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1.

Introdução

O presente Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como o documento orientador de planificação das
atividades escolares a serem realizadas no ano letivo 2021-2022.
O PAA, enquanto instrumento de gestão, previsto no Decreto-Lei n.º 137/2012, obedece a uma lógica de
integração e de articulação, tendo em vista a coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado,
definindo-se como o instrumento “que concretiza os princípios, valores e metas enunciados no Projeto
Educativo elencando as atividades e as prioridades a concretizar no respeito pelo Regulamento Interno”.
O Plano Anual de Atividades concretiza os princípios orientadores do Projeto Educativo, cuja missão é
“Prestar à comunidade um serviço educativo de referência.”
Com base neste pensamento, alicerçamos o nosso Projeto numa ideia fundamental: a Cidadania Ativa. Esta
ideia baseia-se numa perspetiva integradora em que os alunos realizem aprendizagens através da
participação plural e responsável de todos na construção de si como cidadãos e de sociedades mais justas
e inclusivas, no quadro da democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos Direitos Humanos.
Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda a três dimensões aglutinadoras:
• (Re)Conhecendo-ME - atitude cívica individual, baseada em valores humanistas e cristãos, que promova o
autoconhecimento, a autonomia e os direitos humanos;
• (Re)Conhecendo-TE - relação interpessoal que propicie a comunicação e o diálogo baseado em atitudes
humanistas e cristãs;
•

(Re)Conhecendo-NOS

- interação social e intercultural que fomente a democracia, o desenvolvimento

humano sustentável, a globalização e a interdependência, a paz e a gestão de conflitos baseado em
comportamentos humanistas e cristãos.
Para efetivar os pressupostos deste Projeto, ao longo do triénio 2019 - 2022, as estratégias com vista à
formação de cidadãos ativos estiveram e estarão de acordo com a legislação vigente. O Plano Anual de
Atividades (PAA), confere o alinhamento das atividades que deverão ser propostas tendo em conta os eixos
orientadores, os valores e os objetivos estratégicos. Assim, no presente ano letivo, desenvolver-se-ão
atividades que se enunciam nas seguintes perspetivas transversais: memória, cidadania ativa e
sustentabilidade.
A memória constitui um património identitário, imaterial, mas materializável, como um lugar de encontro. O
denominador memória será o pretexto que promoverá a pertinência dos projetos. Mediante a premissa de
friso cronológico, a ideia seria recuar no tempo e fazer brotar, do local Quinta das Torres, Estrada da Portela,
um território de memórias em regime de testemunhos vivos ou num formato documental. Memórias de curto,
médio ou longo prazo. Memórias visuais, auditivas, olfativas, táteis ou de paladar. Memórias emocionais ou
afetivas, sobretudo, de sentimentos felizes. Memórias como lugares iluminados pela sabedoria e estado de
espírito de quem as transmite. Validar a lembrança como possibilidade de projeção futura onde se
pronuncia um suspiro de esperança. Prestar um tributo, anterior e posterior, à instituição Santa Casa da
Misericórdia da Amadora, à nossa escola em particular, salvaguardando uma especial incidência sobre a
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vida e legado do Doutor Luís Madureira. A condição é recolocarmo-nos num presente, interligando passado
e projeção de um futuro, capaz de se munir de uma identidade sustentável que promova cidadãos mais
conscientes, responsáveis e comprometidos com a comunidade da qual fazem parte. Mais se acrescenta,
devem ser consideradas as seguintes datas para favorecer uma planificação o mais definitiva possível.

1º Semestre
•

14 de setembro de 2021 – início do ano letivo;

•

21 de janeiro de 2022 – Final do 1º semestre.

2º semestre
•

Semana de pausa intersemestral – 24 a 28 de janeiro de 2022

•

31 de janeiro de 2022 – início do 2º semestre

•

Interrupção letiva de Carnaval – de 28 de fevereiro a 02 de março de 2022

•

Interrupção letiva da Páscoa – 06 a 18 de abril de 2022

•

9 de junho de 2022– final – 9º ano

•

15 de junho de 2022 – final 5º, 6º, 7º, 8º anos

•

30 de junho de 2022 – final de Pré-escolar, 1º CEB

Datas relevantes
•

Festejos de Natal – 17 de dezembro de 2021

•

Semana da cultura de desporto – 24 a 28 de janeiro de 2022 (a realização desta semana estará
dependente da evolução da pandemia)

•

Festa de final de ano – 15 de junho (2º 3º CEB) e 30 de junho de 2022 (Pré-escolar e 1º CEB)
(dependerá da evolução da pandemia)

Provas de Aferição dos alunos do 2.º ano de escolaridade:
•

Educação Artística – 05 de maio de 2022 (a confirmar)

•

Educação Física – 11 de maio de 2022 (a confirmar)

•

Matemática e Estudo do Meio – 15 de junho de 2022

•

Português e Estudo do Meio – 20 de junho de 2022

Provas de Aferição dos alunos do 5.º ano de escolaridade:
•

Educação Visual e Educação Tecnológica - 19 de maio de 2022

Provas de Aferição dos alunos do 8.º ano de escolaridade:
•

Educação Física - 25 de maio de 2022

•

Português - 03 de junho de 2022

•

História e Geografia - 8 de junho de 2022
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Provas Finais do 3º ciclo – Primeira Fase: Os alunos do 9º ano terão que realizar as provas finais de 3º ciclo,
que contam para a nota final com um peso de 30%.
•

Primeira fase – Matemática: 21 de junho de 2022.

•

Segunda fase - Matemática: 20 de julho de 2022.

•

Primeira fase – Português: 23 de junho de 2022.

•

Segunda fase - Português: 22 de julho de 2022.

Para além das atividades calendarizadas para cada ciclo, poderão existir atividades transversais, que serão
dinamizadas tendo em conta todas as normas da Direção Geral de Saúde em vigor para fazer face à
pandemia.
A missão deste projeto, “Cidadania Ativa”, pretende prestar à comunidade um serviço educativo de
referência que contribua para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos,
capazes de atuar como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa
Escola reconhecida pelos valores cristãos e por elevados padrões de exigência e responsabilidade.
Sempre que possível, tentaremos aliar ao tema deste Plano o tema da Santa Casa da Misericórdia da
Amadora para o ano 2021-2022 – “Ser Caminho” – pois é a Misericórdia que nos orienta a cada passo e nos
leva a darmo-nos por inteiro, a agir perante as adversidades do caminho, em suma, a caminhar.
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1.1. Calendarização
Ano Letivo
Início do Ano Letivo

Final do ano letivo

13 de setembro de 2021 - receção do 1º e 5º ano
14 de setembro de 2021 - Início do 1º semestre
15 de junho de 2022 – final 5º 6º 7º e 8º30 de junho de 2022 – final de Préescolar, 1º CEB

Avaliações Nacionais
Prova de aferição Educação Artística 2º ano.

05 e maio de 2022

Prova de aferição Educação Física 2º ano.

11 e maio de 2022

Prova de aferição Educação Visual e Educação Tecnológica

19 de maio de 2022

5º ano
Prova de aferição Educação Física 8º ano

25 de maio de 2022

Prova de aferição Português 8º ano

03 de junho 2022

Prova de aferição Português e Estudo do Meio 2º ano.

15 e Junho de 2022

Prova de aferição Matemática e Estudo do Meio 2º ano.

20 e Junho de 2022

Prova de aferição História e Geografia 8º ano

8 de junho de 2022

Prova final do 3º ciclo de Matemática 9º ano – 1ª fase

21 de junho de 2022

Prova final do 3º ciclo de Português 9º ano – 1ª fase

23 de junho de 2022

Prova final do 3º ciclo de Matemática 9º ano – 2ª fase

20 de julho de 2022

Prova final do 3º ciclo de Português 9º ano – 2ª fase

22 de julho de 2022

Afixação das pautas da 1ª fase 9º ano

11 de julho de 2022

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação

12 de agosto de 2022

Afixação das pautas da 2ª fase 9º ano

5 de agosto de 2022

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação

29 de agosto de 2022

Provas de Equivalência à Frequência
1º ciclo do ensino básico

Entre 6 de junho e 18 de julho de 2022 (1ª fase)

(de acordo com a legislação é

Entre 21 a 29 de julho de 2022 (2ª fase)

só para maiores de 16 anos)
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2º ciclo do ensino básico

Entre 22 de junho e 08 de julho de 2022 (1ª fase)

(de acordo com a legislação é

Entre 20 a 29 de julho de 2022 (2ª fase)

só para maiores de 16 anos)
3º ciclo do ensino básico

Entre 17 de junho a 8 de julho de 2022 (1ª fase)
Entre 20 a 29de julho de 2022 (2ª fase)

Afixação de pautas

1º ciclo – 19 de julho de 2022 (1ª fase) e 2 de agosto de 2022 (2ª
fase)
2º ciclo – 11 de julho de 2022 (1ª fase) e 2 de agosto de 2022 (2ª
fase)
3º ciclo – 11 de julho de 2022 (1ª fase) e 5 de agosto de 2022(2ª
fase)

Afixação dos resultados dos

12 de agosto de 2022

processos de reapreciação

29 de agosto de 2022

(1ª/2ª/3ª ciclos)

Reuniões de Pais e Encarregados de Educação
Reuniões de Início Ano Letivo

09 a 17 de setembro 2021

Reuniões de Avaliação 1.º Semestre

31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022

Reuniões de Avaliação 2.º Semestre

A calendarizar

Interrupções Letivas
Férias de Natal

20 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (inclusive)

Férias de Carnaval

28 de fevereiro a 02 de março 2022 (inclusive)

Férias de Páscoa

06 de abril a 18 de abril de 2022 (inclusive)

Comemorações de Datas Festivas
Dia Mundial da Alimentação e Erradicação da

16 de outubro de 2021

Pobreza
Campanha da Mãe Peregrina
Início do Advento

Iniciativa a decorrer de 07 de outubro a 31 de
maio
29 de novembro 2021
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Festejos de Natal

17 de dezembro
24 a 28 de janeiro de 2022

XVII Semana da Cultura e do Desporto
(dependerá da evolução da pandemia)
Festa de Carnaval

25 de fevereiro 2022

Início da Quaresma

08 de março 2022

Caminhada Mariana (Mês de Maria)

maio 2022

Dia Internacional da Família

13 de maio de 2022

Peregrinação a Fátima

27 de maio de 2022

Dia Mundial da Criança

01 de junho de 2022
15 de junho de 2022, 2º e 3º CEB.

Festa de Final de Ano

30 de junho de 2022, Pré-escolar e 1º CEB.
(dependerá da evolução da pandemia)

Colónias de Férias

4 a 15 de julho de 2022
(dependerá da evolução da pandemia)

Celebrações Eucarísticas
Encontro Eucarístico de Início Ano Letivo

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB 07/10/2021 (10h00)

Encontro Eucarístico de Natal

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB 16/12/2021 (10h00)

Encontro Eucarístico de Páscoa

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB 04/04/2022 (10h00)

Encontro Eucarístico de Final Ano Letivo

Pré-escolar, 1º, 2º e 3º CEB 14/06/2022 (10h00)
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2. Atividades do Departamento do Pré-Escolar

2.1. Pré-Escolar
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Educadoras de

Mês de

Infância

setembro/outubro

Organização do ambiente
educativo
Reuniões:
Direção/educadoras
Departamento de creche e préescolar
Receção aos Encarregados de
Educação
Receção aos alunos com

Educadoras de
Infância

Encarregados de
Educação

Alunos

introdução ao projeto de sala
Atividade de receção

Alunos

Dia Mundial do Animal

Alunos

Dia da Alimentação

Alunos

Comunidade
educativa
Educadoras de
Infância
Educadores de
Infância
Educadoras de

Dia de Todos os Santos
Alunos

Infância

Pão por Deus

Dia de São Martinho
Dia Internacional dos Direitos
das Crianças- Missão pijama

14 de setembro

4 de outubro

16 de outubro
1 de novembro
(Atividade a 31 de
outubro)

Alunos e Educadoras

Educadoras de

de Infância

Infância

Alunos

Comunidade
Educativa

11 de novembro

20 de novembro

Comunidade
Festejos Natal

Alunos

Educativa/

17 de dezembro

educadores Infância
Dia de Reis
XVII Semana da Cultura e do
Desporto

Comunidade Escolar

Comunidade Escolar

Educadoras de
Infância
Comunidade
Educativa

6 de janeiro
De 24 a 28
janeiro
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Carnaval

Início da Caminhada Quaresmal

Dia Internacional do Livro Infantil

Comunidade

Educadores de

Educativa

Infância

Comunidade
Educativa

Alunos

Educadoras de
Infância e Professor

Alunos e família

8 de Março

de EMRC
Educadoras de
Infância
Educadoras de

Dia da Família

25 de fevereiro

Infância e
Comunidade
educativa

2 de abril

13 de maio
(dependendo da
evolução da
Pandemia)

Educadoras de
Dia da Criança

Alunos

Infância e
Comunidade

1 de junho

educativa
Encerramento

Comunidade

do Ano Letivo

Educativa

Comunidade Escolar

30 de junho
4 a 8 julho

Colónias de Férias

Alunos

Educadoras de

(dependendo da

Infância

evolução da
Pandemia)
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3. Atividades do Departamento de 1.º Ciclo

ATIVIDADE

Organização do ambiente
educativo:
- Reunião do departamento
Curricular do 1º Ciclo
- Receção aos alunos do 1ºano
-Reunião com os Pais e
Encarregados de Educação

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Professoras Titulares
do 1º ciclo

Mês de setembro

Professoras titulares
do 1º ciclo e
coadjuvantes
Responsáveis pelo
ATL
Encarregados de
Educação

-Validação e monitorização do
planeamento letivo

Alunos

Atividades de sala com
introdução ao tema do PAA

Alunos

Professoras titulares

Mês de setembro

Professores titulares de
turma

16 de outubro

Mundial da Alimentação

Alunos e
professores do 1º
ciclo

Assembleias de turma

Alunos do 1º ciclo

Professores titulares

Semanalmente

Participação no Movimento Dia
de Aulas ao Ar livre

Alunos do 1º ciclo

Professores titulares

4 de novembro de
2021

Magusto

Alunos do 1ºCiclo

Professores titulares e
ATL

11 de novembro

Dia Internacional dos Direitos da
Criança_Dia Nacional do Pijama

Alunos do 1ºCiclo

Professores titulares

20 de novembro

Participação no projeto “Heróis
da Fruta”_APCOI e assinalar o Dia
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Dia Internacional dos Direitos
Humanos

Alunos do 1º ciclo

Professores titulares de
turma

10 de dezembro

Festa de Natal

Comunidade
educativa

Professores titulares de
turma/ Responsáveis
pelo ATL/
Alunos/Professores
coadjuvantes

17 de dezembro

Dia de Reis

Comunidade
escolar

Professores titulares de
turma

6 de janeiro

Experiências no Laboratório

Alunos do 1ºCiclo

Professores titulares de
turma e Professores de
Ciências Naturais

Ao longo do ano
letivo

Festa de Carnaval

Alunos

Professores

Comunidade
Educativa

Professores titulares de
turma/ Responsáveis
de ATL/ Professor
coadjuvante de
E.M.R.C.

Início da caminhada Quaresmal

25 de fevereiro 2022

Meses de março e
abril
13 de maio

Dia Internacional da Família

Indie Júnior 2021-2022
Festival Internacional de Cinema
Independente

Comunidade
educativa

Todos os alunos do
Pré-Escolar e Ensino
Básico

Professores

(dependendo da
evolução da
Pandemia)

Professores de Inglês

data a definir

Dia Mundial da Criança

Comunidade
Escolar

Professores titulares/
Responsáveis do ATL

1 de junho

Festa de Encerramento do Ano
Letivo

Comunidade
Educativa

Comunidade Escolar

30 de junho

Alunos

Docentes das
disciplinas e direção
pedagógica colegial

Ao longo do ano
letivo

Apoio a alunos de acordo com
as suas dificuldades
Monitorização dos testes de
avaliação
Supervisão das planificações, das
matrizes e testes de avaliação e
cruzamento com livros de ponto
e cadernos dos alunos
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4. Atividades de 2.º e 3.º Ciclos
4.1. Departamento das Humanidades
4.1.1. Línguas
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Hair Love
Professores

(visionamento de curta-metragem, alertando para a

Alunos do 5º ano

15 de outubro
de Português

prevenção das doenças
cancerígenas)
Dia das Bibliotecas
Criação de uma Biblioteca
Digital
Dia da Poesia
Leitura de poemas aos mais
novos

Professores

1º semestre

de Português

2º semestre

Professora de Espanhol

1º e 2º semestres

Alunos do 6º ano

Dia da leitura em voz alta
Dia do livro
Ondas do Saber
(dinamização do blogue)
Día de la Hispanidad
Día de los Muertos
Conmemoraciones navideñas
Día de los enamorados y de la

Alunos do 3º CEB

amistad
La Semana Santa
Festividades hispánicas
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Mês das Línguas: Dramatização de Textos em
Inglês (em parceria com a
disciplina de Oficina de
Teatro)
- Festival Internacional de
Cinema Independente
Indie Júnior 2020
- Exposição de trabalhos: Tube
Map

Alunos do Ensino
Básico
Professores de línguas

novembro 2020

Professores de línguas

abril e maio 2021 (a
confirmar)

Comunidade
Educativa

- Escape Room

Festival Internacional de
Cinema Independente Indie
Júnior 2021

Todos os alunos do
Pré-Escolar e Ensino
Básico

4.1.2. História e Geografia de Portugal e História:
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

25 de abril - Canções de
Intervenção
A cantar no Lar
Exposição de fotografias sobre
Portugal nos anos 60/70
e/ou
entrevista avôs/ familiares sobre viver

6º Ano
Comunidade
escolar

Professoras de HGP
Professores Português
e Educação Musical

Abril

em ditadura/ Guerra colonial e /ou
25 de abril (memórias do passado)

Visita museu arqueológico São
Miguel de Ódrinhas e Oficina
educativa “Litterarum Ductusescrever como os romanos”

5º Ano

Professoras de HGP
e Português

1º semestre

Ou
Visita ao Museu do Oriente
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Visitas ao Museu com abordagem
performativa.
UM PÉ NA ÍNDIA E OUTRO EM TIMOR!

Exposição fotografias e trabalhos
realizados na oficina
(notícia e reportagem)
Mosteiro dos Jerónimos
Oficina educativa (civilização
egípcia)
Exposição deuses e faraós do Antigo

Professoras de História,
7º Ano

Educação Visual

1º semestre

Egipto

Construção jogo didático
Olimpíadas da História

8º Ano

Professora de História
Professoras EV

2º semestre

25 de abril - Canções de
Intervenção

abril

Exposição (Memórias de abril)
Roteiro de filme:
Os caçadores de tesouros

9º Ano

Professoras de História

maio

Discurso do Rei
O jardim da Esperança
Forrest Gump
Cartaz cinema filme

Ao longo do
ano letivo

“O Diário da História”
(dinamização do Blogue)
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4.2. Departamento das Ciências
4.2.1. Matemática
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

Olimpíadas Júnior e Olimpíadas

Alunos do 2.º e 3.º

Portuguesas da Matemática

ciclos

Debates/tomadas de decisão sobre

DINAMIZADORES
Professoras de
Matemática 2º e 3º

Físico-Química,
Alunos do 2.º e 3.º

Ciências Naturais,

ambiental e temas dos projetos de

ciclos

Experienci@rte e

turma.
Alunos do 2.º e 3.º

e/ou digitais

ciclos

Realização de inquéritos, trabalhos
e panfletos sobre os temas
abordados.

Alunos do 2.º ciclo

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Campeonatos internos (Milage –

Alunos do 2.º e 3.º

Aprender +, SuperTmatik, …)

ciclos

Atividades no âmbito da
comemoração do Dia da Ciência e
da Divulgação Científica
Atividades no âmbito da
comemoração do Dia da
Matemática

Comemoração da Semana Mundial
do Espaço

Durante o ano letivo

Matemática

Realização de jogos de tabuleiro

projetos de turma

Novembro 2021

ciclos

temas referentes à sustentabilidade

Visita de estudo no âmbito dos

CALENDÁRIO

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Matemática

Durante o ano letivo

Matemática

Durante o ano letivo

Matemática

Durante o ano letivo

Matemática

Durante o ano letivo

Matemática

Novembro/2021

Matemática

Março/2022

Físico-Química,
Alunos do 7.º ano

Mape@r e
Matemática

Semana de 4 a 10
de outubro de 2021
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Exposição digital e/ou física de

Alunos do 2.º e 3.º

trabalhos sobre o tema Memória(s)

ciclos

Matemática

Durante o ano letivo

4.2.2. Ciências Naturais
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Visitas digitais/visitas de estudo no
âmbito das temáticas da disciplina
e do tema do PAA.

Alunos do 5º ao
9º ano

Ciências Naturais e
Físico-Química

Durante o ano letivo

Comemoração do Dia Nacional da
Cultura Científica

Alunos do 5º ao
9º ano

Ciências Naturais,
Matemática e

Semana de 22 a 26 de
novembro de 2021

Físico-Química
Debates/tomadas de decisão e
realização de trabalhos sobre a

Alunos do 2.º e

sustentabilidade ambiental, no

3.º ciclos

Ciências Naturais,
Físico-Química e
Matemática

âmbito do projeto Eco-Escolas
Debates/tomadas de decisão e

Alunos do 9.º

realização de trabalhos sobre a

ano

prevenção e gestão de riscos
Exposição nas salas de aula e nas
plataformas digitais de trabalhos
realizados pelos alunos

Alunos do 5º ao
9º ano

Durante o ano letivo

Ciências Naturais,
Físico-Química e

Durante o ano letivo

Psicóloga escolar
Ciências Naturais e
Durante o ano letivo
Físico-Química

4.2.3. Físico-Química
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES
Ciências Naturais,

Comemoração do Dia Nacional da
Cultura Científica

Alunos do 5º ao 9º
ano

Matemática e
Físico-Química

Comemoração da Semana Mundial do
Espaço

Alunos do 7.º ano

CALENDÁRIO
Semana de 22 a
26 de novembro
de 2021

Físico-Química,

Semana de 4 a 10

Mape@r e

de outubro de

Matemática

2021
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Visitas digitais/visitas de estudo no âmbito
das temáticas da disciplina e do tema do
PAA.

Alunos do 7.º ao
9.º ano

Debates/tomadas de decisão e realização
de trabalhos sobre a sustentabilidade

Alunos do 2.º e 3.º

ambiental, no âmbito do projeto Ecó-

ciclos

Escolas
Debates/tomadas de decisão e realização
de trabalhos sobre a prevenção e gestão

Ciências Naturais e
Físico-Química

Ciências Naturais,
Físico-Química e
Matemática
Ciências Naturais,

Alunos do 9.º ano

de riscos

Físico-Química e
Psicóloga escolar

Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo

4.2.4. Mape@r
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Dia do Obrigado - Cidadania

3ª ciclo

Mape@r

11 de Janeiro

7º ano

Mape@r

8º ano

Mape@r

9º ano

Mape@r

Mês de março

Sessão no âmbito das migrações

8º ano

Mape@r

1º semestre

Semana da segurança da Internet

3ª ciclo

Mape@r

Mês de fevereiro

Dia da Terra

3ª ciclo

Mape@r

Mês de abril

Dia dos Direitos
Humanos:
“Eu tenho direito a
…”

Mês de
dezembro

Cartazes dos
Cidadania dos
Direitos

direitos humanos
Direitos da Criança
“Um desejo para ti

Mês de
novembro

…”

Dia da Mulher
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Dia da Europa

Dia do Ambiente - Educação
ambiental

7º e 8º anos

Mape@r

Mês de maio

3º ciclo

Mape@r

Mês Junho

4.3. Departamento das Expressões
4.3.1. Educação Musical
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Festejos do Magusto

Comunidade educativa

Professor Samuel
Benedito

11 de novembro 2021

Festejos de Natal

Comunidade educativa

Professor Samuel
Benedito

Data a confirmar

Festejos de Carnaval

Comunidade educativa

Professor Samuel
Benedito

Data a confirmar

4.3.2. Comunic@rte e Experienci@rte

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Exposição (virtual) dos trabalhos
da componente artística de
Comunic@rte e Experienci@rte

Todas as valências e
comunidade
educativa

Professores de
Comunic@rte e
Experienci@rte

Ao longo do ano
letivo

4.3.3. Oficina de Teatro
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Apresentação da dramatização
de textos em Inglês de 1º, 2º e 3º
Ciclo

Alunos e professores
de 1º, 2º e 3ºciclo

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro/Professores
Titulares e de Inglês

De 25 a 29 de
outubro
(7 a 11 de março
apenas para 5º e 6º
das turmas A)

Apresentação de final de
semestre de Oficina de Teatro de
2º ciclo

Pais, alunos e
professores das turmas
B

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e professores
titulares

De 17 a 21
de janeiro
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Apresentação de final de
semestre de Oficina de Teatro de
2º ciclo

Pais, alunos e
professores das turmas
A

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e professores
titulares

3 de junho

Apresentação de final de ano de
Oficina de Teatro de
3º ciclo - 7º e 8º ano

Pais, alunos e
professores das turmas
AeB

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e professores
titulares

De 31 de maio a
9 de junho

Apresentação de final de ano
letivo de Oficina de Teatro de
3º ciclo - 9º ano

Pais, alunos e
professores das turmas
AeB

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e professores
titulares

De 6 a 8 de junho

4.3.4. Educação Física
ATIVIDADE
Jogos várias modalidades
entre aluno(a)s e
profs/funcionários
(dependerá da evolução da
pandemia)
Semana da Cultura e do
Desporto
(dependerá da evolução da
pandemia)
Jogos Juvenis Escolares da
Amadora
(dependerá da evolução da
pandemia)
Torneio inter turmas 2.º e 3.º
ciclos de futebol
(dependerá da evolução da
pandemia)
Desporto Escolar de voleibol
(dependerá da evolução da
pandemia)
Dia da criança

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de Educação
Física

Dezembro

Todas as
valências/departame
ntos

Professores de Educação
Física

27 a 31 de
janeiro

Departamento de 2.º
e 3.ºciclo

Câmara Municipal da
Amadora e Professores de
Educação Física.

Janeiro a maio

Departamento de 2.º
e 3.º ciclo

Professores de Educação
Física

1.º e 2.º semestre

Alunos 3º ciclo

Professores de Educação
Física

Março e maio

Alunos 1º 2º e 3º ciclos

Professores de Educação
Física

Junho
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4.3.5. Educação Moral e Religiosa Católica
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO
Ao longo do Ano
Letivo 2021/2022
Início da Caminhada
de Advento/Natal 29/11/21;

Caminhadas de:
Advento/Natal;
Quaresma/Páscoa e
Caminhada Mariana,
Campanha da Mãe
Peregrina

Alunos de Pré-escolar,
1º, 2º, 3º, CEB

Educadoras, Professores
titulares, diretores de turma
e professor de EMRC

Início da Caminhada
da Quaresma/Páscoa
08/03/2022;
Caminhada Mariana de 02 a 31 de maio de
2022.
Campanha da Mãe
Peregrina – de outubro
a maio, em contexto
de Sala de Aula

Missas:
Início de Ano Letivo;
Advento/Natal;
Quaresma/Páscoa;
Finalistas;
Final de Ano Letivo.

Alunos do Pré-escolar,
1º, 2º, 3º, CEB

Educadoras, Professores
titulares, diretores de turma
e professor de EMRC

Alunos 1º CEB

Catequistas e professor de
EMRC

Acolhimento da
Catequese

07-10-2021;
16-12-2021;
04-04-2022;
14-06-2022;

07-10-2021
14 de maio 2022

1ª Comunhão ELM

Eucaristia Intergeracional de
Advento/Natal “Fazei
isto em Memoria de
Mim!

2 Alunos de cada sala
do Pré-escolar, 1º 2º e
3º CEB em
representação das
turmas

Professores de EMRC e
Música

14-12-2021

Eucaristia Intergeracional de
Quaresma/Páscoa
“Fazei isto em
Memoria de Mim!

2 Alunos de cada sala
do Pré-escolar, 1º 2º e
3º CEB em
representação das
turmas

Professores de EMRC e
Música

02-03-2022
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5. Atividades de Enriquecimento Curricular
5.1. Pré-Escolar
5.1.1. Informática
De acordo com a temática trabalhada no Pré-Escolar, as atividades desenvolvidas nesta área surgem em
consonância com os temas trabalhados dentro do projeto de cada grupo.
No início de cada trimestre definem-se os temas a trabalhar, bem como as atividades específicas a
desenvolver no âmbito da Informática, indo ao encontro das metas de aprendizagem de Tecnologias da
Informação e Comunicação para o ensino pré-escolar.
Esta atividade de enriquecimento curricular tem como destinatários preferenciais as crianças de 5 anos de
idade, que se encontram em transição para o 1º ciclo do ensino básico.

5.1.2. Educação Moral e Religiosa Católica
A Educação Moral e Religiosa Católica no Pré-Escolar, ganha todo o seu interesse e peso, na medida em
que, leva os alunos em tenra idade, a estabelecer uma relação de fé e amizade com Deus. Leva-os a
relacionar-se com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através da Eucaristia, da Bíblia que é Palavra viva de Deus,
em nós e da relação com os outros, como lugar de manifestação do divino. Ajuda-os a crescer na fé, no
âmbito pessoal e comunitário possibilitando a abertura a valores positivos - atitude de integração
fundamental para o diálogo entre fé e cultura e contribuindo para o discernimento dos valores (separação
do bem e do mal).

5.2. 1º Ciclo - Obedecendo a planificação própria, pretende o desenvolvimento das capacidades
plásticas dos alunos.
5.2.1. Educação Moral e Religiosa Católica
A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, no 1º ciclo, é um tempo para ir além do círculo familiar
e explorar ludicamente as capacidades emergentes, para aprender o uso do corpo, mente e objetos
materiais, ferramentas práticas do mundo adulto, o desenvolvimento de um sentido de crescimento,
superação, trabalho e esforço. A disciplina de EMRC, proporciona aos alunos (as), objetivos claros e
oportunidades de sucesso para que estes se mantenham motivados para crescer, brincar e aprender,
evitando sentimentos de inadequação ou inferioridade.
5.2.2. Inglês
A atividade de enriquecimento curricular de Inglês vai ao encontro do definido pelo Ministério de Educação,
obedecendo a planificação própria, centrando-se na abordagem lúdica da língua inglesa com o objetivo
final da estimulação precoce da aprendizagem de uma segunda língua.
5.2.3. Apoio ao Estudo & Sala de Estudo
O AE é um espaço onde os alunos podem consolidar as suas aprendizagens diárias, quer através de
tarefas dirigidas, quer através de estimulação de várias estratégias de estudo, como por exemplo, construir
textos de forma orientada, resolver situações problemáticas e descobrir como utilizar instrumentos de
estudo variados.
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6. Atividades de Apoio à Família / Ofertas de Escola
6.1. Atividades extracurriculares
6.1.1. Judo (Ensino Básico)
Através da prática do Judo, o judoca estabelece uma relação com o companheiro, aprendendo a
respeitar, a confiar, a cooperar, a resistir, a responsabilizar-se pelas suas ações e a saber colocar-se no lugar
do seu par.
A seu respeito aprende a:
a.

Perder o medo ao contacto físico;

b.

Conhecer o seu próprio corpo e aumentar as suas qualidades físicas;

c.

Reduzir a ansiedade através do treino;

d.

Aumentar a concentração;

e.

Estimular a criatividade;

f.

Adaptar-se às regras;

g.

Melhorar a autoestima;

h.

Incrementar o autocontrolo.

Ao longo do ano letivo verificar-se-á a participação dos alunos inscritos nesta modalidade em
competições da Federação Portuguesa de Judo, obedecendo a calendarização própria.
6.1.2. Viola (do 3º ao 9º ano do Ensino Básico)
a) Conhecimento e domínio das notas e tons da escala musical;
b) Desenvolvimento do ouvido e reconhecimento das notas numa canção;
c) Afinação da viola;
d) Participação nas missas da ELM;
e) Aprender novos acordes, cada vez mais difíceis e empregá-los em novas músicas.

6.1.3. Ioga (Pré-Escolar e 1º ciclo)
Através da prática do Yoga a criança:
- melhora a sua concentração, memória e atenção;
- aprende a respeitar o corpo;
- aprende a ter mais disciplina e saberem organizar o seu tempo;
- aprende a relaxar.

6.1.4. Piano (Ensino Básico)
A aprendizagem do Piano permite:
- desenvolver o sentido auditivo rítmico, melódico e harmónico;
- aplicar conceitos básicos de notação musical;
- praticar a leitura musical;
- iniciar a aplicação de conhecimentos de estilo e forma musicais;
- desenvolver a memória e a concentração.
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6.2. Atividades de Tempos Livres (ATL)
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

Elaboração de Adereços

1º Ciclo do Ensino

Cenográficos para as Festas de

Básico

DINAMIZADORES
Equipa de ATL

CALENDÁRIO
dezembro e
junho

Natal e de Final de Ano Letivo
(caso se realizem)
Dinamização do Grupo das

1º Ciclo do Ensino

Danças no ATL (atividade semanal)

Básico

Passagem de Modelos com

3º e 4º Ano do 1º

materiais recicláveis

Ciclo do Ensino

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo

Equipa de ATL

fevereiro
(Carnaval)

Básico
Elaboração de Presentes

1º Ciclo do Ensino

Simbólicos para dias

Básico

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo

comemorativos (Dia do Pai, Dia da
Mãe, Dia da Criança e Dia dos
Avós)
Gestão dos intervalos e apoio às

1º Ciclo do Ensino

refeições

Básico

Dinamização das interrupções

1º Ciclo do Ensino

letivas (natal, carnaval, páscoa e

Básico

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo

colónias de férias)
Apoio às Atividades de

1º Ciclo do Ensino

Enriquecimento Curricular

Básico

Acompanhamento das visitas de

1º Ciclo do Ensino

estudo

Básico

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo

Equipa de ATL

Ao longo do
Ano Letivo
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7. Atividades dos Clubes
7.1. Clube de Teatro
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Apresentação dos Clubes de
Teatro na Mostra de Teatro da
Amadora

Pais, alunos e
professores de 1º, 2º e
3º CEB

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e
colaboradores do ATL

sujeito a
calendarização

Apresentação dos Clubes de
Teatro de 1º Ciclo na Escola

Comunidade
Educativa

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro e
colaboradores do ATL

sujeito a
calendarização

Apresentação dos Clubes de
Teatro de 2º e 3º Ciclo na Escola

Comunidade
Educativa

Professor de
Teatro/Oficina de
Teatro

sujeito a
calendarização

7.2. Clube de Cinema (Plano Nacional de Cinema)
O Clube de Cinema é uma atividade paralela ao Plano Nacional de Cinema (PNC), cujo principal objetivo
é dar a conhecer a alunos, efetivamente interessados, competências técnicas, artísticas e técnicoartísticas afetas ao Cinema, abordando os domínios da Realização (Imagem, Iluminação e Som); da
Produção (Planificação, Gestão da Comunicação, Anotação, Operacionalização e Assistência Técnica às
Rodagens); da Criação (Dramaturgia, Escrita de um Guião de Cinema; Composição de um Decór,
Cenografia, Guarda-Roupa, Adereços, Caracterização e eventualmente efeitos especiais.) e da
Interpretação (Leitura, ensaios e rodagens). O objetivo final será produzir e realizar um filme documental
sobre a história da Quinta das Torres e da Santa Casa da Misericórdia da Amadora estrear no dia 1 de junho
no momento de principal visionamento do PNC.
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Apresentação de um Filme
Documental concebido realizado
pelos alunos do Clube de
Cinema

Comunidade
Educativa

Coordenador do
Plano Nacional de
Cinema/Professor de
Teatro

8 de junho
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8. Atividades da Biblioteca Escolar e Centro de Recursos Educativos*

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Substituições

Alunos do 1º ao 3º
CEB

Equipa BECRE e
docentes 1º, 2º,3º CEB

Tempo letivo – de
setembro a junho

Gestão do espaço BECRE

Comunidade
educativa

Equipa BECRE

Tempo letivo - de
setembro a junho

“À Descoberta
do Autor do
mês “

Alunos
Do 1º ciclo
Ao 9º ano

Equipa BECRE

Ao longo do ano
letivo

Contador de
Histórias

Alunos da creche e
pré-escolar

Equipa BECRE

Ao longo do ano
letivo

Atividades
comemorativa
s e outras

Comunidade
educativa

Equipa BECRE e
docentes 1º, 2º,3º CEB

Ao longo do ano
letivo

Colaboração
na
dinamização
de atividades
curriculares

Alunos de 1º, 2º e 3º
CEB

Equipa BECRE e
docentes 1º, 2º,3º CEB

Ao longo do ano
letivo

Atividades de
promoção da
leitura e
escrita

Atividades
submetidas a
aprovação
da Direção
Pedagógica
Colegial

*Atividades a desenvolver de acordo com o desenrolar da situação pandémica.
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9. Educação Especial

A Educação Especial visa a criação de condições para a adequação do processo educativo às
necessidades educativas dos alunos e identificação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão,
numa abordagem multinível (Decreto-lei 54/2018 de 6 de julho).
Tem como principais objetivos e metodologias de intervenção:
●

Avaliar em equipa multidisciplinar as necessidades de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à

Inclusão dos alunos identificados pelos docentes.
●

Cooperar com os professores titulares de turma/disciplina na elaboração dos documentos

necessários à implementação das Medidas de suporte à aprendizagem e inclusão.
●

Proceder à monotorização e avaliação da implementação das medidas de suporte à

aprendizagem e inclusão.
●

Colaborar com os professores Titulares de Turma/ Disciplina na diversificação de estratégias/

materiais para uma melhor adequação às necessidades/ capacidades dos alunos.
●

Apoiar os órgãos de gestão e gestão intermédia, bem como todos os professores, no âmbito da

organização e gestão curricular de modo a criar condições para que os alunos integrem adequadamente
a dinâmica da escola numa perspetiva de escola inclusiva.
●

Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem incidindo tanto no acesso ao currículo como nos

conteúdos conducentes ao sucesso escolar e autonomia pessoal e social.
●

Esclarecer os Encarregados de Educação acerca dos procedimentos e medidas inerentes ao

Decreto-lei 54/2018 de 6 de julho.
●

Manter os documentos atualizados de acordo com a legislação em vigor.

●

Contribuir para uma cultura de Escola inclusiva.

●

Desenvolver um trabalho de colaboração e articulação com as famílias, outros profissionais e serviços

da comunidade.
●

Coordenar a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI).

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Dinamização de sessões
Professora de
Transversal a toda a
relacionadas com o tema
Educação Especial e Ao longo do ano letivo
escola
do Projeto Educativo
Psicóloga escolar
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10. Serviços de Psicologia e Orientação
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Reunião OV

EE dos alunos do 9º ano A
e 9º ano B

Diretores de turma e
Psicóloga

A agendar

Programa de OV

Alunos do 9ºano (A e B)

Psicóloga

Ao longo do ano
letivo

Jornada das
Vocações

Alunos do 9º ano (A e B)

Diretores de turma e
Psicóloga

Futurália

Alunos do 9º ano (A e B)

Diretores de turma e
Psicóloga

A definir
consoante a
evolução da
pandemia
Meados de março
de 2022 consoante a
evolução da
pandemia

Visita de Estudo à
ESA (dia aberto) ou
a outras instituições
de acordo com as
necessidades das
turmas

Alunos do 9º ano (A e B)

Diretores de turma e
Psicóloga

Em data a
combinar com as
escolas/instituições
- consoante a
evolução da
pandemia

Gabinete de
Informação e
Apoio ao aluno
(inserido no PES)

Transversal a toda a
escola

Psicóloga

Ao longo do ano
letivo

Dinamização de
sessões de
esclarecimento nas
turmas sobre várias
temáticas (PES,
OA)- “A Psicologia
vai à sala de aula”

Transversal a toda a
escola

Professores,
Educadores, Psicóloga
e coordenação do
projeto

Ao longo do ano
letivo

Dinamização de
sessões de
esclarecimento e
reflexão, sobre
várias temáticas

Diretores de turma,
Professores titulares,
Educadores, Auxiliares de
Ação Educativa, Pais

Psicóloga

Ao longo do ano
letivo

Programa de
avaliação do Préescolar

Alunos dos 5 anos do préescolar

Psicóloga

Ao longo do ano
letivo

EE/pais dos alunos dos 5
anos do pré-escolar

Psicóloga,
coordenação da
creche e pré-escolar e
coordenação do 1º
ciclo

Final do ano letivo

Reunião com
EE/pais do préescolar
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11. PES – Projeto de Educação para a Saúde

ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Todos os alunos

Psicóloga escolar

Ao longo do ano

Toda a escola

PES, serviços de
Psicologia e de
Educação Especial

outubro

Comunidade escolar

PES

outubro

Gabinete de Informação e
Apoio ao Aluno (GIAA)
- Esclarecer dúvidas
relacionadas com a saúde,
sexualidade, adolescência…

Comemoração do Dia
Mundial da Saúde Mental

Comemoração do Dia
Mundial da Alimentação

12. Atividades da Catequese
ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Dinamização de

Catecúmenos e

Catequistas e

Ao longo do ano letivo

eucaristias

respetivas famílias

professor de EMRC

Início da catequese

Catecúmenos 1º

Catequistas e

ano

professor de EMRC

Catecúmenos

Catequistas e

Caminhada de

novembro e dezembro

professor de EMRC

Advento
Caminhada da

07 de outubro de 2021

Catecúmenos

Catequistas e

março e abril

professor de EMRC

Quaresma
Celebração da Festa

Catecúmenos 1º

Catequistas e

da Avé Maria

ano

professor de EMRC

Celebração da Festa

Catecúmenos 2º

Catequistas e

do Pai Nosso

ano

professor de EMRC

Final do ano

Final do ano
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Celebração da Festa

Catecúmenos 3º

Catequistas e

da Primeira

ano

professor de EMRC

Celebração da Festa

Catecúmenos 4º

Catequistas e

da Palavra

ano

professor de EMRC

07 de maio de 2022

Comunhão
Final do ano

13. Projeto Eco-Escolas

A escola Luís Madureira desde o ano letivo 2019-2020 increveu-se no projeto Eco-escolas, que, como definido
no site da Direção Geral da Educação, “pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a
melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do
impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho
por elas desenvolvido.
Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções
que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.
São, também, preocupações deste programa a disseminação de uma metodologia de abordagem das
questões ambientais, inspirada na Agenda 21, para além da formação, enquadramento e apoio a muitas
das atividades que as escolas desenvolvem, procurando constituir um contributo para a criação de
parceiras com os respetivos municípios.
O Programa abrange, na rede “Eco-Escolas”, um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os concursos:
Brigada Verde, Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código e a Exposição Eco-itinerante.
No âmbito deste programa é, também, organizado anualmente um Seminário Nacional de formação, onde
se reúnem professores coordenadores do projeto a nível de escola, para debater estratégias e
metodologias, nomeadamente através de workshops, desenvolvidos nas áreas da Educação Ambiental e
do Desenvolvimento Sustentável.” In https://www.dge.mec.pt/projeto-eco-escolas
Assim, ao longo do ano letivo, serão promovidas atividades que fomentem a consciencialização do impacto
das nossas atitudes face ao meio ambiente e as repercussões que as mesmas podem ter para o futuro.

13. Plano Nacional de Cinema
São conteúdos e objetivos fundamentais no âmbito da missão do Plano Nacional de Cinema: a literacia no
cinema com o Implementar da difusão de filmes de referência junto da comunidade escolar e de divulgar
obras cinematográficas nacionais, de acordo com o exposto na Lei 55/2012, de 6 de setembro; a formação
de públicos, no sentido de garantir os instrumentos básicos de «leitura» e compreensão de obras
cinematográficas e audiovisuais, despertando nos jovens o prazer para o hábito de ver cinema ao longo da
vida, bem como a valorização do cinema enquanto arte, junto das escolas e respetivas comunidades
educativas, conforme definido no Protocolo Institucional do Plano Nacional de Cinema, de março de 2015;
a colaboração com o setor do cinema e audiovisual promovendo o colaborar com entidades do setor, em
prol do ensino e aprendizagem do cinema.
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ATIVIDADE

Comemoração do dia Mundial
do Cinema - exibição do Filme
em sala de aula – O Rapaz e a
Coruja de Mário Gajo de
Carvalho

DESTINATÁRIOS

Alunos, educadores e
professores de préescolar 1º, 2º e 3º CEB

Conversas Sobre Cinema

Alunos, educadores e
professores de préescolar 1º, 2º e 3º CEB

Visionamento de um filme do
reportório do Plano Nacional de
Cinema e desenvolvimento de
atividades interdisciplinares
promotoras de literacia no
contexto do cinema

Alunos, educadores e
professores de préescolar de turmas
terminais de ciclo 1º, 2º
e 3º CEB

DINAMIZADORES

CALENDÁRIO

Coordenador e
professores do grupo
do Plano Nacional de
Cinema com a
colaboração de
todas as educadoras
e professores

5 de novembro

Coordenador e
professores do grupo
do Plano Nacional de
Cinema

Coordenador e
professores do grupo
do Plano Nacional de
Cinema

3 e 4 de março
Sujeito a
confirmação

A agendar ao
longo do ano
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14. Avaliação

Este Plano Anual de Atividades constitui uma base de trabalho aberta às sugestões e adaptações que se
julguem necessárias, no decorrer do ano letivo, e a nível dos seis Departamentos, do Conselho de Diretores
de Turma ou do Conselho Pedagógico.
Todos os professores que planificarem atividades procederão, após a sua realização, ao preenchimento de
uma grelha de avaliação da respetiva atividade.
Mensalmente serão analisadas em sede de Conselho Pedagógico as grelhas de avaliação destas
atividades.
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