras escolas para 
apresentação do grupo “Pés de Chumbo” 
Apresentação do grupo "Pés de Chumbo" a outra 
comunidade escolar e demonstração do trabalho 
realizado nas unidades e na sala de apoio do 
agrupamento. 

2º período 

Responsável: departamento de Educação 
Especial (coordenador: professor António 
Jorge Pinheiro) 
Colaboração: Agrupamento de Escolas de 
Caíde de Rei - Lousada 

Alunos, 
Agrupamento de 

Escolas de 
Lousada Este  - 

Caíde de Rei 

sem custos 

45 LFC  Não 
Visita guiada a um monumento/ponto de 
referência da região 

2º período 
Responsável: Professoras Cristina Sofia Alves e 
Benilde de Sousa Caetano (Clubes e Projetos) 
Colaboração: Câmara Municipal de Baião 

Alunos dos 4º, 5º 
e 6º anos e 

respetivas famílias 
sem custos 

46 O Sim 

Suporte básico de saúde/vida e noções básicas 
de desengasgamento 
Realização de evento teórico/prático no âmbito de 
ação de formação/sensibilização  para os alunos do 9º 
Ano e  do Ensino Secundário. Esta atividade está 
sujeita a pré-inscrição. 

2º período 

(1 a 5 de abril) 

Responsável: Professores António José 
Miranda (grupo 620, departamento de 
Expressões) e Fernando Vieira (Clube da 
Proteção Civil) 
Colaboração: Bombeiros Voluntários de Baião 
e INEM, Câmara Municipal de Baião 

Alunos do 9º ano e 
ensino secundário 

sem custos 
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4.3 - 3º período 
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Atividades / Projetos Calendarização Organização Público-alvo 
Orçamento  
(Forma de 

financiamento) 

47 CE Sim 
A Liberdade quer passar por Aqui 
Filme alusivo 

25/04 

Responsável: Professoras Augusta 
Gonçalves e  Adriana Pereira 
(departamento de Ciências Sociais e 
Humanas)  

Alunos do 10º ano 
(regular e profissional) 

sem custos 

48 VE Sim 
IX Encontro Nacional de Alunos do 
Ens. Secundário (Viseu) 

26 e 27/04 

Responsável: Professor Fernando 
Miranda (grupo 290, departamento 
de Ciências Sociais e Humanas) 

Colaboração: Docentes do 1º ciclo, 
Secretariado Diocesano de Educação 
Cristã 

Alunos do ensino 
secundário 

1.800,00€ 
(Encarregados 
de Educação) 

49 VE Sim 
I Encontro Diocesano de EMRC do Ensino 
Secundário (cidade da diocese do Porto) 

abril 

Responsável: Professor Fernando 
Miranda (grupo 290, departamento 
de Ciências Sociais e Humanas) 

Colaboração: Docentes do 1º ciclo, 
Secretariado Diocesano de Educação 
Cristã 

Alunos do 10º ao 12º 
anos 

1.500,00 
(Encarregados 
de Educação) 

50 VE Sim XVII Encontro de alunos de EMRC  (Porto) maio 

Responsável: Professor Fernando 
Miranda (grupo 290, departamento 
de Ciências Sociais e Humanas) 

Colaboração: Docentes, Secretariado 
Diocesano de Educação Cristã 

Alunos do 7º ao 12º 
anos 

3.500,00 € 
(transporte e 

inscrição) 
(Encarregados 
de Educação) 

51 VE Não Visita de Estudo: Magikland 24/05 
Responsável: departamento de 
Educação Especial (coordenador: 
professor António Jorge Pinheiro) 

Alunos sem custos 
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52 VE Sim 
XIX Encontro de alunos de EMRC do 1º 
ciclo em Fátima 

24/05 

Responsável: Professor Fernando 
Miranda (grupo 290, departamento 
de Ciências Sociais e Humanas) 

Colaboração: Docentes do 1º ciclo, 
Secretariado Diocesano de Educação 
Cristã 

Alunos do 4º ano 
1.000,00 

(Encarregados 
de Educação) 

53 CC Não 
Peça de Teatro Leandro, rei da Helíria 
(escola) 

24/05 
Responsável: Professores Carla 
Ferraz e Paulo Silva (grupo 300, 
departamento de Línguas) 

Alunos do 7º ano 
350,00€ 

(Encarregados 
de Educação) 

54 A Sim 
Dia da Criança 
Diversas atividades de entretenimento com a 
colaboração da junta de Freguesia 

31/05 

Responsável: Educadoras Paula 
Sousa e Isabel Garcez (grupo 100, 
pré-escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Junta de Freguesia, 
professores do 1º ciclo 

Alunos do 1º ciclo e 
crianças do pré-escolar, 
professores / técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente 

300,00€ 
(Junta de 

Freguesia) 

55 VE Sim 

Visita de Estudo à Costa Vicentina e 
Algarvia 
Visita e participação em diversas atividades 
inerentes ao objetivo da visita – Hotéis, locais 
turísticos, atividades desportivas ligadas ao 
turismo e hotelaria, zonas comerciais. 
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, nas disciplinas 
de Serviço de Restaurante Bar, de Tecnologia 
Alimentar, Gestão e Controlo, Marketing e 
Animação e Lazer. Conhecer os seus recursos 
turísticos (património monumental e cultural, 
gastronomia, comércio e essencialmente a 
Hotelaria e Restauração e Animação Turística e 
Lazer). 

maio ou junho 
Responsável: Formadores Fernando 
Teles e Pedro Esteves (ensino 
profissional) 

Alunos do 11º D, 11º E, 
12º E 

7.500€ 
(POCH) 

56 D Sim Convívio Aquático Pais/Filhos 03/06 

Responsável: Professor Carlos 
Fonseca 
Colaboração: Educadoras do pré-
escolar 

Crianças do pré-escolar 
e encarregados de 

educação 
sem custos 



23 

57 D Sim 

Sarau gímnico 
Evento desportivo, no qual os alunos são 
convidados a apresentar ao público números, 
coreografias, performances que trabalham nas 
aulas de educação física. 

07/06 

Responsável: Professores Carlos 
Fonseca e António José Miranda 
(Desporto Escolar e departamento de 
Expressões) (Desporto Escolar, 
departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores do grupo 
de Educação Física 

Alunos, Encarregados 
de Educação / Famílias, 
Professores / técnicos 
especializados, Pessoal 

não docente 

500,00 
(desporto 
escolar) 

58 A Não 

Concerto de encerramento/final de ano 
Apresentação de diversos temas musicais pelos 
alunos de Educação Musical e pelos alunos que 
integram o Atelier de Produção Musical. 

14/06 

Responsável: professor Plácido 
Carvalho Silva (departamento de 
Expressões) 
Colaboração: Atelier de produção 
musical 

Alunos, Professores / 
técnicos especializados, 

Pessoal não docente 
sem custos 

59 A Sim 
Festa de final de ano 
Despedida aos finalistas 

21/06 

Responsável: Professora Sandra 
Oliveira, Pedro Miranda e Armandina 
Vieira (grupo 110, departamento do 
pré-escolar e 1º ciclo) 
Colaboração: Educadoras do Jardim 
de Infância de Prenhô  

Alunos do 1º ciclo e 
crianças do pré-escolar, 

Encarregados de 
Educação / Famílias, 
Pessoal não docente 

sem custos 

60 E Sim 
Exposição de Trabalhos de Educação 
Visual – 3ºCiclo 

última semana de 
aulas do 3º período 

Responsável: professor José Pedro 
Rodrigues (grupo 600, departamento 
de Expressões) 
Colaboração: Professoras Helena 
Reis e Sandra Matos (grupo 240) 

Alunos dos 7º, 8º e 9º 
anos, Encarregados de 

Educação / Famílias 
sem custos 

61 O Sim 

Mostra de atividades dos projetos e 
Clubes 
As equipas dos projetos e clubes e outras 
entidades colaborantes preparam atividades 
variadas (exposições, concursos, jogos, 
oficinas, entre  outros) relacionadas com a sua 
área que envolvam toda a comunidade 
educativa. 

3º período 

Responsável: Professora Cristina Sofia 
Alves (departamento de Línguas / 
Clube e Projetos) 
Colaboração: Todos os professores 
envolvidos em projetos e clubes, 
professores dos departamentos de 
Ciências Experimentais, Matemática, 
Biblioteca Escolar, Associação de 
Estudantes, Bombeiros Voluntários de 
Baião, Câmara Municipal de Baião, 
Centro de Saúde de Baião, Escola 
Segura, GNR – Guarda Nacional 
Republicana, Programa do Desporto 
Escolar, Programa Eco-Escolas, 
Projetos Internacionais / ERASMUS 

Todos os alunos do 
Agrupamento 

sem custos 
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62 C Sim 
Desfile com material reciclado 

Concurso de vestuário 

Data prevista para o 
dia da mostra de 
clubes e projetos 

Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 
Colaboração: Programa Eco-Escolas 

Alunos sem custos 

63 A Sim 
Comemoração do Dia Eco-Escolas 
Apresentação e divulgação do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano letivo. 

Data prevista para o 
dia da mostra de 
clubes e projetos 

Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 

Alunos sem custos 

64 F Sim 

Dia da Ciência 
Realização de diversas atividades 
experimentais, da área da Biologia, 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. 

3º período 

Responsável: professoras Cristina 
Carvalho (grupo 520, departamento 
de Ciências Experimentais) e Paula 
Pires (grupo 500, departamento de 
Matemática) 
Colaboração: Professores dos 
departamentos de Ciências 
Experimentais e Matemática 

Alunos do pré-escolar 
ao 12º ano 

sem custos 
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4.4 - Ao longo do ano letivo / em data a definir 
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Atividades / Projetos Calendarização Organização Público-alvo 

Orçamento  
(Forma de 

financiament
o) 

65 LFC Sim 

Guiões de conversas no âmbito do projeto 
“Escola em Casa” 
Propostas de atividades/guiões de conversa 
intergeracional para alunos e famílias. 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professoras Cristina 
Sofia Alves e Benilde de Sousa 
Caetano (Clubes e Projetos) 
Colaboração: Biblioteca Escolar, 
Câmara Municipal de Baião 

Alunos dos 4º, 5º e 6º anos e 
respetivas famílias 

sem custos 

66 S Sim 

Dia do pijama - munidos de vida 
Envolver as crianças para aspetos de 
solidariedade com outras crianças de famílias 
de acolhimento que, voluntariamente, 
ajudarão outras crianças . 

Ao longo do ano 
letivo, em datas a 

definir 

Responsável: Educadoras Paula 
Sousa e Isabel Garcez (grupo 100, 
pré-escolar e 1º ciclo) 

Crianças do pré-escolar, 
Encarregados de Educação / 

Famílias, Pessoal não 
docente, Escola Segura, 

Farmácia Queirós , Santa 
Casa da Misericórdia 

sem custos 

67 O Sim 

Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral em Crianças e Jovens - 
Cheques Dentistas 
A atividade é realizada no âmbito do Programa 
de Saúde Oral e é destinada aos alunos 
nascidos em 2005, 2008 e 2011. A estes alunos 
serão entregues os cheques dentistas para que 
eles cuidem dos seus dentes. Estes cheques são 
válidos até 31 de outubro de 2019. 

1º e 2º períodos 
(dezembro e janeiro) 

Responsável: Professor Plácido Silva 
(PESES) 
Colaboração: Equipa PESES 
(professora Liliana Almeida), Centro 
de Saúde de Baião, Direção-Geral de 
Saúde 

Alunos (2º ano, 4º ano, 5º 
ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano), 
Encarregados de Educação / 

Famílias, Professores / 
técnicos especializados 

sem custos 

68 A Sim 
Poster Eco-Código 
Criação de um cartaz com medidas ambientais 
a adotar pela escola. 

3º período 
Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 
Colaboração: Programa Eco-Escolas 

Alunos sem custos 
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69 C Não 

SuperTmatik – Cálculo Mental 
A competição visa contribuir para a geração de 
motivação extra nos alunos para as distintas 
aprendizagens da disciplina, contribuindo 
simultaneamente para aproximar alunos, 
professores e restantes elementos da 
comunidade educativa. 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professora Fani 
Gouveia (grupo 500, departamento 
de Matemática) 

Alunos do 3º e 4º ano e 2º e 
3º ciclos 

250,00€ 
(patrocínios) 

70 CC Sim Jornal escolar Noitibó 

* fevereiro 2019 
(receção de artigos 
até 04/01) 
 
* maio 2019 
(receção de artigos 
até 12/04) 

Responsável: Professoras Hermínia 
Marques (Biblioteca Escolar) e 
Conceição Passos (grupo 330, 
departamento de Línguas) 
Colaboração: Todos os 
professores/educadores dos vários 
ciclos de ensino, todos os alunos; 
assistentes operacionais/técnicos; 
encarregados de educação; APAVO 

Comunidade escolar 

cerca de 700€ 
(Orçamento 
de receitas 
próprias) 

71 O Sim 

Boletim Informativo do Conselho 
Pedagógico 
Divulgar principais decisões do Conselho 
Pedagógico, bem como sugestões de leituras, 
de reflexão e de atividades de formação 
pedagógica, entre outras. 

Ao longo do ano 
letivo (novembro, 

janeiro, abril e julho) 

Responsável: Professora Hermínia 
Marques (Biblioteca Escolar) e 
Diretor do Agrupamento 
Colaboração: Todos os membros do 
Conselho Pedagógico 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 

docente 

sem custos 

72 C Não 

Concurso Nacional de Leitura 
Concurso, composto por 4 fases consecutivas 
(escola, municipal, intermunicipal e nacional), 
que pretende estimular os alunos no gosto pela 
leitura e na compreensão leitora 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professoras Hermínia 
Marques e Maria do Céu Pereira 
(Equipa da Biblioteca) 
Colaboração: Coordenadora 
Interconcelhia das Bibliotecas 
Escolares (Rede de Bibliotecas 
Escolares), Biblioteca Municipal, 
Plano Nacional de Leitura, Câmara 
Municipal de Baião 

Alunos do ensino secundário 

350,00€ para o 
transporte 
(Câmara 

Municipal de 
Baião e Plano 
Nacional de 

Leitura) 
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73 S Sim Histórias da Ajudaris 
Ao longo do ano 

letivo 

Responsável: Professora Hermínia 
Marques e Alice Cabral (Biblioteca 
Escolar)  
Colaboração: Professores titulares 
do 1º ciclo, educadoras de infância e 
professores de Português do 2º ciclo, 
Ajudaris 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º e 2º ciclos 

sem custos 

74 C Não XI Campeonato de Língua Portuguesa 

1º teste 
* 12 e 13/11 (entrega) 
* 14 a 21/11 (receção) 
* 07/01 (divulgação 
dos resultados) 

2º teste 
* 28 e 29/01 (entrega) 
* 30/1 a 6/02(receção) 
* 02/04 (divulgação 
dos resultados) 

3º teste 
* 08/05, às 14:30 horas 
(presencial) 

Responsável: Professora Alice Cabral 
(Equipa da Biblioteca) 
Colaboração: Equipa da biblioteca 
(professoras Maria do Céu Pereira, 
Helena Reis e Hermínia Marques; 
assistentes operacionais Arminda 
Ribeiro e Olívia) 

Alunos dos 4º, 5º e 6º anos sem custos 

75 I Sim 

Atividades no âmbito do projeto Ler+ Ser+ 
Projeto no âmbito da leitura e da cidadania, 
englobando 4 atividades:  
* Cubos QR de leitura/cidadania,  
* Lê e Argument@,  
* Leituras d'Aldeia,  
* Ler+ #BD, Ser+ Cidadão  

ao longo do ano 

Responsável: Professora Hermínia 
Marques e Fernando Miranda 
(Equipa da Biblioteca) 
Colaboração: Equipa da Biblioteca 
(professora Helena Reis), professores 
do 1º ciclo, professores de Português 
e Filosofia, Associação Empresarial 
de Baião, Biblioteca Municipal de 
Baião, Museu Municipal de Baião, 
PNL – Plano Nacional de Leitura, 
Rede de Bibliotecas Escolares/ 
coordenadora interconcelhia dass BE 
Dra. Isabel Ramos, Santa Casa da 
Misericórdia de Baião 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, população 
ativa do concelho e idosos 

1.750,00€ 
Rede de 

Bibliotecas 
Escolares / 

Plano 
Nacional de 

Leitura 
750,00€ 

Orçamento da 
Escola 
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76 O Não 

“Gerorg” – Gerir, organizar e divulgar a 
biblioteca 
* À descoberta da Biblioteca Escolar 
(apresentação da biblioteca escolar aos novos 
professores do Agrupamento) 
* Hospital dos livros 
* Catalogação 
* Indexação e criação de listas bibliográficas 
temáticas 
* Biblioteca digital 
* Avaliar para melhorar 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Equipa da Biblioteca 
Escolar (professores Alice Cabral, 
Lurdes Gomes, Helena Reis, Hermínia 
Marques, Maria do Céu e assistentes 
operacionais Olívia Costa e Arminda 
Ribeiro)  

Colaboração: Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE), Plano Nacional de 
Leitura (PNL) 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 
docente, Comunidade em 

geral 

sem custos 

77 CC Sim 

Compreender, Comunicar e Criar 
Oficinas/laboratórios de aprendizagem; 
exposições de trabalhos; articulação com o 
currículo no âmbito do Referencial Aprender 
com a BE; desenvolvimento de atividades no 
âmbito da Cidadania 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professora Hermínia 
Marques (Equipa da Biblioteca) 
Colaboração: Restantes elementos da 
equipa da Biblioteca (professores Helena 
Reis, Alice Cabral, Fátima Rebouta, Carla 
Pinto, Fernando Miranda, Maria do Céu 
Pereira, Benilde Caetano, Lurdes Gomes 
e assistentes operacionais Olívia e 
Arminda), professora Sandra de Matos 
(departamento de Expressões) outros 
professores do Agrupamento 

Alunos e professores sem custos 

78 CC Sim 

Dinamização do Museu AEVO  
Limpeza, manutenção e reorganização do espaço 
Museu; realização de exposições temáticas 
recorrendo ao espólio do Museu; promoção de 
visitas ao espaço museu por parte do pré-escolar e 
1º ciclo; realização de aulas no museu. 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professor José Pereira 
e Sousa Morais (grupo 400 – 
departamento de Ciências Sociais e 
Humanas) 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 

docente 

sem custos 

79 CWF Sim 

Palestras/Ação de Sensibilização da “GNR 
- Escola Segura”  
Sessões de Esclarecimento (para alunos, professores 
e encarregados de educação) desenvolvidas pelas 
“GNR – Escola Segura”, em contexto de Sala de 
Aula/Grupo Turma, no âmbito do protocolo com o 
PESES.  
* “Violência e Bullying em Meio Escolar” - 5º Ano 
* “Perigos na Internet – Internet Segura” - 6º Ano 
* “Violência no namoro vs Violência Doméstica” - 
10º Ano 

ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professor Plácido Silva 
(PESES) 
Colaboração: Escola Segura 

Alunos (5º ano, 6º ano, 10º 
ano), Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados 

sem custos 
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80 A Sim 
Ecocinema 
Visualização de filmes/documentários de 
carácter ambiental. 

ao longo do ano 
Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 

Alunos sem custos 

81 F Sim 

Separação e recolha de resíduos 
Recolha seletivas de resíduos domésticos, 
roupa, calcado, brinquedos, pilhas, tinteiros, 
tampas de plástico, rolhas de cortiça e 
pequenos eletrodomésticos, entre outros. 
Palestra sobre gestão de resíduos. 
 

ao longo do ano  

Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 
Colaboração: Programa Eco-Escolas, 
ABAE;  H Sarah Trading (Projeto 
“Roupas usadas não estão acabadas); 
ERP Portugal (“Projeto Geração 
Depositrão”); Resinorte (Palestra 
sobre gestão dos resíduos) 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 

docente 

sem custos 

82 CWF Sim 

Campanhas/ações de sensibilização sobre 
água e energia,  alterações climáticas e  
desenvolvimento sustentável 
Realização de atividades (Cartazes, panfletos, 
palestras, workshops, etc.) que promovam 
hábitos de poupança de água e energia; 
Visualização de filmes e documentários, etc. 

ao longo do ano  
Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 

Alunos sem custos 

83 A Sim 

Oficina de Reciclagem 
Realização de produtos (decoração, utilitários, 
etc.) a partir de materiais reciclados. Estes 
trabalhos poderão ser realizados em casa e 
contar com a colaboração dos pais/EE.  

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professor Emídio 
Oliveira (Eco-Escolas) 
Colaboração: Professora Carla Pinto 
(grupo 520, departamento de 
Ciências Experimentais) 

Alunos do 8º ano e 
Encarregados de 

Educação/Famílias 
sem custos 

84 S Sim 
Campanha de Solidariedade 
Recolha de bens (alimentos/vestuário...) para 
entrega a instituições ou famílias carenciadas 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professoras Augusta 
Gonçalves e  Adriana Pereira 
(departamento de Ciências Sociais e 
Humanas)  
Colaboração: Professores de EMRC  

Alunos do ensino secundário sem custos 

85 LFC Sim 

Atividades de cidadania, 
desenvolvimento e autonomia pessoal e 
social (dentro e fora do contexto escolar) 

ao longo do ano 
Responsável: departamento de 
Educação Especial (coordenador: 
professor António Jorge Pinheiro) 

Alunos do 1º A, 2º C, 3º E, 
3º/4º F, 4º G, 4º H, 5º A, 6º 

A, 6º B, 8º B, 9º A, 11º B, 11º 
C, 12º F 

sem custos 
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86 CE Sim 

Comemoração de Dias Importantes para a 
Saúde Escolar 
Decoração e informação por parte da Equipa 
PESES. Atividades de envolvimento dos alunos, 
tendo em vista as diferentes efemérides: 
Palestras/debates e Jogos Pedagógicos, 
estando a cargo das enfermeiras do Centro de 
saúde de Baião. 

ao longo do ano  
*16/10 – Dia M. da 
Alimentação 
* 16/11 – Dia M. do 
Não-Fumador 
* 4/12-Dia da 
Bolacha 
* 14/2 – Dia Dos 
Namorados/ 
Celebrar a Amizade 
* 15/3 – Dia M. do 
Sono 
* 27/03 - Dia 
Nacional do Dador 
de Sangue 
*16/4-Dia M. da Voz 
* 15/05 – Dia I. da 
Família 

Responsável: Professor Plácido Silva 
(PESES) 
Colaboração: Equipa PESES 
(professores Liliana Almeida), Centro 
de Saúde de Baião 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 

docente 

150,00€ 
Financiamento 
atribuído pelo 

ME/DGS 

87 I Sim 

Higiene oral – Saúde Oral Bibliotecas 

Escolares 
Inserido no Projeto SOBE, os alunos irão 
receber Kits de Higiene Oral e pretende-se que 
os alunos de cada turma do 1º Ciclo e Jardim de 
Infância, lavem os dentes na escola todos os 
dias. Sessões de informação com a Equipa de 
UCC do Centro de Saúde de Baião sobre 
Higiene Oral. Atividade inserida no Projeto 
PASSE. 

Ao longo do ano 
letivo (entrega dos 
Kits no 1º período) 

Responsável: Professor Plácido Silva 
(PESES) 
Colaboração: Equipa PESES 
(professores Liliana Almeida), 
Professores do 1.º Ciclo e Jardim de 
Infância de Pranhô, Biblioteca 
Escolar; Rede de Bibliotecas 
Escolares, Centro de Saúde de Baião, 
SOBE. 

Alunos do 1º ciclo e crianças 
do pré-escolar  

sem custos 

88 I Sim 
ERASMUS+ | YEA – Young Entrepreuners 
in Action 

ao longo do ano 

Responsável: Professores César 
Gomes (grupo 510, departamento de 
Ciências Experimentais) e Cristiana 
Ramos (grupo 420, departamento de 
Ciências Sociais e Humanas) 
Colaboração: Câmara Municipal de 
Baião, Projetos Internacionais / 
ERASMUS 

Alunos do 3º ciclo 
9.000,00€ 

(Financiamento 
Europeu) 
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89 I Sim ERASMUS+ | Projeto LEAVE  ao longo do ano 

Responsável: Professores César 
Gomes (grupo 510, departamento de 
Ciências Experimentais) e Cristiana 
Ramos (grupo 420, departamento de 
Ciências Sociais e Humanas) 
Colaboração: Associação 
Empresarial de Baião, Câmara 
Municipal de Baião, Projetos 
Internacionais / ERASMUS, 
Professores Helena Cardoso/ 
Fernando Teles/ Marco Sousa/ Rui 
Cruz 

Alunos do 11º D, 11º E, 11º 
F, 12º E, 12º F, 12º G 

50.000,00€ 
(Financiamento 

Europeu) 

90 I Sim 
Erasmus + Projeto "Once upon a time 
...THE SEA" 

ao longo do ano 

Responsável: Professores César 
Gomes (grupo 510, departamento de 
Ciências Experimentais) e Cristiana 
Ramos (grupo 420, departamento de 
Ciências Sociais e Humanas) 
Colaboração: APAVO – Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento Vale de Ovil, Câmara 
Municipal de Baião, IDN - Instituto de 
Defesa Nacional, Programa Eco-
Escolas, Projetos Internacionais / 
ERASMUS, Professoras Cândida Inês 
e Fátima Rebouta 

Alunos do 4º ano, 5º ano, 6º 
ano, 7º ano 

10.000,00€ 
(Financiamento 

Europeu) 

91 D Sim 

Convívio Desportivo Inter-Escolas 
Concelhias 
Convívio desportivo entre as Escolas de Vale de 
Ovil, de Santa Marinha e de Eiriz. 

ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professores Carlos 
Fonseca e António José Miranda 
(Desporto Escolar e departamento de 
Expressões) (Desporto Escolar, 
departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores do grupo 
de Educação Física 

Alunos e professores 
350,00€ 

(desporto 
escolar) 

92 D Sim 
7º Torneio Fair Play – Campeonato Futsal 
– Inter-turmas feminino  

ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professor António José 
Miranda (grupo 620, departamento 
de Expressões) 

Alunos do 5º ao 12º anos 
120,00 

(orçamento da 
escola) 
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93 I Sim 

Clube Europeu 
Visualização de filmes, documentários, pintura 
de bandeiras, elaboração de mapas, jogos de 
palavras cruzadas, sopas de letras, 
interpretação de músicas, exposição de 
trabalhos, workshop e outras. 

ao longo do ano 

Responsável: Professores César 
Gomes (grupo 510, departamento de 
Ciências Experimentais) e Cristiana 
Ramos (grupo 420, departamento de 
Ciências Sociais e Humanas) 
Colaboração: Câmara Municipal de 
Baião, Projetos Internacionais / 
ERASMUS 

Alunos do 3º ciclo e ensino 
secundário 

100,00€ 
(Projeto 
Europeu) 

94 I Sim 
Ovil TV 
Transmissão e divulgação das atividades 
desenvolvidas no agrupamento. 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Professores César 
Gomes (grupo 510, departamento de 
Ciências Experimentais) e Cristiana 
Ramos (grupo 420, departamento de 
Ciências Sociais e Humanas) 
Colaboração: Professores Nuno 
Mota e Ana Lúcia, APAVO, 
Associação de Estudantes, Biblioteca 
Municipal de Baião, Câmara 
Municipal de Baião, Federação 
Portuguesa de Basquetebol, 
Biblioteca Escolar, PNL – Plano 
Nacional de Leitura, Programa do 
Desporto Escolar, Programa Eco-
Escolas, Projetos Internacionais / 
ERASMUS 

Alunos, Encarregados de 
Educação / Famílias, 

Professores / técnicos 
especializados, Pessoal não 

docente 

sem custos 

95 D Sim 
Centro de Formação Desportiva - 
canoagem e vela 

Ao longo do ano 
letivo 

Responsável: Luís Geada (grupo 620, 
departamento de Expressões) 
Colaboração: Professores dos 
departamentos de Expressões e Pré-
escolar e 1º ciclo, Agrupamento de 
Escolas de Eiriz-Âncede, 
Agrupamento de Escolas de Sudeste 
de Baião (Santa Marinha do Zêzere), 
APAVO – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do 
Agrupamento Vale de Ovil, Câmara 
Municipal de Baião, Federação 
Portuguesa de Canoagem 

Alunos (4º ao 12º anos) e 
professores/técnicos 

especializados 

1.000,00 
(orçamento da 

escola) 
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96 VE Sim 
Dia aberto da UTAD 
Realização de uma visita de estudo e 
participação em workshops na UTAD 

Em data a definir 

Responsável: Professores Alexandre 
Pimentel, Luís Baptista e Carla 
Ribeiro (grupo 550, departamento de 
Expressões) 
Colaboração: Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro 

Alunos do 10º F 
200,00 
(POCH) 

97 VE Sim 
Visita de Estudo ao Departamento de 
Informática da Universidade do Minho 

Em data a definir 

Responsável: Professores Alexandre 
Pimentel, Luís Baptista e Carla 
Ribeiro (grupo 550, departamento de 
Expressões) 
Colaboração: Universidade do Minho 

Alunos do 10º F 
400,00 
(POCH) 

98 CE Sim Dia da Segurança Informática Em data a definir 

Responsável: Professores Alexandre 
Pimentel, Luís Baptista e Carla 
Ribeiro (grupo 550, departamento de 
Expressões) 

Alunos do 10º F sem custos 

99 CC Não 
Participação em Concurso/Festival de 
Robótica (no âmbito do Clube da Robótica) 

Em data a definir 

Responsável: Fernando José Ferreira 
Leonor Monteiro (grupo 540, 
departamento de Ciências 
Experimentais) 

Alunos do ensino secundário 
1.000,00€ 

(POCH) 

100 VE Sim 

Visita de Estudo à SHAMIR (Vila do Conde) 
Os formandos do Curso profissional Técnico de 
Ótica Ocular pretendem contextualizar in loco 
conteúdos apresentados em sala de aula, nas 
disciplinas Preparação Montagem e Reparação 
em Ótica. 

Em data a definir 
Responsável: Formador Marco Sousa 
(ensino profissional) 

Alunos do 12º F 
600,00€ 
(POCH) 

101 VE Sim Visita de estudo à Sociel (Gondomar) Em data a definir 
Responsável: Formador Marco Sousa 
(ensino profissional) 

Alunos do 12º F 
600,00€ 
(POCH) 

102 CWF Sim 
Ação de sensibilização para o 
manuseamento de extintores 

Em data a definir 

Responsável: Professor Fernando 
Vieira (Clube da Proteção Civil) 
Colaboração: Câmara Municipal de 
Baião 

Pessoal docente e não 
docente 

sem custos 

103 CWF Sim 

Encontro com a escritora Marisa Pedrosa: 
apresentação do livro “Frágil-abrir 
delicadamente” 

Em data a definir 
Responsável: Câmara Municipal de 
Baião 
Colaboração: Biblioteca Escolar 

Alunos do 10º ano sem custos 
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5. Supervisão colaborativa 
 

 

Ao longo do corrente ano letivo, dar-se-á continuidade à Supervisão Colaborativa, iniciada no âmbito 

do Plano de Ação Estratégica 2016/2018, tendo por objetivo levar os docentes a partilhar, questionar e 

refletir sobre as suas ideias, desenvolvendo e melhorando as suas práticas na sala de aula. 

 

6. 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 

dinamizará um conjunto de atividades que visam implementar o seu plano de ação para o corrente ano 

letivo.  

Neste sentido, dar-se-á continuidade ao trabalho de monitorização dos resultados das 

aprendizagens, bem como o acompanhamento do percurso (escolar e/ou profissional) dos antigos alunos 

do Agrupamento, após a conclusão do ensino secundário e à avaliação da Biblioteca Escolar.  

 

 

7. Abertura da Escola ao Meio 
 

 

Dando prosseguimento ao trabalho efetuado nos anos letivos anteriores, o Agrupamento de Escolas 

do 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 
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desenvolver. Para além destas parcerias locais, outros agentes externos à comunidade local têm também 

sido elementos facilitadores das aprendizagens e da imagem da escola.  

O desenvolvimento do Plano Anual do Agrupamento terá também em conta o Plano de Ação da 

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e o Projeto Educativo Municipal, no que respeita às 

atividades previstas para o concelho de Baião e que englobem o nosso Agrupamento. 

 

8. Divulgação, acompanhamento 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 

(http://www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt/webpage/docentes.html). 

Todas as ações previstas neste plano serão objeto de avaliação. A avaliação de cada atividade será 

feita através do preenchimento de um documento online, até 10 dias após a realização ou não realização 

da mesma. No caso das atividades que se desenvolvem ao longo de um ou mais anos escolares, o respetivo 

relatório deve ser apresentado no final de cada ano letivo, independentemente da atividade ter 

continuidade no(s) ano(s) seguinte(s). 

O acompanhamento do desenvolvimento do Plano Anual de Atividades será feito ao longo do ano 

pelos responsáveis pelas atividades, coordenadores de departamento, Conselho Pedagógico e Conselho 

Geral. Haverá dois momentos de avaliação do Plano Anual de Atividades: o intercalar, entre janeiro e 

fevereiro, e o final, no término do ano letivo. A sua elaboração 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. 

Com estas avaliações pretende-se 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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9. Nota final 
 

 

Neste documento não estão consideradas as iniciativas específicas promovidas pela Associação de 

Estudantes nem pela Associação de Pais. Contudo, algumas das atividades propostas contam com esta 

parceria. Quando outras ações apresentadas por estas Associações surjam ao longo do ano letivo, as 

mesmas serão analisadas e incluídas no Plano Anual.  

O dinamismo de trabalho do Agrupamento tem também permitido que, ao longo do ano, algumas 

atividades organizadas por entidades externas se enquadrem no desenvolvimento de conteúdos 

específicos das disciplina ou contribuam para a prossecução dos objetivos do Projeto Educativo ou das 

competências-chave do Perfil do Aluno e da Estratégia de Educação para a Cidadania. Sempre que tal 

situação ocorra, essas atividades ou projetos serão analisados 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.  

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. 

 

 

 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico em 10/10/2018. 

Aprovação pelo Conselho Geral em 24/10/2018. 


