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Data de 

realização/ 

Data Prevista

Designação da Atividade Eixos orientadores do PE Objetivos da atividade Responsável
População 

alvo
Duração Custo

Mensalment

e, em data a 

designar

"O Museu vai aos Jardins de Infância"

I- Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares; II- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Desenvolver o trabalho colaborativo e 

articulado com outros parceiros;  Desenvolver 

capacidades expressivas e criativas através de 

experimentações e produções plásticas em 

articulação com os diferentes domínios/ 

subdomínios das OCEPE; Apreciar diferentes 

manifestações de artes visuais, a partir da 

observação de várias modalidades expressivas 

(pintura, desenho, escultura, fotografia, 

arquitetura, vídeo, etc.), expressando a sua 

opinião e leitura crítica.

Educadoras 

titulares;  

Responsável 

pelo Museu D. 

Maria Emília 

Vasconcelos 

Cabral (OH)

Crianças

a designar 

em função 

de cada 

atividade

A designar 

por cada 

educadora 

titular

"Partilh'Arte"

I- Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares; II- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Desenvolver capacidades expressivas e 

criativas através de experimentações e 

produções plásticas em articulação com os 

diferentes domínios/ subdomínios das OCEPE; 

Apreciar diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação de várias 

modalidades expressivas (pintura, desenho, 

escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, etc.), 

expressando a sua opinião e leitura crítica.

Educadoras 

titulares
Crianças

a designar 

em função 

de cada 

atividade

Em datas a 

designar 

pela BMOH

"Com os livros voamos mais alto"

I- Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares; II- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Desenvolver o trabalho colaborativo e 

articulado com outros parceiros ; Promover o 

gosto pela leitura; Despertar para a 

importância da linguagem escrita; Apreciar 

espetáculos teatrais/dramatizações de 

histórias, verbalizando a sua opinião e leitura 

crítica.

Biblioteca 

Municipal de 

Oliveira do 

Hospital 

(BMOH)

Crianças

a designar 

em função 

de cada 

atividade

A definir por 

cada 

educadora

Visitas de estudo/saídas ao meio 

circundante aos JI

I- Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares; II- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Conhecer o património histórico/cultural  de 

cada localidade; Conhecer aspetos típicos da 

paisagem local;  Conhecer aspetos físicos 

caracterísiticos da comunidade local;  

Proporcionar aprendizagens ativas, 

signifcativas e diversificadas;  Articular com a 

comunidade local.

cada 

educadora 

titular

Crianças

a designar 

em função 

de cada 

atividade/visi

ta 

Ao longo do ano letivo
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Ao longo do 

ano
Exibição de peças de teatro 

Diversificação das metodologias com 

vista à autonomia do aluno

Contactar com manifestações culturais 

diversificadas (teatro);  Desenvolver o sentido 

crítico e estético; Adequar comportamentos 

em contextos de cooperação, partilha, 

colaboração e competição

Professores de 

Português- 2º 

ciclo

Alunos do 

2º ciclo
1 dia 

Ao longo do 

ano
Colaboração no jornal MEGA 5

Formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático.

Atividades complementares com vista ao 

desenvolvimento integral de grupos e/ou 

indivíduos;

Todos os prof.s
Todos os 

alunos
Todo ano 0 €

Ao longo do 

ano letivo
10 minutos a ler Assegurar a formação global dos jovens

 Proporcionar aos alunos novas e 

enriquecedoras experiências de 

aprendizagem, que contribuam para o 

enriquecimento cultural e artístico

Todos os prof.s

todos os 

alunos 3º 

CEB

uma vez por 

semana
0 €

Ao longo do 

ano letivo

Atividades de articulação com o Plano 

Nacional de Cinema
Assegurar a formação global dos jovens

Atividades em articulação com os conteúdos 

disciplinares;
Todos os prof.s

Todos os 

alunos
Todo ano 0 €

Ao longo do 

ano letivo
# Dicas AEOH

 Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

 Promover o uso correto da língua portuguesa, 

recorrendo à inovação e criatividade, fortalecendo a 

interação entre a escola e o meio e promovendo a 

projeção do AE na comunidade educativa

Margarete 

Rodrigues
Comunidade Todo o ano 0 €

Ao longo do 

ano letivo
Bibliotecas Escolares Assegurar a formação global dos jovens

 Proporcionar aos alunos novas e 

enriquecedoras experiências de 

aprendizagem, que contribuam para o 

enriquecimento cultural e artístico

Todos os prof.s Comunidade Todo ano 0 €
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Ao longo do 

ano letivo

 Promoção da leitura em língua Inglesa 

(plataformas online gratuitas)
Melhorar os resultados escolares.

Promover a leitura em língua inglesa e a 

aquisição de vocabulário. Divulgar a cultura 

anglo-americana.

docentes  do 

grupo 330

Alunos do 

3º ciclo, 

podendo 

alargar-se 

ao 

secundário

variável

Ao longo do 

ano letivo

Jogos e Desafios Matemáticos (Jogo do 24, 

SuperTMatik, entre outros).

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares. 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares.

Fomentar o interesse pela prática do cálculo 

mental e desenvolver destrezas numéricas e 

de cálculo;  Estimular o raciocínio, o 

pensamento critico, criativo e resolução de 

problemas.

Professores de 

Matemática do 

2º ciclo

Alunos do 

2º ciclo
2x50´

Ao longo do 

ano letivo

Atividades de Educação Ambiental/ 

Workshops de atividades laboratoriais (em 

parceria com CMOH, Cervas, CISE, BLC3, 

Centro Ciência Viva, GNR Escola Segura,  

entre outros)

 Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade. 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos 

disciplinares.

Promover a curiosidade e a literacia científica. 

Assumir atitudes e valores que defendam a 

implementação de medidas que visem 

promover a sustentabilidade do planeta Terra 

e fomentem a saúde individual e coletiva.

Professores de 

Ciências 

Naturais do 2º 

ciclo e Eco 

Escolas

Alunos do 

2º ciclo
2x 50´

4 sessões 

com CERVAS - 

 cada dia 120 

€ (4 escolas)  

Total das 4 

sessões- 480€
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Ao longo do 

ano letivo
Participação no concurso 3Digital

Promover e desenvolver práticas de 

melhoria dos resultados escolares dos 

alunos; Combater o absentismo, a 

exclusão social e as dificuldades de 

aprendizagem; Criar um bom espírito de 

escola entre pessoal docente e não 

docente; Promover situações que 

demonstrem atitudes de autonomia, 

responsabilidade, partilha e cidadania;  

Combater a indisciplina em contexto 

escolar; Preparar os alunos para 

enfrentarem os desafios da vida 

quotidiana; Promover atividades de 

apoio pedagógico diversificadas e 

Consolidar conhecimentos abordados em 

contexto de sala de aula; Tornar o ensino um 

processo ativo, inovador e atualizado; 

Proporcionar momentos de convívio entre 

alunos e professores; Despertar o interesse 

pela Ciência e Tecnologia; Contribuir para o 

sucesso educativo dos alunos.

Grupo de 

informática

Alunos do 

7.ano

ao longo do 

ano

Ao longo do 

ano letivo
Participação em desafios do Seguranet

Promover e desenvolver práticas de 

melhoria dos resultados escolares dos 

alunos; Combater o absentismo, a 

exclusão social e as dificuldades de 

aprendizagem; Criar um bom espírito de 

escola entre pessoal docente e não 

docente; Promover situações que 

demonstrem atitudes de autonomia, 

responsabilidade, partilha e cidadania; 

Combater a indisciplina em contexto 

escolar; Preparar os alunos para 

enfrentarem os desafios da vida 

quotidiana; Promover atividades de 

apoio pedagógico diversificadas e 

reflexiva.

Consolidar conhecimentos abordados em 

contexto de sala de aula; Tornar o ensino um 

processo ativo, inovador e atualizado; 

Proporcionar momentos de convívio entre 

alunos e professores; Despertar o interesse 

pela Ciência e Tecnologia; Contribuir para o 

sucesso educativo dos alunos.

Grupo de 

informática

Alunos do 

2.CEB e 

3.CEB

ao longo do 

ano

Ao longo do 

ano letivo
Actividade AEOH Refresh

Promover e desenvolver práticas de 

melhoria dos resultados escolares dos 

alunos; Combater o absentismo, a 

exclusão social e as dificuldades de 

aprendizagem; Criar um bom espírito de 

escola entre pessoal docente e não 

docente; Promover situações que 

demonstrem atitudes de autonomia, 

responsabilidade, partilha e cidadania; 

Combater a indisciplina em contexto 

escolar; Preparar os alunos para 

enfrentarem os desafios da vida 

quotidiana; Promover atividades de 

apoio pedagógico diversificadas e 

reflexiva.

Consolidar conhecimentos abordados em 

contexto de sala de aula; Tornar o ensino um 

processo ativo, inovador e atualizado; 

Proporcionar momentos de convívio entre 

alunos e professores; Despertar o interesse 

pela Ciência e Tecnologia; Contribuir para o 

sucesso educativo dos alunos.

Grupo de 

informática

Alunos e 

Docentes do 

AEOH

ao longo do 

ano

Ao longo do 

ano letivo

Colaboração com as Bibliotecas do 

Agrupamento

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos  departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Promover a participação dos alunos em 

atividades dinamizadas pela Biblioteca Escolar

Grupo 

disciplinar de 

EMRC

Comunidade 

 Escolar
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Ao longo do 

ano letivo

Participação em atividades de cariz cultural 

integradas no Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento.

Colaborar na dinamização de atividades do 

dia de S. Martinho, Festa de Natal  e Festa da 

Primavera.

Grupo 

Disciplinar de 

EMRC

Comunidade 

 Escolar

Ao longo do 

ano letivo

Participação em atividades de cariz cultural 

dinamizadas pela Autarquia de Oliveira do 

Hospital

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares, nos grupos disciplinares e 

restantes instituições. 

Colaborar na dinamização de atividades 

promovidas pelo Município de Oliveira do 

Hospital (Feira do Porco e do Enchido de 

Meruge, Feira do Queijo de Oliveira do 

Hospital e outras atividades).

Grupo 

Disciplinar de 

EMRC

Comunidade 

 Escolar
Todo o ano

Ao longo do 

ano letivo

 Construção de trabalhos pedagógicos  a 

elaborar pelos alunos.
II- Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Fomento  da criatividade
Docentes da 

área disciplinar
Alunos

Ao longo do 

ano

Ao longo do 

ano letivo

Exposição, na biblioteca, dos trabalhos 

realizados pelos alunos, durante o primeiro 

periodo letivo.

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos   departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares. 

Promover relações que fomentem o bem 

estar, e promovam um ambiente cordato.

Docentes da 

área disciplinar

Alunos/com

unidade 

educativa.

Ao longo  do  

ano letivo

Trabalho colaborativo dos docentes no, 

domínio pedagógico .

II-Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e criatividade

Ganho de eficiência na da 

organizaçãopedagógica e melhoria do 

desempenho de aproveitamento dos alunos. 

Docentes da 

área disciplinar
Alunos

Ao longo do 

ano letivo

Participação em eventos culturais e ou de 

confraternizção no Agrupamento

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos   departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares; II-

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e criatividade

Dinamização  sociocultural   do ambiente 

educativo do Agrupamento.

Docentes da 

área disciplinar
Alunos

Horário 

semanal
Treinos do Desporto Escolar

Dinamização de eventos desportivos 

envolvendo alunos e docentes 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos do agrupamento

Promover a atividade física e a saúde
Professor do 

Grupo/Equipa

Alunos 

inscritos

3 h/ 

semana/grup

o

Horário 

semanal
Gira Vólei

Dinamização de eventos desportivos 

envolvendo alunos e docentes 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos do agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Prof 
Alunos 

inscritos
1h/semana

Ao longo do 

ano letivo

A'S (Gabinte de Aptidão Física, Saúde e 

Bem-Estar)

Intervenção atempada em jovens que 

evidenciem inadaptações e/ou 

problemas de comportamento.

Promover a atividade física e a saúde
Albano Dinis

Rui Silva

Alunos 

indicados

conforme 

necessidade

Conforme 

calendário 

específico

Competições do Desporto Escolar

Dinamização de eventos desportivos 

envolvendo alunos e docentes 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos do agrupamento

Os do Desporto Escolar
Professor do 

Grupo/Equipa

Alunos 

inscritos

Conforme 

calendário 

específico
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Ao longo do 

ano letivo

Colaboração com os outras áreas 

disciplinares na consecução de atividades 

do PAA

Dinamização de eventos culturais 

envolvendo alunos, docentes e pessoal 

não docente, reforçando nessas 

atividades os objetivos pedagógicos e a 

unidade do agrupamento

Desenvolver uma postura e desempenho 

corretos através da performance musical; 

Promover a cooperação e a socialização 

através da prática de grupo; - Dar a conhecer 

o trabalho desenvolvido pelos alunos; 

Desenvolver competências de interpretação 

musical ao nível vocal e instrumental.

Professores de 

Educação 

Visual, Artes e 

Desenho

Comunidade 

 Educativa
A definir

Ao longo do 

ano letivo

 MIBE -  Contos de fadas e contos 

tradicionais do mundo

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

 Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa das 

Bibliotecas 

Comunidade 

 Escolar
Ano letivo 40

Ao longo do 

ano letivo

Dinamização   da página web, Facebook, 

Istagram das Bibliotecas

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Contribuir para o desenvolvimento das 

literacias necessárias ao contexto educativo 

atual;      Aproximar as bibliotecas escolares 

dos seus leitores  

Equipa das 

Bibliotecas 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo 20

Ao longo do 

ano letivo

Projeto - Diário de escrita com a Biblioteca 

escolar

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares

 Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa das 

Bibliotecas, 

Departamentos 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo 20 € 

Ao longo do 

ano letivo

 Formação para o uso autónomo e 

responsável  das ferramentas físicas e 

digitais existentes na BE.

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Apoiar a gestão, organização e funcionamento 

da biblioteca, adequando-a aos novos 

desafios que se colocam à escola no âmbito 

da autonomia e da flexibilidade curricular

Equipa da 

Biblioteca

alunos do 

1.º ciclo ao 

Secundário

Ano letivo 10 € 

Ao longo do 

ano letivo

Comemoração do Centenário de José 

Saramago

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

 Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa das 

Bibliotecas, 

Departamentos 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo 100 € 

Ao longo do 

ano letivo
Projeto LER ´ARTES

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Aproximar as bibliotecas escolares dos seus 

leitores;  

Equipa das 

Bibliotecas 
Alunos Ano letivo 30 € 

Ao longo do 

ano letivo
Projeto - Ser Escritor é cool!

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Contribuir para o desenvolvimento das 

literacias necessárias ao contexto educativo 

atual.        

Equipa das 

Bibliotecas, 

Departamentos 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo 100 € 

Ao longo do 

ano letivo
Projeto "Ler com a biblioteca escolar"

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Promover a criação de iniciativas e programas 

orientados para o desenvolvimento das 

competências de leitura e de escrita.

Equipa das 

Bibliotecas; 

Professores.

Alunos do 

pré-escolar 

e 1.º ciclo

Ano letivo 40 € 

Ao longo do 

ano letivo

Recantos de um Povo- Recolha de 

património cultural local.

 Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

 Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa das 

Bibliotecas; 

Professores.

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo 30 € 
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Ao longo do 

ano letivo

 Formação para o uso autónomo e 

responsável  das ferramentas físicas e 

digitais existentes na BE.

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Apoiar a gestão, organização e funcionamento 

da biblioteca, adequando-a aos novos 

desafios que se colocam à escola no âmbito 

da autonomia e da flexibilidade curricular

Equipa da 

Biblioteca

alunos do 

1.º ciclo ao 

Secundário

Ano letivo 10 € 

Ao longo do 

ano letivo

A Comemorar também se aprende - 

Exposições, Comemoração de efemérides

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares

Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa da BE; 

professores e 

outros

Comunidade 

 educativa

Ao longo do 

ano
20 € 

Ao longo do 

ano letivo

Colaboração com o Clube da rádio e jornal 

do Agrupamento (notícias, biografias de 

autores, novidades, leituras etc.)

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Desenvolver o trabalho colaborativo e 

articulado com as diferentes estruturas do 

agrupamento.

Equipa da BE; 

Equipa do 

programa 

“Secundária em 

Movimento”

Comunidade Ano letivo 0 € 

Ao longo do 

ano letivo

Articulação com o Clube Ciência Viva e CES: 

sessões de sensibilização; exposições; etc

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Enriquecer o percurso formativo dos jovens; 

Desenvolver e diversificar a participação da 

biblioteca em projetos de parceria interna e 

externa. Promover e incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem assente em práticas de 

articulação curricular nas suas múltiplas 

vertentes.

Equipa da BE; 

Departamentos 

e Universidades

Alunos do 

3.º ciclo e  

secundário

Ano letivo 80 € 

Ao longo do 

ano letivo

Articulação  com os Clubes do AEOH e com 

o PNC

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Desenvolver e diversificar a participação da 

biblioteca em projetos de parceria interna e 

externa. Promover e incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem assente em práticas de 

articulação curricular nas suas múltiplas 

vertentes.

Equipa da BE; 

Departamentos, 

 PNC

alunos do 

1.º ciclo ao 

Secundário

Ano letivo 30 € 

Ao longo do 

ano letivo

 Concurso Nacional de Leitura – 1.º; 2.º; 3.º  

ciclos e secundário” Fase de Escola

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares

Desenvolver e diversificar a participação da 

biblioteca em projetos de parceria interna e 

externa, reforçando, deste modo, a sua 

intervenção no diálogo com as famílias, a 

comunidade local e outras entidades de 

âmbito regional, nacional e internacional.

Equipa da 

BE/PNL
Alunos

Duas 

semanas
40 € 

Ao longo do 

ano
Avaliação da BE

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares.

Apoiar a gestão, organização e funcionamento 

da biblioteca, adequando-a aos novos 

desafios que se colocam à escola no âmbito 

da autonomia e da flexibilidade curricular.

Equipa da BE RBE
Ao longo do 

ano
10 € 

Ao longo do 

ano letivo

Encontro com Escritores - Presencial/ 

Online

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

 Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.        

Equipa da BE Alunos
Ao longo do 

ano
100 € 
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Ao longo do 

ano
Projeto da Ajudaris "A água"

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares

  Desenvolver e diversificar a participação da 

biblioteca em projetos de parceria interna e 

externa, reforçando, deste modo, a sua 

intervenção no diálogo com as famílias, a 

comunidade local e outras entidades de 

âmbito regional e nacional .

Equipa da BE

Alunos do 

Pré escolar 

e 1.º  e 2.º 

ciclos

Ao longo do 

ano
0 € 

Ao longo do 

ano
Projeto SOBE

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

  Desenvolver e diversificar a participação da 

biblioteca em projetos de parceria interna e 

externa, reforçando, deste modo, a sua 

intervenção no diálogo com as famílias, a 

comunidade local e outras entidades de 

âmbito regional e nacional.

Equipa da BE; 

docentes; 

alunos;  UCC 

Pinheiro dos 

Abraços

Alunos do 

Pré escolar 

e 1.º ciclo

Ao longo do 

ano
20 € 

Ao longo do 

ano letivo

Programação de robots utilizando as 

linguagens de programação elementares
II, IV

 Estimular o gosto pela Ciência e Programação 

envolvendo a Robótica.

Maria José 

Ventura  e 

Pedro Espinha

Alunos 

inscritos 
Anual

Ao longo do 

ano letivo

Programação de circuitos Eletrónicos e 

Robots com recurso à plataforma arduino
II, IV

Despertar nos alunos interesse pela área da 

Informática e Robótica. 

Maria José 

Ventura  e 

Pedro Espinha

Alunos 

inscritos 
Anual

Ano letivo
Desenvolvimento de soluções em 

Scratch(S4A).
II, IV

 Estimular o gosto pela Ciência e Programação 

envolvendo a Robótica.

Maria José 

Ventura  e 

Pedro Espinha

Alunos 

inscritos 
Anual

Ao longo do 

ano letivo
PAP

Apoiar alunos com mais dificuldade no 

domínio do software fundamental à 

realização de trabalhos práticos.

Isaura Almeida 

e Teresa batista
12º F

ao longo do 

ano

Ao longo do 

ano letivo
Apoio à divulgação

Divulgação das atividades do 

agrupamento na imprensa local, na 

página eletrónica e/ou no jornal do 

Agrupamento

Permitir que os alunos e professores 

colaborem de forma ativa na divulgação dos 

eventos que ocorrem no Agrupamento de 

Escolas de Oliveira do Hospital.

Isaura Almeida 

e Teresa batista

Alunos e 

professores 

do AEOH

ao longo do 

ano

Data a 

estudar
Workshops e oficinas 

Criação de condições para 

desenvolvimento de projetos no sentido 

de promover a inovação pedagógica

Apoiar os professores na criação de RED 

(Recursos Educativos Digitais) 

Isaura Almeida 

e Teresa batista

Professores 

do AEOH

Ao longo do 

ano letivo

Publicação de 3 edições impressas ou 

digitais do Jornal Escolar MEGA 5 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares, nos grupos disciplinares e 

conselhos de turma/docentes

Divulgar as atividades realizadas no 

Agrupamento e promover o envolvimento da 

Comunidade Educativa na vida do mesmo.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Elaboração de entrevistas/reportagens - 

repórteres MEGA 5

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Promover a criação de iniciativas e programas 

orientados para o desenvolvimento das 

competências de escrita, comunicação e 

espírito crítico. Contribuir para o 

desenvolvimento das literacias necessárias ao 

contexto educativo atual.     

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 e 

Alunos do Clube 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo
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Ao longo do 

ano letivo

Elaboração de textos sobre atividades que 

se desenvolvam na escola

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares, nos grupos disciplinares e 

conselhos de turma/docentes

Promover hábitos de pesquisa e seleção de 

informação, recorrendo às tecnologias de 

informação e comunicação; Promover a 

articulação e colaboração entre os vários 

Departamentos.  Promover e incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem assente em práticas de 

articulação curricular nas suas múltiplas 

vertentes.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 Alunos 

do Clube

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Recolha/solicitação de textos sobre as 

atividades levadas a cabo em todo o 

agrupamento

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares, nos grupos disciplinares e 

conselhos de turma/docentes

Mobilizar saberes diversos para compreender 

a realidade e abordar situações várias do 

quotidiano. Sensibilizar os alunos para uma 

cidadania responsável.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 Alunos 

do Clube 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Promoção do Jornal Escolar junto da 

Comunidade Educativa através da página 

web, rádio e redes sociais do AEOH

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Fortalecer a relação existente entre a 

comunidade escolar e a comunidade 

envolvente.  Promover a interligação 

Escola/Comunidade.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 e 

Alunos do Clube 

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Articulação com os Departamentos, Clubes, 

Projetos, Docentes, Cidadania e 

Desenvolvimento, Direção, Biblioteca 

Escolar, associação de estudantes e 

associação de pais, encarregados de 

educação, Cursos Profissionais, assistentes 

operacionais e técnicos

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Promover e incentivar o desenvolvimento de 

uma cultura de aprendizagem assente em 

práticas de articulação curricular nas suas 

múltiplas vertentes.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 e 

Alunos do Clube

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Redação de textos de opinião sobre 

temáticas atuais

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares

Sensibilizar para as problemáticas e desafios 

atuais. Promover e incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem assente em práticas de 

articulação curricular nas suas múltiplas 

vertentes.

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 e 

Alunos do Clube

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Correção/revisão/formatação dos textos 

/fotos/imagens recebidos. Alinhamento 

dos recursos rececionados para cada edição

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares                          

            Implementar estratégias de 

inovação pedagógica e de criatividade

Promover a criação de iniciativas e programas 

orientados para o desenvolvimento das 

competências de escrita, comunicação e 

espírito crítico. Contribuir para o 

desenvolvimento das literacias necessárias ao 

contexto educativo atual.     

Equipa do 

Jornal Escolar 

MEGA 5 e 

Alunos do 

Clube e 

Grafibeira

Comunidade 

 Educativa
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Prática de jogos de tabuleiro que fazem 

parte do Campeonato Nacional de Jogos 

Matemáticos (Gatos e Cães, Rastros, 

Produto, Dominório e Atari Go)

II e III
Promover o gosto pela Matemática através do 

jogo
Arlete Costa

Alunos 2.º, 

3.º CEB e 

Secundário

1 Tempo 

semanal
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Ao longo do 

ano letivo

Prática de jogos. Construção de jogos. 

Colaboração em atividades realizadas na 

escola. Realização de trabalhos com 

materiais reciclados.

I- Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares; II- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; 

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares.

Promover o gosto pela Matemática; 

Desenvolver capacidades de raciocínio lógico 

e de atenção/concentração; Envolver os 

alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 

Desenvolver a criatividade; Promover a 

interdisciplinaridade.

Sandra 

Oliveira; 

Rosário Nunes; 

Helena Sousa.

Alunos da 

Escola de 

Ponte das 

Três 

Entradas

Ao longo do 

ano - 

outubro -

junho

Produção semanal do programa de rádio 

“A Escola e o Meio” gravado e emitido pela 

rádio Boa Nova.

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares. 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Fomentar a interdisciplinaridade; Estabelecer 

uma relação de proximidade entre o AEOH e a 

comunidade; Experienciar vários percursos 

pedagógicos que proporcionem o prazer da 

escrita, da reflexão e da locução. 

Clube de 

Rádio/ Prof. 

Célia Lourenço

Alunos do 

Clube de 

Rádio/ 

Comunidade 

 

Escolar/Com

unidade

Ao longo do 

ano 

Ao longo do 

ano letivo

 – Atividades práticas e experimentais;

– Aulas de campo e visitas de estudo;

– Palestras/workshops científicos e 

exposições;

– Atividades e projetos de Educação para a 

Sustentabilidade Ambiental;

– Exploração pedagógica dos espaços 

verdes escolares e dos arredores da escola, 

sob o lema “A Natureza e o meio é a 

melhor sala de aula”;

– Dinamização de iniciativas inter e 

transdisciplinares que envolvam as 

Ciências, as Artes e as Letras (ex. º 

Concurso de Literatura e Artes Plásticas);

– Apoio ao desenvolvimento de projetos e 

atividades inter e transdisciplinares

–   Apoio à implementação da Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania.

Diversificação da oferta de clubes no 

Agrupamento, de acordo com as 

necessidades e expectativa dos alunos

Estimular o gosto pela Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente, contribuindo para o 

desenvolvimento de diversas áreas de 

competências contempladas no Perfil dos 

Alunos; Promover atividades práticas e/ou 

experimentais que visam a educação científica 

e tecnológica dos participantes; Fomentar a 

cooperação entre vários clubes da escola, de 

modo a incrementar atividades/projetos 

interdisciplinares; Potenciar a cooperação 

entre sistemas formais e não formais de 

ensino (em vez de educação), constituindo 

parcerias com instituições científicas, centros 

de investigação e/ou autarquicas.

Sónia Madeira 

e José Carlos 

Santos

Alunos do 

AEOH

Ao longo do 

ano letivo
A definir

Ao longo do 

ano letivo

Participação no Parlamento dos Jovens e 

no concurso Euroscola
Contribuir para uma cidadania ativa. Clube Europeu

Alunos do 

básico e do 

secundário

Ao longo do 

ano letivo
Reduzir o consumo de Energia II

Recolha e afixação de artigos de imprensa 

sobre a importância da poupança de energia

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo

Divulgação do Clube Eco- Escolas da ESOH e 

da EB 2,3 de OH
II

Fomentar a participação dos alunos e dos 

professores nos projetos dinamizados pelo 

Eco-Escolas

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

C
lu

b
e

 d
e

 R
ád

io
C

lu
b

e
 d

e
 J

o
go

s 
e

 

A
rt

e
s

C
lu

b
e

 "
C

iê
n

ci
a 

V
iv

a"
C

lu
b

e
 

Eu
ro

p
e

u
Ec

o
-E

sc
o

la
s



    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL                              PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/ 2021

Ao longo do 

ano letivo
Geração depositrão II e IV

Recolha de todos os tipos de REEE (pequenos 

e grandes eletrodomésticos, equipamentos 

informáticos e lâmpadas) e 

pilhas/acumuladores.

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo
Recolha de tampas de plástico II e IV

 Esta iniciativa tem por principal objetivo a  

recolha de tampinhas de plástico, que após 

enviadas para empresas de reciclagem, 

permitem obter fundos para a aquisição de 

equipamentos ortopédicos

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo
Espaços exteriores II e IV

Promover ações de sensibilização para 

melhorar a qualidade dos espaços exteriores 

da escola

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo
Ecossistemas florestais II e IV

Elaboração de trabalhos diversificados de 

divulgação da importância dos ecossistemas 

florestais e sua preservação, bem como da 

biodiversidade que possuem

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

turmas do 

8.º ano
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo
Horta pedagógica - Estufa II e IV

Plantação e trabalho de manutenção da 

estufa, com vista à produção de legumes para 

a venda em pequenas feirinhas.

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo

Canteiro de aromáticas - espaço exterior à 

Estufa
II e IV

Plantação e trabalho de manutenção da 

estufa, com vista à produção de legumes para 

a venda em pequenas feirinhas.

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas   

Professores de 

CN do 5.º ano

alunos do 

5.º ano
todo o ano

2.º e 3.º 

Período

Trapo Velho - recolha de texteis e 

brinquedos
II e IV

Recolha de resíduos (roupa e brinquedos) 

reduzindo a quantidade de lixo produzido. 

Reutilização dos materiais recolhidos

Coordenadora 

e Equipa do Eco 

Escolas 

Comunidade 

 Educativa
todo o ano

Ao longo do 

ano letivo

workshops aquariofilia. Manutenção e 

gestão dos biótopos dos aquários.

II-Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

divulgar e comunicar  ciência; promover a 

cultura e literacia cientifica dos rios e oceano; 

Contribuir para a literacia científica  dos 

alunos. 

Oficina de 

Aquariofilia

alunos 

3ºciclo e Sec
Semanal
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Ao longo do 

ano letivo

Clube aberto a alunos e comunidade 

escolar.  Origami é a arte tradicional e 

secular japonesa de dobrar o papel, criando 

representações de determinados seres ou 

objetos com as dobras geométricas de uma 

peça de papel, sem cortar ou colar que é 

praticado desde 1603.

Divulgar a arte do Origami e apresentar uma 

perspetiva da sua utilização em contexto 

escolar, como em trabalhos específicos, no 

arranjo decorativo da escola em datas 

específicas; Promover a integração e troca de 

experiências entre os participantes; 

Desenvolver atitides critaivas de reutilização 

do papel com vista à produção artística; 

Desenvolver competências nas áreas das 

artes, geometria e matemática (visualizaçãom 

imaginação, criatividade, coordenação visual-

motora, raciocínio)

Teresa Nunes

Alunos, 

professores 

e toda a 

comunidade 

escolar

Semanal

Diário
Treinamento on-line com incremento 

máximo de 3 dias - Chess.com e Lichess.org.
I / II

Implementar novas práticas pedagógicas para 

fomentar o interesse e participação na 

dinâmica escolar.

Paulo Inácio C. Escolar N/D (Diário) 0 € 

Semanal

Enigma CXadrez D - sensibilização para a 

prática de Xadrez com recurso à resolução 

de um desafio de Xadrez em suporte de 

papel.

IV / V
Promover a proximidade com interação a 

montante.
Paulo Inácio C. Escolar N/D 0 € 

Quartas-

feiras

Dinamização e definição de estratégias de 

treinamento.
III / V

Desenvolver estratégias promissoras para 

facilitar o desenvolvimento pleno do jovem 

com elementos de outros grupos disciplinares.

Paulo Inácio C. Escolar 100 Minutos 0 € 

Semanal Dinamização do Placard Pav. C. IV / V
Promover a proximidade com interação a 

montante.
Paulo Inácio C. Escolar N/D 0 € 

Ao longo do 

ano letivo

Interpretar musicas a nível vocal e 

instrumental.
Vitor Jordão Alunos AEOH Semanal

Ao longo do 

ano letivo

Sensibilização para a siruação pandémica 

do COVID 19 IV, V
Sensibilizar para a importância da qualidade 

de vida e promover hábitos de vida saudável  

PES, Centro de 

Saúde - UCC, 

GNR

Comunidade 

 educativa 

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do 

ano letivo

Dinamização do Gabinete de Informação e 

Apoio ao aluno.
I, III, V

Proporcionar a todos os alunos atendimento e 

esclarecimento de dúvidas no âmbito da 

Educação para a Saúde.

PES, Centro de 

Saúde - UCC

Comunidade 

 educativa 

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do 

ano letivo
Projeto"Eu e os outros" I, II, IV

Promover a reflexão em grupo sobre temas 

ligados à adolescência. Estimular o 

desenvolvimento pessoal e social.

PES, Centro de 

Saúde - UCC
2ºCEB 3ºCEB

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do 

ano letivo
Projeto "+ contigo" I, II, IV

Promover a saúde mental nos jovens, e meio 

escolar

PES, Centro de 

Saúde - UCC
9º ano

Ao longo do 

ano letivo
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Ao longo do 

ano letivo
Painel Informativo I

Divulgação de informação de cariz ecológica, 

sustentável e saudável.

PES, Centro de 

Saúde - UCC,

Comunidade 

 escolar
Ano letivo

Ao longo do 

ano letivo
Projeto "Despertares no AEOH" I, II, III, IV

Combater o absentismo, o abandono e o 

insucesso escolar; Promover o “despertar do 

ser”, do autoconhecimento, da motivação, da 

autoestima, do sentimento de autoeficácia e 

de novos interesses nos alunos.

SPO

Grupo de 

alunos do 8º 

ano da EB2,3

Ano letivo

SP
O

P
ES

 


