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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano Anual de Atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda para 2015/2016 constitui um 

instrumento fundamental para dar a conhecer as diversas atividades do Agrupamento e dos projetos a 

desenvolver no presente ano letivo. Na ausência, ainda, do Projeto Educativo, as atividades a desenvolver 

têm como referencial o documento Linhas de ação para o ano letivo 2015/2016, aprovado Conselho 

Pedagógico a 17 de setembro de 2015.  

 

1. LINHAS ORIENTADORAS DO PAA 

Para o desenvolvimento das atividades e dos projetos para o ano letivo 2015/2016 estabeleceram-se quatro 

domínios de ação: 

A. Promoção do sucesso educativo  

B. Promoção do sentido de pertença e da identidade do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda 

C. Valorização profissional de docentes e não docentes 

D. Aprofundamento da interação com a comunidade educativa 

Os objetivos gerais das atividades são: 

 Promover o sucesso escolar e melhoria das aprendizagens; 

 Fomentar a criatividade, a autonomia e o gosto pelo conhecimento;  

 Promover uma educação humanista; 

 Potenciar o enriquecimento cultural dos alunos; 

 Fomentar o sentido de pertença ao Agrupamento Sá de Miranda; 

 Incrementar atividades que potenciem as expressões artísticas; 

 Fomentar uma educação para a sustentabilidade e para hábitos de vida saudável; 

 Promover uma cultura de inclusão de todas as crianças e jovens que frequentam o Agrupamento 

 Desenvolver um plano de formação que vá de encontro às necessidades dos docentes e não 

docentes do Agrupamento; 

 Incentivar a participação dos Pais, Encarregados de Educação e de outros membros da 

comunidade escolar nas atividades do Agrupamento;  

 Promover a educação para a saúde e sexualidade e incentivar nos alunos hábitos de vida 

saudáveis;  

 Valorizar transversalmente a Língua Portuguesa e as tecnologias da informação como fator 

essencial de apropriação do saber;  

 Consciencializar os alunos para a necessidade de se preservar o património histórico e 

ambiental. 

As atividades, o seu enquadramento, os objetivos específicos (se bem que estes só estejam explicitados em 

documentos apensos a este PAA), a organização e a calendarização, a identificação dos recursos envolvidos 

e a avaliação são definidos segundo a informação veiculada pelos diversos intervenientes.  

Para a construção do PAA, elaborou-se um documento que foi remetido a todos os departamentos, áreas 

disciplinares e responsáveis pelo desenvolvimento de Projetos e Clubes, para ser preenchido, utilizando-se, 

para isso, o endereço: paa@sa-miranda.net.  

mailto:paa@sa-miranda.net
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2. ATIVIDADES 

2.1. Promoção do sucesso educativo  

Ações sensibilização, conferências, palestras para alunos / comemoração de efemérides 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

Bibliotecas Formação do utilizador 
1.º Ciclo, 5.º, 7.º 
e 10.º anos 

Setembro BE 0€ 

Prof. Música Comemoração do Dia Mundial da Música 2.º ciclo e PV’s 1/10/2015 EBP  

Prof.s/PES/UCC BS Semana da alimentação Alunos do AESM 16/10/2015 AESM 0€ 

AESM / GARE AlcoKart Turmas do ES 20/10/2015 ESM 0€ 

AD Fil- José Ribeiro Café Filosófico Ens. Sec. 19/11/2015 ESM 50€ 

Prof. Inglês Comemoração do dia dos direitos da criança  20/11/2015  0€ 

PROSEP /  

Prof. Inglês 

Dia da Floresta autóctone - Sessão de esclarecimento 

A Importância da Floresta Autóctone – 
Engenheiro Abel Barroso 

2T de 9.º ano e 
2T de 8.º ano 

23/11/2015 EBP 0€ 

PES / UCC BS Ação comemorativa do dia mundial contra a SIDA 9.º ano e PV's 4/12/2015 EBP/ESM 0€ 

AD Ed. Especial 
Comemoração do dia nacional da pessoal com 
deficiência 

Alunos da 
ESB/ESM 

9/12/2015 EBP/ESM 0€ 

AD Hist. / BE Dia da declaração universal dos direitos humanos 6.º ano 10/12/2015 EBP 0€ 

SPO 
Ação de sensibilização 

Gestão de tempo e organiz. do trabalho escolar 
10.º ano 17/12/2015 ESM 0€ 

Dep Mat- Coord 
Mat / BE 

Conferência 

O gosto dos paradoxos e os paradoxos de que 
gosto 

10.º ano com 
Matemática A 

7/1/2016 ESM 
A 

def 

SPO / PES / GNR / 
PSP / BE 

Ação de sensibilização 

Bullying e cyberbullying 
5.º ano e 7.º- 
ESM 

1.º Período EBP/ESM 0€ 

Bibliotecas Encontro com contadores de histórias 1.º e 3.º ciclos 1.º Período BE 20€ 

PES / GNR / PSP 
Ação de sensibilização 

Consumo de álcool e estupefacientes 
8.º ano, PV3-A e 
12.º ano 

1.º Período EBP/ESM 0€ 

AD FQ- EBP 
Palestra 

Prevenção Rodoviária 
9.º ano  

Final do 1.º 
período 

EBP 0€ 

Prof. Música Cantar as Janeiras 2.º ciclo e PV’s Janeiro   

PROSEP 

 Comemoração do Dia do PROSEPE 

Colocação dos ninhos e comedouros nos carva-
lhos; placas identificativas das espécies arbóreas. 

Comunidade 
educativa 

4/3/2016 EBP 0€ 

Prof. Francês Comemoração do dia Internacional Francofonia  14-18/03/2016  0€ 

PES / PSP 
Ação de sensibilização 

Segurança rodoviária 
10.º e 12.º anos 2.º Período ESM 0€ 

Prof. AD Artes / BE Encontro com Ilustrador / artista plástico 6.º e 7.º anos 2.º Período EBP 0€ 

SPO / PES / GNR / 
BE 

Internet Segura (Redes Sociais/Jogos em 
rede/Twitter/ Snapshat) 

6.º e 7.º anos-
EBP 

2.º Período BE 0€ 

PES / PSP 
Ação de sensibilização 

Delinquência juvenil 
7.º ano- ESM 2.º Período ESM 0€ 

PES / GNR / PSP 
Ação de sensibilização 

Violência no namoro 
9.º e 11.º anos 2.º Período EBP/ESM 0€ 

Prof. Of. Criativas Encontro com ceramista PV's 2.º Período EBP 0€ 

Prof. AD Artes / BE Comemoração do dia internacional do livro infantil 4.º e 5.º ano 2/4/2016 EBM 0€ 

Bibliotecas Atividades alusivas ao 25 de abril de 1974 Alunos do AESM 1/4/2016  0€ 
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Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

AD Hist. 
Comemoração do dia internacional dos 
monumentos e sítios 

5.º ano 18/4/2016 BE- EBP 0€ 

Dep Português /BE Comemoração do dia mundial do livro Alunos do AESM 23/4/2016  0€ 

Prof. Música Dançar na Escola 2.º ciclo e PV’s Abril EBP  

AD História / BE Comemoração do dia das religiões  Maio  0€ 

Prof. de ET- 3.º CEB Comemoração do dia mundial do ambiente 7.º e 8.º anos 5/6/2016 EBP 0€ 

AD CN-BG / PES / 
UCC BS 

Suporte básico de vida 
Comunidade 
escolar 

A definir EBP/ESM 0€ 

AD EFD- Desporto 
Escolar 

Formação de Juízes árbitros 3.º ciclo e ES A definir EBP/ESM 50€ 

Departamentos / 
BE 

Encontro com escritores/pensadores/oradores e 
ilustradores 

Alunos do AESM A definir  0€ 

AD Economia / 
Banco de Portugal 

Ação de sensibilização 

Conhecimento da Nota Euro 
9.º ano A definir EBP 0€ 

AD Economia 
Ação de sensibilização 

As descobertas portuguesas e a globalização 
 A definir ESM 0€ 

AD Economia / 
Banco de Portugal 

Ação de sensibilização 

Planeamento e Gestão do Orçamento Familiar 
 A definir ESM 0€ 

Bibliotecas Formação em ferramentas da Web 2.0€ EB e ES Ao longo do ano BE 0€ 

Bibliotecas Formação em ferramentas do Office EB e ES Ao longo do ano  BE 0€ 

Bibliotecas 

Comemoração de efemérides 

Dia de S. Martinho, dia das bruxas, dia do 
ambiente,… 

Alunos do AESM Ao longo do ano  0€ 

 

Visitas de estudo / saídas de campo 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox) 

Prof. do 1.º ciclo / 
BLCS 

Deslocação ao centro da cidade 

Participação na atividade Descobre o que 
aconteceu em 5 de Outubro de 1910 

4.º ano- EB 
Ortigueira 

5/10/2015 Braga 0€ 

Prof. Dep 
CExperimentais/UM 

Deslocação à Palestra 

Reaching for New Horizons - Gestora da 
missão da NASA a Plutão, Alice Bowman. 

9.º ano-EBP e 10.º 
e 11.º ano-ESM 

5/10/2015 
UM- Esc. 
Ciências 

0€ 

Prof. do 1.º ciclo / 
BLCS 

Deslocação ao centro da cidade 

Participação na atividade À descoberta dos 
Castelos de Braga 

4.º ano- EB 
Dume 

7/10/2015 Braga 0€ 

AESM / Soc Portug 
Anestesiologia 

Participação em iniciativa da Sociedade Portuguesa de 
Anestesiologia 

A anestesiologia no ensino secundário 
10.º ano 16/10/2015 UM 0€ 

Prof. Do Dep CExp 
/ Quercus 

Caraterização do Ribeiro do Pinheirinho e 
ecossistema envolvente 

PV3-A 19/10/2015 Palmeira 0€ 

Dep EPE- JI Sta 
Lucrécia e Bracara 

Comemoração do dia Mundial da Música 

Concerto Didático Um Rei que era Músico- 
Centro Cultural do Carandá 

Crianças do JI Sta 
Lucrécia e Bracara 

23,28/10/2015 Braga 0€ 

AD Artes- ESM 
Encontros da Imagem 

Visita a exposições de fotografia 
Ens. Secundário 
de Artes 

12-20/10/2015 Braga-  0€ 

Prof. Of. Criativas  
Visita de estudo 

Museu de Olaria - Barcelos 
PV's 11/11/2015 Barcelos Em est. 
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Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

Dep EPE 
Espetáculo musical 

Cinderela no gelo 
EPE, exceto JI de 
Bracara 

15,16/12/2015 Porto Em est. 

Dep 1.º Ciclo / 
EPE- JI Bracara 

Ida ao cinema no Bragaparque 
1.º ciclo/ EPE- JI  
Bracara 

17/12/2015 Braga- 
4€/cri-
ança 

AD Ed. Especial 
Promoção da capacitação no contexto social e 
comunitário – deslocação ao centro da cidade 

CEI da EBP e ESM 17/12/2015 
Braga- 
Centro 

0€ 

Dep EPE Ida ao Circo 
EPE, exceto JI de 
Bracara 

Dezembro Braga Em est. 

AD Geografia 
Visita de estudo  

Porto e Leixões 
11.º ano com 
Geografia A 

15/3/2016 Porto  Em est. 

AD FQ- ESM Visita de estudo (local a definir) 10.º e 11.º anos Final/2.º per. A definir Em est. 

AD Hist.- Prof. HGP Visita ao Mosteiro de Tibães 2.º ciclo Final/2.º per. Tibães Em est. 

AD Geografia / AD 
FQ / PROSEP 

Visita de estudo 
Parque Nacional Peneda Gerês e Central 
hidroelétrica da Barragem do Lindoso 

9.º ano Final/2.º per. 
Gerês e 
Lindoso 

Em est. 

Professores/1.º CEB Visita cultural à cidade de Braga 1.º ciclo 2.º Período Braga 3€/al 

AD Port.- 10.º ano Rota dos Castelos Medievais 10.º ano 2.º período ESM Em est. 

AD Português- 11.º 
ano 

Visita de Estudo 

Sintra-Lisboa 
11.º ano 2.º período ESM Em est. 

AD Artes- ESM 
Visita ao Porto 

Museus Soares dos Reis e de Serralves 
11.º e 12.º anos 
de Artes 

2.º Período Porto Em est. 

AD Português- 12.º 
ano 

Visita de estudo  

Convento Mafra 
12.º ano 2.º período ESM Em est. 

AD Artes 
Visita de estudo 

Fábricas 
5.º ano 2.º Período A definir Em est. 

AD Artes 
Visita de estudo 

Museu Amadeo de Souza Cardoso 
6.º ano 2.º Período Amarante Em est. 

Dep EPE Visita ao museu Nogueira da Silva EPE 2.º período Braga 0 € 

Prof. de Oficinas 
Criativas 

Visita de estudo 

Centro de Artes Nadir Afonso 
PV's 2.º Período Chaves Em est. 

Prof. Inglês 
Visita cultural 

Londres 
10.º e 11.º ano 

Férias 
Carnaval 

Londres Em est. 

Prof. de EMRC VI encontro nacional dos alunos de EMRC do ES Ens. secundário Abril Lamego 15€/al 

Dep EPE- JI Adaúfe 
e Presa 

Visita de estudo 

Lagoas de Bertiandos- Ponte de Lima/Zona de 
paisagem protegida 

EPE- JI Adaúfe e 
Presa 

Maio 
Ponte de 
Lima 

Em est. 

Dep EPE- JI St.a 
Lucrécia 

Visita 
 Zoo de Lisboa 

EPE- JI Sta 
Lucrécia 

Maio Lisboa Em est. 

Dep EPE / CM / 
Dep 1.º ciclo 

Deslocação ao exterior para comemoração do dia 
Mundial da Criança 

EPE e 1.º ciclo 1/06/2016 
Braga e 
Porto (CP) 

Em est. 

Dep EPE- JI St.a 
Lucrécia 

Colónia balnear  

Praia de Ofir/ Esposende 
EPE- JI Sta 
Lucrécia 

2.ª quinzena 
Junho 

Ofir  Em est. 

Dep EPE / Dep 1.º 
ciclo / CMB 

Deslocação à Quinta Pedagógica  EPE / 2.º ano 
2.º ou 3.º 
período 

Real 0€ 

Dep 1.º ciclo /CMB Visita ao MARB 4.º ano 3.º período Celeirós 0 € 

Prof. de EMRC Visita de estudo de final de ano do 5.º ao 8.º ano 3.º Período Amarante 10€/al 

Prof. 4.º ano / EBP Visita dos alunos do 4.º ano à Escola de Palmeira 4.º ano 3.º período EBP 0€ 

Dep EPE- JI Dume 
e Bracara 

Visita ao Porto 

Casa da Música/Livraria Lello/Fundação Serralves 
EPE- JI Dume e 
Bracara 

Maio e junho Porto Em est. 

Dep 1.º ciclo /CMB Deslocação à Escola de Educação Rodoviária 3.º ano Data a definir Braga 0€ 
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Eventos culturais e/ou desportivos / iniciativas solidárias 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox) 

AD Português- 9.º 
ano 

Teatro no IPDJ 

Auto da Barca do Inferno 
9º ano- EBP  9/12/2015 

Braga- 
IPDJ 

 

Dep 1.º ciclo / 
CMB 

Leituras Encenadas 

Viagem ao Mundo da Alimentação 
1.º ciclo 

Outubro e 
novembro 

Escolas 
c/1.º CEB 

0€ 

Dep EPE / CMB 
Leitura animada 

Menina do Mar 
Crianças da EPE 

Outubro e 
novembro 

JI 0€ 

AD Ed. Especial 
Exploração do filme 

Cordas 
Alunos com NEE 9/12/2015 AESM 0€ 

AD EFD 
Torneios interturmas de voleibol, ténis de mesa e 
badmington 

Alunos da ESM 16-17/12/2015 EBP/ESM  

AD Artes- EBP Natal na Escola 
2.º e 3.º ciclos e 
Pv's 

Dezembro EBP 0€ 

Prof.AD Artes / Sá 
Solidário 

Leilão 

Cadeiras com Arte 
Com. escolar Dezembro Palmeira 0€ 

AD História / BE Da Fonte correm as histórias  7.º ano- EBP 1.º Período BE- EBP 0€ 

Bibliotecas Conto de Natal Ensino básico 1.º período EBP/ESM 0€ 

AESM / Cáritas 
Dez milhões de estrelas 

Campanha de Natal Vai e faz o BEM. 
Com. educativa 

Final do 1.º 
Período 

AESM 0€ 

AD EFD Corta Mato Escolar EBP e ESM 13/1/2016 A definir 0€ 

Dep EPE Semana da Poesia Crianças da EPE 
de 22 a 
26/02/2016 

JI 0€ 

Bibliotecas / 
Professores 

Semana da Leitura 

Tema Elos de Leitura 
Alunos do AESM 

de 13 a 19 de 
março 

AESM 0€ 

AD EFD Torneios de voleibol FEM  EBP e ESM Final/2.º per. EBP/ESM 0€ 

Dep EPE Atividade física e mental Crianças da EPE 8/4/2016 JI 0€ 

Bibliotecas Sarau cultural 2.º e 3.º ciclos 3.º período BE 0€ 

PES / PSP Caminhada Saudável Com. educativa 3.º período 
Freg. de 
Palmeira 

0€ 

AD CN e BG / Prof. 
EMRC 

Dádiva de sangue  
Comunidade 
escolar 

3.º Período EBP/ESM 0€ 

AD EFD Megas - (sprint; lançamento; saltos; Km) EBP e ESM A definir EBP 100€ 

AD EFD Torneios de ténis de mesa EBP e ESM Final/3.º per. EBP/ESM 0€ 

AD EFD Torneios de voleibol de praia e de pavilhão EBP Ao longo do ano EBP 0€ 

Dep EPE / CMB Piratas vão à piscina Crianças da EPE Data a definir 
Piscina 
Tebosa 

0€ 

Carlos Roncon 
Encenação da peça de Teatro 

Zaragata no Jardim 
Alunos da ESM Data a definir  0€ 

 

Exposições / concursos 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

AD Hist- Prof. HGP 
Concurso 

Rosa dos ventos 
5.º ano Novembro BE- EBP 0€ 

Prof Of. Criativas / 
CMB 

Concurso 

Rosa dos ventos 
5.º ano 

Dezembro 
2015 

Braga  

AD Geografia 
Exposição 

Rosa dos ventos 
7.º Ano 14/1/2016 EBP/ESM 5€ 



 

ANO LETIVO 2015/2016 

 

9 
Plano Anual de Atividades 2015/2016  

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

GAA 
Mostra de Cursos Superiores 

Conversa com profissionais 
ES 18/3/2015 ESM 0€ 

AD Português / AD 
Artes / BE 

Comemoração do Dia da Poesia e da Criatividade Artística 

Estendal Poético  
Alunos da EBP e 
ESM 

21/3/2016 EBP, ESM 0€ 

AD Geografia 
Exposição 

Multiculturalidade 
8.º ano 2.º período EBP/ESM 0€ 

AD Artes- ESM 
Exposição 

Desenhos 
Comunidade 
escolar 

2.º período ESM 0€ 

Clube de Robótica 
/ UM 

RoboParty - 2016 CP- TGPSI 2.º período 
UM - 
Guimarães 

Em 
est. 

AD Artes- 
Canstruction® Portugal 2015 

É Preciso Ter Lata! 
Alunos do AESM 

1º período e 
2º período 

EBP/ESM 300€ 

AD Geografia 
Exposição 

Comemoração do Dia da Europa 
7.º Ano 

de  4 a 
13/05/2016 

EBP/ESM 5 € 

AD Artes 
Exposição 

Fotografias 
11.º e 12.º anos 
de Artes 

2.º e 3.º 
período 

ESM 0€ 

Prof. AD Artes 
Exposição 

Esculturas mágicas 
PV's 

Final do ano 
letivo 

EBP 0€ 

Dep CExperimentais 
Exposição 

Material de laboratório da ESM 
Alunos da ESM Ao longo do ano ESM  

AD FQ 
Participação em atividades 

 Projeto A minha Escola de Ciências  
Alunos do 3.º 
ciclo 

Ao longo do ano EBP/ESM  

AD Geografia Projeto Nós propomos! 
11.º ano com 
Geografia A 

3.º período 
ESM e 
Lisboa 

0€ 

AD Matemática-
ESM 

Problema do Mês  Alunos da ESM Ao longo do ano ESM 0€ 

Bibliotecas Concurso nacional de leitura 3.º ciclo Ao longo do ano A definir 0€ 

Bibliotecas Exposições sobre diversas temáticas 2.º e 3.º ciclos Ao longo do ano BE 0€ 

Bibliotecas Concurso concelhio de leitura 2.º ciclo Ao longo do ano 
Braga- 
BLCS 

0€ 

AD FQ- EBP Sala Aberta 4.º ano 
Final do ano 
letivo 

EBP 0€ 

Ana Cristina Pinto Parlamento dos Jovens - Ensino Básico Alunos da EBP Ao longo do ano  0€ 

José Ribeiro Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário Alunos da ESM Ao longo do ano  0€ 

      

 

Outras atividades 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

AESM 

Dia do Diploma 

Entrega dos diplomas aos alunos que 
concluíram o ensino secundário 

Alunos que 
concluíram o ES 

18 de 
setembro 

ESM  

AD FQ / UM 
Participação na Noite Europeia dos Investigadores 

Mostra de vídeo 
Alunos de 3.º 
ciclo 

27/09/2015 
Museu 
D. Diogo 

0€ 

PES / BE EBP Rastreio - Despistagem de anomalias visuais 2.º e 3.º ciclos Outubro BE- EBP 0€ 

AESM / LPCC 
Outubro Rosa - Laço 

Prevenção contra o cancro 
Com. educativa 30/10/2015 EBP/ESM  

José Ribeiro Fantasmagoriana Alunos da ESM Novembro ESM 0€ 

PROSEP 
Intervenção nos espaços verdes da EB de Palmeira 
com a plantação de espécies arbóreas 

Com. educativa 24/11/2015 EBP 0€ 
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Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local 
Custo 

(aprox) 

Bibliotecas Quadras de S. Martinho 2.º e 3.º ciclos Novembro BE 0€ 

Prof. Inglês / 
PROSEP 

Comemoração do dia do Voluntariado  15/12/2015  0€ 

AD História / BE A Saga de um combatente da 1.ª Guerra Mundial 9.º E e 9.º F 1.º período EBP 0€ 

AD FQ- EBP Friso cronológico de Divulgação Científica 3.º ciclo 1.º período EBP 0€ 

AD FQ- EBP Planetário Insuflável 7.º ano 
Final do 1.º 
Período 

EBP 0€ 

Prof. Inglês Comemoração do dia Internacional do Riso Alunos do AESM 18/1/2016  0€ 

PES / UCC BS Semana temática saúde oral Alunos do AESM 22/1/2016 
EBP / 
ESM 

0€ 

PES / UCC BS Semana temática sexualidade Alunos do AESM 
de 15 a 
19/02/2016 

EBP/ESM 0€ 

Prof. de EMRC Semana Nacional da disciplina EBP e ESM 16/3/2015 EBP/ESM 0€ 

AESM / AISEC 

Make it Possible 

Sessões de trabalho com jovens universitários 
estrangeiros 

Alunos da ESM 
Fevereiro de 
2016 

ESM  

Bibliotecas 
Tributo a Pereira Caldas pela doação da sua opu-
lenta Biblioteca ao Liceu Central de Braga 

 Abril ESM 0€ 

Prof. AD Artes 
Prova de Simulação de Exame Nacional de 
Geometria Descritiva A 

Ens. Secundário 
de Artes 

Maio ESM 0€ 

Prof. titulares do 
1.º ciclo 

Assembleia de Escola 1.º ciclo 1 por período 
Escolas 
1.º CEB 

0€ 

Dep EPE 
Semanas temáticas: das saladas, das sopas, dos 
batidos e sumos 

Crianças da EPE 
1 semana por 
período letivo 

JI 0€ 

PROSEP 
 Organização e participação no Encontro Regional 
dos Clubes da Floresta. 

clube da Floresta Maio 
Local a 
designar 

0€ 

PROSEP Construção de ninhos e comedouros para aves. 
Comunidade 
educativa 

Ao longo do 
2.º Período 

EBP 0€ 

PROSEP / Dep. EPE Oficina de sabão natural em JI  Crianças dos JI Final/2.º per. JI 0€ 

PROSEP 

Recolha seletiva de lixo, de tampas, pilhas para 
projetos solidários em JI e EBP. Continuidade da 
Recolha de óleos alimentares usados 

Clube da floresta 
/ Crianças da EPE 

Ao longo do ano EBP e JI 0€ 

PROSEP 
Recuperação de espaços verdes na Escola Básica 
de Palmeira 

Comunidade 
educativa 

Ao longo do ano EBP 0€ 

Bibliotecas 
Adesão aos programas e projetos promovidos pela 
RBE e PNL 

Ensino básico e 
secundário 

Ao longo do ano BE 0€ 

Bibliotecas Fluência leitora 
Ensino básico e 
secundário 

Ao longo do ano BE 0€ 

AD Artes- João 
Paulo Araújo e 
Manuel Costa 

Blogues e outros meios de divulgação / Materiais 
didáticos 

Alunos e 
Professores de 
Artes 

Ao longo do ano ESM 0€ 

Bibliotecas Voluntários da Leitura 2.º ciclo Ao longo do ano BE 0€ 

Bibliotecas Hora do Conto 1.º e 2.º ciclos Ao longo do ano BE 0€ 

Prof. Titular / BE / 
BLCS 

PNL / Bibliocaixas 1.º ciclo Ao longo do ano 
Escolas 
1.º CEB 

0€ 

Prof. titular / BE Desafios Matemáticos 1.º ciclo Ao longo do ano 
Escolas 
1.º CEB 

0€ 

SPO 
Orientação Vocacional -  Alunos em risco de 
abandono e/ou de insucesso escolar 

3.º ciclo e ens. 
secundário 

Ao longo do ano EBP/ESM 0€ 
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2.2. Promoção do sentido de pertença e da identidade do AE Sá de Miranda 

A página do Agrupamento, bem como a Newsletter Sá News que inicia a sua edição em outubro de 2015, 

serão veículos fundamentais de divulgação das atividades e de notícias do Agrupamento Sá de Miranda. 

No reconhecimento do trabalho que realizaram, serão entregues diplomas aos alunos que terminaram o 

ensino secundário e prémios de mérito e de excelência aos alunos que mais se destacaram pelo desempenho 

académico e pelo desempenho em atividades exteriores à Escola/Agrupamento: 

 Dia 18 de setembro – Entrega dos diplomas de conclusão do ensino secundário 

 No dia 13 de novembro – Entrega dos prémios de mérito e de excelência aos alunos que 

terminaram o 4.º ano e aos alunos que frequentaram no ano anterior a EB de Palmeira 

 No dia 17 de novembro – Entrega dos prémios de mérito e de excelência aos alunos que 

frequentaram no ano anterior a Escola Sá de Miranda 

Ao longo do ano dinamizam-se um conjunto de atividades de convívio destinadas aos profissionais do 

Agrupamento para tentar minimizar o efeito “distância” existente numa organização com dispersão 

geográfica das suas unidades, como é o caso do AE Sá de Miranda: 

 Momento de convívio no início do ano letivo com todos os professores do Agrupamento 

 Magusto no dia da Escola 

 Jantar natalício destinado a todos os profissionais do AE Sá de Miranda 

 Convívio no final do ano letivo 

O Dia da Escola e o dia do Agrupamento são por excelência dias especiais de promoção do sentido de 

identidade e de pertença do Agrupamento Sá de Miranda, bem como de divulgação à comunidade do seu 

projeto e dinâmicas. Nesse sentido diligenciar-se-á para que nestes dias os alunos do Agrupamento se 

desloquem entre as escolas de modo a estabelecerem interações interciclos. No dia do Agrupamento 

também se convidarão alunos de 9.º ano de outras escolas da cidade a visitarem a Escola Sá de Miranda. 

Estão já previstas as seguintes atividades para estes dias, embora muitas outras possam vir a realizar-se: 

Dia da Escola – dia 17 de novembro 

 Atividades desportivas / torneios   Professores de AFD e alunos 

 Momentos de dança e criatividade   Professores de AFD e alunos 

 Silhuetas difusas – Expressão plástica coletiva Alunos e professores da AD de Artes da EBP 

 Cadáver esquisito – Pintura automática  Alunos de Artes da ESM 

 Demonstração de Robots e drones   Clube de Robótica 

 Observações astronómicas    Alunos e professores de FQ da EBP 

 Visionamento de um filme    Alunos e professores de FQ da EBP 

 Experiências laboratoriais de FQ    Alunos e professores de FQ da ESM 

 Experiências Biológicas     Alunos e professores de BG da ESM 

 Rochas e Minerais     Alunos e professores de BG da ESM 

 Workshop de percussão – Tambombo   Alunos e professores da EBP 

 Apresentação de momentos de poesia e dança Projeto Poesia.com, da ESM 

 Atividades Instruções para a vida   Centro de Criatividade e Mudança da ESM 

 Atividade de expressão corporal e musical  Alunos do CP TAI da ESM na EBP 

 Atividade de expressão corporal e musical  Alunos dos CP da área social da ESM 

 Painel de Arte Criativa    ESM e EBP 
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Dia do agrupamento – dia 22 de abril 

 Divulgação das ofertas formativas e de cursos a alunos de outras escolas da cidade de Braga 

 Dinamização de atividades especialmente destinadas a alunos que frequentem o 9.º ano de 

escolas da cidade de Braga 

 Work in progress - Instalações artísticas e criativas - Professores de Artes 

 Multiatividades desportivas - Professores de AFD e alunos 

 Festa da Primavera - EBP 

 Apresentação do Website do Museu Sá de Miranda 

 Lançamento do número 2 da Revista Trajetórias 

 Homenagem aos profissionais que se aposentaram durante o último ano 

 

2.3. Valorização profissional de docentes e não docentes 

Promotor(es) Atividade Público-Alvo Data Local Custo 
(aprox) 

SPO 
Sessão de formação para docentes 

Tutorias 
Docentes Outubro EBP  

SPO 

Sessão de formação para Assistentes operacionais 

Comportamentos que facilitem estilos 
alimentares saudáveis 

Assistentes 
Operacionais 

1.º período EBP/ESM  

SPO 
Oficina de formação para professores 

PRESSE 
Professores 2.º período AESM  

SPO 
Sessão de formação para assistentes operacionais 

Gestão de comportamentos de risco 
Assistentes 
Operacionais 

2.º período EBP/ESM  

AESM / Dr.ª Anabela 
Santos (UM) 

Sessão de formação para docentes 

Como trabalhar com alunos com necessidades 
especiais em contexto de sala de aula 

Docentes 2.º período   

 

2.4. Aprofundamento da interação com a comunidade educativa 

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda continua, no seguimento do trabalho que vem desenvolvendo ao 

longo dos anos, a trabalhar estreitamente com as instituições e entidades da cidade de Braga. Desta forma, 

não são raras as vezes em que é solicitado o envolvimento em atividades externas que se desenvolvem. 

Museu da Escola Sá de Miranda aberto à Comunidade 

Ao longo do ano o Museu pode sempre ser visitado pela comunidade escolar, no horário normal de 

funcionamento da Escola. Para além disso, o Museu promove com regularidade exposições temáticas que se 

divulgarão para visita quer da população da cidade de Braga, quer e em particular dos alunos de outras 

escolas 

Associação de Pais da Escola Sá de Miranda 

Para além das suas atividades específicas internas, a Associação de Pais da Escola intervém diretamente na 

implementação da Oficina de Teatro dinamizada pelo Tin.Bra. Para além disso pretende promover: 

 Colóquio / debate 

Como acompanhar o meu educando ao longo do ano letivo   Início de janeiro de 2016 

 Torneio inter APEE’s de futsal destinado a pais e alunos                                            A agendar 
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Associação Francisco Sá de Miranda 

Sedeada na Escola Sá de Miranda, o Agrupamento em parceria com esta Associação tem previstas as seguin-

tes atividades: 

 Lição proferida pelo Doutor Agostinho Domingues: 

 Entretanto, vós abris altos caminhos / pelos livros humanos e divinos (Écloga Andrés) 

Dia 23 de outubro 

 Concerto de Cati Freitas, ex-aluna da ESM 

 Diálogo com alunos                Final de novembro 

 Dreamocracy – Visionamento de documentário de Raquel Freitas, com a presença da autora 

 1 Sessão destinada a alunos, outra à comunidade     Data a definir (entre janeiro e maio) 

 Música e palavras – António Castanheira 

Sessão para o público da educação pré-escolar e 1.º ciclo                   Dia do Agrupamento 

 Literatura – Vergílio Alberto Vieira 

Sessão para o público da educação pré-escolar e 1.º ciclo                    Dia do Agrupamento 

 Encontro das Escolas de Braga 

Sessão para docentes 

Outras entidades 

Uma das parcerias privilegiadas é com a Câmara Municipal de Braga, constando já várias atividades no ponto 

3.1 que evidenciam essa interação. Para além dessas, e de outras solicitações que da Câmara vão aparecendo 

ao longo do ano, temos também e desde já prevista a participação do Agrupamento nas seguintes atividades 

promovidas pelo Município de Braga: 

 Mostra de Teatro Escolar 

 Braga Romana - participação em várias atividades e iniciativas no âmbito do evento 

 Atividades de rua – com a participação do grupo de percussão Tambombo 

Atividades com outras entidades parceiras, nomeadamente de caráter solidário e de voluntariado, também 

serão desenvolvidas ao longo do ano, bem como com juntas de freguesia. 

 

3. PROGRAMAS  

3.1. Bibliotecas Escolares 

As BEASM, Biblioteca Escolar e Biblioteca Antiga do Sá de Miranda, Biblioteca Escolar de Palmeira e Biblioteca 

Escolar de Dume, são serviços integrantes do Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, de carácter informa-

tivo, de referência e de divulgação da informação, promoção da leitura e das literacias da informação.  

O trabalho das BEASM está direcionado e contribui para o desenvolvimento do gosto e das competências de 

leitura, escrita e comunicação, como condição estruturante da formação pessoal e capacidade de progressão 

nas aprendizagens, para o desenvolvimento de competências propiciadoras de novas formas de aprender, 

interagir e comunicar através dos media, o uso crítico e informado de recursos e ferramentas e a aquisição 

integrada de conhecimentos associados à literacia da informação. Para além das atividades que já foram 

mencionadas, as Bibliotecas envolver-se-ão sempre em todas as atividades para que forem solicitadas, 

nomeadamente e em particular, aquelas que envolvem a leitura.  
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Em termos específicos, a Biblioteca da Escola Sá de Miranda irá elaborar o livro de atas do 1.º Encontro dos 

Liceus de Portugal. 

 

3.2. Museu/Arquivo 

O Museu da Escola Sá de Miranda e o seu arquivo albergam grande parte do património e memória do Liceu 

Sá de Miranda, acumulado durante 179 anos, constituído pelos bens do Liceu de Braga e por parte dos bens 

do antigo Colégio do Espírito Santo, fundado nesta cidade, no ano de 1872. Cabe à Escola colocar em 

segurança, recolhendo, classificando, conservando, guardando e tornando acessíveis os fundos documentais, 

que merecem ser preservados e divulgados à comunidade. Toda a coleção de mapas referente à escola pode 

ser consultada e visualizada em: https://sites.google.com/a/sa-miranda.net/mapas/home.  

Para este ano letivo, para além das exposições que irão estar patentes no Museu, está a proceder–se ao 

registo e catalogação do seu espólio . No dia do Agrupamento, será apresentado o Website do Museu. 

 

3.3. Desporto Escolar 

Modalidades disponibilizadas: 

Escola Sá de Miranda Escola de Palmeira 

Badminton – Misto Badminton – Iniciados – Misto 

Voleibol – Juniores – Feminino Voleibol – Iniciados – Feminino 

Basquetebol – Juvenis – Masculino Atletismo – Infantil B – Masculino e Feminino 

Basquetebol – Juniores – Masculino Atletismo – Iniciados – Masculino e Feminino 

Natação – Misto Golfe – Masculino e Misto 

Ténis de Mesa – Misto Ténis de Mesa – Misto 

Desportos Adaptados – Misto Desportos Adaptados – Misto 

 

3.4. Programa Educação para a Saúde (PES) 

Para além das atividades já indicadas no ponto 3 que envolvem o PES, ao longo do ano, irão desenvolver-se 

os seguintes projetos: 

Atividade  Público-Alvo Intervenientes 

PASSEzinho Educação pré-escolar (EPE) UCC BS(1) e Educadoras 

PASSE EA1 1.º ciclo UCC BS e Professores  

Degustação das refeições cantina 2.º e 3.º ciclo Equipa PES 

PASSE.net 5.º e 7.º ano UCC BS e Professores 

Programa PRESSE 1.º, 2.º, 3.º ciclo e ES Professores 

Saúde oral/ PNSO EPE e 1.º ciclo UCC BS e Professores 

Monitorização da escovagem 2.º e 3.º ciclo UCC BS e Professores 

Projeto SOBE EPE e 1.º ciclo Biblio. da EB Palmeira e UCC BS 

(1) Unidade de Cuidados na comunidade Braga Saudável 

 

3.5. Clube da Floresta - PROSEPE 

Este Projeto destina-se em particular à promoção atividades relacionadas com a sensibilização e educação 

para a preservação da floresta, de modo a incutir comportamentos e atitudes que ajudem a cuidar da 

https://sites.google.com/a/sa-miranda.net/mapas/home
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floresta. As atividades que estão previstas para este Clube, que integra o PROSEPE estão já indicadas no 

ponto 3 uma vez que o Clube trabalha essencialmente m parceria com os professores dos alunos do Clube e 

com os jardins de infância aderentes. 

 

3.6. Gabinete de Apoio ao Aluno e Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional 

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) sedeado na Escola Sá de Miranda e os Serviços de Psicologia destinam-

se, essencialmente, a acompanhar qualquer elemento da comunidade educativa que o solicite, a consultas 

psicológicas individuais, a fazer avaliações psicológicas decorrentes de encaminhamentos ou necessidades 

detetadas e a fazer orientação vocacional aos alunos de 9.º ano e respetivos encarregados de educação, bem 

como a acompanhar alunos que estejam em situação ou em risco de abandono escolar.  

Uma das áreas de trabalho do GAA é o trabalho específico com alunos, em particular dos que estão 

referenciados e a serem acompanhados pela CPCJ, dos que têm necessidades educativas especiais e dos que 

estão em risco de abandono.  

Outra área de trabalho específica do GAA tem a ver com a dinamização e incentivo a práticas de solidariedade 

e de voluntariado. 

 

4. PROJETOS 

Tambombo 

Grupo de percussão, sedeado na EB de Palmeira, que envolve alunos dos 2.º e 3.º ciclos. Dedica-se à pro-

moção de projetos de formação musical e à fabricação de instrumentos de percussão. Tem como objetivo 

essencial o desenvolvimento de aptidões musicais e a ocupação dos tempos livres de crianças e jovens. 

Para além da animação que assegura em várias atividades do Agrupamento, atua com frequência em festivi-

dades da cidade de Braga promovidas pelo Município e noutras localidades do país e no estrangeiro. Tem já 

prevista a participação: 

 1.º Congresso de Bombo a decorrer em Lisboa, organizado pelo Tocá Rufar- Dias 28 e 29 de 

novembro 

 Participação nas festividades da Semana Santa – Farricocos, em Braga 

 Participação no desfile Internacional de Gigantones e Cabeçudos, em Braga 

Revista Trajetórias 

Trajetórias é o nome que se fixou para a revista de periodicidade anual do Agrupamento de Escolas Sá de 

Miranda. Esta revista foi criada com o intuito de se fazer fomentar na comunidade educativa a reflexão e a 

produção de trabalhos, em torno de um tema específico, que será diferente de ano para ano, contando com 

a participação dos alunos, professores e convidados, nomeadamente ex-alunos, ex-professores e investiga-

dores.  

Este ano, o tema aglutinador da nossa Trajetórias é “A Escola”. A data de apresentação da revista à comuni-

dade educativa está agendada para dia 22 de Abril. Posteriormente a esta data, ficará disponível em formato 

digital, na página web do Agrupamento. 
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Sá News 

Newsletter mensal, disponível na página do Agrupamento, que pretende dar a conhecer a todos os elemen-

tos da comunidade educativa algumas das atividades que foram desenvolvidas, durante esse mês, no Agru-

pamento. É da responsabilidade da Equipa de Dinamização Cultural a sua organização, com base nos conte-

údos enviados pelos diferentes promotores de atividades e de projetos. 

Pedagogia para a Autonomia e sucesso educativo – que relação? 

Projeto multidisciplinar, em curso desde 2007/2008, assente em pressupostos duma visão emancipatória da 

educação, que envolve professores de diversas áreas disciplinares e respetivos alunos e que visa atingir os 

seguintes objetivos: 

 Promover a coerência das práticas, por referência aos objetivos curriculares de carácter transdisci-

plinar. 

 Promover o desenvolvimento integrado de competências académicas e de aprendizagem dos alunos. 

 Promover o diálogo profissional e a colaboração interpares. 

Aprendizagem da Língua e Cultura Alemã 

Projeto criado este ano com o intuito de oferecer aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário a oportuni-

dade de, nos seus tempos livres, iniciarem a aprendizagem da Língua Alemã. Pela elevada taxa de inscrições, 

estão constituídos vários grupos, na escola de Palmeira e na Escola Sá de Miranda. 

Sá Solidário 

O projeto Sá Solidário tem por base o princípio da solidariedade e o seu principal objetivo é auxiliar ele-

mentos da comunidade educativa deste Agrupamento ou de entidades locais parceiras a suprir algumas das 

suas necessidades elementares. 

O Gabinete de Apoio ao Aluno, em articulação com um grupo de professores e alunos, leva a cabo a identifi-

cação e posterior seleção de agregados familiares carenciados dos alunos do Agrupamento, com o objetivo 

de criar dinâmicas de recolha e proceder à entrega dos produtos alimentares ou outros bens que sejam ne-

cessários. Para isso, serão desenvolvidas algumas campanhas de angariação, de moldes diversos. 

Clube de Robótica 

Este Clube, que teve a sua génese em 2014/2015, desenvolve atividades no âmbito da iniciação à eletrónica 

digital integrando os princípios associados à automatização de processos através da utilização de micropro-

cessadores Arduino e PICAXE. Os microprocessadores referidos são utilizados tanto nas atividades de robó-

tica como na introdução a conceitos como domótica, comunicações e IoT (Internet of Things). Atualmente, o 

Clube está a estudar a inclusão nas suas atividades de dispositivos do tipo drone. 

Centro de Criatividade e Mudança 

O Centro da Criatividade e da Mudança, que inicia este ano o seu funcionamento, pretende fomentar a cria-

tividade em articulação com a inovação e com as competências pessoais, profissionais, empresariais e sociais, 

no sentido de promover a formação dos alunos e contribuir para a transformação da escola e da sociedade. 

Tem como principais objetivos: 

 Despertar o comportamento criador.  

 Promover a adaptação às bruscas mudanças da sociedade e à progressão acelerada do conhecimento 

e da tecnologia. 
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Para além das atividades já referenciadas, tem previsto para 2015/2016 a dinamização de um ciclo de confe-

rências subordinado à temática Como viver em tempo de crise e exposição de trabalhos dos alunos, entre 

outras. 

Oficina de Leitores 

Projeto de Leitura, cujo objetivo essencial é promover a leitura e estimular e otimizar a oralidade, direta-

mente ligado às metas curriculares. Trabalho de parceria entre a Área Disciplinar de Português e as Bibliote-

cas do Agrupamento. Este Projeto – Oficina de Leitores, tem como público-alvo o 1.º Ciclo, 5.º, 7.º e 10.º 

anos. 

Os Escritores do Sá 

Projeto de escrita cujo tema geral é Por que gosto da minha Escola?, trabalho de parceria entre a Área 

Disciplinar de Português e as Bibliotecas do Agrupamento. Este projeto tem como objetivos: Promover a 

escrita, a criatividade e a partilha; produzir  textos, individuais ou coletivos, relacionados com a temática 

escolhida. Tem como público-alvo os 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos. A apresentação pública destes trabalhos 

será feita no Dia do Agrupamento. Alguma da produção final deste projeto transita para a Revista.  

Poesia.com 

Projeto destinado a desenvolver trabalho de declamação em combinação com a dança e música. Serão, 

acompanhados, em muitos casos, pelo uso de instrumentos musicais e poderão ser cantados com execução 

dos alunos. Destina-se, em particular, aos alunos da ESM. 

VideoM@t 

O projeto VideoM@T é baseado na metodologia JuxtaLearn e visa estimular a curiosidade dos alunos em 

ciência e tecnologia através de produção de vídeos criativos. A edição, partilha e envolvimento dos alunos 

em torno da produção de vídeos que exploram conteúdos curriculares da disciplina de Matemática, potencia 

a inspiração criativa, o desenvolvimento do conhecimento conceptual e compreensivo. Envolve de modo 

particular os alunos de 9.º ano da Escola de Palmeira. 

Oficina de Teatro 

A Oficina de Teatro funciona na Escola Sá de Miranda em parceria com o Tin.Bra e pretende ser uma oferta 

de enriquecimento curricular onde os alunos desenvolvem competências ao nível da comunicação e das 

expressões. 

 

5. ATIVIDADES DE NATUREZA ORGANIZATIVA 

Atividades de lançamento do ano letivo 

 Atividades de receção ao professor – dia 7 de setembro: 

o Abertura solene do ano letivo 

o Lição Inaugural – Dr. Rodrigo de Azevedo 

 Conselhos de Turma – dias 16 e 17 de setembro 

 Atividades de receção aos alunos – ES Sá de Miranda e EB Palmeira – dia 18 de setembro: 

o Reunião com Diretora ou Subdiretor 

o Reunião com o Diretor de Turma 
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 Atividades de receção às crianças – 1.º ciclo e educação pré-escolar – dia 18 de setembro 

 Atividades de receção aos pais e encarregados de educação – de 21 a 25 de setembro: 

o Reunião com Diretora, Subdiretor ou Coordenador de Estabelecimento 

o Reunião com o Diretor de Turma 

Atividades o longo do ano letivo 

Para facilitar o planeamento de reuniões que ocorrem de modo esporádico, estão já programadas as reuni-

ões ordinárias de alguns órgãos. 

Para promover uma reflexão conjunta do Diretor de Turma com os pais e encarregados de educação, nos 

primeiros 15 dias de cada período, realizam-se reuniões dos Diretores de Turma com os pais da respetiva 

turma. 

Para auscultar os alunos, para os incentivar à participação e a uma análise e reflexão construtiva da escola, 

ouvir as suas propostas e esclarecer dúvidas al longo do ano promover-se-ão reuniões periódicas com os 

delegados de subdelegados de turma com a Diretora ou outro docente por ela designado 

 

6. ESPECIFICIDADES DO 1.º CICLO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Atividades de enriquecimento curricular (AEC) - 1.º ciclo 

Com a introdução do Inglês como disciplina curricular, optou-se por não se iniciar precocemente esta ativi-

dade nos 2 primeiros anos. Genericamente, para este ano as ofertas são: 

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

Atividade Física e Desportiva Atividade Física e Desportiva 

Ciências Experimentais Ciências Experimentais 

Expressão Musical Expressão Musical (1) 

Expressão Plástica (1) Inglês – 4.º ano 

 Introdução à Programação (1) 
(1) Oferta em algumas escolas 

Atividade de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Educação pré-escolar 

A AAAF na educação pré-escolar é constituída pelo serviço de refeições e prolongamento de horário, antes 

das 9 horas e depois das 16 horas, e funciona em cada jardim-de-infância. A hora de abertura e encerramento 

são variáveis, dependendo das necessidades das famílias (especificação em anexo). 

Nas AAAF, a aprendizagem não é um elemento prioritário, pelo que se torna importante quebrar a rotina 

face às atividades educativas, enfatizando-se o convívio e o prazer de estar. Implicam uma planificação que 

articula a planificação da educadora para o grupo-turma e os referenciais estabelecidos no Agrupamento 

com a junta de freguesia e as famílias. 

São objetivos gerais das AAAF:  

 Desempenhar uma função socioeducativa;  

 Proporcionar à criança um tempo de fruição, aliando segurança e bem-estar, livre escolha e brincar 

espontaneamente;  
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 Reforçar os processos de socialização enquanto estratégia complementar ao sistema educativo.  

As atividades a desenvolver serão sempre complementares às que são desenvolvidas no tempo letivo, po-

dendo abranger atividades na área da culinária, cinema, jogos, entre outras. Desde que possível, em articu-

lação com a junta de freguesia, podem ser desenvolvidas, ainda, atividades na área da música, expressão 

corporal, teatro, Inglês. 

A AAAF pode iniciar a sua atividade no dia 1 de Setembro, de acordo com a opção das famílias. Pela gestão 

do calendário escolar da educação pré-escolar, em que as interrupções são de cinco dias em cada período 

letivo, as AAAF funcionam durante todo o dia entre os dias 24 e 31 de dezembro e entre o dia 28 de abril e 1 

de março, podendo haver ajustes se houver alteração nos dias úteis. 

Componente de Apoio à Família (CAF) – 1.º ciclo 

As CAF desempenham um papel similar às AAAF, sendo da responsabilidade exclusiva das juntas de freguesia.  

As CAF funcionam em articulação com os períodos de interrupção das atividades letivas, podendo iniciar a 

sua atividade no dia 1 de Setembro, de acordo com a opção das famílias. Durante o período letivo, é consti-

tuída pelo serviço de refeições e pelo prolongamento de horário antes das 9 horas e depois das 17h30€.  

As CAF desenvolvem atividades de natureza lúdica e educativa e podem funcionar em espaço específico, fora 

do contexto da escola. A hora de abertura e encerramento são variáveis de unidade educativa para unidade 

educativa, dependendo das necessidades das famílias (especificação em anexo). 

 

7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PAA 

Haverá dois momentos de avaliação do PAA: o intercalar, no final de janeiro, e o final, no fim do ano letivo. 

Os dados que se apresentarão no relatório resultarão do tratamento da avaliação feita pelos organizadores 

e destinatários das atividades. Em seguida, será apresentado um conjunto de observações sobre a avaliação 

global das atividades desenvolvidas e o nível de concretização das mesmas. 

 

NOTAS FINAIS 

Pretende-se que o PAA seja um instrumento de programação flexível e, a cada momento, aberto à iniciativa 

da comunidade escolar. Assim, poderão ser programadas e autorizadas novas atividades, bem como refor-

muladas as existentes.  

O PAA é tributário dos programas dos diversos serviços e de todas as atividades desenvolvidas ao longo do 

ano letivo, dele fazendo parte toda a calendarização anual. 

 


