AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021

Data de
realização/ Data
Prevista

Grupo:100

Departamento I: Educação Pré-Escolar

3.º

15/05/2021

Designação da Atividade

Comemoração Dia da Família (propor às famílias
realizarem uma atividade em família e divulgarem-na
nos meios de comunicação usados habitualmente com
as respetivas educadoras)

05/06/2021
Comemoração do Dia Mundial do Ambiente (publicação
de trabalhos no padlet)

3ºPeríodo

Encerramento ano letivo (formato a designar de acordo
com a evolução da pandemia)

Grupo 110
Grupo 120 Inglês

Departamento II: 1.º Ciclo

Ultima semana de
Visita de estudo*
aulas

30/06/2021

3ºPeríodo

Festa de encerramento

Eixos orientadores do PE

Responsável

População alvo

Duração

Promover o convívio entre as crianças e
Implementar estratégias de inovação
famílias; Envolver as famílias nas atividades
pedagógica e de criatividade
dos JI

Educadoras titulares

crianças, famílias

1 dia

Implementar estratégias de inovação Promover o trabalho desenvolvido pelas
pedagógica e de criatividade
crianças e famílias, ao longo do ano letivo

Educadoras titulares

crianças, famílias

1 dia

Promover o trabalho desenvolvido pela
Implementar estratégias de inovação
comunidade escolar, ao longo do ano letivo (JI
pedagógica e de criatividade
e famílias)

Educadoras titulares

crianças, famílias

1 dia

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

Departamento do
1.º Ciclo

Alunos e
professores

1 dia

Departamento do
1.º Ciclo

Alunos ,
professorestitlar
es e AEC A.
Op.e
comunidade
educativa

1 dia

Professoras de
Inglês

Alunos

1 aula

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.

Objetivos da atividade

Promover nas crianças regras de
convivência e valores que lhes permita
tornarem-se cidadãos conscientes e
solidários; promover a articulação de

Conviver de forma conveniente e
saudável; envolver a comunidade nas
atividades desenvolvidas pela escola;
envolver os pais nas atividades escolares
Divulgar a cultura Inglesa;
Proporcionar o contacto virtual com
costumes, tradições e monumentos da
cidade de Londres.

London virtual tour
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Grupo 210/ 220
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3ºPeríodo

Grupo 320
Grupo 330

Departamento III: Línguas

mai/21

01/06/2021 a
03/06/2021

Concurso "Leitura em Voz Alta"

Exposição de Gastronomia Francesa

Festa da Francofonia

Apelo sistemático à presença
dos alunos nas Bibliotecas
Escolares,como forma de
promoção de um estudo
orientado

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021
Estimular o gosto pela leitura;
Reconhecer diferentes géneros literários;
Professores de
Participar em atividades dinamizadas
Português (2º ciclo);
pelas Bibliotecas Escolares
Professoras
Bibliotecárias

• Promover a descoberta e o
desenvolvimento dos interesses,
saberes e potencialidades dos
• Valorizar o uso da língua
alunos;
estrangeira;
• Fomentar a responsabilidade e
• Interagir e comunicar.
a autonomia;
• Estimular o espirito crítico e
criativo.
• Promover a descoberta e o
desenvolvimento dos interesses,
saberes e potencialidades dos
alunos;
• Fomentar a responsabilidade e
a autonomia;
• Estimular o espirito crítico e
criativo.
• Promover a descoberta e o
desenvolvimento dos interesses,
saberes e potencialidades dos
alunos;
• Fomentar a responsabilidade e
a autonomia;
• Estimular o espirito crítico e
criativo.

• Valorizar o uso da língua
estrangeira;
• Interagir e comunicar.

• Valorizar o uso da língua
estrangeira;
• Interagir e comunicar.

Alunos do 2º
ciclo

Final do 2º
Período/
Início do 3º
Período

Docentes dos
cursos Profissionais

Comunidade
escolar

1 dia

Docentes

Comunidade
escolar

3 dias

Docentes

Alunos

3º Período

alunos do 10º
ano

100 min.

3ºPeríodo

Visitas Virtuais a monumentos Francesses e a
França

3ºPeríodo

Quiz cultural/ Olimpíadas

Promover práticas de trabalho
colaborativo.

Estimular o gosto pela Língua e Cultura
Inglesas.

Docentes do 10º ano

3ºPeríodo

Peddy-paper

Promover práticas de trabalho
colaborativo.

Promover o desenvolvimento das
capacidades cognitivas, motoras e de
relacionamento entre pares.

Docentes do 7º ano alunos do 7º ano
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100 min.

Grupo 230

Jogos Matemáticos on line
21 a 30-06-2021

G500

3.º período

3.º período

Grupo 290

Ao longo do 3.º
período

Grupo 400

Departamento IV: Matemática e Ciências experimentais

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

8, 9, 10 e 11 de
abril

mai/21

Campeonato Jogo do 24 online

Saberes partilhados

Desafios Matemáticos

Visita de Estudo a Ponta Delgada (Açores)

Semana da Família

3ºPeríodo

O cinema no Estado Novo (Luís Reis Torgal)

3ºPeríodo

Exposição de trabalhos de História elaborados
pelos alunos do 8.º ano

Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares. Promover
práticas de trabalho
colaborativo nos departamentos
curriculares e nos grupos
disciplinares.
IV - Promover práticas de
trabalho colaborativo nos
departamentos curriculares e
nos grupos disciplinares; V Fazer
uma
distribuição
equilibrada e racional dos
recursos humanos, promovendo
II- Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade; IV - Promover
práticas
de
trabalho
colaborativo nos departamentos
curriculares e nos grupos
disciplinares; V - Fazer uma
II- Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade; IV - Promover
práticas
de
trabalho
colaborativo nos departamentos
curriculares e nos grupos
disciplinares; V - Fazer uma
distribuição equilibrada e
racional dos recursos humanos,
I- Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.
I - I- Promover a implementação
de estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.
Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade.
Promover a implementação de
estratégias de ensino
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021
Fomentar o interesse pela prática do
cálculo mental e desenvolver destrezas
numéricas e de cálculo;
Promover a articulação entre os
diferentes níveis de ensino .
Fomentar o interesse pela aprendizagem;
Contribuir para a aquisição, consolidação
e ampliação de competências e
conhecimentos matemáticos; Reforçar a
componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem; Promover o
convívio entre alunos, professores e

Professores de
Matemática do 2º
ciclo
Alunos 2º ciclo

2x50' (jogos);

Alunos do 2.º e
3.º CEB EB
Cordinha

1h

3 ou 4 horas
dependendo
do número
de
comunicações
apresentadas

Articulação com o
3ºciclo

António Martins

Partilha de experiências, conhecimentos
e boas práticas entre docentes do
mesmo departamento.

Lurdes Freitas

Docentes do
Departamento
IV

Estimular o raciocínio, o pensamento
crítico bem como o pensamento criativo.
Desenvolver estratégias na resolução de
problemas .

Paula Ferreira e
Sandra Marques

Alunos do 3.º
CEB e
Secundário

Docentes de EMRC

10º, 11º e
12ºanos

4 dias

Docentes de EMRC

Comunidade
EScolar

1 semana

Luís Torgal

Secundário
(turmas de
humanidades)

100m

Prof. Fátima
Antunes e Lúcia
Torgal

Comunidade
escolar

1 semana

Conhecer e Interpretar produções
culturais sobre as tradições religiosas.
Promover o relacionamento pessoal e
humano entre alunos no âmbito da
Promover a comunicação intra e
interfamiliar;
Fortalecer os
laços afetivos na família;
Relacionar o cinema com a cultura de
massas e a propaganda políticoideológica
Promover o gosto pela História
Incentivar a pesquisa de temas
relacionados com a disciplina
Desenvolver o sentido estético
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Grupo 400

09/05/2021

mai/21

mai/21

08/06/2021

"Dia da Europa"

Visita de estudo a Sintra, Palácio Nacional e
Roteiro Queirosiano

Visita de estudo ao Porto

Visita à Bobadela (ruínas romanas, centro de
interpretação, museu)

Grupo 410

7-06.2021 a 11-06- Exposiçãode trabalhos relativos ao Dia de
2021
Portugal "Uma visão histórica do meu país"

3ºPeríodo

Visita de estudo a Coimbra - Participação no Dia
Aberto da Universidade (Psicologia)

Grupo 240
3ºPeríodo

abr/21

upo 260 e 620

Dep VI - Expressões

Final do 3º Período Exposição final dos trabalhos

Exposição final dos trabalhos

(Ponte)
Torneio de Corfebol

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

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021
Conhecer as diversas instituições
europeias; Compreender o
funcionamento das instituições
europeias; Compreender o
Reconhecer, in loco, e valorizar o
património histórico / arquitetónico e
artístico existente em Portugal;
- Contribuir para a formação integral dos

Professores de
Cidadania e
Desenvolvimento
do 7º ano

Alunos do 7º
ano

Célia Lourenço

11.ºD e E

1 dia

Consolidar conhecimentos de
literatura e História contemporâneas

Luís Torgal e Nuno
Teixeira

12.º E e F

1 a 2 dias

Isabel Correia

10.º D e E

Uma tarde

Isabel Correia

7.º A e B

Uma semana

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

Promover o gosto pela História;
Reconhecer a importância dos
vestigios históricos do concelho;
Fomentar a importância da

Implementar estratégias de
inovação pedagógica e de
criatividade. Promoção da
implementação de estratégias
conducentes à melhoria dos
resultados escolares.

. Mostrar a aplicabilidade prática da
Psicologia; propiciar aos alunos o
contacto com a realidade universitária.

Incentivar à pesquisa e
curiosidade;Estimular a criatividade

Professores de
Psicologia, de
Sociologia e de
Filosofia

alunos 12º ano
matriculados
em Psicologia B 1 dia
e em Sociologia.

- Diversificação das
metodologias
com vista à autonomia do aluno

Promover a socialização com os diversos
elementos da ccomunidade escolar;
Desenvolver a criatividade; Promover a
inter ajuda e o trabalho em grupo.
Desenvolver o sentido crítico e estético

Alunos do 2º
Professores de EV e
ciclo e
uma semana
ET 2º Ciclo
comunidade em
geral.

- Diversificação das
metodologias
com vista à autonomia do aluno

Promover a socialização com os diversos
elementos da ccomunidade escolar;
Desenvolver a criatividade; Promover a
inter ajuda e o trabalho em grupo.
Desenvolver o sentido crítico e estético

Professores de EV e
ET- 2º ciclo

Alunos do 2º
ciclo

uma semana

Joaquim Gonçalves

2º/3ºCEB

A definir

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

Clube
"Ciência
Viva"

Clube de
Clube de Pintura
Programação
e Robótica

Bibliotecas

Grupo 260 e 620

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

mai/21

(Ponte)
Prova de Orientação ou PedyPapper

mai/21

(Lagares)
“Challenge/ Multiactividades”

jun/21

(Ponte)
Demonstração de Mini-Trampolim

1 dia (a agendar
Concurso”Leitura em voz alta”, fase concelhia
com a autarquia)

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021

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

final do 3º período Exposição de trabalhos
Diversificação das metodologias
com vista à autonomia do aluno.

Joaquim Gonçalves

2º/3ºCEB

Ana Costa, Jorge
Faria e Pedro
Godinho

2º/3ºCEB

Joaquim Gonçalves

2º/3ºCEB

100'

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 a
autarquia.

Equipa da BE;
professores,
autarquia e outros

Comunidade

1 dia

Desenvolver a criatividade;
Desenvolver o sentido crítico e
estético

Professora Susana

comunidade
escolar

3 dias

Despertar nos alunos interesse pela área
da Informática e Robótica
3ºPeríodo

Concurso Robot Bombeiro

abril/maio

Saídas de campo/visitas estudo (1)

II, IV

III-Combater o absentismo, a
indisciplina e a exclusão social.

22/04/2021

Contribuir para a literacia científica e
tecnológica dos alunos

Valorizar a atividade física,
caminhada, como forma de
minimizar o recurso a veículos
poluentes.

Dia da Terra - Caminhemos pela TERRA
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Telma Duarte e
Alunos inscritos
Maria José Ventura

clube Ciência Viva

alunos 3ºciclo

Clube Europeu

comunidade
escolar e local

100'

a definir

Clube Europeu

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
09/05/2021

PES OH

data a definir

3ºPeríodo

31/05/2021

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021
Dar a conhecer a composição da
União Europeia

Dia da Europa - divulgação de informação

Caminhada:"Coração em movimento"

Estimular a prática de exercício ,
entendida como fator importante na
manutenção da saúde. Promover hábitos
alimentares saudáveis.

Rastreio cardiovascular

Promover hábitos de vigilância da saúde

3.º Período

Ação de formação “Técnicas de Procura ativa de
emprego”

Início 3.º
Período

Ação de Sensibilização subordinada ao tema:
”Prontidão Escolar- O meu filho é condicional,
deve ou não ir para o 1ºciclo?”,

SPO

Programa de Orientação Vocacional

PES, Centro de
Saúde - UCC, Área
disciplinar de Ed.
Fisíca, Curso
PES, Centro de
Saúde - UCC

Sensibilizar para a importância da
PES, Centro de
qualidade de vida e promover hábitos de Saúde - UCC,
vida saudável
Promover nos alunos o
autoconhecimento, a procura de
informação e a capacidade de reflexão;
Apoiar o processo de tomada de decisão
e de construção do Projeto de Vida dos
alunos; Envolver as famílias no processo
de tomada de decisão vocacional dos
alunos; Dar a conhecer as diferentes
opções dos Ensinos Secundário e
Superior.
Fornecer instrumentos aos alunos sobre
os temas: A procura ativa de emprego;
elaboração do currículo; O anúncio de
emprego; candidatura espontânea; O
dossier de candidatura ; a entrevista.
Dinamizada pelas
psicólogas do
Apoiar e esclarecer os pais/encarregados agrupamento em
de educação na tomada de decisão sobre conjunto com
o percurso escolar dos seus
educadoras e
educandos/filhos, para que o façam de
professores do 1º
uma forma ponderada e responsável.
Ciclo .

Comemoração do "Dia da mundial sem tabaco"

3.º Período

Clube Europeu
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comunidade
escolar
Comunidade
escolar

A definir

Comunidade
escolar

A definir

Comunidade
escolar

a definir

Alunos dos 9º e
12º anos de
escolaridade

Alunos finalistas
dos cursos
profissionais

Pais/EE dos
alunos do PréEscolar do
agrupamento.

3 horas

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

3ºPeríodo

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021
Fornecer ferramentas que
permitam entender o
comportamento das crianças e
atuar sempre de forma positiva,
ou seja, com firmeza mas com
afetividade ao mesmo tempo,
sem autoritarismos e
simultaneamente sem
permissividades.

Ação de Formação subordinada ao tema
“Educação Positiva”
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Educadoras do
Agrupamento

