AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/ 2020
Ao longo do ano letivo

Data de
realização/
Data Prevista

Grupo:100

Departamento I: Educação Pré-Escolar

28/out

Designação da Atividade

O Livro vai a casa

Eixos orientadores do PE

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Objetivos da atividade

Responsável

Educadoras de
Infância em
Promover a literacia familiar;
colaboração com
Promover atitudes de
as BE
responsabilidade com o uso do
livro; Despertar o gosto pela leitura

População
alvo

Duração

Custo

Crianças;
Famílias

ao longo do
ano letivo

0

1 vez por
período
(dezembro,
História Itinerante
janeiro, maio)
em data a
definir

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Desenvolver o trabalho
colaborativo com outras
estruturas do AEOH; Promover o
gosto pela leitura; Despertar para
a importância da linguagem escrita

Equipa das BE

Crianças

ao longo do
ano letivo

0

de 21 de
outubro a 26
Ciência sobre Rodas
de maio
(mensalmente)

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Motivar o gosto pelas ciências
experimentais e incentivar a
curiosidade cientifíca; Promover a
literacia cientifíca.

Equipa da BLC3

Crianças

ao longo do
ano letivo

0

Conhecer o património
histórico/cultural de cada
localidade; Conhecer aspetos
típicos da paisagem local;
Conhecer aspetos físicos
caracterísiticos da comunidade
local; Proporcionar aprendizagens

Educadoras
titulares

Crianças

ao longo do
ano letivo

0

a definir por Visitas de estudo/saídas ao meio circundante aos
cada educadora JI
Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Grupo 330

Departamento III:
Línguas
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Ao longo do
ano letivo

Books on Wheels

Melhorar os resultados
escolares.

Promover a leitura em língua
inglesa e a aquisição de
vocabulário.

Fomentar um espirito
empreendedor e inovador, através
Ao longo do
Atividades Eperimentais - BLC3
da promoção da criatividade e
1º.2º e 3ºP
outros mecanismos.
Promover a curiosidade e a
literacia científica.
Assumir atitudes e valores que
Implementar estratégias de
defendam a implementação de
inovação pedagógica e de
medidas que visem promover a
AO LONGO DO
criatividade. Promover práticas sustentabilidade do planeta Terra
Oficinas da Natureza
ANO LETIVO
de trabalho colaborativo nos
e fomentem a saúde individual e
departamentos curriculares e
coletiva. Articular, contextualizar e
nos grupos
consolidar conhecimentos da
disciplina de Ciências Naturais.
Consolidar e aprofundar as
competências que já possuem,
numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida.
Implementar estratégias de
adequar a ação de transformação
inovação pedagógica e de
AO LONGO DO
e criação de produtos aos
Outra Escola, Novos Amigos (Projeto Intercâmbio) criatividade.Combater o
ANO LETIVO
diferentes
absentismo, a indisciplina e a
contextos naturais, tecnológicos e
exclusão social.
socioculturais, em atividades
experimentais,
projetos e aplicações práticas
desenvolvidos em ambientes

Grupo 230

ao longo do
ano

Grupo 520

Departamento IV: Matemática e Ciências experimentais

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

Palestras/workshops

.I-Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.IIImplementar estratégias de
inovação pedagógica e de

desenvolvimento de
competências científicas
relevantes no dominio
experimental

Alunos do 8º
ano, podendo
alargar-se a
outros anos

variável

Professores de
Ciências Naturais
2º ciclo
Alunos 2º ciclo
Articulação com
BLC3

50` (por
sessão)

Docentes do 8º
ano

0

Professores de
Ciências Naturais
2º ciclo;
Alunos 2º ciclo 2x50´
Articulação com
TOP, DAC

(Custo de
deslocação de
técnicos à
escola para
realização de
atividades/ofic
inas/Worhsho
ps)

Professores de
Ciências Naturais
e Matemática 2º
Alunos 2º ciclo 2x50´; 1 dia
ciclo; Articulação
com TOP, DAC ,
TIC, BE

(Transporte
até à Escola
Parceira;
refeições de
alunos da
Escola
Parceira)

Clube Ciência
Viva

alunos 2º,
3ºciclo e sec

60min

verbas POCH

Grupo 520
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ao longo do
ano

ao longo do
ano

Crupo 290

Ao longo do
ano

Grupo 420

Ao longo do
ano

Grupos 260/620

partamento VI: Expressões

Departamento V: Ciências Sociais e Humanas

Ao longo do
ano

Palestras/show video

.I-Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.IIImplementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

contextualização do conhecimento
e desenvolvimento de
competências experimentais

Clube Ciência
Viva

alunos 1ºciclo

60min

verbas POCH

Workshops aquariofilia

II-Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

Contribuir para a literacia
científica dos alunos. Promover a
articulação entre o ensino formal e
não formal, entre ciclos de
escolaridade

Clube Ciência
Viva (oficina
aquariofilia)

alunos 2º,
3ºciclo e sec

50min

verbas POCH

Colaboração com as Bibliotecas do Agrupamento

Participação em atividades de cariz cultural
integradas no Plano Anual de Atividades do
Agrupamento.

Participação em atividades de cariz cultural
dinamizadas pela Autarquia de Oliveira do
Hospital

maio - outubro Requalificação da sala D2 - Geografia

Ao longo do
ano

Gira Volei na Escola da Cordinha

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares.

Promover a participação dos
alunos em atividades dinamizadas
pela Biblioteca Escolar

Grupo Disciplinar Comunidade
de EMRC
Escolar

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares.

Colaborar na dinamização de
atividades do dia de S. Martinho,
Festa de Natal e Festa da
Primavera.

Grupo Disciplinar Comunidade
de EMRC
Escolar

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

Colaborar na dinamização de
atividades promovidas pelo
Município de Oliveira do Hospital
(Feira do Porco e do Enchido de
Meruge, Feira do Queijo de
Oliveira do Hospital e outras

Grupo Disciplinar Comunidade
de EMRC
Escolar

I- Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.

Melhoria de espaços.

V - Promover uma cultura de
escola assente na proximidade
e no bom ambiente.

Gira Volei

Todo o ano

Todo o ano

Área disciplinar

Docente e
discente

ao longo do
ano

Ivan

alunos
inscritos

semanal

100 E

Grupos 260/620
PES

Departamento VI: Expressões

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/ 2020
Ao longo do
ano

Treinos e competição no âmbito do Projeto do
Desporto Escolar

V - Promover uma cultura de
escola assente na proximidade
e no bom ambiente.

os do Desporto Escolar

professor do
Grupo/Equipa

alunos
inscritos

semanal

Ao longo do
ano

Gabinete de Aptidão Física, Saúde e Bem Estar

V - Promover uma cultura de
escola assente na proximidade
e no bom ambiente.

Promoçao da Saúde na Cmunidade

Albano / Tita

interessados

semanal

Proporcionar a todos os alunos
atendimento e esclarecimento de
dúvidas no âmbito da Educação
para a Saúde.

PES, Centro de
Saúde - UCC, SPO

Ao longo do
ano letivo

Dinamização do Gabinete de Informação e Apoio
ao Aluno

II, III

Ao longo do
Ano Letivo

Bochecho Fluoretado

I, V

Ao longo do
ano letivo

Bibliotecas

ao longo ano
letivo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Promover hábitos corretos de
higiene oral

Um olhar sobre a Saúde Mental na Escola

I, III

Promover a saúde mental,
desenvolvimento de
competências sócioemocionais
nos alunos
Divulgação de informação de cariz
ecológica, sustentável e saudável.

Painel Informativo

PES, Ceentro de
Saúde -UCC

Comunidade
educativa

!º CEB

PES, Centro de
Saúde -UCC,
Pré-escolar e
Equipa de
1CEB
Mediação Escolar

PES, Centro de
Saúde - UCC,

200

Ao longo
do Ano
Letivo

Ao longo
do Ano
Letivo

Ao longo
do Ano
Letivo

Comunidade
escolar

Atualização/dinamização da página comum do
facebook das Bibliotecas

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Aproximar as bibliotecas escolares
dos seus leitores;
Desenvolver uma boa dinâmica e
articulação entre as várias
bibliotecas escolares;

Equipa das
Bibliotecas

Comunidade
Educativa

Ano letivo

A definir

Projeto: "Vamos imaginar com a Biblioteca
Escolar"

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Promover a criação de iniciativas e
programas orientados para o
desenvolvimento das
competências de leitura e de
escrita.

Equipa das
Bibliotecas

Pré-escolar e
1ºCEB

Ano letivo

0€
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Bibliotecas

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano

Comemoração do Centenário de Sophia de Mello
Breyner Andresen: Apresentação de uma obra da
autora em cada ciclo e secundário. Elaboração de
um postal para incentivo à leitura das obras da
autora.

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Apoiar a gestão, organização e
funcionamento da biblioteca,
adequando-a aos novos desafios
que se colocam à escola no âmbito
da autonomia e da flexibilidade
curricular.

Avaliação da BE

Encontro com Escritores

Mural Informativo
(Seleção, divulgação de livros e notas
informativas)

Promover a articulação e
colaboração entre os leitores e a
Biblioteca Escolar.
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares

Promover a criação de iniciativas e
programas orientados para o
desenvolvimento das
competências de leitura e de
escrita.
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.

Equipa das
bibliotecas;
Professores;
Leitores

Comunidade
Educativa

Ano letivo

20 €

Equipa da BE

RBE

Ao longo
do ano

10 €

Equipa da BE

Alunos

Ao longo
do ano

100 €

Equipa da BE;
professores e
outros

Comunidade
educativa

Ao longo
do ano

20 €
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Ao longo do
ano

Projeto SOBE

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Bibliotecas

Ao longo do
ano

Projeto da Ajudaris

Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares

Ao longo do
ano

Ao longo do
ano

Colaboração com o Clube da rádio e jornal do
Agrupamento (notícias, biografias de autores,
novidades, leituras etc.)

Projeto "Cientificamente Provável"

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.
Desenvolver e diversificar a
participação da biblioteca em
projetos de parceria interna e
externa, reforçando, deste modo,
a sua intervenção no diálogo com
as famílias, a comunidade local e
outras entidades de âmbito
regional e nacional .

Equipa da BE

Comunidade
educativa

Ao longo
do ano

100 €

Equipa da BE;
docentes;
alunos; UCC
Pinheiro dos
Abraços

Alunos do Pré
escolar e 1.º
ciclo

Ao longo
do ano

30 €

Comunidade

Ano letivo

0€

Alunos

Ano letivo

80 €

Desenvolver o trabalho
colaborativo e articulado com as
diferentes estruturas do
Equipa da BE;
agrupamento;
Equipa do
Contribuir para a compreensão da
programa
rádio como veículo de
“Secundária em
comunicação eficiente, para tornar
Movimento”
público o trabalho educativo.

Enriquecer o percurso formativo
dos jovens;
Desenvolver e diversificar a
participação da biblioteca em
projetos de parceria interna e
externa. Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.

Equipa da BE;
Departamentos
e Universidades

Clube de Artes

Bibliotecas
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Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Ao longo do
ano

Projeto Literacia 3D

Ao longo do
ano

Promover práticas de trabalho
Exposições em articulação com os Departamentos colaborativo nos
Curriculares.
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Ao longo do
ano letivo

O Livro vai a casa

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Ao longo do
ano letivo

Hora do Conto Tema: " Vamos imaginar com a
Biblioteca Escolar"

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares

Pintura de peças de vários materiais
Ao longo
doAno letivo

Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados
escolares;Implementar
estratégias de inovação
pedagógica e de
criatividade;Combater o
absentismo, a indisciplina e
a exclusão social.

Enriquecer o percurso formativo
dos jovens;
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.
Promover a criação de iniciativas e
programas orientados para o
desenvolvimento das
competências de leitura e de
escrita.
Contribuir para o desenvolvimento
das literacias necessárias ao
contexto educativo atual.
Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.

Equipa da BE e
Departamentos

Alunos

Ano letivo

60 €

Equipa da BE;
Departamentos
Curriculares

Comunidade

Ano letivo

10 €

Equipa das
Bibliotecas;
Professores;
Familia

Alunos do préAno letivo
escolar

Equipa da
Alunos do 1.º
Biblioteca Escolar
ciclo

Ano letivo

Alunos do 3º
C.E.B.

Ano letivo

Sensibilizar os alunos para o
valor artístico e cultural da arte
e das artes decorativas;

Lígia Baptista

0€

0€

Clube de Rádio
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Projeto Ciência Viva

Oficina de Aquariofilia

Ao longo do
ano

Produção semanal do programa de rádio “A
Escola e o Meio”

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade. Promover a
implementação de estratégias
de ensino conducentes à
melhoria
dos resultados escolares.

Fomentar a interdisciplinaridade;
Estabelecer uma relação de
proximidade entre o AEOH e a
comunidade; Experienciar vários
percursos pedagógicos que
proporcionem o prazer da escrita,
da reflexão e da locução.

Clube de Rádio/
prof. Célia
Lourenço

Alunos do
Clube de
Rádio/Comuni
dade
Educativa/
Comunidade

Ao longo
do ano

José Carlos
(professor).
Maria José
(assistente
operacional do
Pav. E). Fátima
Mendes
(assistente
operacional do
Pav. E)

Todoss os
alunos
inscritos

Todo o ano
lectivo

1 500 €

Gestão de equipamento de suporte aos aquários.
Manutenção das condições físico-químicas dos
biótopos instalados nos aquários. Formação
técnica e cientifica aos alunos e assistentes
operacionais do pavilhão E.

Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.
Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

Promover uma educação e cultura
científica de base humanista.
Mobilizar processos e actividades
científicas no plano
informal.Permitir aos alunos a
tomada de decisões enquanto
cidadãos activos.

ao longo do
ano

Palestras/workshops

I-Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.IIImplementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade..IV-Promover
práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares.

desenvolvimento de
competências científicas
relevantes no dominio
experimental

clube Ciência
Viva

alunos 2º,
3ºciclo e sec

60min

verbas POCH

ao longo do
ano

palestras/show video

II-Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

contextualização do conhecimento
e desenvolvimento de
competências experimentais

clube Ciência
Viva

alunos 1ºciclo

60min

verbas POCH

A decorrer
todo o ano
lectivo
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Clube Europeu
EcoEscolas OH

Contribuir para a literacia
científica dos alunos. Promover a
articulação entre o ensino formal e
não formal, entre ciclos de
escolaridade

clube Ciência
Viva (oficina
aquariofilia)

alunos 2º,
3ºciclo e sec

Clube Europeu

Comunidade
escolar

Ano Letivo

Depositrão (Campanha Geração Depositrão) e
Depositrão Pilhão

Recolha de todos os tipos de REEE
(pequenos e grandes
eletrodomésticos, equipamentos
informáticos e lâmpadas) e
pilhas/acumuladores.

Coordenadores
ECO -Escolas
daESOH e da EB
2,3 de OH

Comunidade
Educativa

Ao longo
do ano
letivo

Ano Letivo

Divulgação do Clube Eco- Escolas da ESOH e da EB
2,3 de OH

Fomentar a participação dos
alunos e dos professores nos
projetos dinamizados pelo EcoEscolas

Coordenadoras
ECO -Escolas
daESOH e da EB
2,3 de OH

Comunidade
Educativa

ano letivo

Recolha de tampas de plástico

Esta iniciativa tem por principal
objetivo a recolha de tampinhas
de plástico, que após enviadas
para empresas de reciclagem,
permitem obter fundos para a
aquisição de equipamentos
ortopédicos

Coordenadoras
ECO -Escolas da
ESOH e da EB 2,3
de OH

Comunidade
Educativa

ano letivo

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
Publicação de 3 edições do Jornal escolar MEGA 5 departamentos curriculares,
nos grupos disciplinares e
conselhos de turma/docentes

Divulgar as atividades realizadas
no Agrupamento e promover o
envolvimento da Comunidade
Educativa na vida do messmo.

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5

Comunidade
Educativa

Ano letivo

ao longo do
ano

ao longo do
ano

Ano Letivo

Ao longo do
ano letivo

upamento: MEGA

II-Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

workshops aquariofilia

Inscrição em concursos sobre temas europeus

Promover situações que
desenvolvam atitudes de
autonomia, responsabilidade,
partilha e cidadania

Permitir a participação em
atividades de aprendizagem
alternativas

50min

verbas POCH

Jornal do Agrupamento: MEGA
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Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Jornal do Agrupamento: MEGA

Ao longo do
ano letivo

Elaboração de entrevistas/reportagens

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Elaboração de textos sobre atividades que se
desenvolvam na escola

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares,
nos grupos disciplinares e
conselhos de turma/docentes

Recolha de textos, atividades levadas a cabo
pelos alunos de todo o agrupamento

Promover práticas de trabalho
colaborativo nos
departamentos curriculares,
nos grupos disciplinares e
conselhos de turma/docentes

Promover a criação de iniciativas e
programas orientados para o
desenvolvimento das
competências de escrita,
comunicação e espírito crítico.
Contribuir para o desenvolvimento
das literacias necessárias ao
contexto educativo atual.
Promover hábitos de pesquisa e
seleção de informação, recorrendo
às tecnologias de informação e
comunicação;Promover a
articulação e colaboração entre os
vários Departamentos e Projetos
Mobilizar saberes diversos para
compreender a realidade e
abordar situações várias do
quotidiano. Sensibilizar os alunos
para uma cidadania responsável.

Fortalecer a relação existente
entre a comunidade escolar e a
comunidade envolvente.
Promover a interligação
Escola/Comunidade.

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5
Alunos do Clube
do Jornal

Comunidade
Educativa

Ano letivo

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5
Alunos do Clube
do Jornal

Comunidade
Educativa

Ano letivo

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5
Alunos do Clube
do Jornal

Comunidade
Educativa

Ano letivo

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5
Alunos do Clube
do Jornal

Comunidade
Educativa

Ano letivo

Comunidade
Educativa

Ano letivo

Ao longo do
ano letivo

Implementar estratégias de
Promover a venda do Jornal junto da Comunidade
inovação pedagógica e de
Educativa
criatividade

Ao longo do
ano letivo

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade

Promover e incentivar o
desenvolvimento de uma cultura
de aprendizagem assente em
práticas de articulação curricular
nas suas múltiplas vertentes.

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5
Alunos do Clube
do Jornal

Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares

Sensibilizar para as problemáticas
e desafios atuais. Promover e
incentivar o desenvolvimento de
uma cultura de aprendizagem
assente em práticas de articulação
curricular nas suas múltiplas
vertentes.

Equipa do Jornal
Escolar MEGA 5 Comunidade
Alunos do Clube Educativa
do Jornal

Ao longo do
ano letivo

Articulação com os projetos dos DAC

Redação de textos de opinião sobre temáticas
atuais

Ano letivo

Associação de
Estudantes

PNCinema

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2019/ 2020
Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano
Ao longo do
ano
Ao longo do
ano

Divulgação dos trabalhos realizados.

Comemorações de datas importantes
Atividades de cariz ecológico e social
Aquisição de novos materiais para a sala da
Associação de Estudantes e para a rádio escolar

Dar a conhecer o trabalho
Divulgação das atividades do
realizado com alunos e docentes
agrupamento na imprensa
no âmbito do PNC
local, na página eletrónica e/ou
no jornal do Agrupamento.

Equipa PNC e
oficina Arte e
Animação digital

Comunidade
escolar

A designar

