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 O Plano Plurianual de Atividades é um documento de planeamento que define, em função do Projeto 

Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à 

identificação dos recursos necessários à sua execução. Deste modo, este documento planifica, em sintonia com 

o Projeto Educativo, a nossa ação nos próximos três anos, sendo anualmente atualizado pelo Plano Anual de 

Atividades. 

 No quadro da missão, dos princípios e dos valores que orientam a ação educativa do Agrupamento de 

Escolas de Argoncilhe, definiram-se como linhas orientadoras de ação: a melhoria dos resultados escolares e da 

qualidade das aprendizagens; o fomento da participação e da cidadania ativa; a consolidação da identidade do 

Agrupamento e da relação com a comunidade; e o desenvolvimento de práticas de avaliação orientadas para a 

melhoria da instituição.  

 No âmbito destas áreas de intervenção, estabeleceram-se os seguintes objetivos gerais: promover a 

qualidade do serviço público de educação, das aprendizagens e dos resultados escolares; prevenir o absentismo 

e o abandono escolar; promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade e de 

oportunidades para todos; promover uma atitude responsável, o direito à participação e ao exercício da 

cidadania; incentivar o envolvimento das famílias e a interação com a comunidade; fomentar o gosto pela cultura 

e pelo conhecimento; promover a educação para a saúde e a defesa dos valores ambientais; desenvolver o 

sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento: promover a inovação, o conhecimento tecnológico e 

o empreendedorismo; fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o desenvolvimento 

qualitativo do Agrupamento. Para a prossecução dos objetivos gerais, definiram-se objetivos específicos, 

que, por sua vez, se operacionalizam num conjunto de metas a alcançar, através da implementação 

concertada de diversas estratégias de ação.  

Entendemos as questões pedagógicas como o cerne da atividade de uma escola e, por 

conseguinte, devem estar no centro das preocupações de todos. Neste sentido, consideramos a 

Biblioteca Escolar um polo dinamizador do Agrupamento, uma entidade agregadora e central na 

organização, coordenação e desenvolvimento de clubes, projetos, bem como no apoio ao currículo e às 

atividades pedagógicas. 

A execução de um plano desta natureza implica a afetação de recursos vários: humanos, 

materiais ou técnicos e financeiros. Privilegiamos os primeiros, porque são, na verdadeira aceção da 

palavra, os mais importantes; aqueles sem os quais se tornaria impossível operacionalizar este plano. 

Neste sentido, a capacitação dos recursos humanos, definida em planos de formação e atualização, 

assume um papel importante no desenvolvimento do Agrupamento e, consequentemente, na melhoria 

do serviço prestado. 

Nos diferentes estabelecimentos de ensino, professores(as), alunos(as), assistentes 

operacionais, pais e encarregados(as) de educação, parceiros, comunidade local trabalham como 

numa equipa, “vestem a camisola”, colaboram para o mesmo fim: a qualidade das aprendizagens e dos 

resultados escolares. 
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De seguida, apresentaremos as atividades, os programas e os projetos que pretendemos 

desenvolver, a sua organização e programação, assim como os recursos necessários à sua 

implementação. Numa lógica de abertura a novos desafios, outras atividades, programas, e/ou projetos 

poderão ser considerados, em função de oportunidades que surjam e sempre que se afigurem 

pertinentes para o desenvolvimento do Projeto Educativo. Para melhor compreendermos a ação a 

desenvolver, apresentam-se, de forma esquemática, alguns dos projetos, programas e atividades. 

1. PROJETOS 

NOME DESCRIÇÃO 

Banco Escolar de Tempo 

BEST 

Projeto de voluntariado, no qual se troca tempo por ações/atividades. 

Caminhos + 

Projeto do Programa de Educação para a Saúde que, em articulação com o Serviço de 

Psicologia e Orientação e em parceria com entidades externas (Instituto de Drogas e 

Toxicodependências, Centro de Saúde de Santa Maria da Feira), abrange as seguintes 

áreas: Alimentação e atividade física (Programa PASSE); Prevenção de consumo de 

substâncias psicoativas (Programa Eu e os Outros, Trilhos e PELT); Educação sexual em 

meio escolar (Programa Eu e os Outros, Trilhos e Espaço Diálogos). 

Caixa de óculos 
Banco de recolha de armações de óculos usadas, a serem disponibilizadas aos(às) 

alunos(as) com dificuldades económicas que delas necessitem. 

De Coro e Alma Coro de Pessoal Docente e Não Docente do Agrupamento. 

Gitanices 
Projeto que visa a integração dos(as) alunos(as) de etnia cigana, a desenvolver na Escola 

Básica do Arraial. 

Gabinete de Apoio ao Aluno 

e à Família – GAAF 

Espaço de mediação escolar que apoia os(as) alunos(as) e as suas famílias na resolução 

dos problemas quotidianos dos(as) discentes, diagnosticados nas escolas do 

Agrupamento1. 

ImaginAÇÃO 
Produção de recursos educativos digitais através da criação de livros digitais, áudio-livros e 

pequenos filmes de animação recorrendo à técnica do stopmotion.  

NEEtbook - Todos Juntos 

Podemos Ler 

Projeto patrocinado pela Rede de Bibliotecas Escolares, intitulado internamente NEEtbook, 

que envolve a Biblioteca Escolar e os professores de Educação Especial e é direcionado 

aos(às) alunos(as) com Necessidades Educativas Especiais. 

O Soutinho Boletim escolar da Escola Básica de Souto. 

Schoolcoaching 

Tem por objetivo: apoiar alunos(as) em situação de insucesso e ou abandono escolar, 

através do acompanhamento periódico de um(a) coach/tutor(a) – profissional de uma 

empresa ligada a uma área vocacional de interesse do(a) aluno(a); fomentar a inovação, a 

criatividade e o empreendedorismo. Insere-se no âmbito de um protocolo de cooperação e 

parceria – Juntos Pela Educação – com várias entidades do concelho, entre as quais a 

associação empresarial, estando dependente da disponibilidade das entidades parceiras. 

Telescol@ 
Produção de conteúdos, em plataforma online, a divulgar junto das famílias e da 

comunidade educativa. 

                                                           
1 A execução deste projeto depende da afetação de recursos no âmbito de serviço social, pelo que apenas se poderá concretizar caso haja apoio 
financeiro. 
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2. PROGRAMAS 

ÂMBITO DESCRIÇÃO 

Externo 

Programas regionais ou nacionais nos domínios da promoção da leitura, da educação para 

a saúde, da educação ambiental e do desporto, prevenção rodoviária, entre outros (Ex.: 

Programa de Educação para a Saúde; Plano Nacional de Leitura – Amostras Para Ler +; 

SOBE - Saúde Oral e Bibliotecas Escolares, etc.; Regime de Fruta Escolar – em parceria 

com a Câmara Municipal; Plano Nacional de Leitura; Desporto Escolar; Eco-Escolas; 

ACPkids). 

Programas concelhios nos domínios da prevenção rodoviária, da cidadania, da tradição e 

cultura; da saúde e bem-estar, das tecnologias, entre outros (Ex.: Programa de Saúde 

Oral; Cremanima; Digitacrem). 

Interno 

Programas dinamizados pela(s) Biblioteca(s) e/ou outras estruturas do Agrupamento nos 

domínios da leitura, da educação para a saúde, da educação ambiental, da segurança, 

entre outros (Ex.: À conversa com…; Biblioteca Com.vida; Cinema Com.Leitura; Baú de 

Leitura; Itinerância de contos; O Silêncio das Palavras; O escritor aprendiz; Plano de 

Emergência).  

 

 

3. CONCURSOS 

ÂMBITO DESCRIÇÃO 

Externo 

Concursos a nível regional ou nacional nos domínios da promoção da leitura, do 

empreendedorismo, da inovação, da criatividade, da educação financeira, da educação 

para a saúde, entre outros (Ex.: Concurso Boas Práticas em Educação para a Saúde e 

Ação Social Escolar; Concurso Todos Contam; Concurso Concelhio de Leitura, Concurso 

Nacional de Leitura, Inova Social, Uma Aventura Literária, Podcast – Conta-nos uma 

História, Pequeno Grande C; Mini-Empreendedores; EQUAmat / MAISmat) 

Interno 

Concursos dinamizados pela(s) Biblioteca(s) e/ou outras estruturas do Agrupamento (Ex.: 

Passaporte da Leitura; Quem é quem?; Mas que história vem a ser esta?; Arte de 

adivinhar; Concurso de Leitura; Dez+a+Fio). 

 

 

4. ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

As atividades de enriquecimento e complemento curricular possibilitam a ocupação lúdica, formativa e 

cultural dos(as) alunos(as). Em função de uma eficiente distribuição do serviço letivo e tendo em vista a 

otimização dos recursos humanos e físicos existentes, a oferta destas atividades pode ser diferente em 

cada ano. 
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NÍVEL DE ENSINO ATIVIDADES 

1.º ciclo 

Atividades de enriquecimento curricular – Atividades de caráter facultativo e de natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural incidindo, nomeadamente, nos domínios das 

línguas estrangeiras, desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com 

o meio, de solidariedade e voluntariado ou de educação para a cidadania (Ex.: Inglês, 

Expressão Plástica, Música, Atividade Física e Desportiva).  

2.º e 3.º ciclos 

Clubes – Clube Arte de Palco; Clube D’Artes; Clube de Leitura e Escrita Criativa; Clube 

Rádio/Jornal – Rádio Intervalo; e.jornal; Clube de Música; Cinema de Animação Digital – 

Movimagem; Clube Eco-Escolas – abrange várias iniciativas de Educação Ambiental: 

Greencork; Projeto Rios; o Pilhão vai à escola; Geração Depositrão; Recy-School –; Horta 

pedagógica; Clube de Azulejaria, Clube de Informática. 

Sala de Estudo e Espaço Labirinto – Espaços que os(as) alunos(as) frequentam quando 

não têm aulas, por ausência do(a) docente – não havendo possibilidade de substituição ou 

permuta –, quando não estão inscritos em EMRC, não têm atividades letivas, ou tiveram 

ordem de saída da sala de aula.  

Sala do Aluno: À hora de almoço, na Sala do Aluno, decorrem algumas atividades 

programadas (exemplo: cinema; atividades lúdicas; etc.).  

 

 

5. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 

As Atividades de Animação e de Apoio à Família destinam-se a assegurar o acompanhamento das 

crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de atividades educativas e 

durante os períodos de interrupção destas atividades, sendo implementadas pela Câmara Municipal 

e/ou por outras entidades. 

 

6. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

A Componente de Apoio à Família é o conjunto de atividades destinadas a assegurar o 

acompanhamento dos(as) alunos(as) do 1.º ciclo do ensino básico antes e/ou depois da componente 

curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de interrupção letiva, sendo a 

sua implementação da responsabilidade da Câmara Municipal e/ou de outras entidades. 
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LINHA ORIENTADORA 1. Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens. 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES / PROGRAMAS / PROJETOS 
ORGANIZAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

RECURSOS 

1. Promover a qualidade 
do serviço público de 
educação, das 
aprendizagens e dos 
resultados escolares. 

1.1 Melhorar os resultados escolares. 
- Medidas de Promoção do Sucesso Escolar: Coadjuvação, Apoio 
Educativo, Substituição de Docentes, Reforço da Carga Curricular, 
Acompanhamento Extraordinário de Alunos(as). 

Ao longo dos 3 anos letivos, 
em função da pertinência das 
situações e dependente da 
afetação dos recursos 
necessários. 

- Docentes; 
- Espaços físicos  
- Equipa da 
Biblioteca; 
- Assistentes 
Operacionais; 
- Encarregados(as) 
de Educação; 
- Alunos(as); 
- Documentos da(s) 
Biblioteca(s) 
- Computadores 
- Centro de Recursos 
para a Inclusão – 
CERCI-Lamas; 
- Comissão de 
Proteção de Crianças 
e Jovens; 
- Outros. 

1.2 Melhorar a prática letiva. 

- Coadjuvação; 
- Plano de Supervisão; 
- Articulação Curricular Vertical; 
- Articulação e sequencialidade do percurso educativo dos alunos; 
- Atividades de transição e integração.  

1.3 Desenvolver competências em 
literacias. 
 

- Formação de utilizadores em literacias digitais; 
- Passaporte da Leitura; 
- Semana da Leitura; 
- À conversa com… escritor/ilustrador; 
- Feira(s) do Livro; 
- Baú da Leitura; 
- Itinerância de Contos; 
- Concurso da BE, Mas que História Vem a Ser Esta? 
- Concurso de Leitura; 
- Concurso Nacional de Leitura; 
- Blogue Escritoraprendiz; 
- Cinema Com.Leitura; 
- Concurso Podcast – Conta-me uma História. 

1.4 Monitorizar a avaliação do ensino e 
da aprendizagem. 

- Definição de critérios e instrumentos de avaliação comuns; 
- Testes Intermédios; 
- Rendimento Escolar Interno (REI). 

2. Prevenir o absentismo 
e o abandono escolar. 

2.1 Garantir o cumprimento da 
escolaridade obrigatória. 

- Projeto Gitanices; 
- Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família2. 

3. Promover a equidade 
social, criando condições 
para a concretização de 
igualdade de 
oportunidades para 
todos(as). 

3.1 Implementar ações de diferenciação 
pedagógica para os(as alunos(as) com 
dificuldades de aprendizagem e/ou com 
necessidades educativas individuais. 

- Apoio individualizado e a grupos de alunos; 
- Apoio ao Estudo; 
- Atividades de Orientação Vocacional; 
- Projeto NEEtbook - Todos Juntos Sabemos Ler. 

                                                           
2 A execução deste projeto depende da afetação de recursos no âmbito de serviço social, pelo que apenas se poderá concretizar caso haja apoio financeiro. 
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LINHA ORIENTADORA 2. Fomento da participação e da cidadania ativa. 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES / PROGRAMAS / PROJETOS 
ORGANIZAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

RECURSOS 

4. Promover uma atitude 
responsável, o direito à 
participação e ao 
exercício da cidadania. 

4.1 Garantir o cumprimento de regras e a 
disciplina. 

- Vigilância dos(as) alunos(as) no recreio; 
- Ações de divulgação e análise de documentos estruturantes; 
- Articulação com outras entidades de prevenção. 

Ao longo dos 3 anos letivos, 
em função da pertinência das 
situações e dependente da 
afetação dos recursos 
necessários. 

- Docentes; 
- Assistentes 
Operacionais; 
- Serviço de 
Psicologia e 
Orientação; 
- Assistentes Sociais; 
- CPCJ3 
- Autarquia; 
- Encarregados(as) 
de Educação; 
- Alunos(as); 
- Associações de 
Pais; 
- Entidades parceiras 
- Associações Locais; 
- Outros. 

4.2 Facilitar a participação responsável 
dos(as) alunos(as) e o exercício da 
cidadania. 

- Assembleias de Alunos(as); 
- Atividades de finalistas; 
- Alunos(as) Mediadores(as); 
- Participação em iniciativas no âmbito da cidadania.  

5. Incentivar o 
envolvimento das famílias 
e a interação com a 
comunidade. 

5.1 Reforçar a participação dos pais e 
encarregados(as) de educação. 

- Reuniões de Associações de Pais; 
- Atividades de final de ano letivo; 
- Jornal Escolar; 
- Diplomas de Mérito. 

5.2 Aproximar a escola da comunidade. 

- BEST Banco Escolar do Tempo; 
- Jornadas de Formação; 
- Atividades Lúdico-desportivas; 
- Tele-escol@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
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LINHA ORIENTADORA 3. Consolidação da identidade do Agrupamento e reconhecimento da comunidade local. 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES / PROGRAMAS / PROJETOS 
ORGANIZAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

RECURSOS 

6. Fomentar o gosto pela 
cultura e pelo 
conhecimento. 

6.1 Implementar iniciativas que valorizem 
o conhecimento e o enriquecimento 
cultural. 

- Concurso da BE, Arte de Adivinhar; 
- Concurso da BE, Quem é Quem?; 
- Biblioteca Com.Vida; 
- Ciclos de Cinema; 
- Exposições temáticas; 
- À conversa com… escritor/ilustrador; 
- O Silêncio das Palavra; 
- Visitas pedonais ao meio; 
- Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Ao longo dos 3 anos letivos, 
em função da pertinência das 
situações e dependente da 
afetação dos recursos 
necessários. 

- Docentes; 
- Assistentes 
Operacionais; 
- Pais e 
Encarregados(as) de 
Educação; 
- Alunos(as); 
- Autarquia; 
- Associações Locais; 
- Clubes e projetos do 
agrupamento 
- Serviço de 
Psicologia e 
Orientação; 
- Tecido empresarial; 
- Comunidade Local; 
- Outros. 

7. Promover a educação 
para a saúde e a defesa 
dos valores ambientais. 

7.1 Dotar os(as) alunos(as) de 
conhecimentos, atitudes e valores que 
os(as) ajudem a fazer opções e a tomar 
decisões adequadas à sua saúde e ao 
seu bem-estar físico, social e mental. 

- Sessões de Sensibilização;  
- Regime de Fruta Escolar; 
- Desporto Escolar; 
- Caminhos+. 

7.2 Mobilizar os(as) alunos(as) para a 
proteção e valorização ambiental. 

Eco-Escolas;  
- Greencork. 

8. Desenvolver o sentido 
de pertença e de 
identificação com o 
Agrupamento. 

8.1 Reforçar a identidade do 
Agrupamento. 

- De Coro e Alma; 
- Abertura à comunidade do CREPPE4; 
- Clube dos Antigos Alunos do Agrupamento; 
- Entrega de Prémios de Mérito; 
- ImaginAção; 
- Festa de Final de Ano. 

8.2 Projetar a imagem da escola a nível 
local e nacional. 

- Jornal/Rádio escola; 
- Boletim escolar O Soutinho; 
- ECO – Equipa de Comunicação; 
- Concursos, atividades, projetos: Concurso Nacional de Leitura; 
Educação Financeira; Eco- escolas,…  

9. Promover a inovação, 
o conhecimento 
tecnológico e o 
empreendedorismo. 

9.1 Apoiar o desenvolvimento de 
aptidões vocacionais e profissionais. 

- Participação em concursos; 
- Estabelecimento de parcerias; 
- Schoolcoaching. 

 

                                                           
4 Cozinha, restaurante e padaria pedagógica. 
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LINHA ORIENTADORA 4. Desenvolvimento de práticas de avaliação orientadas para a melhoria da instituição. 

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES / PROGRAMAS / PROJETOS 
ORGANIZAÇÃO E 

PROGRAMAÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

RECURSOS 

10. Fomentar uma cultura 
de autoavaliação 
contínua e sistemática e o 
desenvolvimento 
qualitativo do 
Agrupamento. 

10.1 Avaliar internamente o trabalho 
desenvolvido e o serviço prestado. 

- Observatório; 
- REI – Rendimento Escolar Interno5; 
- Índice de Bem-estar6; 
- Participação em estudos nacionais e internacionais por solicitação 
do MEC; 
- Planos de Melhoria. 

Ao longo dos 3 anos letivos, 
em função da pertinência das 
situações e dependente da 
afetação dos recursos 
necessários. 

- Docentes; 
- Encarregados(as) 
de Educação; 
- Alunos(as); 
- Outros. 

 

                                                           
5 Rendimento escolar dos(as) alunos(as) calculado com base na nota média por turma em cada disciplina. 
6 Avaliação do grau de satisfação dos(as) alunos(as) na escola. 


