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AÇÕES E ATIVIDADES APROVADAS PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 

E REALIZADAS NO ANO LETIVO 2019/2020 

Nos termos da alínea f), do artigo 13º, do decreto lei º 137/2012, de 2 de Julho, procede-

se à submissão do relatório final de execução de atividades, referente ao ano letivo de 

2019/2020, ao Conselho Geral, para aprovação. O presente relatório reúne a informação 

recolhida junto das diversas estruturas do Agrupamento, relativamente à avaliação das 

atividades que constam do Plano Anual de Atividades, durante todo o ano letivo. As atividades 

realizadas procuraram concretizar a área de intervenção e os eixos orientadores do Projeto 

Educativo de forma articulada e transversal, com o envolvimento de todas as estruturas e 

agentes do processo educativo, abarcando o âmbito organizacional e pedagógico. Os dados 

recolhidos foram enviados pelos coordenadores e responsáveis pela organização das 

atividades. O presente documento reúne a informação constante dos relatórios de avaliação 

de cada uma das atividades que foram, em devido tempo, analisados e aprovados em 

Conselho Pedagógico. 

A execução do Plano Anual e Plurianual de Atividades encontrava-se a decorrer com 

toda a normalidade e conforme o previsto, quando a 16 de março de 2020, face à pandemia 

COVID-19, com a publicação do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, foram encerrados 

os Estabelecimentos de Ensino e suspensas as atividades letivas e não letivas. Assim muitas 

das atividades que estavam em fase de preparação e/ou de execução, ou programadas foram 

suspensas, resultando assim na sua não conclusão ou não realização. Assinala-se a 

experiência de ensino à distância (E@D) . 

Em todos os estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento estavam 

programadas várias atividades ao longo do ano letivo, previstas no plano anual e plurianual de 

atividades do Agrupamento. Para cada atividade realizada foi ainda efetuada a respetiva 
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avaliação, destacando-se os pontos fortes e fracos bem como a pertinência de a atividade 

voltar a ser integrada no próximo Plano Anual e Plurianual do Agrupamento (PAPA) .  

O Plano Anual e Plurianual do Agrupamento integrou, através de inscrição prévia, parte 

das ações previstas pelo Plano de Ação para a Educação da Câmara Municipal de Valongo.  

Das 170 ações previstas no Plano Anual e Plurianual, concluíram-se 95 atividades 

(55,9%).  De salientar que algumas das atividades concretizadas foram realizadas, após 16 de 

março, na modalidade de ensino à distância (E@D) e na educação pré-escolar de modo 

presencial, embora com um número reduzido de crianças, após a reabertura da Educação Pré-

Escolar a 1 de junho. Pelos motivos atrás expostos, pandemia COVID-19, 68 atividades (40%) 

não se concluíram ou não se realizaram. 

Em anexo ao presente relatório apresenta-se o mapa resumo das atividades realizadas 

e a respetiva avaliação, Anexo 1. As atividades do PAPA foram concretizadas dentro e fora das 

salas de aula e na modalidade de ensino à distância. 

Até à suspensão das atividades letivas e não letivas ocorrida a 16 de março, muitas 

outras atividades foram realizadas em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento, 

quer no âmbito dos respetivos planos de turma, quer dinamizadas pelos departamentos e 

grupos disciplinares, pelos coordenadores dos diferentes projetos e mesmo por algumas das 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. Foi dada continuidade à Newsletter do 

Agrupamento, uma publicação em formato digital, dinamizada pela secção de imagem e 

divulgação do Conselho Pedagógico, que permite dar a conhecer de forma mais estreita e 

eficaz, a toda a comunidade escolar, as atividades levadas a efeito nas nossas escolas.  

De salientar o esforço envidado por todos os professores e pela Direção para evitar 

gastos excessivos, tanto ao agrupamento como às famílias, o que conduziu à manutenção da 

contenção das despesas com atividades ao longo do ano letivo sem colocar em causa a 
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realização das mesmas. Muito desta concretização deve-se à colaboração efetiva dos Pais e 

Encarregados de Educação, quer individualmente, quer através das respetivas Associações, 

bem como da Câmara Municipal de Valongo e da Junta de Freguesia de Valongo. É de salientar 

a importância da dinamização, colaboração, envolvimento e participação de todo o Pessoal 

Docente e não Docente do Agrupamento. 

RESULTADOS ESCOLARES 

Apresentam-se de seguida os resultados escolares do Agrupamento e a sua 

comparação com os resultados nacionais e, sempre que disponíveis, com o ano letivo anterior, 

relativo ao ano letivo 2019/2020. Os resultados escolares traduzem o efeito da pandemia 

COVID-19, por Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, em que foram encerrados os 

Estabelecimentos de Ensino e suspensas as atividades letivas e não letivas. No final do 2º 

período e em todo o 3º período, o processo de ensino-aprendizagem desenvolveu-se através 

da modalidade de ensino à distância (E@D), com o consequente efeito sobre os resultados. 

O Agrupamento, em sede de avaliação das aprendizagens, apesar das circunstâncias 

especiais resultantes do Ensino à Distância, aplicou os critérios gerais e específicos de 

avaliação, aprovados pelo Conselho Pedagógico para o ano letivo 2019/2020, com as 

necessárias adaptações pontuais, também aprovadas pelo Conselho Pedagógico. Salienta-se 

ainda o facto de no ano letivo 2019/2020 não funcionar no agrupamento nenhum Curso de 

Educação e Formação (CEF) 

 

PROVAS DE AFERIÇÃO e PROVAS FINAIS 

A realização das provas de aferição, dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade, e das provas 

finais no ano letivo 2019/2020, no final do 9.º ano de escolaridade, foi cancelada, em 

conformidade com o artigo 6º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril. 
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TAXAS DE RETENÇÃO 

No que concerne às taxas de retenção e à sua comparação com as nacionais, o ponto 

de situação no final do ano letivo 2019/2020 era o seguinte: 

   

De seguida apresentam-se os valores da variação das taxas de retenção nos dois 

últimos anos letivos,  

Taxas de retenção 
VARIAÇÃO  

2019/2020  v. 2018/2019 

Ano Letivo 
Agrupamento 
Vallis Longus 

Nacional 

Básico -0,90% -2,07% 

Regular 

  -0,86% -2,05% 

1º Ano 0,00% 0,00% 

2º Ano -3,06% -2,40% 

3º Ano -1,97% -0,80% 

4º Ano 0,00% -0,50% 

5º Ano -0,40% -2,00% 

6º Ano 0,00% -1,60% 

7º Ano -1,04% -3,10% 

8º Ano -1,18% -2,30% 

9º Ano 0,00% -5,00% 

CEF 
  - - 

Tipo 3 - - 

Taxas de retenção Agrupamento Vallis Longus Nacional 
Diferencial 

Agrp- Nac 

Ano Letivo 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/19 

Básico 0,11% 1,01% 2,49% 4,56% -2,38% -3,55% 

Regular 

  0,11% 0,97% 2,32% 4,37% -2,21% -3,40% 

1º Ano 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2º Ano 0,89% 3,95% 3,00% 5,40% -2,11% -1,45% 

3º Ano 0,00% 1,97% 1,00% 1,80% -1,00% 0,17% 

4º Ano 0,00% 0,00% 1,40% 1,90% -1,40% -1,90% 

5º Ano 0,00% 0,40% 2,50% 4,50% -2,50% -4,10% 

6º Ano 0,00% 0,00% 2,40% 4,00% -2,40% -4,00% 

7º Ano 0,00% 1,04% 4,20% 7,30% -4,20% -6,26% 

8º Ano 0,00% 1,18% 2,80% 5,10% -2,80% -3,92% 

9º Ano 0,00% 0,00% 2,40% 7,40% -2,40% -7,40% 

CEF 
  - 5,26% - 11,29% - -6,03% 

Tipo 3 - 5,26% - 13,50% - -8,24% 
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 Analisando os valores das taxas de retenção verifica-se que: 

• São substancialmente inferiores às taxas nacionais,  

• O valor de 0% de retenções foi atingido em todos os anos de escolaridade, com 

exceção do 2º ano. 

•  

Apesar de se considerar que os resultados são muito bons e relevantes, que as metas 

definidas para 2018 no âmbito do PNPSE foram amplamente ultrapassadas e consolidadas, 

foram elaborados e aprovados os respetivos Planos de Melhoria.  Considerando as 

circunstâncias anormais em que terminou o ano letivo face à situação pandémica da COVID-

19, foi elaborado pelos departamentos e aprovado em Conselho Pedagógico, o Plano de 

Atuação com vista à recuperação das aprendizagens não realizadas e/ou não consolidadas. 

Taxas de Sucesso dos Alunos Apoiados pela Ação Social Escolar 

As taxas de sucesso dos alunos apoiados pela Ação Social Escolar, apresentadas de 

seguida, mostram que as mesmas se situaram nos 100%. 

Taxa de sucesso dos alunos apoiados pela Acção Social 
Escolar 

 

  2019/2020 2018/2019 Variação  

1º Ano 100,00% 100,00% 0,00%  

2º Ano 100,00% 91,43% 8,57%  

3º Ano 100,00% 88,24% 11,76%  

4º Ano 100,00% 100,00% 0,00%  

5º Ano 100,00% 99,02% 0,98%  

6º Ano 100,00% 100,00% 0,00%  

7º Ano 100,00% 96,77% 3,23%  

8º Ano 100,00% 100,00% 0,00%  

9º Ano 100,00% 100,00% 0,00%  

Básico 100,00% 97,27% 2,73%  
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São apresentados de seguida os gráficos com a evolução das taxas de retenção nos 

últimos anos. De referir que estão assinaladas as metas definidas pelo PNPSE (Plano Nacional 

Promoção Sucesso Escolar) para o Agrupamento, para o Concelho e Nacionais, a alcançar no 

final do ano letivo 2017/018. 

Variação Anual das Taxas de Retenção 
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2º CICLO 
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3º CICLO 
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Variação anual das taxas de sucesso dos alunos 
apoiados pela Ação Social Escolar 
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Assim, podemos afirmar que os resultados escolares são bons quando comparados com 

os nacionais e as taxas de retenção são inferiores às nacionais. Atento às circunstâncias 

especiais em que decorreu o 3º período e o final do ano letivo e para que seja possível manter 

o bom desempenho atingido, o Conselho Pedagógico encetou uma profunda análise e reflexão, 

conjuntamente com os diferentes departamentos com vista à adoção de estratégias que visam 

a melhoria dos resultados escolares, foi elaborado pelos departamentos e aprovado em 

Conselho Pedagógico, o Plano de Atuação com vista à recuperação das aprendizagens não 

realizadas e/ou não consolidadas. 

Pensamos que os objetivos estratégicos que nortearam a concretização das atividades 

desenvolvidas do plano anual e plurianual de atividades estiveram sempre no espírito de todos 

aqueles que coordenaram, dinamizaram, participaram e contribuíram para a construção de uma 

escola mais motivadora, mais participada e mais enriquecedora para todos. 

    Valongo, 5 de novembro de 2020 

                  O diretor 

         Artur Oliveira 

 

 

Aprovado em Reunião do Conselho Geral de 24 de novembro 2020



 

Anexo 1 



Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Receção aos alunos e encarregados de 

educação.
1E/1F/1J/1L/4D X

Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
13 de setembro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

 Promoção da socialização e convívio entre alunos e a comunidade escolar. Motivação dos 

alunos no primeiro contacto com a Escola. O envolvimento das famílias no acompanhamento 

do percurso educativo e formativo dos seus educandos.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Apadrinhamento entre Pré /1º Ciclo. 1G/1J/4G/5A X

Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo das Escolas Básicas da 

Boavista, Calvário, lha, Susão, 

Nova e André Gaspar.

376
Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos foram plenamente atingidos.

 Promoção da Cidadania. Articulação entre o 1º ciclo e o pré-escolar. Entreajuda entre crianças 

mais velhas e os mais novos.  No espaço de recreio, onde há mais interação espontânea, as 

crianças/ alunos tornam-se mais solidários e cooperantes.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia Mundial da Música. 1G/1Q/4G X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
1 de outubro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

  Promoção da arte musical, conhecimento da diversidade musical e aprender a apreciar 

música. Forte motivação das crianças e alunos durante a dinamização da atividade.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Dia Mundial do Animal. 1A/1G/1M/4G/5A X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
4 de outubro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Promoção da Cidadania. Envolvimento das crianças no desenvolvimento de comportamentos e 

atitudes corretas para com os animais. Forte envolvência dos alunos na atividade.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Dia Mundial da alimentação. 1G/1M/4G/5A X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
16 de outubro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Promoção da Cidadania. Envolvimento das crianças no desenvolvimento de comportamentos e 

atitudes corretas com a alimentação. Forte envolvência dos alunos na atividade.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Halloween. 1G/1M/4G X
Professores do pré-escolar e do 

Grupo 120.
1294

Alunos do pré-escolar e do  1º 

ciclo do ensino básico.
31 de outubro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Forte motivação dos alunos na dinamização da atividade. Interiorização de novo vocabulário da 

língua inglesa. Articulação entre os docentes titulares de turma/de inglês e AEC de inglês e 

expressão plástica.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia do Pijama. 1G/1M/4G X

Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo da Escola Básica do 

Valado.

301
Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
novembro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

 Desenvolvimento de uma atitude de cidadania ativa e consciente através do convívio saudável 

entre toda a comunidade educativa. Forte articulação entre o pré-escolar e o 1.º ciclo. 
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Magusto. 1G/1M/4A/4G X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
11 de novembro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Promoção da Cidadania através do convívio saudável entre toda a comunidade educativa. 

Forte articulação entre o pré-escolar e o 1.º ciclo. Manter e reavivar costumes e tradições.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Celebração do Natal: -------------------------

--------------                                   - 

Organização de atividades alusivas ao 

Natal envolvendo a comunidade 

educativa;--------- Decoração dos vários 

espaços das EB/JI;--------       ---- 

Deslocações ao Cinema / Teatro / Circo 

/ Espetáculo de Magia na Escola.

1G/1M/4A/4D/4G/5A X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico. 
17 de dezembro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Oportunidade de proporcionar experiências agradáveis nesta quadra natalícia.

Identificação do Natal como festa da família, bem como as tradições e os valores associados à 

época. Articulação das atividades escolares com as comemorações natalícias.

Promoção do convívio entre os docentes, as crianças e a comunidade escolar.

Nada a mencionar. Sim

A Junta de Freguesia de 

Valongo comparticipou 

com a verba de 3 euros, 

por criança/aluno.                                                                                                                                                                                                                                        

Avaliação do Plano Anual e  Plurianual de Atividades 2019/2020

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Cantar os Reis. 1G/1M/4D X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
Entre 4 e 7 de janeiro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Promoção das tradições, da união com os outros, do espírito de partilha;  forte envolvimento 

dos alunos/articulação entre os níveis de ensino do 1.º ciclo e do pré escolar e mobilização de 

conhecimentos nas diferentes áreas disciplinares.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Desfile de Carnaval. 1G/1M/4G/5A X

Professores do pré-escolar e do 

1.º ciclo / Junta de Freguesia de 

Valongo.

1294 Comunidade Educativa. 21 de fevereiro. Os objetivos foram plenamente atingidos.

A motivação e alegria de todas as crianças.

Vivência de tradições.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horário duplo da manhã.

Articulação e convívio entre Pré- escolar e 1º Ciclo.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia da Árvore e da Floresta. 1A/1G/1M/4G/   5A X Professores do 1º ciclo. 1294 Comunidade educativa. 20 de março. Os objetivos não foram atingidos.
Promoção da Cidadania. Forte envolvência dos alunos e encarregados de educação no 

desenvolvimento das atividades propostas no E@D.

Apesar de terem sido todos convidados a 

participar no desenvolvimento das 

atividades, nem todos os alunos se 

envolveram.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Feiras/Mercadinhos Sazonais. 1G/1M/4D/4G X
Professores do pré-escolar e 1º 

Ciclo, Pais e Enc. de Educação.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
1º e 2º Períodos. Os objetivos foram plenamente atingidos.

 A interdisciplinaridade trabalhada nas diferentes áreas e domínios curriculares; A exposição 

dos artigos elaborados pelos alunos/ docentes e Encarregados de Educação; A criação de 

condições de socialização e valorização dos trabalhos produzidos, que tornaram públicas 

atividades significativas desenvolvidas no ambiente escolar; Promoção da Cidadania através 

do espírito de solidariedade fomentado (todos os produtos excedentes foram doados a 

instituições de solidariedade locais).

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Encerramento das atividades do 2º 

período.
1G/1M/4D/4G/5A X

Professores do pré-escolar e do 

1.º ciclo, Pais e Encarregados de 

Educação.

1295
Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
5 de abril. Os objetivos não foram atingidos. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado da escola 

dadas as condições de emergência 

resultantes do COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia Europeu da Segurança Rodoviária. 1G/1M/4G/5A X
Professores do pré- escolar e 1º 

ciclo da EB Nova Valongo.
167

Alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico.
9 de maio. Os objetivos foram atingidos.

Promoção da Cidadania. Grande envolvência dos alunos e encarregados de educação no 

desenvolvimento das atividades propostas no E@D.

Apesar de terem sido todos convidados a 

participar no desenvolvimento das 

atividades, nem todos os alunos se 

envolveram.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia Mundial da Criança. 1G/1M/4G/5A X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294

Alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo do ensino básico.
1 de junho. Os objetivos foram plenamente atingidos.

Promoção para a Cidadania. Momento de aprendizagem e alegria das crianças em ambiente 

familiar. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Dia do Ambiente. 1A/1G/1M/4G/   5A X
Professores do 1º ciclo do ensino 

básico.
1294

Alunos do 1º ciclo do ensino 

básico.
5 de junho. Os objetivos foram atingidos

Promoção da Cidadania. Grande envolvência dos alunos e encarregados de educação no 

desenvolvimento das atividades propostas no E@D.

Apesar de terem sido todos convidados a 

participar no desenvolvimento das 

atividades, nem todos os alunos se 

envolveram.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Festa de Finalistas. 1G/1M/4D X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
199 Comunidade Educativa. Entre 15 e 19 de junho. Os objetivos não foram atingidos. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Encerramento das Atividades Letivas. 1G/1M/4D X
Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo do ensino básico.
1294 Comunidade Educativa. 19 de junho. Os objetivos não foram atingidos. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

A aguardar 

orçamentação dentro do 

estipulado pelo CP. 

Mini Olimpíadas da Matemática. 1G/1M/4D X
Professores do 3º e 4º ano / 

Professores de Apoio Educativo. 
427

Alunosdos 3º e 4º anos do 1º ciclo 

do ensino básico.
Entre dezembro e fevereiro. Os objetivos foram plenamente atingidos. 

Desenvolvimento de capacidades para resolver situações problemáticas. Um grande número 

de alunos atingiu a pontuação máxima.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.
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A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Campeonato SuperTmatik - Cálculo 

Mental.
1G/1M/4D X Professores do 1.º ciclo 837

Alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

Forte motivação dos alunos. Excelentes resultados obtidos pelos alunos na fase final online. 

Um aluno ficou posicionado no TOP 10 - 7º lugar a nível internacional.

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos suportados 

pelo agrupamento. 

Inscrição na fase online -

3euros por aluno. De 

acordo com o que foi 

orçamentado.

Visita de estudo a Guimarães. 1G/1M/4D X
Professora do 4º ano EB Nova de 

Valongo.
25

Alunos do 4º ano do ensino 

básico.
10 de fevereiro Os objetivos foram plenamente atingidos.

A forte adesão dos alunos na atividade. 

Enriquecimento dos conhecimentos da história de Portugal. Nada a mencionar. Sim

8,50 euros encargo 

suportado pelos 

Encarregados de 

Educação.

Visita de estudo às instalações do 

Jornal de Notícias (JN).
1G/1M/4G X Professora do 4º ano EB Boavista. 22

Alunos do 4º ano do ensino 

básico.
6 de março Os objetivos foram plenamente atingidos.

Contacto não só com o espaço onde nasce o Jornal de Notícias.  Oportunidade que os alunos 

tiveram de ver os jornalistas em ação.  Oportunidade da realização de uma entrevista a um 

fotojornalista.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Ida ao teatro, Plano 6, na Exponor. 1G/1M/4G/5A X

Professores do pré-escolar e do 

1º ciclo  das Escolas Básicas do 

Calvário, Nova, Valado e JI André 

Gaspar.

440
Alunos pré-escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico.
2 e 3 de março

Os objetivos foram atingidos.  A EB Nova de Valongo não conseguiu assistir à 

peça de teatro, porque na data de apresentação da peça  as escolas foram 

obrigadas a encerrar devido à pandemia causada pelo COVID 19

Forte motivação das crianças e alunos durante a dinamização da atividade. Nada a mencionar. Sim

8 euros bilheteira e 4 

euros transporte = 12 

euros por aluno

Oferta de Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) - Música; Dança; 

Ginástica; Ciências Experimentais.

4G X

Direção / Profs titulares de turma/ 

Professores UAEM da EB Susão / 

IPSS Múltipla Escolha.

Alunos inscritos.
Alunos do 1º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos foram atingidos, com alguns constrangimentos. Ocupação dos tempos livres dos alunos após as atividades letivas.

Falta dos professores AEC, sem aviso 

atempado.
Sim Orçamentação própria.

Conheces o teu Concelho? 1A/1E/1G/1M/4A/4G X
Coordenadora do 1º ciclo / 

Câmara Municipal
228 alunos

Alunos do 3º ano do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sem encargos 

financeiros.

Experimenta na Escola 1A/1E/1G/1M/4G X
Coordenadora do 1º ciclo / 

Câmara Municipal
199

Alunos do 4º ano do ensino 

básico.
21 de janeiro a  13 março Os objetivos foram plenamente atingidos. 

Resolução de problemas com implicação de situações e vivências variadas de observação e 

análise, de comunicação e expressão e de intervenção. Promoção da literacia científica. 

Articulação e enquadramento das atividades no programam e metas curriculares na disciplina 

de Estudo do Meio.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Expressa-te 1A/1E/1G/1M/4G X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
411

Alunos do 1º e 2º anos do ensino 

básico.
Entre dezembro e março Os objetivos foram plenamente atingidos. 

As atividades do EXPRESSA-TE tiveram um carácter lúdico/didático e foram planificadas em 

articulação com os

professores/as titulares de turma, a quem competiu zelar pela supervisão pedagógica das 

atividades.

Transdisciplinaridade com a área de Expressão Dramática como as áreas de trabalho 

simbiótico ou paralelo: a Expressão Plástica e a Expressão Cinematográfica.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

No poupar está o ganho 1A/1E/1G/1M/4G/5A X

Coordenadora do 1º 

ciclo/docentes do 3º AC e 3º AE/ 

Câmara Municipal

47

Alunos do 3º ano do ensino 

básico, das EB Calvário e 

Estação.

Ao longo dos 1º e 2º períodos Os objetivos foram plenamente atingidos. Desenvolvimento da consciência financeira no âmbito da Cidadania. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Atividades do Plano de Ação da Câmara Municipal de Valongo

AEC
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Á Descoberta das Plantas 1A/1E/1G/1M/4G X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
411

Alunos do 1º ciclo do ensino 

básico (1º, 2º ano, 3ºAC, 3ºAB, 

3ºAI, 4ºAC, 4ºAB  e 4ºAI).

Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

À Descoberta do Parque das Serras do 

Porto
1A/1E/1G/1M/4A/4G X

Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
97 Alunos da EB Ilha. Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Ateliês ambientais 1A/1E/1G/1M/4G X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
450

Alunos dos 1º ano do ensino 

básico, do 

2ºAN,2ºAS,2ºBS,2ºAC,3ºAV,3ºBV,

3ºAI,3ºAB,3ºAI,3ºAC,4ºAC,4ºAI.

Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Promoção da floresta nativa e da 

biodiversidade
1A/1E/1G/1M/4A/4G X

Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
220

Alunos das EB Boavista e Nova 

de Valongo, e 3ºAE.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Sabes cuidar do teu animal? 1A/1E/1G/1M/4G/5A X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
230

Alunos ds EB Nova de Valongo, 

Calvário, 3ºAV e 3º BV do ensino 

básico.

Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

À Descoberta da Biblioteca 1A/1E/1G/1M/4A/4G X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
43

Alunos das turmas 2ºAB  e 4ºAB 

do ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Hora do Conto 1A/1E/1G/1M/4G X
Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
130

Alunos da EB Calvário, 1ºAN E 

1ºBN do ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Vamos colorir os Bugios e 

Mourisqueiros
1A/1E/1G/1M/4A/4G X

Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
19 Alunos do 3ºAB do ensino básico. Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

VGO Percurso Pedestre Regadio da 

Ponte Ferreira
1A/1E/1G/1M/4A/4G X

Adjunta da Direção Prof. Marília 

Cardoso / Câmara Municipal
25 Alunos do 3ºAC do ensino básico. Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Campeonato de vocabulário. 1A/1B/1C/1E/1G X
Professores de Francês e de 

Espanhol.
1014

Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                    - 

Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Campeonato de gramática. 1A/1B/1C/1E/1G X Professores de Português. 1014
Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino 

básico.
1º e 2º períodos.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                       

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

SuperTmatik de Francês e de Espanhol. 1A/1B/1C/1E/1G X
Professores de Francês e de 

Espanhol.
147

Alunos de Francês - 8º ano e 

Espanhol - 7º ano do ensino 

básico.

Ao longo do ano letivo.
Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                        

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Departamento de Línguas
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Concurso de dramatizações. 1A/1E/1G/4D X Professores de Inglês. 188
Alunos de Inglês, do 8º ano do 3º 

ciclo do ensino básico.
1º e 2º períodos.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                         

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

The weakest link. 1A/1E/1G/4D X Professores de Inglês. 409

Alunos de Inglês do 5º e 7º ano 

dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.

1º e 2º períodos.
Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                          

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Debates. 1A/1B/1C/1E/1G X  Professores de Inglês. 164
Alunos de Inglês, do 9ºano, do 3º 

ciclo do ensino básico.
2º período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. -Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                       

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

English Day. 1A/1E/1G/4D X Professores de Inglês. 1011
Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino 

básico.
2º período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os

objetivos foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                          

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Reading Contest. 1A/1E/1G/4D X Professores de Inglês. 253
Alunos do 6º ano do 2º ciclo do 

ensino básico.
1º e 2º períodos.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                             

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Literacia 3D - Inglês. 1A/1C/1G/1L X  Professores de Inglês do 3º ciclo. Alunos inscritos.
Alunos do 8º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
1º e 2º Períodos.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                             

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Français, c'est facile. 1H/4D X Professores de Francês. 114
Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Finais de maio. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Top de la Musique Française. 1A/1B/1C/1E/1G X  Professores de Francês. 336
Alunos de Francês do 3º ciclo do 

ensino básico.
Outubro a abril.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                                

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Dia de Reyes. 1A/1B/1C/1E/ 1G/4D X Professores de Espanhol. 185 Comunidade Educativa. 5 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                       

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Dia de la Hispanidad. 1A/1B/1C/1E/1G X Professores de Espanhol. 185 Comunidade Educativa. 12 de outubro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                      

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Olimpíadas do Português. 1A/1B/1C/1E/1G X Professores de Português. 493
Alunos do 2º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                      

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Ida ao teatro - Príncipe Nabo. 1A/1B/1C/1E/1G X
Professores de Português / Teatro 

Educa.
240

Alunos de 5º ano do ensino 

básico.
22 e/ou 23 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                      

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Encargos financeiros por 

aluno, 5 euros, 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação.

Ida ao teatro - Ulisses. 1A/1B/1C/1E/1G X
Professores de Português / Teatro 

Educa.
240

Alunos de 6º ano do 2º ciclo do 

ensino básico.
22 e/ou 23 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                      

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Encargos financeiros por 

aluno, 5 euros, 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação.

Ida ao teatro - O Cavaleiro da 

Dinamarca.
1A/1B/1C/1E/1G X

Professores de Português / 

Companhia Cabeças no Ar e Pés 

na Terra. 

169
Alunos de 7º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
22 e/ou 23 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                      

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Encargos financeiros por 

aluno, 5 euros, 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação.

Ida ao teatro - Auto da Barca do Inferno. 1A/1B/1C/1E/1G X
Professores de Português / Teatro 

Educa. 
164

Alunos de 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
22 e/ou 23 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos

- Número elevado de participantes.                                                                                                           

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Encargos financeiros por 

aluno, 5 euros, 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação.
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Histórias da Ajudaris. 1G/1M/4C/4G/5A X
Departamento de Línguas e 

Biblioteca.
79

Alunos de 6º ano do 2º ciclo do 

ensino básico, das turmas D, E e 

F.

1º e 2º Períodos.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos

- Participação dos alaunos em ativodades de solidariedade.                                                                                                           

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Não

Sem encargos 

financeiros.

Suplemento do Jornal. 4D/4J X Professores de Português. Todos os alunos. Comunidade educativa. Ao longo do ano letivo.
Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.

- Número elevado de participantes.                                                                                                            

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Olimpíadas da Matemática. 1A/1G/4G X Professores de Matemática. ___________
Aunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Datas definidas a nível nacional. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Campeonato do Supertmatik - Cálculo 

mental.
1A/1G/4G X Professores de Matemática. ___________

Aunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Datas definidas a nível nacional. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos suportados 

pela escola:   3 euros por 

aluno                                               

inscrito na fase online.                                    

Total: 45euros

Concurso Canguru Matemático. 1A/1G/4G X Professores de Matemática. ___________
Aunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Datas definidas a nível nacional. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Ação de Prevenção e Segurança 

Rodoviária.

1A/1B/1E/1G/1H/1M/4

G/4J/5A/5C
X Professores de Físico-Química. 164

Aunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
2º Período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente conseguido. 

- Participação dos alunos em atividades de escola e parcerias.

- Promoção nos alunos da adoção de hábitos e métodos de estudo.

- Interiorização de nocões básicas ligadas à Físico-Química.

-  Entusiasmo e forte adesão dos alunos.

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Olimpíadas da Química Júnior.
1A/1B/1E/1F/1G/1M/4

G/4J
X Professores de Físico-Química. ___________

Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Datas definidas a nível nacional. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Campeonato do Supertmatik de 

Astronomia.

1A/1B/1E/1F/1G/1L/1M

/3C/4G/6B
X Professores de Físico-Química. 169

Alunos do 7º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Datas definidas a nível nacional.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.
__________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Campeonato do Supertmatik de Físico - 

Química.

1A/1B/1E/1F/1G/1L/1M

/3C/4G/6B
X Professores de Físico-Química. 352

Alunos de 8º e 9º anos do 3º ciclo 

do ensino básico.
Datas definidas a nível nacional.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das 

atividades.
__________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Visita de estudo ao Planetário.
1A/1B/1E/1F/1G/1M/4

G/4J/6B
X

Professores de Físico-Química e 

Geografia.
169

Alunos do 7º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
19 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

- Participação dos alunos em atividades de escola e parcerias.

- Promoção nos alunos da adoção de hábitos e métodos de estudo.

- Interiorização de nocões básicas ligadas à Físico-Química.

-  Entusiasmo e forte adesão dos alunos.

Nada a mencionar. Não

Encargos financeiros por 

aluno, 10 euros, 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação.

Jogo Supertmatik da Alimentação - Dia 

da alimentação.
1C/1D/4G X Professores de Ciências Naturais 417

Alunos de 6º e 9º anos dos 2º e 3º 

ciclos do ensino básico.
16 de outubro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram plenamente atingidos. 

- Número elevado de participantes.                                                                                                                 

- Entusiasmo e forte adesão dos alunos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Departamento de Ciências Matemáticas e Experimentais
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Visita à LIPOR. 1G/1M/4G/4J/5A X Professora Marina Guedes. ___________
Alunos do 8º ano do ensino 

básico, das turmas A, B e C.
2º Período. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Visitas interpretativas às Serras de 

Santa Justa e Pias - vertente geológica.
1G/1M/4G/4J/5A X

Professores de Ciências Naturais / 

Divisão do Ambiente da Câmara 

Municipal de Valongo.

___________
Alunos do 7º ano e da turma do 

8ºG do 3º ciclo do ensino básico.
3º período. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Sem encargos 

financeiros. Atividade 

inscrita no Plano de Ação 

do Projeto Educativo 

Municipal da CMV.

Dia Mundial do Meio Ambiente - venda 

de plantas.
1G/1M/4G/4J/5A X Professores de Ciências Naturais. ___________ Comunidade Escolar. 3º período. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Oferta a todos os alunos com pré-

requisitos que a lei impõe, um 

grupo/equipa de BOCCIA.

1G/4D/4G/4J5A/5C/6B

/6C
X

Professores de Educação Física / 

Desporto Escolar.
15

Alunos com medidas adicionais 

de aprendizagem.
13 de setembro a 9 de junho.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos.  - Os objetivos foram plenamente atingidos. 
Nada a mencionar. Nada a mencionar. Sim

Orçamentação própria do 

DE

Oferta a todos os alunos a quem a 

prática física desportiva possa contribuir 

para uma melhor vivência na Escola. 

Desporto Escolar.

1G/4D/4G/4J/5A/5C X
Professores de Educação Física / 

Desporto Escolar.
120

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
13 de setembro a 9 de junho.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos.    - Os objetivos foram plenamente atingidos. 
Nada a mencionar. Nada a mencionar. Sim

Orçamentação própria do 

DE

Dia Mundial da Música. 1G/1M/4G/5A X Professores de Educação Musical. ___________
Aunos do pré-escolar do ensino 

básico.
1 de outubro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos.   - Os objetivos foram plenamente atingidos. 
Nada a mencionar. Nada a mencionar. Sim Se, encargos financeiros.

Natal - Decoração da Escola. 1G/1M/4G/5A X

Professores de Educação Visual /  

Educação Tecnológica e Artes de 

Ardósia.

1014 Comunidade Escolar. Dezembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram plenamente

atingidos. 

Nada a mencionar. Nada a mencionar. Sim Custo Total: 30,00euros

Exposição de presépios. 1G/1M/4A/4B/ 4G/4J X

Professores de Educação Visual /  

Educação Tecnológica e Artes de 

Ardósia.

Turmas de Artes de Ardósia. Comunidade Escolar. Dezembro.
Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.   - Os objetivos foram plenamente atingidos. 
A motivação e o empenho dos alunos.     Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Mês das Artes - Exposição de 

Trabalhos dos Alunos.
1G/1M/4A/ 4G/4J X

Professores de Educação Visual,  

Educação Tecnológica, Artes de 

Ardósia, CEF, Biblioteca, 1º ciclo 

e pré-escolar.

1014 Comunidade Educativa. 13 de março a 13 de abril. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Atletismo - Corta mato 

(Masculino/Feminino).
1G/1M/4G/4J/5A/5C X

Professores Educação Física / 

Desporto Escolar.
337

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do 

ensino básico.
6 de dezembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram parcialmente atingidos. 

Interesse, organização e duração da atividade.  Contributo para as aprendizagens da disciplina.
Número de alunos envolvidos; número de 

assistentes operacionais envolvidos.
Sim

Custo Total:      250,00 

euros

Atletismo - Mega-atleta 

(Masculino/Feminino).
1G/1M/4G/5A/ 5C X

Professores Educação Física / 

Desporto Escolar.
1014

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
27 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos

foram parcialmente atingidos. 

Nada a mencionar.
Número de alunos envolvidos; número de 

assistentes operacionais envolvidos.
Sim

Custo Total:      83,18 

euros

Badminton - Finais 

(Masculino/Feminino).
1G/1M/4G/5A/ 5C X

Professores Educação 

Física/Desporto Escolar.
86

Aunos dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico.
27 de fevereiro

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram plenamente

atingidos. 

Sensibilização para a pessoa com deficiência. Tomada de consciência sobre a existência de 

desporto adaptado e aquisição de conhecimento de algumas modalidades desportivas.
Nada a mencionar. Sim

Custo Total:      170,00 

euros

Departamento de Artes e Expressões
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Semana de Luta Contra a Obesidade. 1G/1M/4G/5A/ 5B/5C X

Professores Educação Física / 

Desporto Escolar / Equipa Educar 

para a Saúde / ACES Maia-

Valongo.

1014
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
9 a 13 março.

Os objetivos foram parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das

atividades.

Forte entusiasmo e motivação das crianças e alunos durante a dinamização da atividade. 

Promoção nos alunos da adoção e manutenção de estilos de vida saudáveis através da 

realização das atividades relacionadas com os temas Alimentação Saudável e Atividade Física. 

Interiorização de noções básicas para uma alimentação saudável e prática regular da atividade 

física. 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Orientação (Masculino/Feminino). 1G/1M/4G/4J X

Professores Educação 

Física/Desporto Escolar/ 

Professores Educação Física Esc. 

Secundária.

___________
Alunos do 7º ano do ensino 

básico.
3º Período. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Coro da Celebração Pascal. 1G/1M/4G/5A/ 5C X Professores de Educação Musical. ___________
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
27 de março. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Concurso de Flauta. 1G/1M/4G X Professores de Educação Musical. ___________
Alunos do 2º ciclo do ensino 

básico.
Final do 2º período  Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Não existe vida sem ritmo - Encontro de 

percussão.
1G/1M/4G/5A X

Professores de Educação 

Musical/Serviço de Psicologia e 

Orientação.

225
Alunos do 5º ano do 2º ciclo do 

ensino básico.
Entre 21 e 22 de novembro

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Os objetivos foram

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos.     
A atividade deverá ser alargada aos 

alunos do sexto ano.
Sim

Sem encargos 

financeiros.

Encerramento Desporto Escolar. 4G X
Professores Educação 

Física/Desporto Escolar.

Inscritos no Desporto 

Escolar.

Aunos dos 2º e 3º ciclos do 

ensino básico.
2 de junho. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração do 5 de Outubro. 1A/1B/1E/4G/5A X Professores de História. 1014 Comunidade Educativa. 5 de outubro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos e a comemoração de datas históricas.     Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração do 1º de Dezembro. 1A/1B/1E/4G/5A X Professores de História. 1014 Comunidade Educativa. 1 de dezembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                                      - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos e a comemoração de datas históricas.     Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração do 25 de Abril e 1º de 

maio.
1A/1B/1E/4G/5A X Professores de História. 1014 Comunidade Educativa. 24 a 26 de abril.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos e a comemoração de datas históricas.     Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração dos 100 anos da 

Revolução Liberal de 1820.
1A/1B/1E/4G/5A X Professores História.

Alunos dos 6º e 8º anos do 

ensino básico.
Comunidade Educativa. Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração dos início da 2ª Guerra 

Mundial.
1A/1B/1E/4G/5A X 250

Alunos dos 6º e 9º anos do 

ensino básico.
Comunidade Educativa. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

__________________________________________________________
A atividade foi desenvolvida no âmbito 

dos Planos de Turma.
Sim

Sem encargos 

financeiros.

Comemoração do dia e da semana da 

Europa.
1A/5A X Professores de Geografia. 1014 Comunidade Educativa. Maio. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Departamento de Ciências Humanas Sociais
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Concurso Rosa dos ventos criativa. 1A/1D X
Professores do Departamento de 

Ciências Humanas Sociais.

Alunos dos 5º e 7º anos do 

ensino básico
Comunidade Educativa. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos.     Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Parlamento Jovem. 1A/1D/5A/5C X Professores de Geografia. ___________ Comunidade Educativa. Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Voluntariado a favor do BACF. 4G/5A X Professores de EMRC. Todos os alunos de EMRC Comunidade Educativa. Novembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

A motivação e o empenho dos alunos.     Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Exposição EMRC - "Nascimento…". 4G X Professores de EMRC. Todos os alunos de EMRC Comunidade Escolar. Dezembro. Os objetivos foram atingidos. __________________________________________________________
A atividade foi desenvolvida no âmbito 

dos Planos de Turma.
Sim

Sem encargos 

financeiros.

A Caminho da Páscoa. 4G X Professores de EMRC. Todos os alunos de EMRC Comunidade Escolar. Páscoa - 27 de março. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Resposta técnica especializada 

(terapias).
1G/1H/1M X Professores da UE e terapeutas. 6 Alunos da EU. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

Colocação atempada das terapeutas; articulação entre os responsáveis pelos alunos; 

existência de recursos humanos motivados e materiais adequados. Releva-se a  terapia em 

meio aquático que foi uma mais valia.

Tempo insuficientede atribuído às 

terapias.
Sim

Oferta de escola do 

MEC.

Ida ao cinema, num Centro Comercial, 

usando os transportes públicos.
1G/1H/1M/4J X

Professores de Educação 

Especial da Sala de Recursos.
14

Alunos com medidas adicionais 

de aprendizagem
Dezembro.  - Os objetivos foram plenamente atingidos. 

Aprendizagem em contexto; Motivação para a aprendizagem; Gestão e adequação de 

comportamentos.
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Piquenique em Couce 1G/1H/1M/4J X
Professores de Educação 

Especial da EBVL.
14

Alunos com medidas adicionais 

de aprendizagem.
Março. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Viagem de comboio com visita a 

Guimarães.
1G/1M/4G/4J X

Professores de Educação 

Especial
14

Alunos com medidas adicionais 

de aprendizagem
Junho. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Comemoração do Mês Internacional 

das Bibliotecas Escolares - MIBE 

(desenvolvimento de atividades de 

formação e divulgação da BE). 

Formação de utilizadores (visitas 

guiadas para as turmas do 5º ano e do 

1º ano das EB Boavista, Nova, Susão e 

Valado).

1G/1H/4G/5A X Biblioteca. 346

Crianças do pré-escolar e alunos 

do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.

Outubro. Objetivos plenamente atingidos. Promoção da leitura e do conhecimento. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Biblioteca Escolar

Departamento de Educação Especial
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Biblioteca e(m) Família: Bem vindos à 

BE! Receção aos EE dos alunos do 5º 

ano; sugestões para a apoio parental à 

leitura; concurso Pares de Leitura - 

atividade conjunta com o Departamento 

de Línguas.

4C/4D/4G X Biblioteca. 785 Comunidade Escolar. Ao longo do ano letivo. Objetivos plenamente atingidos. Adesão e participação dos Encarregados de Educação. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Concurso Nacional de Leitura (atividade 

em parceria com o Plano Nacional de 

Leitura).

1G/1L/4G X Biblioteca. 501
Alunos do 3º e 4º anos e 2º ciclo 

do ensimo básico.
Ao longo do ano letivo. Objetivos atingidos. Adesão e participação dos alunos. Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Biblioteca Humana. 4G/5A/5C X Biblioteca / Professores de EMRC. 24
Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
1º e 2º períodos. Objetivos parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. Participação dos alunos.

A atividade não foi concluída, não se 

tendo realizado todas as sessões 

previstas,  devido ao encerramento 

inesperado dos Estabelecimentos de 

Ensino em 16 de março, resultantes da 

COVID-19.

Sim

Sem encargos 

financeiros. Atividade 

inscrita no Plano de Ação 

do Projeto Educativo 

Municipal da CMV.

Perspetivas "Por mares antes 

navegados e agora? … "– 6ª edição.
1G/1L/1M/4G/5A X Biblioteca. 16

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo. Objetivos parcialmente atingidos.

Desenvolvimento do sentido estético e literário. Participação em todas as modalidades e 

escalões.

Diminuição do número de participantes, 

devido ao facto de a atividade se ter 

realizado à distância.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Aprender com a BE (atividades de 

articulação curricular com uma turma de 

6º ano; Saber+ … (oficinas sobre áreas 

do conhecimento).

1G/4G/4C X Biblioteca / Clube de Ciência Viva. 427
Alunos do  1º, 2º e 3º ciclos do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Objetivos parcialmente atingidos.

Apoio das atividades currículares. dos alunos. Envolvimento dos alunos numprojeto de 

desenvolvimento da cidadania e educação ambiental

Não foi possível realizar as sessões 

previstas para o 1º ciclo.
Sim

Sem encargos 

financeiros.

Leituras, Memórias e Cultura: encontros 

com escritores / individualidades; 

oficinas de leitura; comemoração de 

efemérides.

1G/1L/4A/4G X Biblioteca. 1438

Crianças do Pré-escolar e alunos 

do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.

Ao longo do ano letivo. Objetivos parcialmente atingidos. Promoção da leitura e do conhecimento. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Semana da Leitura (desenvolvimento 

de atividades promotoras da leitura).
1G/1L/1M/4G/4J X

Biblioteca / Pré-escolar / 1º ciclo / 

Departamento de Línguas.
2115

Crianças do Pré-escolar e alunos 

do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.

março. Objetivos parcialmente atingidos. Promoção da leitura e do conhecimento.

A atividade não foi concluída, não se 

tendo realizado todas as sessões 

previstas,  devido ao encerramento 

inesperado dos Estabelecimentos de 

Ensino em 16 de março, resultantes da 

COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Gabinete de Apoio ao Aluno. 1F/1G/1J/1M/4I/5A/5C X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar / 

Psicólogo.

2308 Comunidade Escolar. Ao longo do ano letivo (apoio quinzenal).

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimentp de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.                                                                                                                                 

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Blogue da Saúde. 1H/1M/4J/5A X

Coordenadora da Equipa Educar 

para a Saúde / Enfermeira da 

Saúde Escolar.

2308 Comunidade Escolar. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimentp de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.                                                                                                                                 

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube da Saúde - Os Caça Saúde. 1M/4G/5A X
Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar.
10 alunos Alunos do agrupamento. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimentp de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.

- Forte adesão dos participantes.                                                                          

Nada a mencionar. Não
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Educar para a Saúde
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Programa Nacional de Promoção da 

Saúde Oral: Cheque dentista - 

Escovagem dos dentes - Bochecho 

Fluoretado.

1M/4D/4I/4J/5A/5C X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar / 

Centro de Saúde / Direção.

2308 Alunos do agrupamento. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimentp de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.                                                                                                                                 

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar - 

Implementação da Lei 60/2009 de 6 de 

agosto.

1F/1G/1H/1M/4I/4J/5A/

5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar / 

Psicólogo / Professor Titular e 

Diretor de Turma / Conselho de 

Turma.

2308 Alunos do agrupamento. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Esclarecimento de dúvidas dos alunos no âmbito da Educação Sexual.                                                                                                                                                Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Ações de Sensiilização No Namoro não 

há Guerra.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa EduSa / PSP de Valongo - 

Escola Segura / UMAR.
___________

Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Ações de Sensiilização Comunicar em 

Segurança.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa EduSa / PSP de Valongo - 

Escola Segura / ACES Maia-

Valongo.

175
Alunos do 6º e 8º ano dos 2º e 3º 

ciclos do ensino básico.
Entre 4 a 21 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Promoção de uma cultura de segurança na escola. -

Prevenção do comportamentos de risco nos jovens.                                                                          
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Dia Mundial da alimentação.
1G/1L/1M/4G/4J/5A/5

C
X

Equipa EduSa / Biblioteca / 

Professores do Pré-Escolar, 1º 

Ciclo e Ciências Naturais / ACES 

Maia Valongo.

2308 Comunidade Escolar. Entre 14 a 18 de outubro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Forte adesão dos participantes.                                                                                                                                                Nada a mencionar. Sim

Encargos financeiros 

suportados pelo 

agrupamento:                    

Leite: 20,10 euros; Pão 

com manteiga: 50,00 

euros; Pão simples: 6,00 

euros; Restante 

material:1 euro.

Palestra Dádiva de Sangue.
1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
x

Equipa Educar para a Saúde / 

Instituto Português do Sangue e 

da Transplantação do Norte.

164
Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Entre 20 a 24 de janeiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimentp de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.  - Forte adesão dos participantes.                                                                          

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Arthemis+.
1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
x

Equipa Educar para a Saúde / 

UMAR.
76

Alunos do 8º ano e 9º anos do 3º 

ciclo do ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Forte adesão dos alunos e estabelecimento de parcerias.                                                                         Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.     NOTA: 

Continuidade do projeto 

está dependente da 

existência de 

financiamento.

Comemoração do Dia Mundial de Luta 

Contra a SIDA.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Professores de Ciências Naturais.
1014 alunos do 2º e 3º ciclos Entre 25 a 29 de novembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Participação da comunidade educativa.                                                                                                                                                Nada a mencionar. Sim

Encargos financeiros 

suportados pelo 

agrupamento:   5 euros 

para material de 

papelaria.

Dia dos Namorados.
1F/1G/1H/1M/1L/4G/4I

/4J/5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Biblioteca Escolar / Professores 

de Ciências Naturais.

1014
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
14 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Participação da comunidade educativa.                                                                                                 

- Forte adesão dos participantes.                                                                          
Nada a mencionar. Sim

Encargos financeiros 

suportados pelo 

agrupamento:   5 euros 

para material de 

papelaria.

Projeto de Prevenção do Bullying e da 

Volência.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

PSP de Valongo - Escola Segura / 

ACES Maia-Valongo.

409
Alunos dos 5º e 7º anos do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Promoção de uma cultura de segurança na escola.                                                        - 

Prevenção do comportamentos de risco nos jovens.                                                                          
Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Ação de Prevenção de Consumo de 

Substâncias Psicoativas.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

PSP de Valongo - Escola Segura.
164

Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
2º período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas 

de saúde física, mental e social, detetados.                                                                                                                             

- Esclarecimento de dúvidas nos alunos no âmbito da Educação para a Saúde.                                                                          

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Palestra de Prevenção do Consumo de 

Tabaco - Escola Sem Tabaco.

1F/1G/1H/1M/4G/4I/4J/

5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar.
188

Alunos do 8º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
2º período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimento de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.

- Forte adesão dos participantes.                                                                          

Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Formação Suporte Básico de Vida.
1F/1G/1H/1M/2A/4G/4I

/4J/5A
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar / 

Divisão de Educação, Saúde e 

Ação Social da Câmara Municipal 

de Valongo.

253
Alunos dos 6º e 9ºano do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico.
2º e 3º período.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimento de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.

- Forte adesão dos participantes.                                                                          

Devido à situação de emergência criada 

com o COVID-19 a formação apenas foi 

dinamizada junto das turmas de 6º ano.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Palestra Saúde Sexual e Reprodutiva.
1F/1G/1H/1M/2A/4G/4I

/4J/5A/5C
X

Equipa Educar para a Saúde / 

Enfermeira da Saúde Escolar.
458

Alunos dos 6º e 9ºano do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico.
2º e 3º períodos.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- Articulação dos serviços da Saúde com o setor da Educação, para a resolução dos problemas

de saúde física, mental e social, detetados. Esclarecimento de dúvidas aos alunos no âmbito do 

Educar para a Saúde.

- Forte adesão dos participantes.                                                                          

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Crescer Saudável.
1F/1G/1H/1M/2A/4G/4I

/4J/5A/5C
X

Equipa EduSa / Professores de 

Educação Física / Direção / ACES 

Maia-Valongo.

___________
Alunos do 5º e 6º anos do 2º e 3º 

ciclo do ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Geração Saudável.
1F/1G/1H/1M/2A/4G/4I

/4J/5A/5C
X

Equipa do Educar para a Saúde / 

Ordem dos Farmacêuticos.
123

Alunos do 5º ano do 2º ciclo do 

ensino básico.
27 e 28 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 Nada a mencionar. Sim

Sem emcargos 

financeiros.                           

NOTA: Esta atividade 

não estava incluída no 

PAPA.

Projeto Eu Posso Salvar o Planeta. 1C/1D/4G/4I/ 4J/5A/5C X

Equipa Educar para a Saúde / 

Divisão do Ambiente da Câmara 

Municipal de Valongo.

139
Alunos do 8ºano do 3º ciclo do 

ensino básico.
21 de fevereiro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

plenamente atingidos. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

ColorADD - Rastreio de Daltonismo e 

Acuidade Visual.
1G/1M/4A/4G X

Direção / Coordenadora da 

Equipa Educar para a Saúde / 

Professores do  4º ano / Câmara 

Municipal de Valongo.

___________
Alunos do 4º ano do 1º ciclo do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos. __________________________________________________________

A atividade, da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Valongo, este ano 

letivo não foi desenvolvida no nosso 

agrupamento.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Regime de Fruta Escolar. 1G/1M/4A/4G X

Direção / Coordenadora da 

Equipa Educar para a Saúde / 

Professores do pré-Escolar e 1º 

ciclo / Câmara Muncipal de 

Valongo.

1294
Alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

do ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                              - Os objetivos foram 

atingidos. 

- Sensibilização dos alunos para os benefícios do consumo de fruta.                                                                                                                 

- Esclarecimento de dúvidas nos alunos no âmbito da Educação para a Saúde.                                                                          
Variar o tipo de fruta. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Clube de Flauta. 1A/5B X Professora Iva Sousa. 10
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clubes e Oficinas

Atividades do Plano de Ação da Câmara Municipal de Valongo no âmbito do Educar para a Saúde
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Oficina de brinquedos em madeira. 1C/2A/2B/5B X Professor Jorge Franklim. 0
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os objetivos não foram atingidos por dificuldades em conciliar as pretensões dos

alunos com horário disponível da sala e do professor.
__________________________________________________________ ________________________ Não

Sem encargos 

financeiros.

Clube de Karaoke. 1A/5B X Professora Luísa Monteiro. 5
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube de Ciência. 1A/5B X
Professores Eduardo Lourenço e 

Sónia Silva.
14

Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico e alunos abrangidos pelas 

medidas adicionais de 

aprendizagem.

Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos suportados 

pelos recursos do grupo 

disciplinar

Clube Europeu. 1I/1L/1M/4G X Professor João Mendonça.
Alunos de Geografia do 9º 

ano

Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos financeiros 

suportados pelos 

recursos do Clube 

Europeu

Clube de Fotografia e Vídeo. 1A/5B X Professor José Manuel Soares. 12
Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube de Jornalismo - Newsletter. 1G/1M/4G/4J X
Professoras Isabel Timóteo e 

Paula Vieira.
15

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

plenamente atingidos. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube de Teatro - Projeto Palco Letivo. 1A/1B/1C/1E/ 1G X

Professora Adosinda Paulos /  

Divisão de Educação, Saúde e 

Ação Social da Câmara Municipal 

de Valongo - Unidade de 

Educação.

10
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Clube das Artes do Espetáculo.
1E/1F/1G/1J/1K/1M/4A

/4D/4G/4J/5A/5C
X

Professoras Marli Leite / Iva 

Sousa / Dr. Leonel Silva / Câmara 

Municipal de Valongo.

16
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos foram

plenamente atingidos. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube de Dança. 1M/4G X Professora Erina Pereira. 10
Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Clube Natureza em Ação. 1G/1J/1M/4G/5A/5C X Professores de Ciências Naturais.
100 alunos distribuídos por 

turnos, em grupos de 10.

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos suportados 

pelos recursos do grupo 

disciplinar
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Clube de Jardinagem. 1G/1J/1M/4G/5A/5C X Professora Marli Leite.
Alunos das turmas F e J do 

5ºano

Alunos do 2º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- A motivação e o empenho dos alunos.                                                                                                                                                 

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Clube das Escolas do Parque das 

Serras do Porto.

1E/1F/1G/1J/1K/1M/4A

/4D/4G/4J/5A/5C
X

Professora Marli Leite / Divisão do 

Ambiente da Câmara Municipal de 

Valongo.

Alunos das turmas F e J do 

5ºano

Alunos do 2º  e 3º ciclos do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos foram

plenamente atingidos.  

- A ocupação de tempos livres que contribuem para a formação integral da criança e do jovem, 

de modo a melhora a sua auto estima, a integração no espaço-escola e a relação com a vida 

ativa bem como as relações interpessoais.                                                                                                                                                 

Promover um maior envolvimento da 

Comunidade Escolar.                                               
Sim

Sem encargos 

financeiros.

Patrulha Cívica. 1I/1L/1R/4G X
Coordenadora de  Projetos / 

Direção.
0

Alunos  do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

- Melhoria do funcionamento da cantina.                                                                                                                                                 

A impossibilidade de conciliar o horário 

dos alunos com o horário da Patrulha 

Cívica.

Sim
Sem encargos 

financeiros

Apps for Good. 1H/1M/4G/4J

Professoras Alfredina Silva, Isabel 

Henriques e Sónia Silva / Centro 

de Inclusão Digital (CDI).

______________
Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Não
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Etwinning. 1M/4A/4G/4J/5A X Professora Isabel Henriques.
Alunos do 3º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

__________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Projeto Lipor Geração +.
1J/1M/4D/4G/4J/5A/5B

/5C
X Professora Marli Leite. 1014 Comunidade educativa. Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

__________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Escola decojovem. 1M/4A/4G/4J/5A X Coordenadora de Projetos. 21
Alunos do 7º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
Ao longo do ano letivo.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

parcialmente atingidos dada a interrupção súbita das atividades. 

__________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Receção aos alunos.
1E/1I/1J/1L/4C/4D/4G/

5A/5B/6A/6B
X

Coordenação dos Diretores de 

Turma.
1014

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
13 de setembro. Objetivos plenamente atingidos. Pertinência da atividade na orgnização do início do ano letivo. Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Receção aos encarregados de 

educação.

1E/1I/1J/1L/4C/4D/4G/

5A/5B/6A/6B
X

Coordenação dos Diretores de 

Turma.
1014

Encarregados de Educação do 2º 

e 3º ciclos do ensino básico.
 setembro. Objetivos plenamente atingidos. Pertinência da atividade na orgnização do início do ano letivo. Nada a mencionar. Sim

Sem encargos 

financeiros.

Assembleia de Delegados.
11E/1F/1G/1H/1J/5A/5

C
X

Direção / Coordenação Diretores 

de Turma.
___________

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Ao longo do ano letivo. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Sessão solene de entrega dos Prémios 

de Mérito do ano letivo 18-19.

1E/1G/4D/4G/4J/5A/5

C
X

Coordenação dos Diretores de 

Turma e equipa formada para o 

efeito.

___________ Alunos do agrupamento. 6 de março. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Coordenação de Diretores de Turma

Coordenação de Projetos
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Um amigo/um alimento - recolha de 

alimentos.
4D/4G/4I/4J/5A/5C X

Coordenação dos Diretores de 

Turma.
___________

Alunos do 2º e 3º ciclos do ensino 

básico.
Entre 10 a 14 de dezembro. _________________________________________________ __________________________________________________________

A atividade não foi realizada por coincidir 

com uma atividade similar promovida por 

um outro departamento.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Orçamento Participativo das Escolas. 1H/1J/1M/4D/4G/4J/5A X
Coordenação dos Diretores de 

Turma.
___________

Alunos do 3º Ciclo do ensino 

básico.
2º período. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Mostra da Universidade do Porto. 1G/1H/4G/4J/5A X
Coordenação dos Diretores de 

Turma.
___________

Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
26 de março. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim

Encargos por aluno 

suportados pelos 

Encarregados de 

Educação

 Internet Mais Segura. 1H/1L/5A X Equipa PTE e Biblioteca.

Alunos, professores e 

Encarregados de Educação do 

Agrupamento

fevereiro (Dia da Internet Mais Segura dia 06 

de fevereiro).

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

plenamente atingidos. 

A motivação e participação dos alunos para uma utilização consciente e segura da Internet. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Workshop "Domínios de Autonomia 

Curricular (DAC) em sala de aula".
1G/2A X Elsa Silva ___________

Professores do 1º, 2º, 5º, 7º e 8º 

anos do ensino básico.
3 de setembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

plenamente atingidos. 

O contributo da Ação para a atividade profissional dos formandos. Nada a mencionar. Não
Sem encargos 

financeiros.

Workshop "Cidadania e 

Desemvolvimento - enquadramento e 

práticas".

1G/2A/5A/5B X Elsa Silva ___________
Professores do 1º, 2º, 5º, 7º e 8º 

anos do ensino básico.
3 de setembro.

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito

Bom em todos os aspetos. - Objetivos

plenamente atingidos. 

O contributo da Ação para a atividade profissional dos formandos. Nada a mencionar. Sim
Sem encargos 

financeiros.

Seminário "Procedimento disciplinar". 2A X Fernando Azevedo ___________ Professores do agrupamento. 2º Período. Ação adiada devido à interrupção súbita das atividades ___________________________________________________________ ________________________ _______ ______________

Curso "Jogar, brincar e aprender 

Matemáticar".
1G/2A X Belmira Mariz ___________ Professores do Pré-Escolar Ao longo do ano (25 horas). Ação interrompida em março; a terminar em setembro de 2020 ___________________________________________________________ ________________________ _______ _____________

Oficina "Arte & Projeto". 1G/2A X Delfina David ___________
Professores do 1º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano (25 h + 25 h). Ação adiada para o ano letivo 2020/2021. ___________________________________________________________ ________________________ _______ _____________

"Oficina de movimento, drama e 

musicalidade".
1G/2A X Hugo Sousa ___________

Professores do 1º ciclo do ensino 

básico.
Ao longo do ano (25 h + 25 h). Ação cancelada devido à interrupção súbita das atividades ___________________________________________________________ _________________________ _______ _______________

Oficina "A fotografia como recurso 

pedagógico".
1G/2A X José Manuel Soares ___________ Professores do agrupamento. Ao longo do ano (25 h + 25 h).

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                                          - Objetivos 

plenamente atingidos. 

O contributo da Ação para a atividade profissional dos formandos. A qualidade das instalações.
Sim (abrangendo 

vídeo)

Encargos financeiros 

suportados pelo CFAE 

Sebastião da Gama.

Formação

Equipa PTE
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Ações/Atividades 

A - Anual / P - Plurianual 

Referenciais Pontos Fortes Repetir? Sim/NãoPontos Fracos ObservaçõesCoordenação Nº de alunos envolvidos População Alvo

Pré-Escolar e 1º Ciclo

A CalendarizaçãoP Avaliação

Oficina "Concretização de um DAC em 

Ciências Humanas e Sociais".
1G/2A X Adriano Silva e João Mendonça ___________

Professores do Departamento de 

Ciências Humanas e Sociais.
Ao longo do ano (15 horas).

Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom em todos os aspetos.                                                          - Objetivos 

plenamente atingidos. 

O contributo da Ação para a atividade profissional dos formandos. _________________________ Não
Sem encargos 

financeiros

Curso "Contribuição das Aprendizagens 

Essenciais para o desenvolvimento das 

áreas de competências do Perfil do 

aluno na disciplina de Português do 5º 

ao 9º anos".

1G/2A X Isabel Timóteo e Paula Vieira ___________ Professores de Português Ao longo do ano (25 horas).
Os resultados obtidos revelam que o grau de satisfação considerado foi Muito 

Bom .                                                         - Objetivos plenamente atingidos. 
O contributo da Ação para a atividade profissional dos formandos. A qualidade das instalações Não

Sem encargos 

financeiros

Curso "Teaching English in a new 

context: curriculum flexibility amd the 

students profile".

1G/2A X
Formador a designar pelo CFAE 

Sebastião da Gama
___________ Professores de Inglês. Ao longo do ano (25 horas).

Por decisão do CFAE Sebastião da Gama a ação decorreu em Ermesinde; 

frequentaram-na apenas 3 docentes.
___________________________________________________________ _________________________ _______

Encargos financeiros 

suportados pelo CFAE 

Sebastião da Gama.

Curso "Primeiros Socorros e Suporte 

Básico de Vida".
2A X

Enfermeira                Albertina 

Costa
___________ Professores do agrupamento. Ao longo do ano (25 horas). Ação adiada para setembro do ano letivo 2020/2021. ________________________________________________________ ________________________ _______ ______________

Provas de Aferição - 2º ano, 5º ano e 8º 

ano.
1A X Secretariado de Exames. ___________

Alunos do 2º, 5º e 8º anos, dos 1º, 

2º e 3 ciclos do ensino básico.
maio - junho de 2020. _____________________________________ _______________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

_______
Sem encargos 

financeiros.

Provas finais de Português - 3º ciclo. 1A X Secretariado de Exames. ___________
Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
junho - julho de 2020. _____________________________________ _______________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

_______
Sem encargos 

financeiros.

Provas finais de Matemática - 3º ciclo. 1A X Secretariado de Exames. ___________
Alunos do 9º ano do 3º ciclo do 

ensino básico.
junho - julho de 2020. _____________________________________ _______________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

_______
Sem encargos 

financeiros.

Av Bl - Aventura! Bora Lá! 4G X
Direção e Departamentos 

curriculares.
___________ Alunos do agrupamento. 30 de abril. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Festa Sunset AEVL. 4G X
Direção e Departamentos 

curriculares.
___________ Comunidade Educativa. 9 de junho. Os objetivos não foram atingidos dada a interrupção súbita das atividades. __________________________________________________________

A atividade não foi concluída devido ao 

encerramento inesperado dos 

Estabelecimentos de Ensino em 16 de 

março, resultantes da COVID-19.

Sim
Sem encargos 

financeiros.

Secretariado de Exames

Agrupamento

33


