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Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos. 

Comemoração do 
dia Mundial da 

Música (atividade 
em sala de aula) 

 
Aumentar a cultura Musical 
nos seus vários contextos e 
realidades;  
Proporcionar novas 
experiências, um contacto 
mais rigoroso com a música e 
as suas várias expressões. 
 

Professor 
de 
Educação 
Musical 

Alunos do 
1º/2º 
Ciclos 

1 de outubro 
Avaliação nas 
reuniões de 
Departamento 

 0 € 

Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo 

Potencializar os recursos 
existentes 
Otimizar os recursos 
materiais das escolas e 
(re)apetrechá-las com 
material adequado, tendo 
em consideração as 
prioridades a desenvolver 

Mês Internacional 
das Bibliotecas 

Escolares 
 

Atividades 
subordinadas ao 

tema: «Porque amo 
a minha biblioteca 

escolar?» 

Conferir à BE uma identidade 
própria 

Biblioteca 
Escolar 

Comunida
de 
Educativa 

Outubro 

Número de 
alunos, 

professores, 
assistentes 

operacionais e 
administrativos 
e encarregados 

de educação 
participantes 

Papel 
 
Fotocópias 
 
Impressões 

5 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Expandir a utilização 
das T.I.C. como meio de 
circulação da 
informação e construção 
de novos projetos. 

Tornar as escolas parceiras 
ativas no desenvolvimento 
local numa perspetiva 
educativa, cultural, 
recreativa e desportiva, 
afirmando as escolas como 
polos de dinamização local; 
 Consolidar os contactos, 
formais e informais, com 
pais e encarregados de 
educação. 

Comemoração da 
Semana 

da Alimentação 
(Leitura de uma 

receita saudável e 
elaboração de íman 

para 
frigorífico/cozinha 
ao vivo/canção e 

história em 
inglês/nutricionista: 
“lancheira saudável” 

Workshoop – 
Pequenos almoços 

e lancheiras 
saudáveis 

Atividade em torno 
da narrativa A 

Magia do Pequeno-
Almoço 

(Projeto aLeR+) 

Reconhecer a importância de 
uma boa alimentação. 
Incentivar para a adoção de 
estilos de vida saudável. 
Promover comportamentos 
alimentares saudáveis. 
Alertar para a importância do 
pequeno-almoço e do 
consumo de alimentos 
variados nas proporções 
indicadas na roda dos 
alimentos. 
Alertar para a importância de 
lanches saudáveis. 

Departamen
to da 
Educação 
Pré-Escolar 
e do 1.ºCiclo  
Dep de Mat. 
e C.  Exp. 
 
 
 
 
 
Nutricionista
- C.M.A. 
 
 
Biblioteca 
Escolar 

 
Comunida
de 
Educativa 
 
Nutricionis
ta 
 
 
 
Alunos do 
1º e 2º 
ciclo 
Pais e 
encarrega
dos de 
educação 

 
 
 
 
 
15 a 19 de 
outubro 
 
 
 

 
Participação e 
empenho nas 
atividades. 
 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

Refeitório, 
 
Utensílios 
de cozinha,  
 
Espaço 
escolar, 
 
Ingredientes 
para a 
confeção do 
prato  
 
Frutos da 
época. 

0 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Estreitar relações com as 
instituições comunitárias 
locais e regionais, de modo 
a intervir de forma mais 
sustentada e consistente 
nos processos de resolução 
dos problemas do meio. 
 

RTA Algarve Natural 
– Ação de 

Sensibilização – 
Escolas 

Despertar o interesse das 
crianças pelo património 
natural e cultural e 
aumentar os seus 
conhecimentos sobre a 
região, de forma lúdica, 
contribuindo para disseminar 
este conhecimento 
junto da comunidade escolar 
e das famílias 

RTA, 
DGEstE 
Almargem 

5.º Ano 29 outubro 
Participação e 
empenho nas 
atividades 

Autocarro 
CMA 

0 € 
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Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 
Consolidar os contactos, 
formais e informais, com 
pais e encarregados de 
educação. 

Participação no 
programa de 
alimentação 
saudável - Super 
Saudáveis, 
promovido pela Liga 
Portuguesa Contra 
o cancro 
 

Fomentar hábitos alimentares 
mais saudáveis nas crianças; 
Apostar na diversidade 
alimentar dos mais novos, 
diminuindo o consumo de 
produtos processados; 
Incentivar e capacitar pais e 
encarregados de educação 
para escolhas alimentares 
mais adequadas do ponto de 
vista nutricional; 

Docentes do 
1º ciclo de 
Alcoutim 

Docentes 
e 
discentes 
do 1º ciclo 
de 
Alcoutim 
Pais e 
encarrega
dos de 
educação 
 

Novembro e 
dezembro 

 
 
Participação e 
empenho nas 
atividades; 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

Materiais 
cedidos pela 
Liga 
Portuguesa 
Contra o 
cancro: 
cartas e 
passaportes 
 
Refeitório  
 

0 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 

Outono 
(Realização dos 

logotipos em 
suporte de papel, 
para que possa 

existir uma 
seleção/votação da 

comunidade 
educativa. 

Desenvolver a criatividade, o 
sentido estético e as diversas 
técnicas de mosaico; 
Promover a expressão livre e 
o gosto pelas artes; 
Desenvolver a capacidade de 
elaborar projetos; 

Docente de 
EV (2º ciclo) 
e 
Docente de 
EV (3º 
Ciclo) 

Alunos do 
2º ciclo do 
Agrupame
nto 

Outubro  
 
 

Participação e 
empenho nas 
atividades; 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

Papel 
cavalinho 
Cartolinas, 
lápis, cola, 
elementos 
naturais 
recolhidos 
pelos 
alunos. 

150€ 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 
 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos. 
 

Visita de estudo ao 
Sapal de Castro 

Marim 

Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na disciplina de 
Cidadania e desenvolvimento 
e ciências naturais. 

Departamen
to de   CSH 
e 
Departamen
to de  
MCExp 

Alunos do 
5º e 6º 
ano de 
escolarida
de 

Outubro/nov
embro 

Participação, 
empenho e 
interesse 
demonstrados 
na realização da 
atividade 

Transporte 
fotocópias 

30 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
 

NAVEG@S EM 
SEGURANÇA ? 

Ações de 
sensibilização 

Dotar os alunos de 
ferramentas que lhes 
permitam tomar as melhores 
opções 

IPDJ 

Alunos do 
Agrupame
nto e 
Comunida
de escolar 

15 de 
novembro 

Grau de 
participação e 
interesse nas 
atividades 

 0 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 
 

Estreitar relações com as 
instituições comunitárias 
locais e regionais, de modo 
a intervir de forma mais 
sustentada e consistente 
nos processos de resolução 
dos problemas do meio. 
Consolidar os contactos, 
formais e informais, com 
pais e encarregados de 
educação. 

Programa Ecovalor 
(ALGAR) e do 
Concurso ”separa e 
ganha” 
  
- Ações de 
sensibilização sobre 
a reciclagem a 
todos os alunos 
 
 - Ação de 
sensibilização sobre 
"Prevenção da 
Picada do Mosquito" 
a todos os alunos 
  
- Ação de 

Promover boas práticas 
ambientais para a proteção 
do ambiente. 
 Melhorar a utilização dos 
recipientes para lixo 
reciclável, pela comunidade 
escolar 
Incentivar à correta 
separação dos resíduos 
sólidos 
Sensibilizar toda a 
comunidade para a 
importância da separação dos 
lixos para o meio ambiente. 
Promover e proteger a saúde 
bem como prevenir a doença 
na comunidade educativa. 

ALGAR 
Câmara 
Municipal de 
Alcoutim 
 
ALGAR/AC
ES/ 
Sotavento  
 
Técnica de 
Saúde 
ambiental 

 
 
 
 
 
Comunida
de escolar 
Pais/Enca
rregados 
de 
educação 

 
 
 
 
Outubro a 
maio 

 
 
 
 
Nº de kg 
recolhidos de 
resíduos  
Resultados do 
concurso 
”separa e 
ganha”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contentores 
Suportes  
Sacos 
amarelos 
 
 
Meios 
informáticos
; 
Recursos 
humanos 
Meios 
informáticos
; 
Recursos 

0 € 
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sensibilização sobre 
Prevenção de 
pragas aos alunos 
do 8º e 9º ano 

Identificar e vigiar os 
elementos da comunidade 
escolar com alterações da 
saúde física. 

humanos         

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 
 

Outono 
(Realização de 

trabalhos alusivos a 
esta época do ano / 

Decoração da 
entrada 

Comemoração do 
São Martinho 

(Magusto/ 
canções/Leitura da 

Lenda de S. 
Martinho e sua 
dramatização) 

(Projeto aLeR+) 

Desenvolver a criatividade, o 
sentido estético e as diversas 
técnicas de pintura; 
Promover a expressão livre e 
o gosto pelas artes; 
Desenvolver a capacidade de 
elaborar projetos; 
Sensibilizar para a 
importância da reciclagem de 
materiais, proteção do 
ambiente. 
Preservar as tradições; 
Fomentar a relação 
escola/família/comunidade 
Promover encontros 
geracionais 

EV 2.º e 3.º 
ciclo 
 
Clube de 
Artes 
 
1.º Ciclo 
 
Biblioteca 
Escolar 

Alunos do 
Agrupame
nto e 
Comunida
de escolar 
Infantário 
“A 
joaninha” 
Utentes 
dos lares 
de 
Alcoutim e 
Martim 
Longo 

 
 
 
12 de 
novembro 

Participação e 
empenho nas 
atividades; 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

Papel 
cavalinho 
Cartolinas, 
lápis, cola, 
elementos 
naturais 
recolhidos 
pelos 
alunos. 

 

Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo. 
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Implementar medidas e 
ações contextualizadas de 
combate à iliteracia, 
infoexclusão e 
analfabetismo 
Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Feira do Livro do 
Natal 

(Projeto aLeR+) 
Promover o gosto pela leitura. 

Biblioteca 
Escolar  
Departamen
to de 
Línguas 
Parceria 
com a 
Papelaria 
Livraria 
Sagres 
(Faro) 

Câmara 
Municipal 
de 
Alcoutim e 
Juntas de 
Freguesia 
 
Comunida
de 
Educativa 

27 de 
novembro 

de 2018 em 
Alcoutim 

(vila) 
 

28 e 29 de 
novembro 

de 2018 em 
Martim 
Longo 

(escola) 

 
Volume de 
vendas e 
número de 
visitantes 

Papel 
 
Fotocópias 
 
Impressões 

7 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 
Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo. 
 

Desenvolver parcerias que 
contribuam para a execução 
das ações/estratégias 
delineadas;  
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento  

“No Rumo Certo”. 
Construção de 

rosas dos ventos. 
Exposição na BE 

Promover o trabalho 
colaborativo entre docentes 
da mesma disciplina e entre 
docentes de disciplinas 
diferentes, de forma a 
assegurar a articulação e 
sequencialidade entre os 
ciclos 
Desenvolver a capacidade 
criativa.  

Departamen
to de 
Ciências 
Sociais e 
Humanas  
 
Biblioteca 
Escolar  

Alunos do 
2º e 3 
Ciclos  
 

Construção: 
novembro/  
dezembro  
Exposição 
na BE: 
janeiro  

Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos  
Balanço feito 
pelo 
departamento  

Objetos 
reaproveitáv
eis e 
materiais 
diversos  
 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 
Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar /otimizar os 
recursos existentes; 

Comemoração do 
dia de Santa Cecília 

(padroeira dos 
Músicos) com 

interpretações ao 
nível instrumental e 

vocal. 

Aumentar a qualidade e o 
sucesso das performances 
vocais e instrumentais; 
Aumentar o gosto pela 
música como forma de 
valorização cultural 
Promover a coerência, 

Professor 
de 
Educação 
Musical 

Alunos do 
1º/2º 
Ciclos 

Novembro 
Avaliação nas 
reuniões de 
Departamento 

Leitor de 
Cd’s; 
Colunas; 
Instrumento
s diversos 

Sem 
custos 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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 articulação e 
responsabilidade entre os 
vários níveis de 
ensino/aprendizagem. 

Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo; 
Aumentar os níveis de 
literacia;  
Aumentar os níveis de 
numeracia 

Promover a literacia da 
leitura, matemática e 
científica 
 

Literacia 3 Di 

Reconhecer a importância da 
leitura para o 
desenvolvimento pessoal. 

Biblioteca 
Escolar 
 
Departamen
tos de MCE 
e 
Línguas 

 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos 

Fase 
escolar 
19-23 nov 
2018 
(5.º/6.º) 
 26-30 nov 
2018 
(7.º/8.º) 
 
Fase 
distrital 11-
22 março 
2019 
 
Fase final 
nacional 
17 maio 
2019 

Avaliação nas 
reuniões de 

Departamento 
Sala de TIC 0 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio 

Corta-Mato 
 

Promover hábitos desportivos 
para uma vida saudável. 
Desenvolver a cooperação e 
a coesão de grupo. 

Educação 
Física 

Alunos do 
1.º, 2.º e 
3.º Ciclo 
 
 
 
 

Novembro 
ou 
dezembro  

Observação 
Direta e balanço 
feito pelo 
departamento 

Espaço para 
a realização 
do evento; 
Material 
Dorsais, 
Fichas de 
apontament
os, Fitas de 
demarcação
, Medalhas. 

50 € 

- Educar para a 
cidadania como 
processo de aquisição 
de competências 
transversais 

- Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
- Potenciar os recursos 
existentes; 
- Promover novas formas de 
cidadania conducentes ao 
fortalecimento de uma 
identidade concelhia; 
- Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos. 
 

- Realização de um 
filme em stop 

motion sobre os 70 
anos dos Direitos 

humanos 
 

- apresentação de 
artistas femininas na 
arte contemporânea 

Desenvolver a arte criativa 

Docente de 
EV (3º ciclo) 
 
 

- 8º ano  
Novembro/ 
Dezembro 
  

- Avaliar e 
refletir sobre a 
forma como 
decorreram as 
atividades; 
- Participação e 
empenho nas 
atividades; 
- Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

- câmara, 
- extensões, 
-  
computador 
- cartolinas, 
-tesouras, 
-cola 
- 

20€ 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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- Educar para a 
cidadania como 
processo de aquisição 
de competências 
transversais; 
- Expandir a utilização 
das T.I.C. como meio de 
circulação da 
informação e construção 
de novos projetos; 
- Aumentar os níveis de 
literacia. 

- Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
- Potenciar os recursos 
existentes; 
- Promover novas formas de 
cidadania conducentes ao 
fortalecimento de uma 
identidade concelhia; 
- Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos. 

Comemoração do 
Dia Internacional da 

Pessoa com 
Deficiência 

(1.º ciclo 
Apresentação e 

exploração de uma 
história subordinada 

à temática da 
inclusão 

- Realização de 
atividades alusivas 
ao tema no âmbito 
da escrita criativa e 

da expressão 
plástica; 

2.º e 3.º ciclos 
 

- Sensibilizar os discentes 
para os direitos de igualdade 
de oportunidades e não 
discriminação das pessoas 
com deficiência; 
- Aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela 
inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade; 
- Proporcionar meios que 
levem os alunos a vencerem 
as barreiras sociais geradas 
pelo preconceito; 
- Desenvolver a capacidade 
de diálogo e o interesse em 
comunicar; 
- Promover a articulação 
interdisciplinar. 

 
- Docente 
de 
Educação 
Especial; 
 
Biblioteca 
Escolar 

- Alunos 
dos 1.º, 
2.º e 3.º 
ciclos do 
Agrupame
nto 
 

3 a 7 de 
dezembro 

- Avaliar e 
refletir sobre a 
forma como 
decorreram as 
atividades; 
- Participação e 
empenho nas 
atividades; 
- Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

- Projetor; 
- Tela de 
projeção; 
- 
Computador
; 
- Material de 
desgaste. 

- 20 
euros 

- Educar para a 
cidadania como 
processo de aquisição 
de competências 
transversais; 
- Expandir a utilização 
das T.I.C. como meio de 
circulação da 
informação e construção 
de novos projetos; 
- Aumentar os níveis de 
literacia. 

- Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
- Potenciar os recursos 
existentes; 
- Promover novas formas de 
cidadania conducentes ao 
fortalecimento de uma 
identidade concelhia; 
- Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos. 

Comemoração do 
Dia Internacional da 

Pessoa com 
Deficiência 

atividades alusivas 
ao tema. 

(visionamento de 
um vídeo sobre o 

tema “Ser diferente 
é normal” Youtube) 

Exploração do 
mesmo 

 
Visualização de um 
filme de animação: 

MACROPOLIS 
(Projeto aLeR+) 

- Sensibilizar os discentes 
para os direitos de igualdade 
de oportunidades e não 
discriminação das pessoas 
com deficiência; 
- Aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela 
inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade; 
- Proporcionar meios que 
levem os alunos a vencerem 
as barreiras sociais geradas 
pelo preconceito; 
- Desenvolver a capacidade 
de diálogo e o interesse em 
comunicar; 
- Promover a articulação 
interdisciplinar. 

-Docente de 
EV e ET(2º 
ciclo e 7º e 
8º Ano) 
 
 
 
 
 
Docente de 
EV(3º ciclo) 
 
 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
 

- Alunos 
dos 1.º, 
2.º e 3.º 
ciclos do 
Agrupame
nto 
 

3 a 7 de 
dezembro 

- Avaliar e 
refletir sobre a 
forma como 
decorreram as 
atividades; 
- Participação e 
empenho nas 
atividades; 
- Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos. 

- Projetor; 
- Tela de 
projeção; 
- 
Computador
; 
- Material de 
desgaste. 

- 20 
euros 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a inclusão 
educativa e social de todos 
os alunos; 
Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio; 
Promover a identidade 

Atividades 
relacionadas com o 
desporto adaptado. 

Sensibilizar os alunos para a 
problemática da deficiência; 
Promover a socialização e 
integração das pessoas com 
deficiência através da 
atividade física; 
Promover e divulgar o 
Desporto Adaptado; 
Fomentar e incutir a aquisição 
de hábitos de prática de 
atividade desportiva e 
comportamentos de estilos de 
vida saudáveis; 

Educação 
Física e 
Educação 
Inclusiva 

Alunos do 
1º, 2º e 3.º 
Ciclo 
 

3 a 7 de 
dezembro 

Observação 
Direta e balanço 
feito pelo 
departamento 

Pavilhão 
desportivo e 
ginásio. 

 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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cultural das Escolas do 
Agrupamento; 

Expandir a utilização 
das T.I.C. como meio de 
circulação da 
informação e construção 
de novos projetos. 

Motivar e incentivar os 
alunos para a aprendizagem 
das ciências da computação 
 
 
 

Hora do Código 
Conhecer os fundamentos 
básicos da programação. 
Desmistificar a programação. 

Professores 
do 
Departamen
to de MCE  

2º e 3º 
ciclos 

Entre 3 e 9 
de 
Dezembro 

Participação e 
empenho nas 
atividades. 
 
 

Computador 
Sem 
custos 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 

Promover a identidade 
cultural da Escola. 
Proporcionar aos alunos 
situações de vivência cívica 
e de participação na vida do 
Agrupamento. 
Desenvolver estratégias que 
visem a formação integral 
dos alunos. 

Comemoração da 
Declaração dos 

Direitos do Homem 
Participação na 
Campanha da 

Amnistia 
Internacional 

Concurso da ONU 
sobre Direitos 

Humanos 
(Projeto aLeR+) 

Promover o desenvolvimento 
integral do aluno. 
Sensibilizar a comunidade 
educativa para a necessidade 
de um posicionamento crítico 
face às constantes infrações 
dos Direitos Humanos 
Incentivar à manifestação de 
opiniões fundamentadas com 
vista à promoção de uma 
cidadania ativa e solidária 

Docentes de 
HGP, 
História, 
Geografia 
 
Biblioteca 
Escolar 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos 

Entre 2 e 14 
de 
dezembro 
de 2018 
 

Empenho e 
criatividade 
demonstrados 
na realização da 
atividade 
 
Nível de 
participação 

Material de 
papelaria e 
de retrosaria 

20 € 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Aumentar a taxa de sucesso 
interna. 

Lanche com livros 
(Projeto aLeR+) 

 

Fomentar o interesse e a 
curiosidade pelas tradições 
natalícias em Portugal, 
França e Inglaterra. 
Promover o gosto pela leitura. 
Adquirir vocabulário 
específico temático. 

Câmara 
Municipal de 
Alcoutim 
 
Docentes do 
departament
o 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos 

Última 
semana de 
aulas do 1º 
período 

Empenho e 
criatividade 
demonstrados 
na realização da 
atividade 
 
Nível de 
participação 

Papel 
 
Fotocópias 
 
Impressões 

20€ 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Tornar a escola um parceiro 
ativo no desenvolvimento 
local numa perspetiva 
educativa, cultural, 
recreativa e desportiva, 
afirmando a escola como 
polo de dinamização local. 

Ida a um Musical de 
Natal – Rapunzel -  
(Teatro Politeama - 

Lisboa) 
 
 
 

- Comemorar musicalmente a 
época natalícia; 
-Desenvolver a descriminação 
e a sensibilidade auditiva; 
-Contatar visual e 
auditivamente com diferentes 
instrumentos musicais; 
- Desenvolver o saber estar 
em eventos musicais; 

Autarquia 
Departamen
to 1.º ciclo 
 

Alunos do 
agrupame
nto 
Docentes 
e não 
docentes 
 

07 de 
dezembro 

Participação e 
empenho nas 
atividades 

Autocarro 
da autarquia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Promover o gosto pela 
disciplina de Matemática. 

Jogo do 24 
(atividade em sala 

de aula) 

Desenvolver o cálculo e o 
raciocínio. 

Professores 
do 
Departamen
to de MCE  

Alunos do 
2º Ciclo 

Última 
semana de 
aulas dos 1º 
e 2º 
períodos 

Participação e 
empenho nas 
atividades. 
 
 

Jogo do 24 
Sem 
custos 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Promover o gosto pela 
disciplina de Matemática. 

SuperTmatik 
(atividade em sala 

de aula) 

Desenvolver o cálculo e o 
raciocínio. 

Professores 
do 
Departamen
to de MCE  

Alunos do 
3º Ciclo 

Última 
semana de 
aulas dos 1º 
e 2º 
períodos 
 

Participação e 
empenho nas 
atividades. 
 
 

Cartas 
SuperTmati
k 

Sem 
custos 

Educar para a cidadania 
como processo de 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 

Inter Turmas 
Basquetebol 

Desenvolver a cooperação e 
a coesão de grupo; 

Educação 
Física 

Alunos do 
2º e 3.º 

Último dia 
de aulas do 

Observação 
Direta e balanço 

Campo de 
Jogos 

50 € 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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aquisição de 
competências 
transversais 

alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio 

 
 

Melhorar as aptidões técnico-
táticas da modalidade. 

Ciclo 
 

1º período feito pelo 
departamento. 

coletivos; 
Bolas; 
Tabelas. 

Aumentar o sucesso 
escolar; 
 

Promover o gosto pela 
disciplina de FQ 

Dia da Astronomia 

Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na disciplina de FQ 
na elaboração de cartazes; 
Observação solar/noturna; 
Palestra dinamizada por 
entidade exterior 

Professor 
de FQ. 

Alunos do 
3º Ciclo; 
Comunida
de 
Escolar. 

1º Período Professor de FQ cartolinas 10€ 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Implementar medidas que 
proporcionem a todos os 
utentes da escola condições 
estimulantes de trabalho, de 
estudo e de funcionalidade 
dos espaços com vista ao 
sucesso educativo 
Potencializar os recursos 
existentes 
Promover a identidade 
cultural da Escola 

Elaboração de 
postais de Natal, 

para entregar no lar 
de Martim Longo 

 

Promover a socialização e 
integração entre gerações. 

Professora 
de EV e ET 
 
 

Alunos do 
2º ciclo 

Final do 1º 
Período 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos 

Papel 
cavalinho; 
lápis de 
cor/canetas 
de feltro 

30 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 

Festa de Natal 
 

- Comemorar a época 
natalícia; 
 
 

Associação 
de Pais da 
EBI de 
Alcoutim 

Alunos do 
1º Ciclo 
Pais e 
Encarrega
dos de 
Educação 

Final do 1º 
Período 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
 

Aparelhage
m 
Colunas; 
Microfones 
. 

0 € 

Aumentar os níveis de 
literacia; 
 Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural; 
 Educar para a 
cidadania como 
processo de aquisição 
de competências 
transversais. 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento; 
Rentabilizar /valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio. 
 

Cantar as Janeiras 
(recolha de canções 
do património oral 

alusivas à 
data/apresentação 
de canções no Lar, 

Centro de Dia e 
outros locais de 

Alcoutim e Martim 
Longo 

 

Conhecer a cultura local; 
Fomentar a relação 
escola/família/comunidade 
 
Preservar o conhecimento 
das tradições natalícias. 

Departamen
to do 1.º 
Ciclo  

Alunos do 
1.º ciclo 

Primeiras 
semanas de 
janeiro 

Cumprimento de 
regras; 
 
Avaliar e 
refletir sobre a 
forma com 
decorreram as 
atividades. 

Espaço 
escolar e 
comunitário. 

Sem 
custos 

Educar para a cidadania 
como processo de 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 

Mega Salto 
 

Promover hábitos desportivos 
para uma vida saudável; 

Educação 
Física 

Alunos do 
2º e 3.º 

Janeiro 
Observação 
Direta e balanço 

Espaços 
polidesportiv

50 € 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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aquisição de 
competências 
transversais 

alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio 

Mega Sprint 
 

Desenvolver a cooperação e 
a coesão de grupo; 
Melhorar as aptidões técnico-
táticas da modalidade. 

Ciclo 
 

feito pelo 
departamento. 

os 
 

Aumentar a qualidade 
do sucesso. 
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Concurso Nacional 
de Leitura 

Leitura de obras literárias 
selecionadas e resposta a 
questões sobre ela 

Biblioteca 
escolar 
 
Departamen
to de 
Línguas 
 
Departamen
to da 
Educação 
Pré-Escolar 
e do 1.º 
Ciclo 
 

Alunos do 
1º (3º e 4º 
anos), 2º 
e 3º Ciclo 

Fase 
Escolar 

26 de out a 
21 de dez 

2018 
 

Intermunicip
al 

7 de março 
a 30 de abril 

2019 
 

Fase 
Nacional 
25 maio 

2019 
(Braga) 

Participação e 
empenho na 
atividade. 

Fotocópias 10€ 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Aumentar a taxa de sucesso 
interna 

Comemoração da 
tradição francesa 
«La Chandeleur» 

Confeção de crêpes 
Projeto aLeR+ 
Texto sobre La 

chandeleur 

Despertar o interesse e a 
curiosidade pelas tradições 
francesas; 
Motivar para a aprendizagem 
da língua francesa; 
Adquirir vocabulário 
específico temático. 

Docentes de 
Francês do 
Agrupament
o 

Alunos do 
3º ciclo 

Fevereiro 

Participação, 
empenho e 
interesse 
demonstrados 
na realização da 
atividade 

- 20€ 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Implementar medidas que 
proporcionem a todos os 
utentes da escola condições 
estimulantes de trabalho, de 
estudo e de funcionalidade 
dos espaços com vista ao 
sucesso educativo 
Potencializar os recursos 
existentes 
Promover a identidade 
cultural da Escola 
Tornar a escola um parceiro 
ativo no desenvolvimento 
local numa perspetiva 

Elaboração de 
máscaras, sendo o 
seu próprio rosto o 

negativo do modelo. 
 

Desfile de 
máscaras, na 

escola. 

O rosto, desenvolver a 
criatividade e o sentido de 
estética. 
 

Docente de 
EV e ET (2º 
ciclo) 
 
 
 
 
 
 

Docente 
de EV e 
ET (2º 
ciclo) 
 

Março 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos 

Papel 
cavalinho 
lápis de cor 
tiras de 
gesso; tintas 
acrílicas. 

100€ 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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educativa, cultural, 
recreativa e 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Aumentar a qualidade 
do sucesso. 

Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio. 

Visita ao arquivo 
histórico de Vila 
Real de Santo 

António  
Visita ao Farol de 
Vila Real de Santo 

António 

Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na disciplina de 
HGP e História. 

Departamen
to de 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 
 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclo 

26 fevereiro 

Observação 
Direta e balanço 
feito pelo 
departamento. 

Transporte 
Fotocópias 

20 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Aumentar a qualidade 
do sucesso. 

Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio. 

Visita ao Centro de 
Investigação e 
Informação do 
Património de 

Cacela 

Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na disciplina de 
HGP e História. 

Departamen
to de 
Ciências 
Sociais e 
Humanas 
 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclo 

7 de março 

Observação 
Direta e balanço 
feito pelo 
departamento. 

Transporte 
Fotocópias 

50 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais. 
 

Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Dia Mundial da 
Poesia 

 
Sarau de poesia 
e/ou Chá das 5 
(Projeto aLeR+) 

Promover o gosto pela leitura. 

Docentes de 
português 
 
Biblioteca 
Escolar 

Alunos do 
3 ciclos 

21 de março 

Participação, 
empenho e 
interesse 
demonstrados 
na realização da 
atividade 
 

 
Sem 
custos 

Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Aumentar os níveis de 
literacia 

Implementar medidas e 
ações contextualizadas de 

combate à iliteracia, 
infoexclusão e 
analfabetismo 

 
Promover o Agrupamento 

como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 

social e educativo 

Semana da Leitura 
 (30 de abril a 3 de 

maio) 
 

Espetáculo Poético- 
tema: O trabalho 

 
 

Feira do Livro da 
Primavera 

(Projeto aLeR+) 

Promover o gosto pela leitura. 

Biblioteca 
Escolar 

 
Departamen

to de 
Línguas 

 
Departamen

to da 
Educação 

Pré-Escolar 
e do 1.º 

Ciclo 
 

1º, 2º e 3º 
Ciclo 

 
Pais e 

Encarrega
dos de 

Educação 

Fase de 
turmas: 
Até 5 de 
abril de 
2019 

 
Final: 

2 de maio 
de 2019 
(Martim 
Longo) 

Qualidade das 
performances 

Papel A4 
10 

euros 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 

Inter Turmas Futsal 
Misto 

 

Promover hábitos desportivos 
para uma vida saudável; 
Desenvolver a cooperação e 
a coesão de grupo; 
Melhorar as aptidões técnico-
táticas da modalidade. 

Docentes de 
Educação 
Física 

Alunos do 
2º e 3.º 
Ciclo 
 

 Último dia 
de aulas 2º 
período 

Observação 
direta e balanço 
feito pelo 
departamento 

Espaços 
polidesportiv
os 
 
Material  
didático 

50 
Euros 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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escola-família-meio 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Tornar as escolas parceiras 
ativas no desenvolvimento 
local numa perspetiva 
educativa, cultural, 
recreativa e desportiva, 
afirmando as escolas como 
pólos de dinamização local; 

Ida ao Cinema 
 
 

Promover relações 
interpessoais e 
sociais/trabalhos de grupo.  
 

Agrupament
o em 
parceria 
com o 
Autarquia 

1º ciclo 5 de abril 

Grau de 
participação e 
interesse nas 
atividades 

Autocarro 
da autarquia 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 

Páscoa: 
"Caça ao Ovo" 

- Assinalar a quadra pascal; 
 
 

Associação 
de Pais da 
EBI de 
Alcoutim 

Alunos do 
1º Ciclo 
Pais e 
Encarrega
dos de 
Educação 

Final do 2º 
Período 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
 

. 0 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências  
transversais;  
Aumentar os níveis de 
literacia;  
Aumentar a qualidade 
do sucesso  
 

Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos;  
Potencializar os recursos  
existentes;  
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento  

Comemoração do 
25 de Abril 

- Elaboração de 
composições sobre 
o tema da liberdade; 

- Elaboração de 
cartazes alusivos ao 

tema 
- Vinda ao 

agrupamento de 
personalidades 
ligadas ao tema 
(Projeto aLeR+) 

Motivar para a produção 
escrita /desenvolver a 
criatividade  
 

Departamen
tos de 
Línguas e 
Ciências 
Sociais e  
Humanas  
 
Biblioteca 
Escolar  
 

Comunida
de escolar  
 

24 de abril  
 

Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos  
Balanço feito 
pelo 
departamento  
 
 

Espaço da 
Biblioteca 
Escolar; 
Livros; 
Materiais  
diversos  
 
 

20 € 

Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo.  
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Implementar medidas e 
ações contextualizadas de 
combate à iliteracia, 
infoexclusão e 
analfabetismo  
Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 
 

Participação no 
Concurso “Ajudaris” 

e Concurso 
Nacional de Leitura 

(Projeto aLeR+) 

Promover o gosto pela leitura 
e pela escrita. 
 
 
 
 

Biblioteca 
Escolar  
Departamen
to de 
Línguas  
Departamen
to 1.º ciclo 
 

Alunos do 
1º Ciclo 

2.º Período 

Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos  
Balanço feito 
pelo 
departamento  

Espaço da 
Biblioteca 
Escolar; 
Livros; 
Materiais  
diversos  
 

20 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais;  
 
 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos  
alunos  
 
 

Visita de estudo 
interdisciplinar para 

os alunos do 3.º 
Ciclo (MAAT, Museu 

da eletricidade) 
 

Promover a partilha de 
informações 
 

Professores  
 

Alunos do 
3º ciclo  
 

2º Período  
 

Avaliação pelos 
professores  
envolvidos  
 
 

transporte e 
alojamento  
 

A 
definir  
 

Aumentar o sucesso e a Implementar medidas e Feira do Livro da Promover o gosto pela leitura.  Biblioteca Câmara 3º Período Nº de visitantes Tenda da  



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Agrupamento de Escolas de Alcoutim                                                                  Plano Anual de Atividades 2018/2019                 11/19 

qualidade do mesmo.  
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural  

ações contextualizadas de 
combate à iliteracia, 
infoexclusão e 
analfabetismo  
Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo  

Primavera 
(Projeto aLeR+) 

Escolar  
Departamen
to de 
Línguas  
Departamen
to 1.º ciclo 
Parceria 
com a 
Papelaria 
Livraria 
Sagres 
(Faro)  

Municipal 
de 
Alcoutim e 
Juntas de 
Freguesia  
Comunida
de 
Educativa  

 
Volume de 
vendas 

Câmara 
Municipal de 
Alcoutim 
(no caso da 
feira em 
Alcoutim) 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 
 
Potencializar os 
recursos existentes;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Incentivar o gosto pelas 
Ciências. 
 

Feira dos Minerais 

-Criar um espaço aberto aos 
alunos em que haja contacto 
com materiais. 
- Realizar atividades  
mostrando que a ciência pode 
ser divertida. 

Professores 
do 
Departamen
to de MCE  

Todos os 
ciclos 

3º Período 
(final de 
abril) 

Participação e 
empenho nas 
atividades. 
 
 

Sala 
Mesas 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio; 
Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Visita ao Oceanário 
e Pavilhão do 

Conhecimento – 
Lisboa 

(ida até Faro no 
autocarro da 
autarquia e 

deslocação a Lisboa 
de comboio – Alfa) 

Promover relações 
interpessoais e 
sociais/trabalhos de grupo.  
 

Agrupament
o em 
parceria 
com o 
Autarquia 

1.ºciclo 
Final de 
maio 

Grau de 
participação e 
interesse nas 
atividades 

Autocarro 
da autarquia 

 

Educar para os media  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio 

- História do Cinema 
– 

Construção de 
brinquedos opticos 

(flipbook e 
taumatrópio) 

- visualização de 
alguns filmes: 
viagens à lua; 

humourous phases 
oh funy faces; 

Fantasmagorie; 
daumelinchen. 

 
- Visualização do 

filme #lingo sobre as 
redes sociais e 

- Abordagem à história do 
cinema; 
- Sensibilização para o uso 
excessivo das redes sociais. 

Ed. Visual 
3º Ciclo 

Alunos do 
9º ano 

Maio /Junho 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
Observação do 
trabalho 
realizado pelos 
alunos 

- folhas 
cavalinho 
A4; 
- paus de 
espetadas, 
-material 
riscador; 
-cola  
-projector, 
-tela , 
-sistema de 
som 

Educar 
para 
os 
media  



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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debate sobre o 
mesmo, 

(Projeto aLeR+) 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

5º Concurso de 
Leitura do Baixo 

Guadiana 
(Projeto aLeR+) 

Leitura da obra literária 
selecionada e resposta a 
questões sobre ela 

Biblioteca 
escolar 
Departamen
to de 
Línguas 

Alunos do 
3º Ciclo 

Junho 2018 
Participação e 
empenho na 
atividade. 

Fotocópias 5 € 

 Aumentar os níveis de 
literacia; 
Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 
 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio; 
Promover a identidade 
cultural da Escola. 
 

Mercados (produtos 
hortícolas, doces e 

artesanato) 

Fomentar a relação 
Escola/Família/Comunidade; 
Conhecer a cultura local; 
Desenvolver diferentes 
formas de expressão e 
comunicação; 
Sensibilizar para a 
importância da reciclagem de 
materiais, da proteção do 
ambiente; 
Desenvolver a capacidade de 
improvisação. 
 

Junta de 
Freguesia 
 
Autarquia 
 
Departamen
to 1.º ciclo 
 

Alunos do 
1.º ciclo 

Final do 1.º 
período, 
Final do 2.º 
período e 
final do 3.º 
período 

Empenho nas 
atividades; 
Cumprimento de 
regras;  
Observação 
direta e balanço 
feito pelo 
departamento  

Espaço 
central das 
localidades, 
material 
diverso 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 

Festa de Final de 
Ano" 

Fomentar a relação 
Escola/Família/Comunidade; 

Associação 
de Pais da 
EBI de 
Alcoutim 

Alunos do 
1º Ciclo 
Pais e 
Encarrega
dos de 
Educação 
da EBI de 
Alcoutim 

Final do 3º 
Período 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
 

. 0 € 

Aumentar o sucesso 
escolar; 
Aumentar os níveis de 
numeracia. 
 

Promover o gosto pela 
disciplina de Matemática 

Olimpíadas de 
Matemática 

Mobilizar conhecimentos 
adquiridos na resolução de 
situações problemáticas; 
Desenvolver o cálculo e o 
raciocínio. 

Professores 
de 
Matemática 
do 3º ciclo 

Alunos do 
3º Ciclo 

1º e 2º 
períodos 

 
Professores de 
Matemática 

 
 
Fotocópias 

 
 
10€ 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 
Potencializar os 
recursos existentes;  

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Incentivar o gosto pela 
Matemática, Ciências 
Experimentais e asTIC. 

Dia da Ciência 

-Criar um espaço aberto aos 
alunos em que haja contacto 
com materiais e jogos 
matemáticos; 
-Jogar a aprender utilizando 
as TIC; 
- Realizar atividades 
experimentais lúdicas  
mostrando que a ciência pode 
ser divertida. 
 

Depart. 
MCE 

1º Ciclo 2º Período Depart. MCE 

-Salas, (TIC, 
CN, FQ); -
materiais de 
cada sala; 
-materiais 
de desgaste  

20 € 
 

Aumentar a qualidade Promover o gosto pela Dia do Pi Consciencializar os alunos Depart. Alunos do 2º Período Depart. MCE - Biblioteca 10 € 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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do sucesso 
Potencializar os 
recursos existentes;  

disciplina de Matemática para a existência de uma 
vertente lúdica no 
ensino/aprendizagem da 
matemática 

MCE 2º/ 3º 
ciclos 

- Cartolinas 
- Fotocopias 

 

Aumentar a qualidade 
do sucesso interna 

- Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
- Contribuir para a formação 
e valorização pessoal e 
profissional de todos os 
intervenientes no processo 
educativo. 

Olimpíadas da 
Biologia Júnior 

 -Dinamizar o estudo e ensino 
da s  CN nas escolas de 
ensino básico e secundário; 
- Aproximar as escolas 
básicas e secundárias às 
instituições de ensino superior 
(Universidades e Institutos 
Politécnicos). 

Professor 
de CN 

Alunos do 
3º ciclo 

2º /3º 
Períodos 

Avaliação pelo 
professor de CN 

Sem 
recursos 

Sem 
custos 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a inclusão 
educativa e social dos 
alunos; 
Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento; 

- Inter-relação de 
alunos e idosos 

através de jogos, 
executados pelos 
alunos diálogos; 
Jogos de pares 
“avô-neto” e de 
grupo; almoço 

convívio; 
- Outras atividades 
de convívio entre 

aluno - idoso 
adotado. 

Desenvolver a capacidade 
saber ser e saber estar, entre 
gerações. 
-Desenvolver o espírito de 
solidariedade/respeito pelo 
idoso. 

Professora 
de EV e ET 
(2º ciclo) 

Alunos do 
2º ciclo 

Na última 
semana de 
aulas (final 
do Ano) 

Observação 
direta, das 
atitudes e 
comportamento
s dos alunos e 
balanço em 
reunião de 
departamento. 

Lar de 
Martim 
Longo 

50€ 
 
 
 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural da Escola; 
Rentabilizar / valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio 

Inter Turmas 
Voleibol  

Promover hábitos desportivos 
para uma vida saudável; 
Desenvolver a cooperação e 
a coesão de grupo; 
Melhorar as aptidões técnico-
táticas da modalidade. 

Docentes de 
Educação 
Física 

Alunos do 
2º e 3.º 
Ciclo 
 

Último dia 
aulas do 3º 
período 

Observação 
Direta e balanço 
feito pelo 
departamento 

Campo de 
Jogos 
coletivo 

50 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Tornar as escolas parceiras 
ativas no desenvolvimento 
local numa perspetiva 
educativa, cultural, 
recreativa e desportiva, 

 
 
 
Festa de final de 
ano letivo 

Promover a 
interdisciplinaridade; 
Promover relações 
interpessoais e 
sociais/trabalhos de grupo.  
Promover a articulação 
vertical e horizontal, 
Fazer parcerias com a 

Câmara 
Municipal 
de Alcoutim 
e Juntas de 
Freguesia 
 
Comunidad
e Educativa 

 
Comunida
de 
Educativa 
 

 
 
 
Última 
semana de 
aulas 

Empenho nas 
atividades; 
Cumprimento 
de regras;  
Observação 
direta e balanço 
feito pelo 
departamento 

 
 

 
Sem 
custos 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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afirmando as escolas como 
pólos de dinamização local; 
Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as inter-relações 
escola-família-meio. 

comunidade local. 
 

 
 
 

Reflexão e 
avaliação. 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
 

Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Ação de 
sensibilização 
“Comunicar afetos” 
aos alunos do 5º 
Ano 
Ação de 
sensibilização 
“Métodos 
Contraceptivos e 
Contraceção de 
Emergência” aos 
alunos do 9º ano 
Ação de 
sensibilização 
“Infeções 
Sexualmente 
Transmissíveis” aos 
alunos do 9 ano 
Ação de 
sensibilização 
“Adolescência – 
alterações físicas e 
psicológicas” aos 
alunos do 6º ano 
Ação de 
sensibilização 
“Então é assim? À 
conversa sobre 
Sexualidade” aos 
alunos do 7º ano 
 
 
 
WorkShop de 
Ergonomia 
1º ciclo - aos alunos 
do 2º ciclo 
 - aos alunos do 3 
ciclo 
 - docentes e não 

Promover competências 
sociais que permitam a cada 
aluno refletir sobre as suas 
atitudes e comportamentos. 
Desenvolvimento de 
competências nos jovens que 
permitam escolhas 
informadas e seguras no 
campo da sexualidade. 
Contribuir para a melhoria dos 
relacionamentos afetivo-
sexuais entre os jovens; 
Conhecer a importância de 
uma vivência da sexualidade 
saudável, responsável e 
isenta de riscos 
Contribuir para a redução de 
possíveis ocorrências 
negativas decorrentes dos 
comportamentos sexuais, 
como gravidez precoce e 
infeções sexualmente 
transmissíveis (IST); 
Contribuir para a tomada de 
decisões conscientes na área 
da educação para a saúde - 
educação sexual. 
 Reconhecer a importância da 
assertividade nas relações 
amorosas como estratégia de 
prevenção das relações 
abusivas e violentas  
 
Desenvolver a consciência 
corporal, prevenir problemas 
posturais. 
Propiciar maior 
conscientização para a 
importância da prevenção das 
alterações 

Enfermeira 
do 
ACES/Sotav
ento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermeira 
e/ou 
fisioterapeut
a do ACES 
 
 
 

Alunos do 
5º ano 
 
 
Alunos do 
9º ano 
 
 
Alunos do 
9º ano 
 
 
 
Alunos do 
6º ano 
 
 
 
Alunos do 
7º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
1º, 2º e 3º 
ciclo 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Computador 

 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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docentes 
 
Ação de 
sensibilização 
acerca da higiene 
oral aos alunos do 
1º ciclo 
Ações de 
sensibilização para 
a lavagem dos 
dentes e para a 
aplicação de flúor  
Operacionalização 
do Programa 
“Cheque dentista” 
aos alunos 
abrangidos no 
programa 
Operacionalização 
do projeto "Dente a 
dente", com 
aplicação de flúor 
aos alunos do 1º 
ciclo. 
Ação de 
sensibilização sobre 
o consumo de 
substâncias 
psicoativas 
/comportamentos 
aditivos aos alunos 
do 7º ano  
 
 
Teatro Debate ”Só 
de vez em quando”. 
 
Ação de 
Sensibilização 
“Namorar com Fair 
Play” aos alunos do 
8 ano 
 
 
 
Ação “Bullying e 
ciberbullying” aos 
alunos do 2º e 3º 
ciclos 
 

musculoesqueléticas.  
Promover comportamentos 
saudáveis  
 
 
Transmitir a importância de 
lavar sempre os dentes e de 
investir numa higiene oral 
cuidada. 
 
Diagnóstico, prevenção e 
terapêutica das doenças orais 
 
 
 
Promoção da saúde oral, a 
prevenção e tratamento das 
doenças orais 
 
 
 
Fornecer aos alunos 
competências necessárias 
para lidarem com o risco 
associado ao consumo de 
substâncias psicoativas e 
outros comportamentos de 
risco 
Promover respostas 
preventivas precoces que 
fomentem a resiliência e que 
reforcem processos de 
vinculação familiar, escolar e 
social, bem como a promoção 
de competências socio 
emocionais de acordo com o 
estádio de desenvolvimento. 
 
 
Sensibilizar para os fatores de 
risco associados ao consumo 
de tabaco 
Promover comportamentos 
saudáveis. 
 
Prevenir a vitimização de 
jovens e a violência com base 
nas desigualdades de género; 
• Combater a violência no 
namoro que afeta os 

 
 
 
 
 
Higienista 
oral do 
ACES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMA/Grupo 
de teatro 
Instituto 
Português 
da 
Juventude 
Câmara 
municipal de 
Alcoutim 
 
 
Guarda 
Nacional 
Republicana 
- Escola 
Segura 

 
 
 
 
 
 
Docentes 
do 1º ciclo 
 
Alunos do 
1º ciclo 
 
 
 
Pais 
/Encarreg
ados de 
educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
7º ano 
 
 
 
 
Alunos o 
2º e 3º 
ciclo 
 
 
 
Alunos do 
8º ano 
 
 
 
 
Alunos do 
2º e 3º 
ciclo 
 
 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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Ação de 
sensibilização sobre 
primeiros socorros e 
suporte básico de 
vida aos alunos do 
4º e 9º ano 
 
 
 

elementos mais permeáveis 
da nossa sociedade; 
• Sensibilizar jovens para as 
questões da Igualdade de 
Género; 
• Eliminar estereótipos de 
género promovendo uma 
cultura de não-violência e 
cidadania participativa. 
 
Promover o conhecimento 
acerca das formas de prestar 
o primeiro socorro em 
contexto escolar;  
Transmitir a importância da 
aprendizagem de 
competências em primeiros 
socorros e suporte básico de 
vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermeira 
do ACES 
BVAlcoutim 
Proteção 
Civil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
4º e 9º 
ano 

Consolidar 
competências sociais 
necessárias à vida em 
sociedade 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 
Consolidar os contactos, 
formais e informais, com 
pais e encarregados de 
educação. 

Projeto Fitness 
Gram a todos os 
alunos da 
comunidade escolar 
Projeto 
"agrupamento 
Saudável" ao 
docentes do 
agrupamento 
 - cálculo do risco de 
doenças 
cardiovasculares a 
10 anos 
 - calculo do risco de 
diabetes a 10 anos 
 - encaminhamento 
dos casos com 
alterações  
 - acompanhamento 
da situação de 
saúde dos casos 
com alterações 
 
Projeto 
"agrupamento 
Saudável" aos não 
docentes do 
agrupamento 
- cálculo do risco de 
doenças 
cardiovasculares a 

Identificar, encaminhar  e 
vigiar os elementos da 
comunidade escola e com 
alterações da saúde física. 
 
 
Promover a saúde e o bem-
estar de toda a comunidade 
educativa 
 
 
 
 
 
 
 
Incentivar à adoção de uma 
alimentação saudável e à 
prática da atividade física 
como meio de prevenção da 
diabetes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
de 
educação 
física 
 
 
 
 
 
Enfermeira 
do ACES 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermeira 
do ACES 
 
 
 
 
Enfermeira 
do ACES 

Alunos do 
agrupame
nto 
 
 
 
 
 
 
Comunida
de escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano 

Resultados dos 
testes Fitness 
Gram 

Balança  



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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10 anos 
 - calculo do risco de 
diabetes a 10 anos 
 - encaminhamento 
dos casos com 
alterações  
 - acompanhamento 
da situação de 
saúde dos casos 
com alterações 
Ação de 
sensibilização 
“Prevenção da 
Diabetes” 

 

Consolidar 
competências sociais 
necessárias à vida em 
sociedade 

Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Potencializar os recursos 
existentes; 
Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 
Consolidar os contactos, 
formais e informais, com 
pais e encarregados de 
educação. 

Projeto "Tira as 
dúvidas? 
- entrega da caixa 
de duvidas a cada 
turma do 3 ciclo 
- realização de 1 
sessão de educação 
para a saúde 
relacionada com os 
temas colocados na 
caixa de duvidas no 
final de cada 
período a cada 
turma do 3 ciclo 

Incentivar a participação dos 
alunos do 3º ciclo a expressar 
os seus desejos e 
necessidades em relação à 
saúde e bem estar 

Enfermeira 
do ACES 

  3º ciclo  
Ao longo do 
ano 

 

Meios 
informáticos
; 
Recursos 
humanos 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
 

Promover a inclusão 
educativa e social dos 
alunos; 
Desenvolver o sentido de 
responsabilidade dos 
alunos; 
Promover uma cidadania 
ativa 

Implementação do 
Projeto de Saúde 
Mental  

Melhorar a saúde e bem-
estar. 
Beneficiar o ambiente social 
da escola com a promoção da 
saúde mental. 
Desenvolver competências 
promotoras de um estilo de 
vida saudável. 

Enfermeira 
do ACES 

 Alunos do 
2º ano da 
EB Prof. 
Joaquim 
Moreira. 

Ao longo do 
ano 

Participação dos 
alunos 

Meios 
informáticos
; 
Recursos 
humanos 

 

Aumentar a qualidade 
do sucesso 

Motivar e incentivar os 
alunos para a aprendizagem 
das ciências  
Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
níveis educativos 

Problema do mês 

- Promover o raciocínio lógico 
abstrato e o cálculo.   
-Consciencializar os alunos 
para a existência de uma 
vertente lúdica no 
ensino/aprendizagem das  
Ciências. 
-Escolher uma estratégia 
adequada à resolução de um 
problema. 

Professores 
do 
Departamen
to de MCE 
 
Biblioteca 
escolar  

Alunos do 
2º e 3 
Ciclos 

Ao longo do 
ano letivo 
 
 

Avaliação feita 
pelos 
professores do 
Departamento 
MCE (soma das  
pontuações dos 
meses) 

 
Fotocópias 

 
15€ 
(5€ + 
5€ - 
prémio
s para 
os 
primeir
os 
classifi
cados) 

Educar para a cidadania 
como processo de 

Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 

Visita a museus do 
Concelho ou 

Promover a partilha de 
costumes entre diferentes 

Departamen
to de 

Alunos do 
2º e/ou 3º 

A definir  
 

Participação e 
empenho nas 

Autocarro  
 

A 
definir  



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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aquisição de 
competências 
transversais;  
Aumentar a qualidade 
do sucesso  

materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio;  
Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo  

museus gratuitos 
(Ex.: Núcleo 

Museológico de 
Mértola) 

 

culturas  
 

Ciências 
Sociais e 
Humanas  
 

Ciclo  
 

atividades  
 

 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Aumentar a qualidade 
do sucesso. 

Tornar a escolar um 
parceiro ativo no 
desenvolvimento local numa 
perspetiva educativa, 
cultural, recreativa e 
desportiva, afirmando a 
escola como pólo de 
dinamização local; 
Aumentar a taxa de sucesso 
interna. 

Intercâmbio Escolar 
com o Collège 
Saint-Laurent 
aLeR+  - Jules 
Verne; Henri le 

navigateur; 
Concurso da ONU 

sobre Direitos 
Humanos 

(Projeto aLeR+) 

Promover encontros e 
intercâmbios entre 
comunidades educativas 
Explorar experiências 
pessoais 
Desenvolver a autonomia, o 
espírito crítico e cooperação 

Departamen
to 
de Línguas 

Alunos do 
3º Ciclo 
Pais e 
encarrega
dos de 
educação 
 
Câmara 
Municipal 
de 
Alcoutim 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Avaliação nas 
reuniões de 
Departamento 
 
Participação e 
organização nas 
atividades 
 
Preenchimento 
de questionários 

Recursos 
humanos e 
materiais 
das escolas 
e da 
Autarquia 

6500€ 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Promover a coerência, 
articulação e 
sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos 
Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Exposições 
Biobibliográficas e 

Temáticas 
(Projeto aLeR+) 

Promover o gosto pela leitura 

Biblioteca 
Escolar 
 
Departamen
tos 
Curriculares 

Comunida
de 
Educativa 

Ao longo do 
ano letivo 

Número de 
alunos visitantes 

Papel A4 
 
Fotocópias 
Cola 

20 € 

Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 
Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais 

Promover a identidade 
cultural das Escolas do 
Agrupamento 
Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Encontros com 
Escritores 

(Projeto aLeR+) 
 

Promover o gosto pela leitura. 

Biblioteca 
Escolar 
Departamen
to de 
Línguas 
e do 1.º 
Ciclo 

1º, 2º e 3º 
Ciclos 

Ao longo do 
ano letivo 

Qualidade das 
interações dos 
alunos com os 
convidados 

Papel A4 
 
Cartolinas 
Impressões 

50 € 

Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural 

Promover o Agrupamento 
como pólo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Contos com reflexão 
(Projeto aLeR+) 

Promover o gosto pela leitura 
Biblioteca 
Escolar 

Comunida
de 
Educativa 

Ao longo do 
ano letivo 

Índice de 
requisições 

Blogue da 
Biblioteca 
Espaço da 
Biblioteca 

5€ 

Aumentar os índices de 
leitura como forma de 
valorização cultural  

Promover o Agrupamento 
como polo de inovação e de 
desenvolvimento cultural, 
social e educativo 

Ateliês de escrita 
criativa 

(Projeto aLeR+) 
Promover o gosto pela leitura 

Biblioteca 
Escolar 

Comunida
de 
Educativa 

Ao longo do 
ano letivo 

Índice de 
requisições 

Blogue da 
Biblioteca 
Espaço da 
Biblioteca 

5€ 

Aumentar o sucesso e a 
qualidade do mesmo 

 
Aumentar os índices de 
leitura como forma de 

Promover a coerência, 
articulação e 

sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos 

 

Concursos Literários 
Externos 

 

Promover o gosto pela leitura 
e pela leitura 

Biblioteca 
Escolar 

 
Departamen

to de 

1º, 2º e 3º 
Ciclo 

Ao longo do 
ano letivo 

Número de 
participantes 

 
Qualidade dos 

textos 

Papel A4 
 

Impressões 
 

Envelopes 

20 € 



Metas Objetivos (PEE) Atividades 
Produto 

Objetivos específicos Dinamizado
res 

Intervenie
ntes 

Calendariza
ção 

Avaliação  Recursos Previs
ão de 

custos 
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valorização cultural  Implementar medidas e 
ações contextualizadas de 

combate à iliteracia, 
infoexclusão e 
analfabetismo 

 
Aumentar os resultados 

académicos decorrentes da 
avaliação externa 

 
Aumentar a taxa de sucesso 

interna (i.e. com maior 
índice de níveis positivos a 

todas as disciplinas) 

Línguas 
 

Departamen
to do 1º 

Ciclo 
 

produzidos  
Selo 

Educar para a cidadania 
como processo de 

aquisição de 
competências 
transversais;  

 
Expandir a utilização 

das TIC como meio de 
circulação da 

informação e construção 
de novos projetos  

Promover a coerência, 
articulação e 

sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos 

 
Implementar medidas e 

ações contextualizadas de 
combate à iliteracia, 

infoexclusão e 
analfabetismo 

Formação de 
Utilizadores: 

 
Peddy Paper 

Desenvolver competências de 
literacia da informação 

Biblioteca 
Escolar 

1º, 2º e 3º 
Ciclo 

Ao longo do 
ano letivo 

Melhoria na 
performance da 

utilização da 
Biblioteca 
Escolar 

Fotocópias 
 

Blogue da 
Biblioteca 

3 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 

aquisição de 
competências 
transversais;  

 
Expandir a utilização 

das TIC como meio de 
circulação da 

informação e construção 
de novos projetos  

Promover a coerência, 
articulação e 

sequencialidade entre os 
quatro níveis educativos 

 
Implementar medidas e 

ações contextualizadas de 
combate à iliteracia, 

infoexclusão e 
analfabetismo 

Literacia da 
Informação e dos 

media 
 

Peddy Paper 
 

Um modelo de 
pesquisa e 

tratamento da 
informação Big 6 

Desenvolver competências de 
literacia da informação 

Biblioteca 
Escolar 

1º, 2º e 3º 
Ciclo 

Ao longo do 
ano letivo 

Melhoria na 
performance 

das 
capacidades de 

pesquisa e 
tratamento de 

informação 

Papel A4 
 

Blogue da 
Biblioteca 

 
Facebook 

3 € 

Educar para a cidadania 
como processo de 
aquisição de 
competências 
transversais; 
Aumentar os níveis de 
literacia; 
Aumentar a qualidade 
do sucesso. 

Rentabilizar/valorizar os 
recursos humanos e 
materiais, disponíveis no 
meio, como forma de 
estreitar as interrelações 
escola-família-meio 

Ações de 
Formação: 

"Apoio familiar ao 
estudo" 

 
"Controlo parental 

no acesso à 
internet" 

 
"Bullying" 

Dotar os Pais e EE de 
competências que permitam 
melhorar o acompanhamento 
prestado aos 
filhos/educandos 
Fomentar a relação 
Escola/Família/Comunidade; 

Associação 
de Pais da 
EBI de 
Alcoutim 

Encarrega
dos de 
Educação 
 

Ao longo do 
ano letivo 

Participação e 
empenho nas 
atividades 
 
Impacto da 
formação 
 
 

Formadores 
 
Sala da 
Escola 

 

 


