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I – Parte
Introdução
A situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos
materiais e das atividades. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual é um desafio extra presente neste ano letivo.
O Plano Anual de Atividades assume-se como um “documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de
programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução”. É um documento flexível, podendo verificar-se a necessidade da sua
reformulação ao longo do ano letivo, permitindo a integração de iniciativas que surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que obtenham parece favorável em Conselho
Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral devidamente planificadas pelos seus proponentes.
Princípios Educativos valorizados:
- Promoção da educação para a liberdade, autonomia e responsabilidade;
- Promoção da educação para o desenvolvimento integral;
- Promoção de uma cultura de inclusão e solidariedade;
- Valorização da cooperação e abertura ao meio;
- Valorização da dimensão europeia da Educação.
Os órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, Barcelinhos contratualizaram com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares,
um contrato de autonomia para o desenvolvimento do Projeto Educativo, ao abrigo da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, renovado anualmente.
Pretende-se com este projeto atingir as metas globais que a seguir se discriminam:
1) Valorizar a escola pública, enquanto instituição plural, multicultural e inclusiva;
2) Desenvolver o currículo escolar tendo por objetivos prioritários a melhoria das experiências educativas dinamizadas e o incremento da aprendizagem dos
alunos;
3) Acompanhar de forma eficaz o percurso escolar dos alunos, na perspetiva de promoção da qualidade educativa e no adequado enquadramento educativo e
curricular, em consonância com os interesses e necessidades dos alunos, de forma a assegurar o cumprimento, com sucesso, do percurso escolar educativo;
4) Aprofundar a autonomia através da elaboração conjunta do Regulamento Interno, Projeto Educativo e Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular com
uma identidade comum que possam ser reconhecidos e partilhados por todas as escolas.
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Objetivos operacionais (cláusula 2ª do Contrato de Autonomia)
1. Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores com as consequências respetivas na organização do tempo, do espaço, dos métodos de
ensino, dos materiais e da avaliação de todos os elementos organizativos, no respeito pelos objetivos do sistema nacional de educação;
2. Aumentar/consolidar as taxas do sucesso escolar, de transição/aprovação:
a) No 1.º ciclo nos 98%;
b) No 2.º ciclo de 96% para 98%;
c) No 3.º ciclo de 88% para 92%;
3. Aumentar as taxas de sucesso pleno:
a) No 1.º ciclo, de 93,5% para 96%;
b) No 2.º ciclo, de 77,0% para 83%;
c) No 3.º ciclo de, 63,4% para 70%;
4. Adaptar e diversificar as ofertas formativas no 2.º e 3.º ciclo, criando vias adequadas às necessidades e expetativas de formação dos alunos, despertando e
desenvolvendo aptidões em diferentes atividades vocacionais direcionadas para diferentes perfis de alunos, no respeito pelos objetivos do sistema nacional de educação.
5. Integrar as componentes locais e regionais no currículo dos alunos na área disciplinar de Estudo do Meio, no 1.º ciclo, na disciplina de História e Geografia de Portugal,
no 2.º ciclo, e nas disciplinas de História e Geografia, no 3.º ciclo, respeitando os núcleos essenciais definidos a nível nacional.
6. Desenvolver ao longo do ensino básico mecanismos de diferenciação pedagógica no apoio à aprendizagem e desenvolvimento de métodos de estudo, complementares
à matriz curricular de cada ano de escolaridade.
7. Aumentar as taxas de sucesso, no 2.º e 3.º ciclo, nas disciplinas de:
a) Inglês de 83,6% para 90%;
b) Português de 83,2% para 90%;
c) Matemática de 80,2% para 86%.
8. Desenvolver mecanismos de recuperação de aprendizagens em disciplinas nas quais os alunos não obtiveram sucesso em finais do ano letivo e que condicionam a
transição dos mesmos.
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9. Atingir ou aproximar o abandono escolar de 0%.
10. Dinamizar as valências terapêuticas e apoios (terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia) para alunos com necessidades educativas especiais, desenvolvida por
técnicos especializados do Centro de Recursos para a inclusão (CRI).
11. Debelar situações económico-sociais que condicionem o acesso e sucesso escolar estabelecendo, quando necessário protocolos de colaboração com outras
instituições e associações da comunidade local.
12. Organizar os horários do pessoal docente de forma a assegurar a totalidade das aulas previstas nos horários dos alunos: Aproximar a taxa de realização de aulas a 100%.
13. Estabelecer protocolos de colaboração com outros estabelecimentos, instituições de ensino superior e associações profissionais tendo em vista o desenvolvimento do
plano de formação do pessoal docente e não docente.
14. Estabelecer protocolo de colaboração com instituição de ensino superior visando o apoio externo no desenvolvimento do processo de autoavaliação institucional e
implementação de projetos de melhoria.
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Prioridades de intervenção expressas no Projeto Educativo
Um plano de atividades é um instrumento que expressa globalmente as intenções da escola na realização de um conjunto de ações que motivem toda a comunidade
educativa para a concretização de um projeto comum. Tendo em conta os princípios educativos:

A.

Melhoria do Processo Ensino Aprendizagem e Qualidade do Sucesso

O Agrupamento de Escolas presta um serviço público, no qual o acesso à escola expressa-se pela não discriminação de qualquer espécie e pela obrigação de garantir igual
acesso a todas as crianças e jovens. Relativamente ao sucesso educativo, de todos e de cada um dos alunos, é um objetivo incontornável deste Agrupamento e concretiza-se
pela qualidade das políticas educativas e do currículo desenvolvido em que se insere, quando necessário, a oferta de vias educativas e formativas alternativas.

B.

Reforço do Desenvolvimento pessoal e social dos alunos (Saber Estar e relacionar-se com os Outros)

A escola, independentemente da via de formação que os alunos prossigam, tem por missão formar cidadãos autónomos, responsáveis, solidários e dotados de espírito crítico
e criativo. A educação na e para a cidadania, valorizando a compreensão do outro no respeito pelos valores do pluralismo e compreensão mútua, é um objetivo da escola pelo
que entendemos como fundamental dar maior intencionalidade aos domínios de educação para a cidadania e do desenvolvimento sustentável.

C.

Fomento da participação na relação Escola/Família/Comunidade

Para tornar os estabelecimentos de educação e ensino mais próximos das famílias e da comunidade em que se inserem, dando visibilidade ao trabalho ai desenvolvido, tornase necessário melhorar os canais de comunicação e, definir processos de divulgação das atividades constantes no Plano Anual de Atividades. O conhecimento da realidade
envolvente por parte dos docentes e não docentes é, também, prioritário para o estreitar de parcerias com outras instituições locais que possam colaborar com os
estabelecimentos.

Plano Anual de Atividades 2020 | 2021

6

Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo
As atividades de Animação e Apoio à Família na educação pré-escolar (AAAF) e as Atividades da Componente de Apoio à Família no 1.º ciclo do ensino básico (CAF) são
definidas em colaboração com os pais no início do ano letivo. Estas abrangem os períodos: anterior às 9.00h, o horário do serviço de refeição e o período após as 16h00m na
educação pré-escolar e após as 17h30m no 1.º ciclo; englobam ainda os períodos das interrupções letivas, excetuando o período do mês de agosto.
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo
Interrupção
letivas
Natal,
Carnaval,
Páscoa
Final de ano

Projeto
Educativo

Atividade

- Atividades livres (dentro do possível,
sempre que o tempo o permita, no
recreio exterior);
- Visionamento de CDs;
- Jogos tradicionais;
- Atividades escolhidas pelas crianças;
- Ateliers de pintura, modelagem;

Objetivos operacionais

 Promover momentos lúdicos de imaginação e expressão;
 Promover o fruir por parte da criança, aliado à sua
segurança e bem-estar;
A
B
C

- Músicas e danças livres;
- Dramatizações/ teatro e canções…

 Desenvolver a motricidade global.

*

Crianças da
Educação Préescolar inscritos
nas AAAF

Dinamizadores
- Associações de
pais/juntas de
freguesia
- Animadores
(Supervisão das
educadoras titulares de
turma)

 Privilegiar a livre escolha e a brincadeira espontânea;
 Valorizar os saberes e a cooperação da Comunidade,
proporcionar momentos de diversão, intercâmbio e
convívio;

- Visitas a locais de interesse

Destinatários

Alunos do 1.º ciclo
do ensino básico
inscritos na CAF

- Associações de
Pais/Juntas de
Freguesia

**

- Animadores
(Supervisão dos

coordenadores de
estabelecimento e
docentes)

Orçamento/
Fonte de
Financiamento

Gestão da
responsabilidade
das autarquias e
associações de
pais com a
comparticipação
da Câmara
Municipal de
Barcelos

Gestão da
responsabilidade
das associações
de pais/juntas de
freguesia com a
comparticipação
dos pais.

* Toda a atividade de risco ou realizada no exterior da escola carece de conhecimento e autorização dos encarregados de educação e de um seguro específico com as normas previstas no artigo
34.º da Portaria n.º 413/99, de 8 de junho, sendo este da responsabilidade da entidade promotora, com conhecimento e concordância dos Enc. Educação das respetivas condições da apólice.

** O número de animadores externos deve ser reduzido ao máximo e, sempre que possível, apenas um com competências diversificadas.
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Projetos de Desenvolvimento Curricular – Pré-Escolar

Projetos de Desenvolvimento Curricular
Data de
realização

Orçamento/
Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

Crescer / Brincar / Aprender
- Despertar o gosto pela ciência
- Estabelecer a interdisciplinaridade.
- Desenvolver o espírito crítico através da observação e
manipulação experimental de materiais.
-Desenvolver o gosto pela resolução de problemas levando as
crianças a questionar e experimentar.

“Ciências a brincar”

A
B
C

Ao longo do
ano letivo
Literacia: “Leitura em Vai e Vem em
Articulação com as Famílias”
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Todas os docentes
Todos os alunos dos JI da educação préescolar

Sem custos

- Promover o gosto e prazer pela leitura.
- Exploração do carácter lúdico da linguagem oral e escrita.
- Sensibilizar as famílias / comunidade para o uso e
importância dos livros.
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Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1.º ciclo

Atividades de Enriquecimento Curricular
Data de
realização

Atividade

Ao longo do Atividades Lúdico – Expressivas e
ano letivo Desportivas

Projeto
Educativo

A
B

Objetivos operacionais

Destinatários

- Desenvolver na criança formas pessoais de expressar o
seu mundo interior e de representar a realidade, despertar a
imaginação e a criatividade, utilizando a manipulação e a
experiência com materiais, formas e cores, utilizando meios
de expressão gráfica, plástica, dramática e desportiva;
Alunos do 1.º Ciclo
- Valorizar as expressões culturais locais, como resposta aos
interesses e às necessidades dos alunos e das famílias,
criando oportunidades de experiências novas, ricas e
diversificadas que contribuam para a formação integral dos
alunos.

Dinamizadores

Técnicos
contratados e
Professores do
agrupamento de
escolas

Orçamento

A definir

Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular – 2.º e 3.ºciclos

Desporto Escolar / Atividade Interna- Ed. Física
Data de
realização

Atividade

1.º Período

Formação de Juízes Árbitros do
Desporto Escolar, nas modalidades
de BTT, canoagem e badminton
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Projeto
Educativo
A
B

Objetivos operacionais
- Conhecer o regulamento específico da modalidade e saber
aplicar em situações de jogo.

Destinatários

Dinamizadores

Alunos do 2.º e 3º
Ciclos

Todos os
professores com
grupo equipa do
desporto escolar

Orçamento

100 €
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Desporto Escolar / Atividade Interna- Ed. Física
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Corta-mato Escolar

Peddy Paper Escola Verde

Final
1.º período

Torneios Desporto Escolar:
- Badminton

Final
2.º período

Torneios Desporto Escolar:
- BTT-XCO

Final
3.º período

Torneios Desporto Escolar:
- Canoagem

Ao longo do
ano letivo

Destinatários

Dinamizadores

- Conhecer e valorizar a prática do atletismo como fator de
desenvolvimento pessoal e de melhor qualidade de vida;
- Desenvolver as capacidades motoras básicas. Aumentar a
aptidão física.

Professores de
Educação Física

A
B

-Tornar a Escola num exemplo de sustentabilidade, Alunos 7º, 8º e 9º
particularmente para a comunidade escolar.
anos

Professores de
Educação Física
em articulação com
Professores de
Cidadania

A
B

- Proporcionar aos alunos a prática da modalidade

(Contexto de aula)

Ao longo do
ano letivo

Objetivos operacionais

Alunos do 2.º e 3.º
Ciclos

Professores de
Educação Física

Badminton – Iniciados masc/fem

Professor
Mário Gomes

Badminton- Infantis masc/fem

Professores Carmo
Remelhe e
Hugo Meireles

BTT-XCO – Vários mistos

Canoagem - Iniciados masc/fem

Canoagem - Infantis masc/fem
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A
B
C

- Promover a prática desportiva;
- Combater a obesidade e o sedentarismo dos jovens;
- Melhorar a aptidão física e disponibilidade para a prática
desportiva;
- Incutir nos jovens a prática da atividade física;
- Melhorar o espírito de solidariedade entre todos os
praticantes da atividade física.

Alunos inscritos no
Grupo Equipa

Professor
João Soares

Orçamento

150 €

Desporto
Escolar

Professor
Hugo Teixeira
Professor
Jorge Lopes
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Desporto Escolar / Atividade Interna- Ed. Física
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

Professor
Pedro Marques

Gira-Volei – Vários mistos

Clube Europeu “Os Catitas”
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Atividades Europeias:

Ao longo do
ano letivo

- Manutenção do Blog do Clube
Europeu.
- Trabalho com um grupo de 5 alunos
com dificuldades de aprendizagem /
uma hora semanal no âmbito do tema
de trabalho:
“Pacto Ecológico Europeu - O
Transporte Ferroviário promove a
mobilidade sustentável”
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Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

 Promover, com apoio das entidades competentes, ações
de dinamização tendentes a uma melhor informação
sobre:

- Participação em Concursos Europeus
/ solicitações da coordenação nacional
do Clube Europeu, tendo como tema
de trabalho: “Europa, casa da
Democracia”
- Intercâmbios Culturais com Escolas
(Holanda, França, Itália e Espanha) Via Internet.

Objetivos operacionais

 A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais,
económicos, etc.);

150 €

 As instituições Europeias (estrutura, funcionamento,
objetivos, etc.);
A
B
C

Orçamento do
Clube

 Os Estados Membros da União Europeia e do
Conselho da Europa (a vida política, social, cultural,
etc.);
 Os objetivos da integração europeia;
 Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu,
nas suas semelhanças e nas suas diferenças;

Alunos /
Professores

 Contribuir para uma tomada de consciência relativamente
a interdependência europeia e mundial.
Comunidade
Escolar

11

Clube Europeu “Os Catitas”
Data de
realização

17 dezembro

Projeto
Educativo

Atividade

10.º Natal Solidário

B
C

“Semana da Europa / Alterações
climatéricas, um desafio para a
Europa ”
11 a 15 maio
- Conferência sobre a Europa tendo
como tema de debate:
“Pacto Ecológico Europeu - O
Transporte Ferroviário promove a
mobilidade sustentável” - Online

A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

 Proporcionar momentos de atividades lúdicas;
 Promover o convívio na comunidade escolar.

 Sensibilizar a restante comunidade escolar para a
problemática Europeia;
 Promover o gosto pela investigação, pela ação no terreno
e pelo trabalho de grupo;
 Desenvolver a criatividade, a iniciativa, organização e
autonomia.

Sem Custos

50 €

O Plano de actividades do Clube, será reajustado de acordo com a evolução da pandemia ao logo do ano lectivo.
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Clube de Teatro
Data de
realização

Atividade

Ao longo do
ano letivo

Artes Dramáticas:
- Sessão de motivação/formação sobre
"A importância do Teatro no
desenvolvimento dos jovens";
- Jogos de atenção/concentração com
objetos;
- Exercícios de expressão corporal para
desenvolvimento da consciência
cinética;
- Jogos dramáticos;
- Realização de atividades individuais e
coletivas, orais e escritas;
- Jogos de cooperação e exercícios de
expressão corporal da promoção da
concentração e da focalização;
- Visionamento de vídeos/filmes e
assistência a espectáculos;
- Mobilização da experiência afetiva e
sensorial dos alunos na construção de
pequenas cenas;
- Exercícios de respiração, colocação e
projeção da voz;
- Tarefas conducentes à construção de
ambientes cénicos;
- Jogos de improvisação e
dramatização.
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Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

A
B
C

- Desenvolver projetos de expressão dramática em trabalho
em grupo, articulando diferentes saberes, organizando
recursos, procedimentos e expectativas, valorizando o
empenho, a cooperação e a criatividade;
- Contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio emocional,
do pensamento crítico, do corpo e da mente através de jogos
teatrais e técnicas, tendo como resultado a formação dos
alunos inserindo-os num contexto cultural.

Destinatários

Alunos do Clube de
Teatro
Comunidade Escolar
Comunidade
Educativa

Dinamizadores

Orçamento

Professora
Ernestina Braga
Com colaboração
do Dep
Expressões

A definir

13

3.º período

Artes Dramáticas:
- Visualização de algumas peças de
teatro e musicais de Filipe La Féria;
- Pesquisa sobre a história de D.Inês
de Castro;
- Visualização do filme "Pedro e Inês"
de António Ferreira, adaptado a partir
do romance de Rosa Lobato Faria: "A
trança de Inês";
- Leitura expressiva da peça sobre a
história de D. Pedro e D. Inês de
Castro, escrita pelos alunos em
contexto de sala de aula;
- Apresentação de espectáculos
Teatrais na escola:
“A história de Inês de Castro”.

Oficina de Escrita / Revista do Agrupamento
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo

Atividade

Oficina de escrita - Revista Hera
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Projeto
Educativo

A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

- Potenciar o gosto pelo jornalismo através da pesquisa e
produção de informação, utilizando tecnologias apropriadas;
- Proporcionar aos alunos hábitos de reflexão, espírito crítico,
respeito e entendimento pela opinião dos outros;
Comunidade escolar
- Desenvolver o gosto pela leitura.
- Estimular a participação de toda a comunidade escolar na
elaboração da Revista do Agrupamento - “Hera”

Dinamizadores

Professor
Artur Sousa

Orçamento

3900 €

Alunos do 3.º Ciclo
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Webrádio Escolar RR
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo

Atividade

Projeto
Educativo

WebRádio dar continuidade ao
projeto:
- Gravação de emissões para
estabelecer uma comunicação
interativa no ambiente educacional,
num trabalho cooperativo e de
cooperação na partilha de
informações/notícias;
- Execução de alinhamento musical
com recurso ao software “Zara Rádio”
e divulgando as emissões e atividades
em diferentes suportes;
- Dinamizar atividades em contexto de
E@D.
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A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

- Prestar serviço à comunidade educativa, privilegiando o
trabalho colaborativo entre os alunos, assim como uma
resposta global de articulação com todas as atividades da
escola;
- Promover o gosto pela escola e pelas atividades escolares e
culturais;
- Desenvolver a capacidade de persistência no trabalho à
distância;
- Divulgar atividades através da plataforma Google Classroom;
Comunidade
- Promover a inclusão dos pares para melhoria e aprofunda
Educativa
mento de saberes;
- Aprofundar conteúdos e desenvolver competências no
âmbito da leitura, oralidade e escrita, baseadas em temáticas
abordadas dentro e fora da sala de aula;
- Promover o trabalho de entreajuda com todos os agentes da
comunidade educativa.

Dinamizadores

Orçamento

Professores
Fernando Pinto,
Emília Vintena e
Alice Fonseca
100 €

15

Clube Erasmus
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

“Fit for life - Prevention and
preparation for a modern
Europe”
País coordenador: Alemanha
Países parceiros: Portugal, França,
Roménia, Polónia e Itália
Ao longo do
ano letivo

“Fiers d'être européens !”
País coordenador: França
Países parceiros: Portugal,
Alemanha, Letónia, Polónia e Itália

“How Roman are you?”
País coordenador: Alemanha
Países parceiros: Portugal, Grécia,
Espanha, Croácia e Itália
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A
B
C

Objetivos operacionais
- Educar para a Igualdade e Género;
- Motivar para a aprendizagem das disciplinas de Inglês,
História, Geografia, Físico-Química, Ciências Naturais,
Educação Visual, Português e Cidadania e Desenvolvimento;
- Despertar o espírito científico;
- Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos;
- Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos;
- Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o
desenvolvimento da cidadania;
- Dinamizar a escola como centro de cultura e de saber;
- Partilha de conhecimentos sobre diferentes sistemas de
ensino;
- Formar jovens conscientes dos seus direitos e deveres, que
valorizem a participação ativa no projeto de construção
europeia;
- Desenvolver uma identidade europeia assente num conjunto
de valores e no sentimento de pertença em relação à Europa.

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

Professores:

Alunos 3.º ciclo

Cláudia Gomes,
Jorge Martins,
Cândido Leite

Erasmus+

Equipa Erasmus+
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Clube da Robótica
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Reutilizar componentes eletrónicos
Ao longo do
ano letivo

Conceção e construção de robôs;
Programação de computadores e
microcontroladores;

A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

- Programar um robô – software/programação;
- Explorar sistemas pré-montados (sentir), pesquisar (planear),
construção de novos (executar);
- Estimular a criação de atividades e projetos na área da
robótica, divulgando seus resultados para a comunidade
Professora
Comunidade Escolar
educativa;
Lídia Martins
- Motivar para as competições robóticas;
- Incentivar a comunidade escolar para as áreas de
programação e robótica como área transversal e área a ser
incluída nos currículos escolares (algoritmos e programação).

Orçamento

500 €

Projeto “CANECAS”
Data de
realização

23 abril

Atividade

Apresentação de livro “Conto
redondo: Uma Caneca Mágica”

Participação no “ 2º Art'In LimaCaminhos da Espiritualidade:
Data a definir
Cultura, História e Património” ,
organizado pela Ponte de Lima
Participação na Feira Medieval de
Junho
Barcelos
Julho/Agosto

Projeto
Educativo

Participação na Feira de Artesanato
de Barcelos
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A
B
C

C

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento

- Articulação inter escolas – Atividade criativa entre as artes e
a literatura. Projeto Canecas

Comunidade
educativa

Rosa Viana e
Jorge Martins e
Helena Vilas Boas, Subsidiado
em parceria com a pela Câmara
Câmara Municipal

- Divulgar o Projeto Canecas;
- Aproximar a Instituição da comunidade e de outras
entidades.

Alunos do CAA

Professores
Rosa Viana e
Jorge Martins

Sem custos

- Divulgação do Projeto Canecas à comunidade.

Comunidade
educativa
Comunidade
educativa

Sem custos

- Divulgação do Projeto Canecas à Comunidade.

Professores
Rosa Viana e
Jorge Martins em
parceria com a
Câmara Municipal
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Clube Instrumental Orff
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo

Atividade

Atividades lúdicas de caris-musical,
divulgadas semanalmente através
da plataforma Google Classroom.
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Projeto
Educativo

A
B
C

Objetivos operacionais
- Aprofundar, reforçar e enriquecer as aprendizagens
essenciais;
- Promover a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem;
- Valorizar a interdisciplinaridade e a interculturalidade;
- Promover a autoestima e a socialização;
- Desenvolver a capacidade de concentração;
- Estimular a capacidade de trabalho e o espírito de
superação;
- Promover o gosto pela escola e pelas atividades escolares;
- Cultivar o gosto pela música;
- Desenvolver a capacidade de persistência no ensino à
distância;
- Divulgar e realizar atividades de caris-musical, através da
plataforma Google Classroom.

Destinatários

Alunos 2.º ciclo

Dinamizadores

Professores
Alice Fonseca e
Fernando Pinto

Orçamento

Sem custos
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Educação para a Cidadania – Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

Pré-Escolar e 1.ºciclo
Educação ambiental
- Separação de lixo
Ao longo do - Reciclagem
ano

A
B
C

- Projeto Economia Circular

Ao longo do
ano letivo

12 a 16 de
outubro

Educação ambiental
- Recolha de tampinhas

Saúde
- Semana da alimentação (projeto Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania)
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B
C

A
B
C

- Incentivar a separação do lixo e utilizar corretamente os
Crianças do JI de
ecopontos
Courel, Remelhe
- Estimular e exercitar a criação artística reutilizando materiais;
Barcelinhos
- Utilização de materiais de reciclagem para criar coisas
novas/ dar-lhes nova utilidade.
- Promover conhecimentos que levem a mudança de valores e
atitudes ambientais adequadas ao quotidiano;
- Promover boas práticas de sustentabilidade;
JI de Barcelinhos
- Promover aprendizagens transversais.

- Sensibilizar para problemáticas relacionadas com a saúde;
- Promover hábitos de entreajuda;
- Incentivar a recolha seletiva de materiais.

J.I. Várzea, Remelhe

Docentes titular de
turma

Sem custos
Docentes,
Assistentes
operacionais
Freguesia de
Barcelinhos

Docentes(titular de
turma)

- Sensibilizar os alunos para a importância de uma
alimentação racional.
- Desenvolver hábitos de higiene e saúde alimentar.
Professores e
- Reconhecer a importância da prática de uma alimentação
Alunos das EB e dos
Educadoras
variada e equilibrada.
JI.
- Reconhecer a importância da água na alimentação e higiene;
- Promover hábitos alimentares saudáveis;

Sem custos

Sem custos
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

15 outubro

Atividade

Saúde
- Dia Mundial da Bengala Branca

Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

A
B
C

- Desenvolver valores de cidadania, tolerância, solidariedade e
Crianças de JI de
respeito pelos outros.
Courel

Docente titular de
turma

A
B
C

- Desenvolver nos alunos espírito de partilha e solidariedade
para com os outros.

Direitos Humanos
17 outubro

Data a
definir

20
novembro

20
novembro

- Dia Mundial da Luta Contra a Pobreza
e Exclusão Social

Educação ambiental
- Projeto água segura

Direitos Humanos
- Comemoração do Dia dos Direitos
Internacionais da Criança

Igualdade de género
- Dia Nacional do Pijama

A
B

A
B
A
B
C

Direitos Humanos
3 dezembro

- Comemoração do dia internacional da
pessoa com deficiência

A
B

Direitos Humanos
30 janeiro

- Comemoração do Dia Escolar da Não
Violência e da Paz: Visualização de um
filme e debate de Ideias.
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A
B

- Identificar a origem da água, a sua importância e o ciclo
hidrológico.
- Identificar os principais problemas associados à água que
afetam a humanidade.
- Reconhecer a importância da existência dos direitos da
criança;
- Conhecer situações de carência no mundo;
- Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos;
- Desenvolver as capacidades de observação e atenção.
- Sensibilizar as crianças para os valores
- Desenvolver a noção de igualdade de direitos para todas as
crianças.
- Motivar para uma maior compreensão dos assuntos relativos
à deficiência;
- Mobilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bemestar destas pessoas;
- Sensibilizar para a igualdade de direitos.
- Sensibilizar os alunos para os afetos;
- Tomar consciência de uma liberdade responsável;
- Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos;
- Desenvolver as capacidades de observação e atenção.

EB/JI de Alvelos

Alunos do 4.º ano

Fonte
Financiamento

Sem custos

Professores e
Educadoras
Sem custos
Eng. Diogo Navarro
(Águas do
Nordeste)

Sem custos

Professores
Crianças dos JI

Professores

Crianças de JI de
Docente titular de
Courel, Airó e Várzea turma

Sem custos

Sem custos

Alunos EB e JI de
Carvalhal, Macieira
de Rates e Remelhe

Professores

Sem custos

Alunos Dep A

Professores

Sem custos
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Educação ambiental
20 março

19 março

9 abril

- Dia Mundial da Árvore e da
Floresta:plantação de árvores

Educação ambiental
- Dia Mundial da Árvore e da Floresta:
plantação de árvores

Direitos Humanos
1 junho

Ao longo do
ano letivo

- Comemoração do
Dia Mundial da Criança

Educação ambiental
- Recolha de tampinhas

B
C

Destinatários

- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da
preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental Crianças dos JI.
e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.
- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da
Alunos do
preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental
departamento A
e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.

Dinamizadores

Docentes (titular de
turma);
Junta de freguesia

Professores

Fonte
Financiamento

Sem custos

Sem custos

B
C
- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da
Docentes (Titular
Alunos das EB e dos
preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental
de Turma);
JI
e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos.
Junta de freguesia
Carvalhal e Remelhe

A
B
C

B
C

Educação Ambiental
Ao longo do - “Horta Biológica”
ano
- Jardinagem: execução/manutenção de
canteiros

Orçamento/
Objetivos operacionais

A
B
C

- Reconhecer a importância da existência dos direitos da
criança;
- Conhecer situações de carência no mundo;
- Tomar consciência de uma liberdade responsável;
- Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos;
- Sensibilizar para problemáticas relacionadas com a saúde;
- Promover hábitos de entreajuda;
- Incentivar a recolha seletiva de materiais.
- Reconhecer a importância da agricultura na nossa
alimentação;
- Promover a articulação curricular com o meio ambiente

Alunos do
Departamento A

Professores
Educadoras e

Crianças do JI

Alunos Dep

Docente titular de
turma

Alunos da EB/JI de
Remelhe, Pereira e
Carvalhal

Professores,
Assistentes
Operacionais
Pais e Junta de
Freguesia

Sem custos

Custos
suportados
pelas
Associações de
Pais e Juntas
de Freguesia
Sem custos

Sem custos

5.º ano
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Igualdade de género
1º Período

Projeto
Educativo

A
B

- Tertúlia (online/direto): “Avós-FilhosNetos. Gerações em género- Que
semelhanças e que diferenças?”
-Palestra/debate - Associação SOPRO

Orçamento/
Objetivos operacionais

- Educar para a igualdade de direitos e deveres, através de
uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de
género.

Destinatários
Alunos 5º ano
Comunidade
educativa
Alunos 5º ano
Comunidade
educativa

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

PORT
CD
TIC

Sem custos

MAT
HGP
PORT
ING
TIC
EV
CD

Sem custos

MAT
CD
PORT
TIC
EM

Sem custos

Interculturalidade

1º Período

- Trabalho interdisciplinar: “países de
origem dos alunos do AERR” (Projeto
MAIA)
- Trabalho de pesquisa
- Debate
- Criação de um jogo digital
- Exposição dos trabalhos
- Trabalho interdisciplinar: “O
multilinguismo na Europa”
- Dia Europeu das Línguas

- Fomentar o relacionamento interpessoal, social e
intercultural.
- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do
património comum da Europa a preservar.

A
B

Media

2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “A influência
dos media nos alunos da escola RR”.
- Elaboração do vídeo: “Diz não ao
bullying”
- Gravação em vídeo de um anúncio
alertando para os perigos das redes
sociais.
- Jogo “O quiz4youSeguranet”.
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- Fomentar comportamentos adequados a uma utilização
crítica e segura da internet e redes sociais.
-Utilizar diferentes recursos tecnológicos, enquanto meios de
conhecimento, de expressão e comunicação e conhecer os
cuidados a ter.

Alunos 5º ano
Comunidade
educativa
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

Segurança Rodoviária
2º Período

- Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de
forma a reduzir a sinistralidade rodoviária.

- Trabalho interdisciplinar: “Caminhar/
viajar para a escola em segurança”.
- Debate
- Sessão de informação - Escola Segura
- Exposição dos trabalhos

Desenvolvimento sustentável /
Educação Ambiental
3º Período

- Sensibilizar para necessidade de alterar comportamentos c
om vista à preservação da natureza.
- Assumir comportamentos ambientalmente responsáveis, que
respeitem e valorizem a água.

-Trabalho interdisciplinar: “Hábitos de
consumo de água, eletricidade e
reciclagem dos alunos” (Projeto MAIA)
- Trabalho de pesquisa
- Debate/fórum
- Elaboração de um folheto
- Projeto “Água Segura”- Águas de
Barcelos

PORT
CD
TIC
EM

Sem custos

PORT
CN
CD
MAT
TIC
EV
ET
EM

Sem custos

PORT
HGP
CD
EM
EV

Sem custos

6.ºano
Direitos Humanos

1º Período

- Trabalho interdisciplinar: Escola RR
“amiga” dos Direitos Humanos
- Sessão de leitura encenada “Leituras
de Sophia - Os Ciganos” - Biblioteca
Municipal
- Trabalho de pesquisa/investigação
- Semana dos direitos humanos (BE):
UNICEF e Amnistia Internacional
- Palestra – Associação SOPRO

Plano Anual de Atividades 2020 | 2021

A
B

- Educar para os direitos humanos e liberdades fundamentais,
em todos os aspetos da vida.
- Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e
argumentar, negociar e a aceitar diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade.

Alunos 6º ano
Comunidade
educativa
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Saúde

1º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Hábitos
alimentares dos alunos do AERR”
(Projeto MAIA):
- Trabalho de pesquisa
- Debate
-Trabalho interdisciplinar: “Estilo de
vida saudável”:
-Atividade prática sobre nutrição:
leitura de rótulos - Centro de Saúde de
Barcelinhos
- Elaboração de ementas equilibradas
- Exposição dos trabalhos
-Trabalho interdisciplinar: “Combate da
escola RR à Covid-19”:
-Sessão de esclarecimento “Medidas
Preventivas de Contágio da Covi-19”UCC Barcelinhos

Sexualidade
2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “À descoberta
da sexualidade… “:
- Dia de São Valentim
- Caixinha de Perguntas/Dúvidas
- Palestra “Agarra-te à vidasexualidade” : Casa da Juventude
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Orçamento/
Objetivos operacionais

- Reconhecer a alimentação como um dos principais
determinantes da saúde.
- Reconhecer a escola como um espaço próprio para a
promoção da alimentação saudável e adoção de
comportamentos alimentares equilibrados.
- Dinamizar práticas de prevenção para combate à Covid-19.

Destinatários
Alunos 6º ano
Comunidade
educativa

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

MAT
CN
TIC
CD
EF
ING

Sem custos

PORT
ING
EMRC
CD
CN

Sem custos

A
B

- Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que
respeita à sexualidade, à identidade, à expressão de género e
à orientação sexual.
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Instituições e participação
democrática

2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Observar a
Cidade de Barcelos para a
transformar” (Projeto MAIA):
-Realização de uma Assembleia de
Delegados e Subdelegados
- Debate/fórum
-Elaboração de artigos para a revista
do Agrupamento

Literacia financeira e educação
para o consumo
-Trabalho interdisciplinar: “Refeições
Ao longo do compradas mas não consumidas
pelos alunos RR” (Projeto MAIA):
ano /
- Trabalho de pesquisa
3º Período
- Exposição dos trabalhos
-Trabalho interdisciplinar: “Aprender
a poupar”:
- Debate/ fórum de discussão
-Concurso: “No Poupar está o
Ganho”

Risco
3º Período

- Projeto interdisciplinar: “Como agir em
situações de risco?”
- Sessão informativa- Proteção Civil/
BVB
- Jogo da Glória (DGE)
- Simulacro: “ A Terra Treme”
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Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

- Ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes
pontos de vista, ganhando novas formas de estar, olhar e
participar na sociedade.

- Adquirir conhecimentos e capacidades fundamentais para
tomar decisões sobre as suas finanças pessoais.
- Prever e avaliar o impacto das suas decisões.

-Tomar consciência dos comportamentos e atitudes
adequadas em situações de riscos coletivos, acidentes
graves e catástrofes.

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

HGP
PORT
TIC
CD

Sem custos

MAT
TIC
CD

Sem custos

TIC
CD
EM
ET
EF
CN

Sem custos
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

7.ºano
Interculturalidade

1º Período

- Trabalho interdisciplinar: “países de
origem dos alunos do AERR” (Projeto
MAIA):
- Trabalho de pesquisa
- Debate
- Criação de um jogo digital
- Exposição dos trabalhos
-Trabalho interdisciplinar: “O
multilinguismo na Europa”
- Dia Europeu das Línguas

Igualdade de Género

2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Igualdade de
género no séc. XXI”:
-Mainstreaming de género
-Trabalho de pesquisa
-Exposição dos trabalhos
-Sessão de sensibilização:
Associação Sopro.

Prevenção Rodoviária
2º Período

- Projeto interdisciplinar: “Proteger a
VIDA na estrada”
- Trabalho de pesquisa
- Sessão de informação: Escola Segura
- Peddy papper (articulação com EF)
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- Fomentar o relacionamento interpessoal, social e
intercultural.
- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do
património comum da Europa a preservar.

A
B

Alunos 7º ano
Comunidade
educativa
- Educar para a igualdade de direitos e deveres, através de
uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de
género.

- Desenvolver uma cultura de segurança e capacitar para a
autoproteção.

MAT
GEOG
PORT
ING
FRA
TIC
EV
ET
CD

Sem custos

CD
PORT
TIC
ING

Sem custos

CD
PORT
EV
EF

Sem custos
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Saúde

3º Período

Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

- Reconhecer a alimentação como um dos principais
determinantes da saúde.
- Reconhecer a escola como um espaço próprio para a
promoção da alimentação saudável e adoção de
comportamentos alimentares equilibrados.
- Dinamizar práticas de prevenção para combate à Covid-19.

-Trabalho interdisciplinar: “Hábitos
alimentares dos alunos do AERR”
(Projeto MAIA):
- Trabalho de pesquisa
- Debate
-Trabalho interdisciplinar: “Estilo de
vida saudável”
- Atividade prática sobre nutrição:
leitura de rótulos - Centro de Saúde de
Barcelinhos
- Elaboração de ementas equilibradas
- Exposição dos trabalhos
-Trabalho interdisciplinar: “Combate da
escola RR à Covid-19”:
-Sessão de esclarecimento “Medidas
Preventivas de Contágio da Covi-19”UCC Barcelinhos

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

MAT
CN
TIC
CD

Sem custos

FQ
CD
HIST

Sem custos

8.ºano
Risco
1º Período

- Projeto interdisciplinar:
“Como agir em situações de risco?”
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A
B

- Tomar consciência dos comportamentos e atitudes
adequadas em situações de riscos coletivos, acidentes
graves e catástrofes.

Alunos 8º ano
Comunidade
educativa
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Literacia financeira e educação
para o consumo

2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Refeições
compradas mas não consumidas
pelos alunos RR” (Projeto MAIA):
- Trabalho de pesquisa
-Exposição dos trabalhos
-Trabalho interdisciplinar: “Aprender
a poupar”:
- Debate/ fórum de discussão
-Concurso: “No Poupar está o
Ganho”

Desenvolvimento sustentável /
Educação Ambiental

3º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Hábitos de
consumo de água, eletricidade e
reciclagem dos alunos” (Projeto
MAIA):
- Trabalho de pesquisa
- Debate/fórum
- Elaboração de um folheto
- Projeto “Água Segura”- Águas de
Barcelos
- Peddy papper (articulação com EF)

Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

- Adquirir conhecimentos e capacidades fundamentais para
tomar decisões sobre as suas finanças pessoais.
- Prever e avaliar o impacto das suas decisões.

- Sensibilizar para necessidade de alterar comportamentos
com vista à preservação da natureza.
- Assumir comportamentos ambientalmente responsáveis, que
respeitem e valorizem a água.

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

MAT
TIC
CD

Sem custos

PORT
CN
CD
MAT
TIC
ING
GEOG
EF
ET

Sem custos

9.ºano
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Direitos Humanos
-Trabalho interdisciplinar: Escola RR
“amiga” dos Direitos Humanos.
- Fóruns de debate
-Trabalho de pesquisa
-Semana dos direitos humanos-UNICEF
e Amnistia Internacional (BE)
- Palestra -“SOPRO”
Projeto: “Vou mudar o mundo” –
Ao longo do SOPRO (ao longo do ano letivo)
ano lectivo / - Dia Internacional do Voluntário
1º Período -Tertúlia
- Sessões (sete) de sensibilização e
promoção de Voluntariado e Educação
para a Cidadania – SOPRO.
-Participação num programa de uma
Rádio Local.
- Trabalho de projeto
- Apresentação do trabalho, num
seminário, aos parceiros do projeto.
- Elaboração de artigos para a revista de
voluntariado organizada pela SOPRO.

Sexualidade
2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “À descoberta
da sexualidade… “:
- Caixinha de Perguntas/Dúvidas
- Palestra “Violência no namoro” –
SOPRO
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Orçamento/
Objetivos operacionais

Destinatários

CD
TIC
HIST
FRA
PORT

- Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e
argumentar, negociar e a aceitar diferentes pontos de vista,
desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na
sociedade.
- Sensibilização da comunidade escolar para a prática do
voluntariado como expressão de cidadania ativa e
solidariedade, promovendo assim a capacitação de crianças e
jovens para o voluntariado.

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

40 euros ?

Alunos 9º ano
Comunidade
educativa
Parceiros do projeto
“Vou mudar o
mundo”

A
B

-Ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo,
psicossocial, estético e moral, por forma a estabelecer consigo
próprios e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar.
Alunos 9º ano
Comunidade
educativa

CD
PORT
TIC
CN
EV
FRA
ING

Sem custos
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Educação para a Cidadania
Data de
realização

Atividade

Media
2º Período

-Trabalho interdisciplinar: “A influência
dos media nos alunos da escola RR”.
-Debate
-Gravação do debate em vídeo para
posterior análise na turma.
- Jogo “Segurança na internet”.

Instituições e participação
democrática
3º Período

-Trabalho interdisciplinar: “Observar a
Cidade de Barcelos para a
transformar” (Projeto MAIA)
-Realização de uma Assembleia de
Delegados e Subdelegados
- Debate/fórum
-Elaboração de artigos para a revista
do Agrupamento
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Projeto
Educativo

Orçamento/
Objetivos operacionais

- Utilizar diferentes recursos tecnológicos, enquanto meios de
conhecimento, de expressão e comunicação e conhecer os
cuidados a ter.

- Ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes
pontos de vista, ganhando novas formas de estar, olhar e
participar na sociedade.

Destinatários

Dinamizadores

Fonte
Financiamento

CD
TIC
HIST

Sem custos

PORT
TIC
CD
HIST
MAT

Sem custos
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Plano Nacional das Artes –

Projeto Cultural do Agrupamento Escolas Rosa Ramalho:

Á descoberta de Barcelos – Caminho(s) de multidisciplinaridade
EB Remelhe
EB Carvalhal
EB Gamil
EB Alvelos
EB Areias de Vilar
EB Rosa Ramalho
Data de
realização

Orçamento/
Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte de
Financiamento

Desvio: Sair para entrar
Teatro de Animação Digital “O Príncipe
Nabo” – PACK (Módulo de Preparação
+ Módulo de Teatro de Animação Digital
+ Módulo de Atividades e Avaliação)
Ao longo do pela Kultural Kids.
ano
Sessão de leitura encenada com
adereços da obra “A Fada Oriana”, pela
BMB
(2 turmas)
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A
B

Alunos do 5.º ano
- Desenvolver o gosto pela dramatização;
- Contactar com manifestações culturais diferentes;
- Explorar o texto dramático;
- Observar as transformações operadas na
passagem de um texto dramático para teatral.

AD de Português

2,99€ por
aluno

Alunos do 5.º ano

AD de Português

Gratuito
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Projeto Cultural do Agrupamento Escolas Rosa Ramalho:

Á descoberta de Barcelos – Caminho(s) de multidisciplinaridade
EB Remelhe
EB Carvalhal
EB Gamil
EB Alvelos
EB Areias de Vilar
EB Rosa Ramalho
Data de
realização

Orçamento/
Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte de
Financiamento

Teatro de Animação Digital “A Aventura
de Ulisses” – PACK (Módulo de
Preparação + Módulo de Teatro de
Animação Digital + Módulo de Atividades
e Avaliação) pela Kultural Kids.

Alunos do 6.º ano

AD de Português

2,99€ por
aluno

Espetáculo de teatro
“O Principezinho”, pelo Grupo de
Teatro do CAO, APACI

Alunos do 6.º ano

AD de Português

Gratuito

Teatro de Animação Digital “Leandro,
Rei da Helíria” – PACK (Módulo de
Preparação + Módulo de Teatro de
Animação Digital + Módulo de Atividades
e Avaliação) pela Kultural Kids.

Alunos do 7.º ano

AD de Português

2,99€ por
aluno
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Projeto Cultural do Agrupamento Escolas Rosa Ramalho:

Á descoberta de Barcelos – Caminho(s) de multidisciplinaridade
EB Remelhe
EB Carvalhal
EB Gamil
EB Alvelos
EB Areias de Vilar
EB Rosa Ramalho
Data de
realização

Orçamento/
Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte de
Financiamento

Teatro de Animação Digital “Aquilo Que
Os Olhos Veem ou O Adamastor” –
PACK (Módulo de Preparação + Módulo
de Teatro de Animação Digital + Módulo
de Atividades e Avaliação) pela Kultural
Kids.

Alunos do 8.º ano

AD de Português

2,99€ por
aluno

Teatro de Animação Digital “Auto da
Barca do Inferno” – PACK (Módulo de
Preparação + Módulo de Teatro de
Animação Digital + Módulo de Atividades
e Avaliação) pela Kultural Kids.

Alunos do 9.º ano

AD de Português

2,99€ por
aluno
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Projeto Cultural do Agrupamento Escolas Rosa Ramalho:

Á descoberta de Barcelos – Caminho(s) de multidisciplinaridade
EB Remelhe
EB Carvalhal
EB Gamil
EB Alvelos
EB Areias de Vilar
EB Rosa Ramalho
Orçamento/

Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Fonte de
Financiamento

Residência Artística
1.º e 2.º
períodos

novembro

“ Concurso Criação de logótipo do
Projeto Cultural do Agrupamento”

Workshop de Cianotopia
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A
B

A
B

- Explorar as capacidades artísticas e criativas dos alunos

- Explorar as capacidades artísticas e criativas dos alunos
- Explorar o caráter interdisciplinar e transdisciplinar das artes
e do património
- Facilitar o acesso da comunidade educativa às artes e à
cultura;

Alunos 3.ciclo

Alunos 2.º e 3.ciclos

Coordenador PCE
Fernando Pinto e
Artista Residente
Rita Barroso
Coordenador PCE
Fernando Pinto e
Artista Residente
Rita Barroso

120 €

Com a colaboração
dos professores de
Ed. Visual
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Projeto Cultural do Agrupamento Escolas Rosa Ramalho:

Á descoberta de Barcelos – Caminho(s) de multidisciplinaridade
EB Remelhe
EB Carvalhal
EB Gamil
EB Alvelos
EB Areias de Vilar
EB Rosa Ramalho
Data de
realização

Orçamento/
Atividade

Ao longo do
“Barcelos Encantado”
ano

Projeto
Educativo
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Destinatários

A
B
C

- Explorar o património imaterial de Barcelos (mitos, contos e
lendas)
- Explorar as capacidades artísticas e criativas dos alunos
- Explorar as capacidades artísticas e criativas dos alunos
- Explorar o caráter interdisciplinar e transdisciplinar das artes
e do património
- Facilitar o acesso da comunidade educativa às artes e à
cultura

Crianças do Pré
Escolar
e Alunos do 1.ºciclo

A
B
C

- Estabelecer e/ou fortalecer os laços entre o Agrupamento de
Escolas Rosa Ramalho e as instituições/associações
artísticas, culturais e sociais locais
- Valorizar o património artístico e cultural de Barcelos
- Facilitar o acesso da comunidade educativa às artes e à
cultura
- Promover atividades culturais diversificadas

Comunidade
Educativa

Exposição final dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do PCE
Final do ano Criação de Catálogo da exposição
letivo
Edição de Livro “Á descoberta de
Barcelos 20.21”

Objetivos operacionais

Dinamizadores

Fonte de
Financiamento

Coordenador PCE
Fernando Pinto e
Artista Residente
Rita Barroso
Educadoras e
professores
titulares de turma

Coordenador PCE
Fernando Pinto e
Artista Residente
Rita Barroso

A definir
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Bibliotecas Escolares

Bibliotecas escolares
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Ao longo do
ano letivo

Encontro com Escritores e
Ilustradores

A
B

Ao longo do
ano letivo

Olhares sobre os nossos direitos

A
B

Ao longo do
ano letivo

Hora do Conto

A
B

Ao longo do
ano letivo

Ateliês Ateliês ("O Ponto" e "O Dia
em que os Lápis desistiram e
voltaram a casa”)

A
B

Ao longo do
ano letivo

Leituras Encenadas

A
B

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Objetivos operacionais
- Proporcionar aos alunos um contacto direto com escritores e
ilustradores;
- Fomentar o gosto pela leitura.
- Sensibilizar os alunos para a prática de atitudes e valores
que lhes permitam conhecer os seus direitos e deveres e os
dos outros;
- Formar cidadãos atentos e sensíveis às diferenças.
- Desenvolver o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem
e da utilização das bibliotecas ao longo da vida;
- Estimular a imaginação e a criatividade dos alunos.
- Proporcionar oportunidades de utilização e produção de
informação que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a
compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o lazer;
- Experimentar, manipular e produzir diversos tipos de
trabalhos artísticos e de escrita criativa.
- Desenvolver o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem
e da utilização das bibliotecas ao longo da vida;
- Compreender o essencial dos textos escutados;
- Promover o gosto pela leitura recreativa e cultural.

Espetáculos de Teatro

A
B

-Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais
e globais e às oportunidades que confrontem os alunos com
ideias, experiências e opiniões diversificadas;
- Desenvolver a criatividade e o enriquecimento cultural.

BEI – Biblioteca Escolar Itinerante

A
B

- Desenvolver o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem
e da utilização das bibliotecas ao longo da vida;
- Levar baús de livros às escolas que não têm Biblioteca
Escolar.
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Destinatários

Dinamizadores

Pré-escolar, 1.º, 2.º e
Equipa da BE e
3.º Ciclos do Ensino
SABE de Barcelos
Básico

Orçamento/
Fonte de
financiamento

100 €

1.º Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos

Pré-escolar e 1.º
Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos

Pré-escolar e 1.º
Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos

Pré-escolar e 1.º
Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos

Pré-escolar, 1.º e 2.º
Ciclos do Ensino
Básico e Centro de
Apoio à
Aprendizagem

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos

1.º Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
SABE de Barcelos

Sem custos
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Bibliotecas escolares
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo

Atividade

Projeto
Educativo

O PNL vai às escolas

A
B

Ao longo do
ano letivo

Comemoração de Efemérides

A
B
C

Ao longo do
ano letivo

Apoio ao desenvolvimento curricular

A
B

Ao longo do
ano letivo

Projeto SOBE

A
B
C

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Objetivos operacionais

Destinatários

- Promover o gosto pela leitura; proporcionar o contacto com o
Pré-escolar e 1.º
livro;
Ciclo do Ensino
- Divulgar livros e autores que integram o PNL;
Básico
- Desenvolver hábitos de leitura.
- Promover a consciência e a sensibilização para as questões
de ordem social e cultural;
- Apoiar atividades livres, extracurriculares e de
enriquecimento curricular.
- Proporcionar oportunidades de utilização e produção de
informação que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a
compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o lazer;
estimular os alunos nas atividades de pesquisa/estudo na
Escola Virtual.
- Desenvolver a orientação e a aprendizagem de alguns
conceitos de higiene oral, de forma criativa e lúdica;
- Promover junto dos encarregados de educação as boas
práticas de saúde oral.

Comunidade
Educativa

Equipa da BE,
Educadores do
Pré-escolar e
Professores do 1.º
Ciclo do Ensino
Básico
Equipa da BE e
Departamentos
Curriculares do
Agrupamento

Orçamento/
Fonte de
financiamento

500 €

50 €

1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico

Equipa da BE

300 €

Pré-escolar

Equipa da BE e
Departamento do
Pré-escolar

50 €

Projeto de Leitura

A
B
C

- Desenvolver o gosto e os hábitos de leitura; despertar para o
Pré-escolar (meninos
prazer da leitura e da aprendizagem, melhorando a oralidade e
de 5 anos) e 1.º Ciclo
a competência leitora, aprofundando temas variados e
do Ensino Básico
ampliando conhecimentos.

Filosofia para Crianças e Jovens Leituras e Aventuras na Filosofia

A
B

- Incentivar a curiosidade, o espanto e o questionamento;
desenvolver a capacidade interpretativa, a conceptualização e
o raciocínio argumentativo; reforçar a capacidade de escuta e
de respeito pelo outro.
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Dinamizadores

1.º Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE,
Educadores do
Pré-escolar e
Professores do 1.º
Ciclo do Ensino
Básico
Equipa da BE e
SABE de Barcelos
1.º Ciclo do Ensino
Básico

100 €

Sem custo
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Bibliotecas escolares
Data de
realização

Ao longo do
ano letivo

Atividade

Conheço a Minha História

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Pré-escolar, 1.º e 2.º
Ciclos do Ensino
Básico

1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico

Equipa da BE

100 €

Comunidade
educativa

Equipa da BE

Sem custos

1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico

Equipa da BE,
SABE de Barcelos
e Departamentos
de Línguas e do 1.º
Ciclo

100 €

Comunidade
educativa

Equipa da BE

500 €

1.º, 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico;
Professores e
Educadores

Professores
Bibliotecários

Sem custo

A
B

Ao longo do
ano letivo

Marketing e difusão

A
B
C

- Divulgar o trabalho das bibliotecas, os recursos existentes e
as atividades a desenvolver.

1.º Período

A
B

Gestão e organização das bibliotecas

A
B
C

Ações de Formação - Plataforma de
Gestão de Aprendizagens Google
Classroom

A
B
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Fonte de
financiamento

- Descobrir o património cultural e natural do concelho.

Iniciativa "Miúdos a Votos"

Ao longo do
ano letivo

Orçamento/

A
B

Ao longo do
ano letivo

Concurso Nacional de Leitura

Dinamizadores
Equipa da BE,
SABE de Barcelos,
escritores (Joana
Luísa Matos e
Pedro Seromenho)
e ilustradora (Zita
Pinto)

- Dar voz às crianças e jovens, ainda pouco auscultados em
processos de decisão, ao votarem nos livros que mais
gostaram de ler;
- Aproximar os alunos dos métodos de eleição e processos
democráticos.

Ao longo do
ano letivo

Destinatários

- Estimular o gosto e os hábitos de leitura;
- Melhorar a compreensão leitora.
- Promover a formação contínua da equipa;
- Organizar a biblioteca de forma a servir convenientemente os
seus utilizadores; promover a articulação das bibliotecas com
os vários departamentos curriculares, com a biblioteca
municipal, com os órgãos de gestão do agrupamento e com
outras entidades;
- Implementar o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar.
- Explorar a Plataforma Google Classroom e algumass
ferramentas digitais que nela podem ser integradas;
implementar salas de aula virtuais; desenvolver dinâmicas de
trabalho e práticas pedagógicas colaborativas.

Sem custo

38

Bibliotecas escolares
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores
Equipa da BE,
SABE de Barcelos,
Departamentos do
1.º CEB e de
Matemática e
Ciências
Experimentais
Equipa da BE,
SABE de Barcelos,
professores de
Cidadania e
Desenvolvimento,
Departamentos do
Pré-escolar, do 1.º
CEB, de Educação
Especial e Área
Disciplinar de
História

Orçamento/
Fonte de
financiamento

Semana Concelhia da Ciência

A
B
C

-Despertar o interesse dos alunos pela Ciência, através da
consulta/leitura de livros e da participação em jogos didáticos
e em experiências.

Comunidade
Educativa

9 a 13
dezembro

Semana Concelhia dos Direitos
Humanos

A
B
C

- Promover a consciência e a sensibilização para as questões
de ordem social e cultural;
- Sensibilizar os alunos para a prática de atitudes e valores
que lhes permitam conhecer os seus direitos e deveres e os
dos outros.

Comunidade
Educativa

janeiro e
fevereiro

CiberSegurança

A
B
C

- Promover o desenvolvimento da literacia tecnológica e
digital;
- Implementar boas práticas para a utilização do ciberespaço.

Comunidade
Educativa

Equipa da BE

Projeto “Histórias da Ajudaris”

A
B

- Promover a leitura, a escrita, a arte e a solidariedade.

1.º Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
Departamento do
1.º CEB

200 €

A
B

- Explorar a relação entre Media, democracia e tolerância;
- Promover a apropriação da tecnologia digital no
desenvolvimento das literacias.

3.º Ciclo do Ensino
Básico

Equipa da BE e
Coordenador do
Clube de
Jornalismo/Revista
Hera

20 €

20 a 26
novembro

Durante os
meses de
janeiro,
fevereiro e
março
Durante os
meses de
janeiro,
fevereiro e
março

Concurso Medi@ção
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100 €

100 €

5€
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Bibliotecas escolares
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Durante os
meses de
janeiro,
fevereiro e
março

Concurso "Conta-nos uma História"

A
B

- Promover a apropriação da tecnologia digital no
desenvolvimento das literacias;
- Desenvolver e aprofundar, nos alunos, a expressão escrita
e/ou a competência de leitura expressiva, no caso de alunos
escreventes, e a criatividade oral, no caso de alunos da
educação pré-escolar.

Durante os
meses de
janeiro,
fevereiro e
março de
2020

Concurso Concelhio Pequenos
Grandes Poetas

A
B
C

- Fomentar o gosto pela poesia; despertar e fortalecer os
hábitos de leitura;
- Aproximar os contextos Escola, Família e Comunidade.

Destinatários

Dinamizadores

Equipa da BE,
Educadores do
Pré-escolar e 1.º
Pré-escolar e
Ciclo do Ensino
Professores do 1.º
Básico
Ciclo do Ensino
Básico
Equipa da BE,
SABE de Barcelos
Pré-escolar, 1.º, 2.º e
e Departamentos
3.º Ciclos do Ensino
do Pré-escolar, do
Básico
1.º Ciclo e de
Línguas

Orçamento/
Fonte de
financiamento

50 €

10 €

Visitas de estudo / Passeios Escolares – Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos

Visitas de Estudo / Passeios Escolares
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte
Financiamento

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, estando neste momento suspensas todo
este tipo de actividades.
Em caso de melhorias significativas na evolução da pandemia ao logo do ano lectivo, poderão agendar-se Visitas de estudo/Passeios escolares de acordo com as normas que
poderão ser emitidas da Direção Geral de Saúde.
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3º ciclos

Atividades Comuns
Data de
realização

Atividade

Ao longo do Folheto “Mat+ Júnior”
ano letivo

Projeto
Educativo
A
B
C

2.º ou 3.º
período
letivo
(Em data a
estipular
pela SPM)

11
novembro

Concurso “Canguru Matemático sem
Fronteiras”

A
B

Objetivos operacionais

- Despertar nos alunos o gosto pela matemática e por
explorar situações matemáticas;
- Desenvolver o raciocínio matemático;
- Desenvolver estratégias de resolução de problemas.

- Estimular o gosto pelo estudo da matemática e por explorar
situações matemáticas;
- Desenvolver o raciocínio matemático;
- Desenvolver estratégias de resolução de problemas.

Destinatários
Todos os alunos do
1.º , 2.º e 3.º Ciclos
e respetivas famílias

Magusto Escolar

Plano Anual de Atividades 2020 | 2021

A
B
C

1.º Ciclo:
Sandra Coutinho

Orçamento
200 €

2.º e 3.º Ciclo:
Todos os docentes
da Área Disciplinar
de Matemática.
1.º Ciclo:
Alunos do 2.º, 3.º e
4.º ano de
escolaridade
2.º e 3.º Ciclo:
Alunos de todas as
turmas

- Descobrir o Património Cultural;
- Comemorar o S. Martinho;
- Viver a lenda como exemplo de solidariedade social;
- Reviver a tradição;
- Proporcionar momentos de partilha e de confraternização
intergeracional.

Dinamizadores

Alunos do
Departamento A e B
e JI

1.º Ciclo:
Docentes com
alunos do 2.º, 3.º e
4.º ano de
escolaridade

200 €

2.º e 3.º Ciclo:
Todos os docentes
de Matemática
Professores
Educadoras e
Técnicos
operacionais

Sem custos
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Atividades Comuns
Data de
realização

1 a 18
dezembro

Atividade

Natal na Escola

12 fevereiro Festejar o Carnaval

1 junho

1 a 14
Junho

30 junho

Comemoração do Dia Mundial da
Criança

Semana de Integração
Atividades de intercâmbio de
experiências entre os finalistas do JI
e os alunos do 1. º ciclo

Festa Encerramento das Atividades
letivas
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Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores
Professores,
Educadoras
(Atividade
articulada com os
Docentes das
AEC) e Técnicos
operacionais

B
C

- Partilhar a mensagem Natalícia;
- Conhecer a tradição;
- Viver o Natal em solidariedade.

A
B
C

- Preservar as tradições, os usos e os costumes do meio;
- Desenvolver a criatividade dos alunos;
- Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio;

A
B

- Consciencializar para a existência de países onde os
direitos da criança são violados;
- Valorizar o papel da criança na sociedade.
- Desenvolver atividades lúdicas/artísticas.

Todos os alunos do
Dep A, Dep B e JI

Professores
Assistentes
operacionais

- Promover a interação J.I. /Escola do 1.º ciclo;
- Integrar as crianças do jardim e futuros alunos da escola;
- Criar condições de cooperação, partilha e amizade entre os
alunos das várias faixas etárias, professores e Assistentes
operacionais.

Crianças do JI que
transitam para o 1º
ciclo e alunos das
EB. (quando
integrado)

Docentes e
Assistentes
operacionais

A
B
C

A
B
C

- Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos;
- Criar condições de cooperação, partilha e amizade entre
alunos, pessoal docente e não docente e comunidade local.

Alunos do
Departamento A, B
e Jardins de Inf.

Todos os alunos do
Dep A, Dep B e JI

Alunos do
DEP A e B, JI
Comunidade
Educativa

Docentes
Assistentes
Operacionais
Associação de
Pais

Professores
Educadoras e
Técnicos
operacionais

Orçamento
Patrocinado
pelas Juntas de
freguesia e
Associações de
Pais

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Custos
suportados
pelas
Associações de
Pais e Juntas
de Freguesia
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Atividades diversas - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º ciclos

Atividades diversas
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte de
financiamento

Atividades diversas - Pré-Escolar e 1.º ciclo

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

novembro

Projeto Soft CLIL
Content Language Integrated Language

Participação no
Projeto “BarceliGreen”

A
B
C

A
B
C

Semana Ciências Experimentais
Teatro na escola:

29 outubro
"Arlequim, Recicla Assim."
Companhia de Teatro de Santo Tirso
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A
B

- Promover abordagem integrada de conteúdos e língua
inglesa e estratégias de aquisição incipiente de conhecimento
e saberes relativos aos conteúdos de Oferta Complementar

Alunos das turmas
do 3.º e 4.º ano das
EB de Airó
Areias de Vilar
Barcelinhos
Moure
Várzea

- Responder a desafios e oportunidades locais.
- Aplicar diversas medidas de economia circular.
- Promover a utilização sustentável dos recursos e a redução
da produção de resíduos
- Implantar um canteiro de ervas aromáticas.
- Sensibilizar e educar para um ambiente saudável.

Alunos da EB de
Barcelinhos

- Despertar o interesse dos alunos pela Ciência, através da
consulta/leitura de livros e da participação em jogos didáticos
e em experiências.

Alunos da EB de
Barcelinhos

Professores

- Promover o crescimento cultural e sua formação como
indivíduo.
- Contribuir para o desenvolvimento da oralidade, da
expressão corporal.

Alunos da EB/JI de
Remelhe

Professores

Docente de Inglês
e
Titular de turma

Sem custos

Professores em
parceria com a
Sem custos
Junta de Freguesia

Sem custos

Sem custos
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Atividades diversas
Data de
realização

30 outubro

março

24 março

Atividade

Celebrar o “Dia de Halloween”

Semana da Leitura

Convívio/Festa encerramento do 2º
período.

Projeto
Educativo

A
B

A
B

A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

- Promover o gosto e a compreensão de diferentes costumes e
Alunos DEP A, B
tradições;
e JI
- Motivar para a aprendizagem do Inglês;
- Promover o gosto pela leitura recreativa e cultural na Língua
Portuguesa e Inglesa;
- Descobrir o papel das várias expressões, emoções inerentes
ao conto;
- Sensibilizar as crianças e pais para a importância do livro.
- Divulgar os livros e os autores/ilustradores;
- Apoiar o desenvolvimento curricular;
- Promover a articulação BE/BM/EB.
- Proporcionar o convívio entre a comunidade escolar e
relacionar esta quadra festiva mantendo as tradições locais,
promovendo a convivência e a partilha;
- Contribuir para a formação pessoal, social e cultural dos
alunos.

Alunos Dep. B
e JI

Dinamizadores

Docentes de Inglês

Professores e
Educadoras

Alunos das EB e dos Docentes (Titular
JI
de Turma)

Orçamento/
Fonte de
financiamento

Sem custos

Sem custos

Sem custos

Atividades diversas - 2.º e 3.º ciclo
Ao longo do
ano

2.º Período

Comemoração dos Feriados
Históricos

A
B

- Proporcionar situações de ensino e aprendizagem
interdisciplinares.

Toda a comunidade
escolar

Área disc. de HGP
e Hist., biblioteca e
Webrádio

Matemática ao Vivo

A
B
C

- Estimular o gosto pela matemática;
- Associar a matemática ao espaço que nos rodeia;
- Desenvolver a comunicação escrita associada a contextos
matemáticos;
- Utilizar as tecnologias no desenvolvimento de trabalhos.

Alunos do 2.º e 3.º
ciclo

Todos os docentes
da Área Disciplinar
de Matemática
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60 euros

20 €
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Atividades diversas
Data de
realização

12 a 16
outubro

01 outubro

21 a 28
setembro

1.º período

Atividade

Comemoração do dia Nacional da
Alimentação

Comemorar Dia Mundial da Música

Celebrar o Dia Europeu das Línguas

Comemoração do Dia Nacional da
Cultura Científica
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Projeto
Educativo

A
B
C

Objetivos operacionais

Destinatários

- Motivar para a aprendizagem das Ciências;
- Despertar o espírito científico;
- Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos;
- Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos.

Alunos do 6.º e 9.º
anos.

A
B

- Contribuir para o conhecimento e divulgação da música;
- Promover o enriquecimento da cultura musical;
- Adquirir o gosto pela música, saber ouvir e conhecer os
instrumentos musicais e diferentes géneros musicais através
da audição e visualização de filmes.

Alunos do 5º e 6º
anos

A
B

- Desenvolver a competência intercultural;
- Reconhecer realidades interculturais distintas;
- Incentivar a criatividade, iniciativa e autonomia.

A
B
C

- Motivar para a aprendizagem da Química, Física e Ciência
Naturais.
- Despertar o espírito científico;
- Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos
- Conhecer vultos da Ciência
- Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos
- Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o
desenvolvimento da cidadania.
- Dinamizar a escola como centro de cultura e de saber

Contexto de sala de
aula
Comunidade
Educativa

Alunos do 8.º ano

Dinamizadores

Professores de CN:
- Ana Lima
- Artur Sousa
- Cândido Leite
- Susana Pinto

Orçamento/
Fonte de
financiamento

0 €.

Docentes de
Educação Musical

Departamento de
Línguas
em
articulação com a
BE
Área Disciplinar de
FQ:
Cláudia Gomes
Luciana Dantas

20€

100€
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Atividades diversas
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

- Motivar para a aprendizagem das Ciências;
- Despertar o espírito científico;
- Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos;
- Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos.

Destinatários

Alunos do 5.º, 7.º e
8.º anos.

- Desenvolver a competência intercultural;
- Reconhecer realidades interculturais distintas;
- Motivar para a aprendizagem do Inglês;
- Incentivar a criatividade, iniciativa e autonomia.

Comunidade
Educativa

Alunos do 5.º e 7º
(com a colaboração
da família)

Dinamizadores

20€

Área disc.
Geografia e HGP

80 euros

Celebrar o Halloween

Final do 1.º
Período

Árvore de Natal decorada com
motivos geográficos

A
B
C

- Desenvolver o sentido de orientação indispensável para a
localização relativa e absoluta dos lugares; - Desenvolver a
criatividade; - Motivar os alunos para as disciplinas

Exposição de postais de Natal

A
B

- Elaborar postais de Natal com recurso a diversos materiais e
técnicas;
Comunidade
Educativa
- Motivar para a aprendizagem do Francês;
- Incentivar a criatividade, iniciativa e autonomia.

Área Disciplinar de
Francês

- Promover a divulgação de trabalhos produzidos pelos alunos;
- Desenvolver as capacidades de expressão, comunicação,
Comunidade escolar
criatividade e sensibilidade estética;
- Estimular a participação ativa dos alunos.

Docentes das área
de Educação
Visual e Educação
Tecnológica- 2º
ciclo

Tradições de Natal:
- Decoração dos espaços escolares
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0 €.

Área Disciplinar de
Inglês em
articulação com a
BE

30 outubro

dezembro

Fonte de
financiamento

Professores de CN:
- André Gomes
- Cândido Leite
- Cidália Afonseca
- Elsa Oliveira
- Paulo Ribeiro
- Vítor Veiga
- Teresa Furtado

A
B

14 a 18
dezembro

Orçamento/

20€

150€
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Atividades diversas
Data de
realização

janeiro

Fevereiro

Atividade

Projeto
Educativo

A
B
C
.

Exposição de trabalhos
2º período
Educação Visual – 7º e 8º anos

12 fevereiro

Celebrar o Dia de São Valentim
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Destinatários

Alunos do 5º e 6º
anos
- Promover o enriquecimento da cultura musical e a divulgação
Contexto de sala de
de tradições
aula

Celebração dos Reis

Segurança na Internet

Objetivos operacionais

A
B

- Motivar os alunos para a área das novas tecnologias;
- Identificar e reconhecer as principais ameaças e perigos da
Internet;
- Utilizar a Internet respeitando as regras definidas em
contexto de sala de aula;
Alunos e docentes
- Desenvolver atitudes de prevenção e proteção online;
- Fomentar a participação dos alunos em projetos, e debates,
desta forma, que a atividade sirva para a troca/partilha de
informação.
- Promover a divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos;
- Proporcionar aos alunos uma situação de aprendizagem
diferente e desenvolver competências sociais;
Comunidade escolar
- Estimular a participação ativa dos alunos;
- Desenvolver a competência intercultural;
- Reconhecer realidades interculturais distintas;
- Motivar para a aprendizagem das línguas.

Comunidade
Educativa

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte de
financiamento

Docentes de
Educação Musical

Docentes de TIC

0€

Docente de
Educação Visual

10€

Departamento de
Línguas em
articulação com a
BE

20€
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Atividades diversas
Data de
realização

22 de março

Atividade

Comemoração do Dia Mundial da
Água

Projeto
Educativo

A
B
C

Educação Tecnológica
2.º Semestre

Exposição de trabalhos
3º período
Educação Visual – 9ºano
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- Motivar para a aprendizagem das Ciências;
- Despertar o espírito científico;
- Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos;
- Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos.

Destinatários

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos.

A
B
C

- Promover a divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos;
- Proporcionar aos alunos uma situação de aprendizagem
diferente e desenvolver competências sociais;
- Estimular a participação ativa dos alunos;
- Fomentar o espírito de cooperação e de equipa;
- Desenvolver a criatividade, iniciativa e o sentido estético,
assim como o gosto pela escola;
Comunidade escolar
- Valorizar as relações interpessoais e promover o espírito de
grupo.
- Proporcionar o convívio entre a comunidade escolar e a
valorização do que se faz;
- Desenvolver competências sociais: a cooperação, respeito
pelos outros.

A
B
C

- Promover a divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos;
- Desenvolver a criatividade, iniciativa e o sentido estético,
assim como o gosto pela escola;
Comunidade escolar
- Valorizar as relações interpessoais e promover o espírito de
grupo.

Exposição de Trabalhos
3º período

Objetivos operacionais

Dinamizadores

Professores de CN:
- Ana Lima
- André Gomes
- Artur Sousa
- Cândido Leite
- Cidália Afonseca
- Elsa Oliveira
- Paulo Ribeiro
- Susana Pinto
- Vítor Veiga
- Teresa Furtado

Docente de
Educação
Tecnológica- 3º
ciclo

Professor
Jorge Martins

Orçamento/
Fonte de
financiamento

0 €.

10€

10 €
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Atividades diversas
Data de
realização

Final ano

Atividade

Jogo / concurso geográfico

Projeto
Educativo

A
B

Objetivos operacionais

- Proporcionar situações de ensino e aprendizagem
interdisciplinares.

Destinatários

Todos anos
escolaridade

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte de
financiamento

Área disc.
Geografia

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)

Centro de Apoio à Aprendizagem
Data de
realização

Ao longo
do ano letivo

Atividade

Projeto
Educativo

Patinhas XXI (atividade de
cinoterapia)
A
B
C

3 dezembro

Comemorar o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência
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Objetivos operacionais

Destinatários

- Aumentar a socialização e a interação social; - Aumentar a
comunicação; - Promover a estimulação sensorial;

Alunos da ValênciaUnidade de Apoio
Especializado

- Sensibilizar a comunidade para a problemática da
deficiência.
- Aprofundar a relação escola/família/comunidade.
- Desenvolver valores de cidadania, tolerância, solidariedade
e respeito pelos outros.

Comunidade escolar

Dinamizadores
Tècnicos da
AMARXXI e
Rosa Viana

Orçamento/
Fonte financiamento

Sem custos

(Atividade realizase online)

Professores
Educação
Especial

A definir
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)

Serviços de Psicologia e Orientação
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

 Consulta psicológica individual;

- Apoiar os alunos no processo de aprendizagem e de
integração no sistema de relações interpessoais da
comunidade escolar;

 Intervenção em grupo;
Ao longo do
ano letivo

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte de
financiamento

- Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para
a construção da sua identidade pessoal;

APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO

 Consultoria.

Objetivos operacionais

A
B
C

- Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica, no
contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso
escolar;
- Colaborar com os professores, prestando apoio
psicopedagógico às atividades educativas;

Alunos sinalizados
pelos diversos
membros da
comunidade
educativa

SPO

Sem custos

Alunos

SPO

Sem custos

- Apoiar os Pais/Encarregados de Educação no
desenvolvimento de estratégias para a resolução de
problemas.
- Sensibilizar a comunidade educativa para a educação
inclusiva;
- Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
Participação na Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva

A
B
C

- Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de
suporte à aprendizagem;
-Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de
práticas pedagógicas inclusivas;
-Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o
programa educativo individual e o plano individual de
transição;
-Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à
aprendizagem.
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Serviços de Psicologia e Orientação
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Alunos

SPO

Orçamento/
Fonte de
financiamento

ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL

 Implementação de um programa de

intervenção em grupo de orientação
vocacional dirigido às turmas do 9.º
ano;

 Consulta psicológica vocacional

individual (alunos de qualquer ano de
escolaridade e respetivos
Pais/Encarregados de Educação para
apoio e aconselhamento vocacional);

 Análise, exploração e

Ao longo do
ano letivo

encaminhamento de alunos que
revelam insucesso escolar e
constrangimentos com estudos no
ensino regular para percursos
educativos alternativos;

 Articulação com escolas e entidades
formadoras para recolha da oferta
educativa e formativa;

- Promover a exploração e desenvolvimento vocacional dos
alunos;
A
B
C

- Facilitar a exploração de interesses vocacionais e
profissionais, valores e capacidades, sensibilizando os alunos
para a sua importância na decisão vocacional;

Sem custos

- Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua
identidade pessoal e do seu projeto de vida.

 Disponibilização de informação

escolar e profissional, sob
modalidades diversas, quer aos
alunos, quer aos Diretores de Turma
do 9.º ano;

 Colaboração na planificação e

acompanhamento dos alunos em
visitas de estudo a escolas
secundárias e/ou profissionais e
outras formas de contacto dos alunos
com o meio e o mundo das atividades
profissionais.
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Serviços de Psicologia e Orientação
Data de
realização

Atividade

Projeto
Educativo

Objetivos operacionais

Destinatários

Dinamizadores

Orçamento/
Fonte de
financiamento

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA
DE RELAÇÕES NA COMUNIDADE EDUCATIVA

Ao longo do
ano letivo

 Articulação com outros técnicos
/serviços da comunidade envolvente,
sempre que necessário, no âmbito do
acompanhamento de alunos ao longo
do seu processo educativo (CPCJ,
Segurança Social, Centros de Saúde,
IEFP, IPSS´s, escolas profissionais e
outras entidades formadoras…)
 Colaboração com os órgãos de
direção, administração e gestão da
escola, sempre que necessário;
 Aconselhamento/Consultoria a
docentes e Pais/Encarregados de
Educação;

A
B
C

- Articular a ação dos Serviços de Psicologia e Orientação com
os vários intervenientes da comunidade educativa,
nomeadamente os órgãos de gestão, os docentes, os
assistentes operacionais, os pais /encarregados de educação,
bem como entidades e serviços da comunidade envolvente
visando o planeamento e a definição de medidas de
intervenção mais adequadas às problemáticas dos alunos.
-Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de
formação de professores, bem como investigar e promover a
investigação nas áreas da sua especialidade;

 Articulação com a equipa de apoio
tutorial específico;

 Dinamização e/ou organização de
ações de formação dirigidas à
comunidade educativa.
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Divulgação do PAA

Divulgação de atividades do Plano Anual de Atividades
Página do agrupamento

http://aerosaramalho.pt/

Biblioteca escolar

Facebook: Bibliotecas Rosa Ramalho

Projeto Canecas

Facebook: Rosa Ramalho

Programação e robótica

Facebook: Rosa Programação Ramalho

Webrádio

Facebook: Webrádio Cávado Sul

Clube Europeu “Os Catitas”

http://Clubeeuropeu2011.blogspot.com

Matemática na corrente do Cávado

http://matematicacavadosul.blogspot.com

Escola EB Rio Côvo Sta Eugénia

http://oseugenios.blogspot.com

Escola EB Carvalhal

Facebook : EB de Carvalhal
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ANEXO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021
Parecer do Conselho Pedagógico reunido no dia 10.11.2020
O Plano Anual de Atividades assume-se como “documento de planeamento, que define, em função do projeto educativo, os objetivos, as
formas de organização e de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução.”
Decreto-lei n.º 137/2012, de 02.07, art.º 9.º

O Plano Anual de Atividades (PAA) concretiza as metas e os objetivos descritos no Projeto Educativo do Agrupamento
de Escolas Rosa Ramalho, através de uma ação concertada das várias propostas apresentadas pelos departamentos
curriculares, conselho de diretores de turma, coordenação de educação para a cidadania, coordenação de projetos/atividades,
biblioteca escolar, serviços técnico-pedagógicos e associações de pais e encarregados de educação. Concomitantemente, este
Plano conta também com a colaboração de entidades e instituições locais e da comunidade educativa na sua globalidade.
Aglutinando as atividades e projetos a desenvolver no Agrupamento, cremos que a execução do PAA continuará a contribuir
para o desenvolvimento das áreas de intervenção consideradas prioritárias, assim como para a manutenção dos pontos fortes
do nosso Agrupamento.
Sendo este um documento de planeamento, é desejável que se apresente como um documento dinâmico, não
definitivo, pelo que está prevista a sua avaliação periódica, que permitirá ao longo do ano letivo proceder a adaptações e
alterações pontuais, que colham previamente o parecer favorável do Conselho Pedagógico e a aprovação do Conselho Geral,
em benefício do desenvolvimento global dos alunos.
Ainda a este respeito, é de ressalvar que, no presente ano letivo, no planeamento deste documento de trabalho, foram
consideradas as limitações impostas pelo atual contexto de pandemia Covid-19, designadamente no que concerne à reunião de
alunos para além do limite definido para a constituição das turmas e às deslocações dos mesmos ao exterior.
Apesar disso, uma análise atenta ao documento permite concluir que as atividades propostas são de natureza
diversificada, contribuindo para o desenvolvimento das dez áreas de competência previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória. Assim, verifica-se a existência de propostas baseadas nas Orientações Curriculares da Educação
Pré-Escolar e, no Ensino Básico, nos Programas Curriculares, nas Aprendizagens Essenciais, na Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania e ainda no Referencial Nacional de Educação para a Saúde, a desenvolver inter e
transdisciplinarmente, por ano de escolaridade, pelos docentes titulares de turma e pelos Conselhos de Turma. De ressaltar a
articulação e a valorização do conhecimento do meio local, potenciadas pela residência artística de multimédia e cinema de
animação, inserida na proposta de atividades a dinamizar pelo Projeto Cultural do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho.
De destacar ainda o contributo das propostas dos serviços técnico-pedagógicos, constituídos pelas valências técnicas
de Serviço Social e de Serviço de Psicologia e Orientação, para o desenvolvimento do apoio social e psicopedagógico a prestar
aos alunos e demais elementos da comunidade escolar.
Pese embora o contexto em que serão desenvolvidas, em ensino presencial e/ou a distância, as atividades planeadas
para o presente ano letivo são exequíveis, de elevado interesse pedagógico, didático e pensadas com a intenção de valorizar a
formação cultural e científica dos alunos, de modo a concorrer para a promoção do seu desenvolvimento integral.
Em suma, este documento materializa assim a intenção coletiva responsável de criar um ambiente educativo
significativo e motivador refletido no próprio caminho estratégico escolhido para o proporcionar.
A Presidente do Conselho Pedagógico
Maria Paula Abreu

