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“Todas as intenções e todos os desejos contêm a 

sua própria possibilidade de realização no campo 

da potencialidade pura, a intenção e o desejo 

possuem um poder organizador infinito. E quando 

introduzimos uma intenção no solo fértil da 

potencialidade pura, pomos esse poder infinito a 

trabalhar para nós.” 

Deepak Chopra (2007) 
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NOTAS PRÉVIAS 

 

As linhas orientadoras do Projeto Educativo do Agrupamento, nos quais se baseia a ação dos 

Planos Anual e Plurianual de Atividades, apontam para um conjunto de prioridades educativas 

que devem ser tidas em conta em cada ano letivo, no sentido de serem alcançadas as metas 

pretendidas. 

 

"As principais apostas deste projeto são a formação para a cidadania, para a 

promoção de valores, para uma atitude não dogmática, para a abertura e a 

adaptabilidade do indivíduo a novas situações. Uma escola rigorosa, exigente, 

democrática e inclusiva preocupada com a qualidade do ensino e das 

aprendizagens, assumida como uma organização aberta, capaz de promover a 

sua autoavaliação e de responder aos desafios da diversidade e 

heterogeneidade que hoje fazem parte integrante do seu quotidiano é o 

horizonte que propomos atingir."  

(do Projeto Educativo 2015-2019) 

 

Esta missão “Com Celorico – Educar e Inovar” converge para a necessidade de diversificar e 

ajustar as ofertas pedagógicas, que não se circunscrevem à sala de aula e aos saberes 

curriculares, às especificidades do público estudante, para a melhoria das oportunidades de 

aprendizagem dos alunos, em consonância com as Aprendizagens Essenciais homologadas para 

cada nível de ensino, o Perfil de Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia de 

Educação para a Cidadania do Agrupamento e os documentos estruturantes do Agrupamento na 

implementação dos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018, de 6 de julho. 

 

O plano anual de atividades imprime e reflete o ritmo da vida de um Agrupamento de Escolas. O 

presente Plano Anual de Atividades, para o ano letivo 2018-2019, foi elaborado após auscultação 

das diversas estruturas da comunidade educativa, de acordo com os recursos humanos, materiais 

e financeiros existentes. Enquanto documento operacionalizador de iniciativas e ideias da 

comunidade educativa alargada, envolvendo stakeholders, afigurar-se-ia como uma teia de 

conexões em convergência que é aqui desconstruída para facilitar a organização do documento. 

 

Enquanto instrumento dinâmico, em constante atualização, incorporando nomeadamente os 

projetos desenvolvidos no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento e Domínios de Autonomia 

Curricular (DAC). O Plano Anual de Atividades será periodicamente avaliado e, sempre que 

necessário, passível de reformulação. 

A avaliação do Plano Anual de Atividades irá da parte para o todo, suportada por instrumentos 

simplificados, uniformes e interativos, facilitadores do processo de aferição e difusão dos 

resultados obtidos.  
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AGRCBT, PAA 2018-2019 

 

 

 

Projetos 

Clubes 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 
 

Apps for Good 
 

Promovido pelo Centro de Inclusão Digital (CDI) Portugal, 

o “Apps for Good” é um projeto educativo que pretende 

desafiar alunos e professores a criarem uma aplicação 

que contribua para a resolução de um problema da 

comunidade envolvente do aluno. 

Com este projeto pretende-se desafiar grupos de alunos 

apoiados por professores, a assumir o papel de “Problem 

Solvers” e “Digital Makers”, ao longo de todo o processo 

de criação de uma App que contribua para a resolução de 

um problema da comunidade escolar. 

 

Objetivos 
✓ Sensibilizar os jovens 

para os problemas da sua 
comunidade, 
capacitando-os para 
encontrarem soluções 
através da utilização de 
Tecnologias da 
Comunicação e da 
Informação. 

✓ Desenvolver 
competências do 
trabalho em grupo e de 
atividades de 
brainstorming; 

✓ Conhecer a comunidade 
e contribuir ativamente 
com o desenvolvimento 
de produtos facilitadores 
de acordo com as 
necessidades 
identificadas; 

✓ Incentivar o 
empreendedorismo com 
carácter social; 

✓ Produzir uma aplicação 
que responda à(s) 
necessidade(s) 
identificada(s). 

Coordenador: Ângela Lopes 

Professores dinamizadores:  

Adelino Dias, Carlos Oliveira, Gonçalo Freitas, Vítor Tavares 

Os docentes têm formação de 15 horas (7 horas presenciais e 8 

horas síncronas, numa plataforma online). 

 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Documentos do projeto; Trabalhos realizados; Registos de observação 
 

Destinatários: Alunos do 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário do Agrupamento, nomeadamente em 
anos iniciais de ciclo (articulação Cidadania e Desenvolvimento) 
Locais: EBS de Celorico de Basto, EB de Gandarela, EB da Mota 
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O presente programa integra as seguintes fases: 
 

Formação aos docentes 

Visitas de Acompanhamento às Escolas 

Competição: 

Encontros Regionais (Pitch e Marketplace) 

Evento Final (Pitch Final e Marketplace) 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Aprende a 
Programar 
(Academia de Código Júnior) 
 

 

 

O Projeto Aprende A Programar é uma iniciativa da 

Academia de Código Júnior com o apoio DGE 

que oferece a crianças do 1º ao 6º ano a 

possibilidade de aprenderem programação.  

 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Para utilizar a plataforma é necessário:  
- 1 computador ou tablet por cada 2 alunos;  
- 1 projetor;  
- 1 sistema de som;  
- Acesso a internet. 
(Salas do Futuro – PIICIE-TS) 

 

Objetivos 
✓ Preparar as crianças para uma 

sociedade digital, 
✓ Combater o insucesso escolar, 
✓ Desenvolver o pensamento 

computacional, raciocínio 
lógico e a capacidade de 
“problem solving” com 
a introdução às Ciências da 
Computação.  

 

Obs.: Todo o conteúdo lecionado na 

plataforma Blanc anda a par com o 

programa das outras disciplinas 

lecionadas e vai ainda de encontro 

aos objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas, contribuindo para o 

progresso dos alunos enquanto 

cidadãos responsáveis (aludindo a 

temas como a tecnologia, energias 

renováveis, cidades sustentáveis e 

igualdade de género, por exemplo). 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 4.º ano do Agrupamento 
 
Coordenador (plataforma Blanc): Eduarda Alves 

Professores dinamizadores: Pedro Pereira, Ângela Lopes 

Os docentes têm formação online de 25 horas, acreditada 
pela Associação Nacional de Professores de Informática 
(ANPRI).  
 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Atividades da plataforma Blanc, Resposta a questionários, Observação direta  
 

Locais: Centros Escolares do Agrupamento 
Calendarização: A programar com os professores titulares das turmas 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 
 

Ciências 
Experimentais 
no 1.º CEB 
 

 

 

Este projeto está direcionado para o ensino 

experimental no primeiro ciclo no âmbito da disciplina 

de Estudo do Meio. Numa primeira fase, será 

direcionado para o 4º ano de escolaridade das escolas 

básicas deste Agrupamento. Pretende-se a deslocação 

de um ou dois docentes a cada uma das turmas do 4º 

ano para levar a cabo atividades experimentais em 

articulação com o professor titular de turma. 

 

Objetivos 
✓ Fomentar o gosto pelo 

estudo das Ciências Exatas; 
✓ Aumentar o gosto pelo 

ensino experimental; 
✓ Desenvolver o manuseio 

de material de laboratório; 
✓ Identificar elementos 

básicos do tempo 
atmosférico; 

✓ Utilizar alguns processos 
simples de conhecimento 
da realidade envolvente 
(observar, descrever, 
formular questões e 
problemas, avançar 
possíveis respostas, 
ensaiar, verificar), 
assumindo uma atitude de 
permanente pesquisa e 
experimentação; 

✓ Selecionar diferentes 
fontes de informação 
(orais, escritas, 
observação… etc.) e utilizar 
diversas formas de recolha 
e de tratamento de dados 
simples (entrevistas, 
inquéritos, cartazes, 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 4.º ano do Agrupamento 
 
Coordenador: Inês Goucho 

Professores dinamizadores: Inês Goucho, Maria José Vieira, 

Rosa Pinto, em articulação com os professores titulares de 

turma 

 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
20 pilhas 9V, Fita-cola transparente, 5 lupas, 1 fita métrica, 1 
balança (para medir a massa dos alunos), 5 frascos conta-gotas 
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transparentes, 1 frasco de corante alimentar, 5 tinas de vidro 
médias, 5 caixas de sacos herméticos pequenos, 5 conta-gotas, 1 
kg de sal, 10 pedaços de madeira +/- 50g, 5 termómetros 
OBS: Poderá, eventualmente, ser necessário mais material à 
medida que forem sendo elaborados os protocolos 
experimentais. 
 

gráficos, tabelas). 

ORÇAMENTO/VERBA: 200€ (estimativa) 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Protocolos orientados, Resposta a questionários, Observação direta  
 
Destinatários: Alunos do 4.º ano do Agrupamento 

Locais: Centros Escolares do Agrupamento 

Calendarização: A programar com os professores titulares das turmas 

Atividades 

 

  

“Dedos Impressionantes” “Porque é que a Lua é mentirosa?” 

“Quanto mede a nossa pele?” “Distâncias dos astros ao Sol” 

“Vamos fazer um termómetro?” “Fontes e usos da Energia Elétrica” 

“Como se distinguem os Sólidos, os Líquidos e os 
Gases?” 

Circuitos Elétricos Simples” 

“O Efeito da Temperatura na Mudança de Estado 
Físico” 

“O funcionamento de um interruptor” 

“A Inversão dos Processos de Solidificação e de Fusão 
no caso da Água” 

“Circuito em Série e Circuito em Paralelo” 

“A solidificação da água quando nela se dissolvem 
outras substâncias” 

“Bons e Maus Condutores da Corrente Elétrica” 

“Fatores que influenciam o tempo de fusão do gelo” 
“A corrente elétrica gera Calor” 

“Fatores que influenciam a rapidez da evaporação da 
água” 

“Vamos construir um Eletroíman?” 

“O ciclo da água” “O ar possui massa?” 

“O Cata-Vento” “O ar expande-se quando aquecido?” 

“É só uma fase” 
OBS.: Haverá outras atividades. 
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Clube  
ARTE & 
Companhia 
 

 

 

O Clube “Arte & Companhia” tem caráter lúdico e 

funciona como oficina de aprendizagem de várias 

técnicas ligadas às Artes Plásticas. 

 

Objetivos 
✓ Desenvolver nos jovens a 

imaginação e a criatividade; 
✓ Desenvolver nos alunos o 

conceito de estética e equilíbrio 
visual; 

✓ Sensibilizar os alunos para a 
importância da reciclagem de 
materiais; 

✓ Incutir nos alunos a 
aprendizagem através de uma 
pedagogia criativa e 
participativa; 

✓ Incentivar à experimentação de 
novas técnicas e novos 
materiais; 

✓ Construir objetos decorativos; 
✓ Reciclar e reaproveitar 

materiais; 
✓ Reduzir o insucesso e o 

abandono escolar. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 2º CEB da EBS de Celorico de 
Basto 
 
Coordenador: Maria Rosa Mascarenhas Magro de Almeida 

Professor dinamizador: Maria Rosa Mascarenhas Magro de 

Almeida 

 
PARCERIAS: Educação Visual / Educação Tecnológica 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Sala apropriada com luz direta e 
espaço para os alunos trabalharem. Material reciclável 
(plástico, metal, tecido). Bancas com água e bancadas onde 
os trabalhos possam permanecer no processo de secagem. 
Armário para guardar tintas e outros materiais. 
 

ORÇAMENTO/VERBA: 120 Euros (prevendo a frequência 
permanente de 12 alunos) 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Questionário de autoavaliação 
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Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Reciclagem de embalagens de plástico e 
metal 

Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Outubro 

Construção de enfeites de Natal 
Exposição de Natal 

Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Novembro 
Dezembro 

Construção de máscaras de Carnaval 
Exposição de máscaras 

Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Janeiro 
Fevereiro 

Construção de flores de papel e tecido 
Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Fevereiro 
Março 

Pintura em telas 
Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Abril 
Maio 

Recorte e colagem decorativa 
Esc. EBS de 
Celorico de 

Basto 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Maio 
Junho 
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“Bastinhas, 
Ciência 
Divertida” 
 

 

 

Objetivos 
(Da Carta de Princípios) 
✓ Contribuir para a literacia científica e 

tecnológica dos alunos e da 
comunidade educativa, incluindo 
famílias e restante comunidade local, 
proporcionando ambientes formais e 
não formais de aprendizagem que 
estimulem o entusiasmo pela ciência e 
pela aprendizagem ao longo da vida; 

✓ Contribuir para a modernização dos 
modelos e estratégias de ensino 
usados pelos professores, 
nomeadamente através da 
interdisciplinaridade, trabalho prático 
e experimental, contextualização do 
conhecimento e o desenvolvimento 
de competências científicas 
relevantes; 

✓ Promover a articulação entre o ensino 
formal e não formal, entre ciclos de 
escolaridade, entre disciplinas e entre 
escolas, gerando lógicas organizativas 
mais flexíveis; 

✓ Fomentar a abertura da Escola à 
comunidade local, através do 
incentivo ao estabelecimento de 
parcerias com instituições científicas e 
de ensino superior, autarquias, 
centros Ciência Viva, empresas com 
I&D, museus e outras instituições 
culturais; 

✓  Estimular a partilha de 
conhecimentos, experiências e boas 

Bastinhas Ciência Divertida é um conceito de 
valorização da componente experimental no ensino 
das Ciências. Tem como objetivo sensibilizar os jovens, 
o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto e a 
comunidade para o reconhecimento da importância 
das Ciências, numa área geográfica particularmente 
desfavorecida e com dificuldade de acesso aos 
grandes centros de divulgação/inovação científica e 
cultural. A educação em Ciências proporciona aos 
alunos a oportunidade de desenvolverem diversas 
capacidades: a inquietação/curiosidade diante do 
desconhecido, a procura de explicações lógicas e 
razoáveis, o desenvolvimento de posturas críticas, a 
tomada de decisões informadas e fundamentadas. 
 
O Clube de Ciência Viva - Bastinhas, Ciência Divertida 
pretende não só demonstrar e divulgar Ciência, mas 
também, criar um espaço laboratorial de pequenos 
investigadores onde os jovens dos diferentes ciclos do 
Agrupamento, são chamados a participar ativamente 
em atividades experimentais desenhadas 
especificamente para as diferentes faixas etárias, e 
onde se vão sentir e revelar verdadeiros 
investigadores e cientistas. 
O Agrupamento dispõe de vários espaços adequados 
a práticas laboratoriais. O laboratório base poderá ser 
organizado em 3 secções distintas:  

I. Equipamento Geral de Biologia,  
II. Microbiologia, e  
III. Química e Física. 
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Integra o grupo de 20 escolas do distrito de Braga 

selecionadas para a Rede nacional de Clubes Ciência 

Viva na Escola. 

práticas entre escolas de 
Agrupamentos diferentes. 

Objetivos específicos 
✓ Estimular o entusiasmo dos alunos 

pela Ciência, através do trabalho 

prático e experimental; 

✓ Ocupar o tempo livre dos alunos 

através da concretização de atividades 

apelativas, com caráter formativo; 

✓ Incentivar o gosto pelas atividades 

experimentais como meio privilegiado 

para o desenvolvimento pessoal e 

interpessoal; 

✓ Estimular a cooperação, o trabalho de 

grupo, a prática da autodisciplina, o 

prazer de aprender e de comunicar, 

elevando a autoestima dos alunos; 

✓ Promover a interdisciplinaridade;  

✓ Desenvolver atitudes de persistência, 

rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, 

cooperação e respeito pelos outros;   

✓ Adquirir competências e práticas de 

recolha, seleção, interpretação, 

organização e apresentação de 

informação; 

✓ Desenvolver o espírito crítico e 

criativo dos alunos; 

✓ Valorizar, perante a comunidade, o 

ensino das Ciências; 

✓ Contribuir para o desenvolvimento da 

Educação Científica na área de 

implementação do Agrupamento de 

Escolas de Celorico de Basto; 

✓ Sensibilizar para a importância da 

preservação do ambiente natural e 

promover atitudes de respeito para 

com a Natureza. 

 

PARCERIAS:  
Escola de Ciências da Universidade do Minho 
Câmara Municipal de Celorico de Basto 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: 
Equipamento do Laboratório do Bastinhas de Ciência 
Divertida; 
Aquisição de material de uso corrente; 
Aquisição de consumíveis. 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
O projeto será desenvolvido em todas os níveis de 
ensino e avaliado através da elaboração de um 
registo após cada experiência, descrevendo a forma 
como decorreu e detetando possíveis falhas, para 
posterior retificação.  
As atividades desenvolvidas durante este projeto 
serão documentadas em vídeo/fotografia e, 
juntamente com os trabalhos produzidos pelos 
alunos, serão utilizados para a sua divulgação com a 
criação de uma “Mostra de Ciências” 
 

 

Ações/Calendarização 
A definir 

Atividades Destinatários 

Pega monstros 1º e 2º ciclos 

Foguetes de água 1º e 2º ciclos 

Mentos com coca cola 1º 2º 3º ciclos 

Alimentos/nutrientes 2º 3º ciclos 

Observação de seres 
Vivos e preparações,  
ao microscópio e à lupa binocular 

1º,2º, 3º e sec. 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Clube de 
FRANCÊS 
(EB da Mota) 
  

O Clube de Francês é um meio privilegiado de 
divulgação da língua e cultura francesas, promovendo o 
interesse dos alunos e motivando-os para a 
aprendizagem desta língua. Por conseguinte, pretende-
se que este espaço extracurricular criado na escola 
corresponda a uma necessidade de ocupação agradável 
dos tempos não letivos e ao mesmo tempo permita aos 
alunos uma convivência diferente com a realidade 
linguística e cultural francesa. 
Ao longo do ano letivo, várias serão as atividades 
implementadas, que poderão ser dinamizadas dentro e 
fora do próprio espaço do Clube. 
 

Objetivos 
✓ Fomentar o gosto pela 

língua francesa; 
✓ Aperfeiçoar/aprofundar os 

seus conhecimentos da 
língua e cultura francesa;  

✓ Consciencializar os alunos 
da sua condição de 
cidadãos europeus e da 
utilidade prática do 
domínio de mais um veículo 
de expressão de ideias;  

✓ Aprofundar o 
conhecimento da sua 
própria realidade 
sociocultural, através do 
confronto com aspetos da 
cultura e da civilização dos 
povos de expressão 
francesa; 

✓ Desenvolver a capacidade 
de expressão/compreensão 
oral; 

✓ Promover a autoestima, o 
espírito crítico, o espírito de 
iniciativa, a criatividade, o 
sentido de responsabilidade 
e a autonomia. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 3.º CEB/ Comunidade Escolar 
 
Professora dinamizadora: Fátima Carvalho 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
A especificar 
 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta do empenho e desempenho dos alunos. 
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Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Poderão ser efetuadas alterações às atividades propostas ou introduzidas outras atividades, 

de acordo com a disponibilidade e preferências dos alunos envolvidos, uma vez que se pretende ir 

ao encontro dos seus gostos, preferências, desejos e motivações. No final do ano letivo, serão 

entregues certificados de participação nas atividades e prémios referentes aos concursos. 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Celebração de datas festivas: 
- Noël 

Escola da 
Mota 

Comunidade 
educativa 

Dezembro 

- La Chandeleur 
Escola da 

Mota 
Comunidade 

educativa 
Fevereiro 

- La Saint Valentin 
Escola da 

Mota 
Comunidade 

educativa 
Fevereiro 

- Pâques 
Escola da 

Mota 
Comunidade 

educativa 
Março 

- Poisson d’Avril 
Escola da 

Mota 
Comunidade 

educativa 
Março/Abril 

Jogos lúdico-didáticos 
Escola da 

Mota Alunos 3ºciclo 
Ao longo do 

ano 

Apoio aos alunos com dificuldades 
na disciplina de francês/Preparação 
do exame DELF 

Escola da 
Mota Alunos 3ºciclo 

Ao longo do 
ano 

Visionamento de filmes/Audição de 
músicas 

Escola da 
Mota Alunos 3ºciclo 

Ao longo do 
ano 

Concursos 
Escola da 

Mota Alunos 3ºciclo 
Ao longo do 

ano 
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Clube de FRANCÊS  
(EB de Gandarela)  
Professora dinamizadora: Augusta Queirós 
(EBS de Celorico de Basto) 
Professora dinamizadora: Rosa Gonçalves 

 

 

Planos a especificar brevemente 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Clube de 
FRANCÊS (DELF) 
(EBS de Celorico de Basto) 

 

 

Preparação para o Diploma de Estudos de Língua 

Francesa (DELF) 

 

Objetivos 
✓ Certificar os conhecimentos 

adquiridos no 3ºciclo do 
Ensino Básico 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 9.º ano 
 
Professor dinamizador: Paulo Loureiro 

PARCERIAS: Escola Básica João de Meira 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Sala de aula com projetor 
Transporte e refeição no dia da prova 
 

ORÇAMENTO/VERBA: a especificar 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Resultados obtidos nos exames 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Clube de 
BOMBOS E 
CAVAQUINHOS  
- EMEPÊ 
 

 

 

EDUCAR PARA APRENDER COM OPTIMISMO E ALEGRIA 

 
Objetivos 
✓ Intervir em iniciativas para 

defesa do património 
cultural, na preservação dos 
costumes e tradições.  

✓ Estimular o gosto pela 
produção artística. 

✓ Desenvolver o sentido 
crítico, a criatividade, a 
capacidade de observação e 
comunicação.  

✓ Praticar a educação 
artística.  

✓ Fomentar a autoestima. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Centro Escolar e da Escola Básica e 
Secundária de Celorico de Basto 
 
Professor dinamizador: Carminda Andrade 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: bombos, cavaquinhos, tshirts, 
bandeira 
 

ORÇAMENTO/VERBA: aprox. 300€ 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta 
 
 

Ações/Calendarização 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Ensaios EBS de Celorico de 
Basto 

CE de Celorico de 
Basto 

Alunos Todo o ano 

Participação nas atividades escolares 
e outras 

Agrupamento Comunidade 
Escolar 

Todo o ano 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Clube de 
GUITARRAS 
  
EXPERIMENTAR E APRENDER A TOCAR GUITARRA. 

Objetivos 
✓ Promover o 

desenvolvimento do 
sentido estético musical dos 
alunos, bem como da sua 
formação auditiva. 

✓ Desenvolver a sua 
formação cívica, e o sentido 
de colaboração e 
cumprimento de regras em 
grupo. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Escola Básica e Secundária de 
Celorico de Basto  
 
Professor dinamizador: João Manuel dos Santos Pereira 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Guitarras (algumas já existentes na 
escola) com necessidade de manutenção. 
 

 
 

O Clube de Guitarra funciona à Quinta-Feira. 

Turma 1 das 11:25h às 12:15h; Turma 2 das 12:20h às 13:10h. 

Cada turma é constituída por 6 alunos. (preferencialmente alunos que já possuam guitarra) 

Conteúdos lecionados: 

Aprendizagem e exercitação de acordes maiores e menores 

Exercitação de frases melódicas para adquirir destreza digital 

Prática de ritmos sincopados 

Dedilhação e prática de palheta 

Leitura convencional e por cifra 

Prática de outras técnicas de execução do instrumento, com músicas de várias épocas e estilos. 

 
No final do ano letivo apresentar-se-ão algumas músicas de várias épocas e estilos. 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Clube de 
INGLÊS 
(EBS de Celorico de Basto) 
 

 

Pretende-se envolver os  alunos  em  atividades  de  

carácter,  essencialmente,  lúdico- pedagógico,  que 

lhes permitam   aprender,  através  da  pesquisa e 

descoberta  e  lhes  desenvolvam  a  autonomia,  ao  

mesmo  tempo  que  lhes  permitem  alargar  os  

horizontes  culturais  e  os  motivam  para  o  estudo  da  

língua  inglesa,  como  um  meio  para  evoluir  

enquanto  membros ativos da comunidade escolar e  

como  jovens  na  era  da  globalização. 

 

Objetivos 
✓ Desenvolver competências 

gerais através de técnicas e 

temáticas apelativas e 

motivadoras; 

✓ Progredir nas competências 

que conduzam a uma 

comunicação eficaz em 

Língua Inglesa; 

✓ Exprimir com alguma 

criatividade mensagens 

adequadas ao seu 

desenvolvimento linguístico; 

✓ Identificar regras do sistema 

e do seu funcionamento a 

partir de situações de uso; 

✓ Alargar a aprendizagem de 

vocabulário, apelando para 

as capacidades cognitivas, 

sócio afetivas e sensoriais; 

✓ Proporcionar aos alunos 

uma variedade de recursos 

e ideias a utilizar na 

aprendizagem; 

✓ Experimentar atividades 

didáticas relacionadas com 

o ensino-aprendizagem da 

língua inglesa; 

PÚBLICO-ALVO:  
Alunos dos 2º e 3º Ciclos (E. B. 2, 3 da Celorico de Basto) 
 
Professoras dinamizadoras:  

Isabel Torrão e Ana Rita Rodrigues 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  

Cartolinas de várias cores (laranja, verde, preto, branco), Papel 
de cenário; Bloco de Papel Cavalinho A4, Fita-cola; Papel 
celofane (laranja, vermelho); Fio de pesca; Fita de cetim 
(vermelha, verde), Cola quente; Pionés; Marcadores coloridos; 
Lápis de carvão; Borrachas; Fotocópias 

* As especificidades como quantidades, dimensões, cores e 
outras estarão discriminadas nas respetivas requisições 
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MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta do empenho e desempenho dos alunos 

 
Ações/Calendarização 

 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Halloween 
-Concurso de 
decoração de 
abóboras 

E. B. 2,3 
Celorico 
de Basto 

Alunos do 3º 
ciclo da escola 

De 29 a 31 de 
outubro 

Thanksgiving 
- escrita de 
mensagens no 
poster: “I´m 
thankful for…”  

E. B. 2,3 
Celorico 
de Basto 

Alunos da 
escola 

22 de novembro 

Christmas 
-pesquisa sobre 
as tradições nos 
países de 
expressão 
inglesa 

E. B. 2,3 
Celorico 
de Basto Alunos inscritos 

no clube 
Mês de 

dezembro 

St Valentine’s 
Day 
- troca de 
postais  
-*oferta de 
flores a um lar 
de 3ª idade 

E. B. 2,3 
Celorico 
de Basto  

Alunos dos 
2º/3º Ciclos 
- * alunos 

inscritos no 
Clube 

14 de fevereiro 

NOTA:  Todas as atividades desenvolvidas partirão sempre de um 
trabalho de pesquisa e recolha de informações/ideias/imagens 

sobre as temáticas subjacentes e poderão ser ajustadas de acordo 
com sugestões feitas pelos alunos. 

✓ Selecionar e consultar 

documentos de natureza 

diversa (dicionários, 

enciclopédias, gramáticas, 

Internet...) para recolher 

informação necessária á 

concretização de projetos 

de trabalho; 

✓ Promover o uso de 

materiais recicláveis para a 

criação de novos materiais, 

apelando à sua criatividade 

e gosto pela estética e arte; 

✓ Apreender as diferenças e 

semelhanças socioculturais 

entre a comunidade 

portuguesa e as 

comunidades de língua 

inglesa; 

✓ Compreender a relevância 

da língua inglesa na sua vida 

quotidiana, bem como na 

vida futura. 

 
 

 

 

 

 

 

  



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 22 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Clube de 
INGLÊS 
(EB da Gandarela) 
 

 

O Clube de Inglês será um espaço de realização de 

atividades de carácter lúdico-didático em que se 

recorrerá a materiais diversos e atividades e projetos 

relacionados com a disciplina e os conteúdos abordados 

no 2º Ciclo. 

 

Objetivos 
✓ Experimentar percursos 

pedagógicos diversificados; 
✓ Promover o gosto pelo 

estudo da Língua e culturas 
de expressão anglo-
saxónica; 

✓ Respeitar os outros e 
aceitar culturas e modos de 
vida diferentes; 

✓ Promover um maior 
envolvimento dos alunos no 
processo 
ensino/aprendizagem 

✓ Adquirir progressiva 
autonomia na seleção e 
consulta de documentos de 
natureza diversa 
(dicionários, gramáticas, 
enciclopédias, Internet, 
etc.) no sentido de recolher 
informação necessária à 
concretização de projetos 
de trabalho; 

✓ Desenvolver o sentido 
crítico; 

✓ Desenvolver a capacidade 
comunicativa; 

✓ Criar hábitos de trabalho 
em grupo. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 2º Ciclo da EB de Gandarela 
 
Coordenadora: Carina Vasconcelos 

Professora dinamizadora: Carina Vasconcelos 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Sala de aula com 2 computadores 
Material de papelaria (cartolinas, papel cenário, tintas, papel 
seda) 
 

ORÇAMENTO/VERBA: aprox. 40€ 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta 
Aplicação de inquéritos 
Exposição de trabalhos realizados 
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Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Spelling Bee 
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo 

Ao longo do 

ano 

Celebrating Christmas 
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo Dezembro 

Celebrating St. Valentine’s 
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo Fevereiro 

Role Plays 
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo 

Ao longo do 

ano 

Playing language games 
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo 

Ao longo do 

ano 

Karaoke  
EB de 

Gandarela 
2º Ciclo 

Ao longo do 

ano 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Clube de 
INGLÊS 
(EB da Mota) 

 
 

Pretende-se envolver os alunos em atividades de 

carácter essencialmente lúdico-pedagógico, que os 

induzam a aprender através da descoberta e lhes 

desenvolvam a autonomia, ao mesmo tempo que 

lhes permitem alargar os horizontes culturais e os 

motivam para o estudo da língua inglesa não como 

“mais uma disciplina”, mas como um meio para 

evoluir como alunos e como jovens na era da 

globalização. 

 

Objetivos 
✓ Desenvolver competências gerais 

através de técnicas e temáticas 
apelativas e motivadoras; 

✓ Progredir nas competências que 
conduzam a uma comunicação 
eficaz em Língua Inglesa; 

✓ Exprimir com alguma criatividade 
mensagens adequadas ao seu 
desenvolvimento linguístico; 

✓ Identificar regras do sistema e do 
seu funcionamento a partir de 
situações de uso; 

✓ Alargar a aprendizagem de 
vocabulário, apelando para as 
capacidades cognitivas, sócio 
afetivas e sensoriais; 

✓ Prover os alunos de uma 
variedade de recursos e ideias a 
utilizar na aprendizagem; 

✓ Experimentar atividades didáticas 
relacionadas com o ensino-
aprendizagem da língua inglesa; 

✓ Selecionar e consultar 
documentos de natureza diversa 
(dicionários, enciclopédias, 
gramáticas, Internet...) para 
recolher informação necessária á 
concretização de projetos de 
trabalho; 

✓ Apreender as diferenças e 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 8.º ano da Escola Básica da Mota 
 
Coordenador: Ana Correia 

Professor dinamizador: Ana Correia 

 
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Sacos do lixo pretos; Fita-cola; 
Cartolinas; Papel celofane vermelho; Papel de cenário; Fio de 
sediela; Ovos de chocolate; Chá, leite e açúcar; Copos de 
plástico; Fotocópias.  
 
(As especificidades como quantidades, dimensões, cores e 
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outras estarão discriminadas nas respetivas relações de 
necessidades.) 
 
 

semelhanças socioculturais entre 
a comunidade portuguesa e as 
comunidades de língua inglesa; 

✓ Compreender a relevância da 
língua inglesa na sua vida 
quotidiana, bem como na vida 
futura. 

ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta do empenho e desempenho dos alunos 
 
 
NOTA: Todas as atividades desenvolvidas partirão sempre de um 
trabalho de pesquisa e recolha de informações/ideias/imagens 
sobre as temáticas subjacentes e poderão ser ajustadas de acordo 
com sugestões feitas pelos alunos. 
 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Halloween 
-Concurso de decoração de abóboras 

E. B. 2,3 
Mota 

Todos os alunos do 
3º ciclo da escola 

De 29 a 31 de 
outubro 

Bonfire night  
-decoração da escola e partilha da 
história 

E. B. 2,3 
Mota 

Alunos inscritos no 
clube 

5 de novembro 

Thanksgiving 
- escrita de mensagens no poster: “I´m 
thankful for…”  

E. B. 2,3 
Mota 

Todos os alunos da 
escola 

22 de novembro 

Christmas 
-pesquisa sobre as tradições nos países 
de expressão inglesa 

E. B. 2,3 
Mota 

Alunos inscritos no 
clube 

Mês de dezembro 

St Valentine’s Day 
- troca de postais  

E. B. 2,3 
Mota 

Todos os alunos da 
escola 

14 de fevereiro 

St. Patrick’s Day 
-decoração da escola e “dress code” 
alusivo ao tema 

E. B. 2,3 
Mota 

Todos os alunos da 
escola 

18 de março 

Easter 
- caça aos ovos 

E. B. 2,3 
Mota 

Alunos inscritos no 
clube 

2 de abril 

Five o’clock tea 
- encenação do típico “Chá das 5” inglês 

E. B. 2,3 
Mota 

Todos os alunos da 
escola 

23 de abril 

Wall newspaper 
- Jornal de parede 

Sala 310 
E.B. 2, 3 
da Mota 

Alunos inscritos no 
clube 

Durante todo o 
ano 
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Clube de 
METEOROLOGIA 

 

As atividades a desenvolver, além das relacionadas com a 

recolha e análise dos dados recolhidos na estação 

meteorológica da Escola Básica da Mota, incidirão na 

divulgação de previsões meteorológicas. Será ainda feita 

a sensibilização da comunidade educativa para a 

problemática do aquecimento global e importância de 

serem tomadas medidas “glocais” que contribuam a 

minorar o problema. 

 

Objetivos 
✓ Reconhecer a 

importância da 
meteorologia para as 
atividades humanas. 

✓ Compreender os 
valores dos principais 
elementos do clima 
num quadro local, 
regional e nacional.   

✓ Promover uma 
educação ambiental 
para a 
sustentabilidade. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Escola Básica da Mota 
 
Coordenador: Gonçalo Paulico 

Professor dinamizador: Gonçalo Paulico 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Estação Meteorológica (existente), Papel 
Cenário, Tintas, Marcadores, Material de Escritório, Computador, 
Projetor, Colunas 
 

ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
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MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registos de participação, registos fotográficos/vídeo 
 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Recolha, tratamento e análise de 

dados meteorológicos. 

EB da 

Mota 

Alunos da Escola 

Básica da Mota 

Ao longo do 

ano 

Divulgação de previsões 

meteorológicas. 

EB da 

Mota 

Alunos da Escola 

Básica da Mota 

Ao longo do 

ano 

Ações “Glocais” de Combate ao 

Aquecimento Global 

EB da 

Mota 

Alunos da Escola 

Básica da Mota 

Ao longo do 

ano 
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Clubes de 
PROGRAMAÇÃO e 
ROBÓTICA 
x3 
(EBS de Celorico de Basto) 
(EB de Gandarela) 

(EB da Mota) 
 

 

 

Os vários tipos de linguagem de programação estão a ganhar uma 

importância crescente no mundo atual. Os benefícios de aprender 

a programar vão muito para além da parte técnica. O ensino de 

programação e robótica contribui para a formação integral das 

crianças e adolescentes em diferentes áreas, preparando-os para o 

futuro, na medida em que os alunos não estão a usar tecnologia, 

estão a criar a tecnologia. Neste clube, os alunos serão chamados 

a pensar, construir, programar e testar robôs com o objetivo de 

resolver problemas, preparando-os para os desafios do futuro. 

 

Objetivos 
✓ Desenvolver o 

pensamento crítico e 
analítico; 

✓ Aprimorar a resolução 
de problemas; 

✓ Intensificar o trabalho 
colaborativo; 

✓ Potenciar a 
criatividade. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos dos 2.º e 3.º CEB do Agrupamento 
(Funcionamento dos Clubes nas escolas EB da Gandarela, EB da 
Mota e EBS de Celorico de Basto) 
 
Coordenador: Pedro Pereira  

Professor dinamizador: Pedro Pereira 
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PARCERIAS: A definir depois de avaliar os recursos e vontades 
existentes no Agrupamento.  
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Computador(es); Robô(s); Materiais de 
desenho e construção de cenários. 
 

ORÇAMENTO/VERBA: A definir depois de avaliar os recursos 
existentes no Agrupamento.  
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Número de robôs e cenários construídos; número de robôs programados; satisfação/empenho 
demonstrado pelos discentes; bases e sinergias criadas no Agrupamento para o futuro do clube. 
 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Compreensão e assimilação do 
Pensamento Computacional 

Escolas do 
Agrupamento 

Alunos 2º e 
3º Ciclo 

1º Período 

Construção de robôs e cenários 
Escolas do 

Agrupamento 
Alunos 2º e 

3º Ciclo 
2º Período 

Programação de robôs 
Escolas do 

Agrupamento 
Alunos 2º e 

3º Ciclo 
2º Período 

Testes e monitorização dos 
resultados 

Escolas do 
Agrupamento 

Alunos 2º e 
3º Ciclo 

3º Período 
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Clube de 
TEATRO 
(EB da Gandarela) 
  

 
A expressão dramática é uma vertente do curriculum escolar que 
urge assumir e privilegiar, numa perspetiva contínua e sistemática. 
Consideramos que a expressão dramática tem uma utilidade 
inquestionável no desenvolvimento harmonioso do indivíduo, muito 
para além das outras formas de expressão, assumindo-se como 
uma área transversal de integração e intervenção cívica e cultural. 
Assim, por um lado, a criação de um espaço formal para a 
expressão dramática é um imperativo curricular que exige uma 
resposta dos professores e, por outro lado, o desejo de muitos 
alunos por esta área de múltiplas (con)vivências impõe a criação de 
condições que enquadrem, em contexto pedagógico, essas 
convivências. Numa espécie de confluência entre o útil e o 
agradável, assim se propõe o surgimento do Clube de Teatro.  
O Clube de Teatro estará aberto à participação de outros 
professores de qualquer área e vincula as suas iniciativas aos 
interesses dos alunos, bem como às necessidades emergentes do 
Plano Anual de Atividades, quando conciliáveis. 
O Clube de Teatro terá, antes de mais, uma orientação educativa e 
formativa e, só depois, lúdica e recreativa. Assim, inicia-se aqui 
uma viagem de descoberta do Eu, do Outro e do Mundo que nos 
rodeia, no sentido de podermos assumir plenamente a nossa 
identidade e representar a identidade do outro para, de algum 
modo, podermos agir/intervir, consciente e criticamente, sobre a 
realidade exterior, ajudando a compreendê-la e, se possível, a 
recriá-la. 

Objetivos 
✓ Fomentar o gosto pela 

representação dramática. 
✓ Perceber a expressão 

dramática como modo de 
comunicação com os 
outros. 

✓ Desenvolver capacidades 
expressivas através do 
corpo e da voz. 

✓ Reconhecer a estrutura 
do discurso dramático. 

✓ Identificar elementos 
cénicos. 

✓ Utilizar adequadamente 
recursos expressivos. 

✓ Desenvolver a 
criatividade em interação 
com os outros. 

✓ Desenvolver a autonomia 
e o sentido de 
responsabilidade. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos da Escola Básica da Gandarela 
 

 

Coordenador: Domingos Lopes de Carvalho  

Professor dinamizador: Domingos Lopes de Carvalho 
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PARCERIAS: Associação de pais e encarregados de educação 
  
RECURSOS NECESSÁRIOS: Humanos: Alunos, Professores, Assistentes operacionais, outros técnicos. 
Materiais: Palcos, Energia elétrica, água, mobiliário, adereços, roupa, material de propaganda, 
prémios e outros. 
  

ORÇAMENTO/VERBA: Financiamento somatório de todas as ações, pelo Agrupamento - 400 euros 
 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Questionários, Número de espetadores nas atividades (teatros, Workshops, outros), Número de 
participantes ativos e passivos. 
 
 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Curso de iniciação às práticas 
teatrais. 

Escola 
Básica de 
Gandarela 

Alunos de 2º e 3º 
Ciclo 

Todo o ano 

Halloween – Cortejo, encenação, 
concurso e comemoração da data. 

Campo da 
Feira de 

Gandarela 

Alunos: Jardim, 
1º, 2º Ciclo e 
comunidade 

31 de outubro de 
2018 

Manhã 

Natal – Sarau Cultural 
Escola 

Básica de 
Gandarela 

Alunos: Jardim, 
1º, 2º e 3º Ciclo 

14 de dezembro 
de 2018 
Manhã 

Natal – Sarau Cultural 
Escola 

Básica de 
Gandarela 

Toda a 
comunidade 

Escolar 

14 de dezembro 
de 2018 

Noite 

Participação no “Dia Mundial do 
Teatro” com a apresentação de uma 
performance, na biblioteca da 
escola. 

Escola 
Básica de 
Gandarela 

Alunos de 2º e 3º 
Ciclo 

27 de março 
2019 

Comemoração do “25 de abril”. 
Apresentação de peça de teatro 
Intitulada “Aula de Abril”.  

Escola 
Básica de 
Gandarela 

Alunos de 2º e 3º 
Ciclo 

24 de abril de 
2019 

Final do ano letivo 
“Gandarela Fashion” 

Escola 
Básica de 
Gandarela 

Toda a 
comunidade 

Escolar 

14 de junho 
Noite 
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Clube de 
TEATRO 
(EB da Mota) 
 

 

 
O teatro é uma aventura diferente, divertida e educativa. 
Os(As) atores(atrizes) podem representar num qualquer espaço 
do recinto escolar, num auditório, na rua ou mesmo num palco de 
um edifício chamado Teatro.  
O teatro é vida - antes, durante e depois de uma representação 
dramática. Esta engloba muita gente que trabalha arduamente 
para que o público que vem ao teatro se divirta, reflita e acima de 
tudo ria ou chore. Assim, há várias pessoas importantes que 
fazem nascer um espetáculo de teatro. Conhecê-las faz parte 
deste percurso, até porque elas desempenham importantes 
papéis. 
O teatro pode nascer dos livros e dos contos infantis e juvenis – 
com animação de contos e fantasias e dramatização dos mesmos. 
Mas, pode surgir da criação de pequenos textos dramáticos 
elaborados e criados pelos próprios alunos. A imaginação deles 
não tem limites! As opções e os caminhos serão os alunos a traçá-
los com a docente responsável. 
 
PÚBLICO-ALVO: Escola Básica da Mota: 
Alunos do 2.º e do 3.º CEB, Professores, Funcionários (AO, AA, …),  
Pais e Encarregados de Educação, Coordenação da Escola  
 

Coordenadora: Rita Maria Fernandes Rodrigues Dias 

Professora dinamizadora:  
Rita Maria Fernandes Rodrigues Dias 
 
PARCERIAS: Biblioteca do Agrupamento de Escolas de Celorico de 
Basto, Pais/Encarregados de Educação. As várias estruturas educativas 
(Clubes, Projetos, Concursos, Departamentos, etc.) e instituições locais 
(Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Celorico de Basto), etc. 
 
 

Objetivos 
✓ Apresentar o teatro como 

forma de expressão artística 
e cultural; 

✓ Fomentar o gosto pelo 
teatro; 

✓ Dinamizar a arte de 
representar; 

✓ (Re)Conhecer o texto 
dramático e as suas 
características vs. texto 
teatral; 

✓ Contactar com diferentes 
textos dramáticos e de outras 
tipologias, como contos; 

✓ Aperfeiçoar o domínio da 
Língua Portuguesa (leitura, 
expressão oral e expressão 
escrita); 

✓ Desenvolver gradualmente a 
expressividade, a colocação 
de voz e a expressão motora; 

✓ Criar textos (inter)pessoais 
para serem representados à 
Comunidade Escolar e/ou 
Educativa; 

✓ Respeitar normas básicas de 
convivência e de trabalho em 
grupo e opiniões;  

✓ Saber conviver e intervir, 
conhecendo-se a si e ao 
outro; 

✓ Desenvolver a 
responsabilidade, a 
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RECURSOS NECESSÁRIOS: 
Alunos, Professor(es) de qualquer área disciplinar, Assistentes 
Operacionais ou Técnicos, Palco(s), Guarda-roupa, Adereços, 
Mobiliário, Cenários, Tintas de várias cores, Papel, Fotocópias, Lápis de 
cor, de cera, …, Papel de cenário, Material de caracterização 
(maquilhagem, perucas, etc.), Água e luz(es) 

criatividade, o sentido 
estético e crítico;  

✓ Contribuir para o 
desenvolvimento da 
autoestima, da confiança e 
da autonomia. 

 
ORÇAMENTO/VERBA: A soma dos materiais necessários e a adquirir é de difícil cálculo, mas situar-se-á 
entre os 200 euros, no mínimo, e os 400 euros, no máximo. 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Questionários aos participantes e espectadores para aferição do grau de satisfação das atividades. Inquéritos 
sobre os temas/atividade(s) trabalhados e apresentados à Comunidade em geral 
 

Ações/Calendarização 

 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Criação do Cartaz divulgador   
Escola Básica da 

Mota 
Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo   

setembro de 2018 

Afixação do Cartaz de divulgação 
Criação de Ficha de Inscrição 

Escola Básica da 
Mota, Biblioteca  

Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo  

outubro de 2018 

Texto dramático vs. texto teatral: diferenças e 
características. 
Contacto com textos teatrais 

Sala 217 ou 218 
Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo 

outubro de 2018 

Práticas/Representações teatrais 
Dramatização de pequenas peças de teatro ou de 
contos adaptados 

Sala 217 ou 218 
Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo 

todo o ano 

Tema: “Dia Mundial da Televisão” 
Sala dos alunos 
(junto ao bar) 

Alunos de 2º  
e 3º Ciclo, 

Professores e AO 

21 de novembro de 
2018 

Tema: Natal  
Auditório da 

Escola 
Alunos, Professores 

e AO/AT 
14 de dezembro de 

2018 

Tema: “Dia dos Namorados” 
Átrio de entrada 

na escola 
Alunos de 2º  

e 3º Ciclo,  

14 de fevereiro de 
2019 

Tema: “Dia Mundial do Teatro” 
Salas de aula  

e Biblioteca da 
Escola 

Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo   

27 de março de 2019 

Tema: “Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor” 

Biblioteca da 
Escola e Sala de 

Professores 

Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo, 
Professores 

23 de abril de 2019 

Tema: “Dia da Europa” 
Recinto exterior 

da escola 
Alunos de 2º  
e/ou 3º Ciclo, 

Professores e AO 
09 de maio de 2019 

Dramatização de peça de teatro (Título a 
selecionar) 

Auditório 
da Escola 

Toda a  
Comunidade  

Escolar e Educativa 
14 de junho de 2019 
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Clube Europeu 
CELO(EU)RICO 
 

 

 
O recém-fundado Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto terá em 2018-2019 sede única na Escola Básica e 
Secundária de Celorico de Basto, devendo vir a desenvolver 
atividades dirigidas a todo o Agrupamento. 
O tema selecionado para os projetos a concurso no ano letivo 
2018/19 para a Rede nacional de Clubes Europeus é “Europa, casa 
da Democracia”. 
O Plano Anual de Atividades e o Regulamento do Clube estão em 
fase de construção e serão brevemente apresentados em versão 
completa e definitiva. 
 
Coordenadora: Ângela Lopes 

Professores dinamizadores: Isabel Torrão, e outros;  
Cristina Castro (participação ERASMUS+) 

 
 

Algumas Ações a desenvolver no âmbito do 
Plano de Atividades do Clube Europeu em 2018-

2019 
 
Constituição do Clube 
- Regulamento Interno 
-Plano de Atividades 
- Integração do PA do Clube no PAA do Agrupamento 
- Inscrição do Clube na Base de Dados da DGE – inscrição do Clube 
na Rede Nacional de Clubes Europeus (RNCE) 
 
Dinamização do Clube 
- Divulgação e inscrição de membros 
-Reuniões semanais entre os elementos do Clube Europeu: 
(Discussão de diferentes temáticas; produção e análise de textos; 
planificação e organização de atividades) 

Objetivos 

Das linhas 
orientadoras para o 
funcionamento dos 
Clubes Europeus 
✓ Criar entre os seus 

membros um verdadeiro 
espírito europeu de 
cidadania ativa e 
transmiti-lo aos outros 
membros da comunidade 
em que estão inseridos;  

✓ Promover, com o recurso 
a parcerias, ações de 
dinamização tendentes a 
uma melhor informação 

sobre: • A Europa 
(aspetos geográficos, 
históricos, culturais, 

económicos, etc.); • As 
Instituições Europeias 
(estrutura, 
funcionamento, objetivos, 

etc.); • Os Estados 
Membros da União 
Europeia e do Conselho 
da Europa (a vida política, 

social, cultural, etc.); • O 
património cultural e 

natural da Europa; • Os 
problemas com que se 
defronta a Europa 

contemporânea; • Os 
objetivos da integração 



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 35 

- Fomentar a articulação e estabelecer parcerias. 
 
Criação de um logotipo e de uma mascote 
 
- Concurso de Ideias 
 
Criação e dinamização da Página do Clube Europeu na Internet e 
redes sociais 
 
Participação no Concurso “Europa, Casa da Democracia”: 
- Atividades a desenvolver neste âmbito a divulgar brevemente 
 
Comemoração do Dia da Europa 
 

Elaborar e apresentar o Plano Estratégico de 
Internacionalização do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto 
 
 
Promoção da participação em projetos Etwinning 
 
Preparação de um projeto Erasmus + para 2019-2020 
 
Avaliação do cumprimento do PA do Clube 
- Relatório Final 

europeia; • Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos.  

✓ Contribuir para a 
compreensão do 
pluralismo europeu, nas 
suas semelhanças e nas 
suas diferenças;  

✓ Contribuir para a 
compreensão e tolerância 
recíprocas;  

✓ Contribuir para a tomada 
de consciência 
relativamente à 
interdependência 
europeia e mundial, e à 
necessidade de 
cooperação;  

✓ Contribuir para a criação 
do sentido de 
responsabilidade no que 
respeita à paz, aos 
direitos do homem e à 
defesa e conservação do 
ambiente e do património 
cultural. 
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Desporto 
Escolar  
atividade interna 
 

 

 

 
Objetivos 
✓ Envolver todos os alunos do 

agrupamento 
proporcionando-lhes 
oportunidades de prática de 
atividades físicas e 
desportivas ao nível 
extracurricular. 

✓ Contribuir para o combate 
ao insucesso e abandono 
escolar e promover a 
inclusão, a aquisição de 
hábitos de vida saudável e a 
formação integral dos 
jovens em idade escolar, 
através da prática de 
atividades físicas e 
desportivas. 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa do Agrupamento de 
Escolas de Celorico de Basto 
 
Coordenadores: Abílio Azevedo e João Varejão 

Professores colaboradores: Rui Silva, Paula Simões, Francisco 
Ferreira, Marta Vilela, Eliana Teixeira, Nélson Ribeiro, Gabriel 
Ferreira, Luís Heitor Marinho.  
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta, número de participantes 
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Ações/Calendarização 

* Atividade para os alunos que não participarem no corta-mato 

 ** Duas equipas (1+1) apuradas de cada escola (total - 3 masculinas e 3 femininas) 

** * Equipas apuradas das 3 escolas 

① - Esta atividade será aberta a toda a comunidade (alunos, pais, encarregados de educação, familiares, 

etc) em colaboração com o clube GD Agilde, seção de ténis de mesa e juntas de freguesia. 

Atividades 
 

Local 
 

Destinatários Calendarização 

Dia Europeu do DE – Corta-mato  
 

Atividades de Recreio * 

Celorico de Basto   2º,3º ciclos, Sec. 

28 setembro 
Todas as escolas do 

Agrupamento 
Todos os alunos 
do agrupamento 

Formação Juízes árbitros  
EB Mota, Gandarela e 
EBS Celorico de Basto 

Alunos inscritos  outubro 

Torneio Basquetebol 3x3  
Apuramento Taça DE – 7º ano 

EB da Gandarela 2º e 3ºciclos  1º Período 

Taça desporto escolar andebol 5 * *  
EB Mota, Gandarela e 
EBS Celorico de Basto 

Alunos do 7º ano novembro 

Final Taça desporto escolar - andebol  
Equipas apuradas ** 

EBS Celorico de Basto Alunos do 7º ano 28 de novembro 
(manhã) 

Torneio ténis de mesa  
Apuramento Taça DE – 7º ano 

EB da Mota 2º Ciclo e 7º ano 1º Período 

Golfe na Escola 
EBS Celorico de Basto Todos os alunos da 

EBS Celorico de Basto 
1.º, 2.º e 3.º 
Período 

Taça desporto escolar - atletismo** * 
EB Mota, Gandarela e 
EBS Celorico de Basto 

Alunos do 7º ano Janeiro e 
fevereiro 

Corta –mato regional - Guimarães Guimarães Alunos apurados fevereiro 

Final Taça desporto escolar - atletismo  
Equipas apuradas** * 

EBS Celorico de Basto Alunos do 7º ano  março 

Final CLDE Braga – Taça desporto escolar 
A confirmar Equipas apuradas 

7º ano 
A confirmar 

Torneio Badminton  EB da Gandarela 3º Ciclo  2º Período 

Torneio Badminton  EB da Mota 3º Ciclo 2º Período 

Torneio da “Páscoa” de ténis de mesa① 
Pavilhão da EB da Mota Comunidade 

educativa 
13 de abril 

Torneio ténis de mesa  EB da Gandarela 2º e 3º ciclos 3º Período 

Torneio futsal  EB da Mota 2º e 3º ciclos 3º Período 

Torneio andebol  EBS Celorico de Basto 2º ciclo 3º Período 
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FITescola  
 

 
A Escola é o meio privilegiado para a promoção de 

comportamentos saudáveis em crianças e adolescentes. A 

atividade física e a aptidão física são determinantes para 

a aprendizagem de hábitos saudáveis ao longo da vida. 

Com vista a educar e a estimular a população estudantil 

para uma melhor qualidade de vida, a FACULDADE DE 

MOTRICIDADE HUMANA e a DIREÇÃO-GERAL DA 

EDUCAÇÃO associaram-se para o desenvolvimento e a 

aplicação do FITescola®. O FITescola® tem como um dos 

objetivos avaliar a aptidão física e a atividade física de 

crianças e adolescentes. Para o efeito, integra uma 

bateria de testes dividida em três áreas, a Aptidão 

Aeróbia, a Composição Corporal e a Aptidão Muscular. 
O FITescola® é um aliado fundamental do professor de Educação Física 
que lhe vai permitir ajudar os seus alunos a serem fisicamente educados. 
A plataforma foi pensada para que o aluno conjuntamente com o 
professor, os amigos e a família possa adotar hábitos de vida saudáveis, 
contudo compete ao professor de educação física o papel central de gerir 
todo o processo para educar crianças e adolescentes a serem fisicamente 
ativos e a adotarem estilos de vida saudáveis. 

Objetivo  
✓ Avaliar e educar crianças e 

adolescentes acerca da 
aptidão física relacionada 
com a saúde, avaliando três 
componentes de aptidão 
física considerados 
importantes pela sua 
estreita relação com a 
saúde em geral e com o 
bom funcionamento do 
organismo. 

 
Dinamizadores: Eliana Teixeira* e outros professores de Educação 

Física 

*Participa na Oficina de Formação “A Plataforma FITescola® como 
instrumento de apoio ao desenvolvimento da Aptidão Física dos Alunos 
na disciplina de Educação Física e no Desporto Escolar” 
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Programa 
ECO-ESCOLAS 
Candidatura x3 
(EBS de Celorico de Basto) 
(EB de Gandarela) 

(EB da Mota) 
 

 

 
A planificação e implementação dos 7 passos da 
metodologia do Programa Eco-Escolas é o tronco comum a 
todas as escolas que hasteiam ou pretendem (como é o 
caso) vir a hastear a Bandeira Verde. 
As atividades a desenvolver serão enquadradas num plano 
de ação que aborde os temas base Eco-Escolas (Água, 
Resíduos, Energia) e um dos temas do ano (A Floresta).  
 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa da EBS Celorico de Basto  

Coordenador: Vítor Costa 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa da EB de Gandarela  

Coordenador: Vítor Tavares 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa da EB da Mota  

Coordenador: Gonçalo Paulico 

Objetivos 
✓ Promover uma educação 

ambiental para a 
sustentabilidade. 

 
PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associação Bandeira Azul da Europa, Centro de 
Saúde de Celorico de Basto, Rotary Club de Celorico de Basto  
 
RECURSOS NECESSÁRIOS: 
Papel Cenário, Tintas, Marcadores, Material de Escritório, Computador, Projetor, Colunas  
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MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registos de participação 
 
 

Ações/Calendarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Destinatários Calendarização 

Vamos…encher o garrafão Comunidade Educativa Ao longo do ano 

Vamos … proteger a floresta autóctone Alunos do terceiro ciclo Primeiro e Segundo Período 

Vamos…separar Comunidade Educativa Primeiro e Segundo Período 

Vamos…criar Segundo e terceiro ciclo Ao longo do ano 

Vamos…cultivar Segundo e terceiro ciclo Segundo e terceiro período 
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Projeto SOBE 
(Projeto Escovar) 
 

 
 

 

 A vocação do projeto SOBE é fazer com que a integração da 

temática da saúde oral nos currículos escolares se torne 

inevitável, permitindo abordar os diferentes temas de uma forma 

mais rica, competente e eficaz. Escovar os dentes com um 

dentífrico fluoretado é considerado, hoje em dia, um dos meios 

mais eficazes na prevenção da cárie dentária. Se este método for 

efetuado nos Jardins de Infância e nas Escolas, estamos a 

contribuir para alterar os hábitos das crianças do Agrupamento e 

fazer com que tenham dentes saudáveis a vida inteira. 

 

Na sequência do 
desenvolvimento do Programa 
de Promoção da Saúde Oral, o 

Projeto SOBE definiu como 
objetivo central conceber e 

executar estratégias de 
promoção da leitura e da 

escrita, bem como, através das 
suas Bibliotecas, aumentar a 
qualidade da divulgação e da 

informação no universo das 
escolas. 

Objetivos 
✓ Aumentar a qualidade da 

informação sobre saúde 
oral e alimentação 
saudável; 

✓ Consciencializar as famílias 
para a importância desta 
área da saúde; 

✓ Fazer a prevenção precoce 
da saúde oral, junto das 
crianças; 

✓ Promover a aquisição de 
competências no âmbito 
da Educação para a Saúde 
Oral; 

✓ Manter a prática da 
escovagem diária dos 
alunos do JI e 1º ciclo no 
Agrupamento de Escolas 

Destinatários: Crianças e alunos do 1.º Ciclo 
 
Calendarização:  
outubro (Mês Internacional das Bibliotecas Escolares)  
e março (Semana da Leitura) 

 
Parcerias: 
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Metodologia/Operacionalização 

O projeto desenvolve-se em articulação com as educadoras, os professores titulares de turma, as 

professoras bibliotecárias e a enfermeira a aplicar o PNSE e PNSO, Adélia Maria Neno Vilares Freitas 

e organizar-se-á da seguinte forma: 

- Distribuição, ao longo do mês de outubro/novembro, de um kit de escovagem a todas as crianças 

do pré-escolar e 1º ciclo; 

- Leitura e exploração de uma história do livro “A que sabe esta história” de Alice Vieira e respetiva 

receita no mês de outubro e Semana da Leitura; 

- Distribuição do calendário de escovagem para cada grupo/turma; 

- Reforço das competências da saúde oral, através do projeto PES. 

 

Atividades a desenvolver * 

- Escovagem diária; 

- "Bons livros provocam os melhores Sorrisos" - Partilha de leituras envolvendo a saúde oral– outubro (Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares) e março (Semana da Leitura) 

- Ações de formação com método demonstrativo sobre saúde oral aos professores e alunos; 

- Flyer elaborado com a colaboração das crianças/alunos, de sensibilização aos pais sobre saúde oral e 

alimentação saudável; 

- “Melhores momentos” – recolha fotográfica; 

- Divulgação do Projeto através dos meios de comunicação do Agrupamento. 

 

Impactos 

- Promover a aquisição de competências no âmbito da Educação para a Saúde;   

- Promover hábitos de leitura; 

- Incentivar/reforçar hábitos de higiene oral e alimentação saudável; 

- Que até 2019, todos as crianças e alunos do 1º ciclo do ensino básico escovem os dentes, de forma correta, 

1x/dia na escola. 

 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

- Aplicação de questionários sobre hábitos de higiene oral e alimentação saudável; 

- Preenchimento de formulários para avaliação de atividades / identificação de boas práticas; 

- Observação direta; 

- Aplicação de grelhas de observação da motivação /participação dos alunos em atividades de leitura; 

- Aplicação semestral de questionários/tratamento estatístico para avaliar o impacto do projeto;  

- Elaboração de relatório final. 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Plano Nacional 
de Cinema 
 

 

 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da 

Presidência do Conselho de Ministros, através dos Gabinetes do 

Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério da Educação, pelo 

Gabinete do Secretário de Estado da Educação, operacionalizada 

pela Direção-Geral da Educação (DGE), pelo Instituto do Cinema e 

Audiovisual (ICA) e pela Cinemateca Portuguesa – Museu do 

Cinema (CP-MC). 

 

Objetivos 
✓ implementar a literacia 

para o cinema junto do 
público escolar e divulgar 
obras cinematográficas 
nacionais, nos termos do 
artigo 23º da Lei nº 
55/2012, de 6 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 
28/2014, de 19 de maio. 

✓ formar públicos escolares 
para o cinema, garantindo-
lhes os instrumentos 
básicos de «leitura» e 
compreensão de obras 
cinematográficas e 
audiovisuais, despertando 
nos jovens o prazer para o 
hábito de ver cinema ao 
longo da vida, bem como a 
valorização do cinema 
enquanto arte, junto da 
comunidade educativa. 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa do Agrupamento de 
Escolas de Celorico de Basto 
 
Coordenadora: Sandra Fontarra 

Professores dinamizadores: Amélia Tonet, Ana Teresa Veiga Lopes, 

Guiomar Moreira, Rita Dias, Sandra Fontarra, Vítor Tavares. 

PARCERIAS: Biblioteca Municipal de Celorico de Basto Prof. Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa, Cineclube de Fafe (cuja interlocutora é a 
professora Leonor Castro) e articulação permanente com as Bibliotecas 
Escolares do Agrupamento. 

 

 

ORÇAMENTO/VERBA: A especificar 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Material de projeção, auditórios da escola ou cedidos pelas parcerias, filmes 

das Bibliotecas Escolares, emprestados por particulares e cedidos pela Equipa Nacional do PNC nas sessões 

do “Cinema está à tua espera”. Tempos de crédito e da componente não letiva da equipa que dinamiza o 

Plano Nacional de Cinema. 
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MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Elaborar e enviar um levantamento de alunos envolvidos em atividades (final do 1.º período) e um relatório 

final, até finais do mês de junho para a Equipa Nacional do Plano Nacional do Cinema, do qual constem: - 

Plano de Atividades desenvolvido (equipa de professores e alunos participantes/envolvidos; presença de 

docentes em Ações de Formação sobre Literacia Fílmica e/educação cinematográfica; breve síntese de 

atividades realizadas a nível de escola e/ou fora da escola, com destaque para filmes visionados); - Principais 

Constrangimentos sentidos; - Sugestões para um próximo ano letivo. 

 

Ações/Calendarização 

 

 

 

 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

O cinema como ação estratégica do 

conhecimento – visionamento de um 

filme/excerto de filme em aula/parte de 

aula, com preenchimento de guião de 

exploração. 

Sala de aula 

Pré-escolar, 1º 2º  

e 3º CEB e 

secundário 

Ao longo do ano 

letivo, sempre que 

oportuno/solicitado 

O cinema e a literatura – versões 

cinematográficas de grandes obras 

literárias 

Auditórios do 

Agrupamento e 

salas de aula 

2º e 3º ciclos e 

Secundário 
Uma vez por mês 

O cinema e a sua história – visionamento 

de clássicos determinantes da história do 

cinema. Exposição de trabalhos 

Auditórios do 

Agrupamento 
Elementos do 

Clube de Cinema 
3º período 

Sessões de cinema  

«O Cinema está à tua espera»  

Auditório do C.C. 

Prof. Dr. Marcelo 

Rebelo de Sousa 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Novembro, Fevereiro, 

Abril  

Realização de uma reportagem “A vida na 

Escola” (dinamizada pelo Prof. Vítor Tavares) 

EB de Gandarela 
7º F Outubro a abril 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 

Projetos 2018 

 
 
 

Projeto 
CAMÉLIAS 
 

 

 

Celorico de Basto celebra anualmente a Festa Internacional das 

Camélias e assume a Camélia como imagem de marca do 

Município. A Escola Básica da Gandarela continua a associar-se, 

convidando todos os alunos e restante comunidade educativa a 

participar, tendo, em particular, enquadrado nos Domínios de 

Autonomia Curricular (de 5º e 7º anos) o Projeto das Camélias 

intitulado, em 2018-2019, “A Dança da Camélia”.  

Este projeto culminará com o desfile de março, pelas ruas da vila de 

Celorico de Basto. Nessa altura do ano, as Camélias tornam-se 

verdadeiras rainhas, pela sua simplicidade e regularidade 

geométrica, cor, perfeição e delicadeza. 

 

Objetivos 
✓ Dar a conhecer as 

Camélias - património 
natural de Celorico de 
Basto; 

✓ Sensibilizar os alunos 
para a preservação da 
natureza e do meio que 
os rodeia; 

✓ Desenvolver nos alunos a 
autonomia, capacidade 
de colaboração e de 
ajuda entre pares; 

✓ Promover a participação 
em atividades de índole 
cultural; 

✓ Estimular o gosto pela 
arte em diferentes 
contextos; 

✓ Apoiar a experimentação 
artística; 

✓ Desenvolver o sentido 
estético e a criatividade; 

✓ Fomentar a 
interdisciplinaridade. 

PÚBLICO-ALVO: Toda a comunidade escolar da Escola Básica da 
Gandarela 
 
Coordenador: Alfredo Carvalho 

Professores dinamizadores:  

Alfredo Carvalho; Carina Vasconcelos; Adelaide Novais;  

Diretores de Turma e professores de Educação Visual e de 

Educação Tecnológica 

 

PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto  
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RECURSOS NECESSÁRIOS: O necessário à realização de trajes e adereços para o desfile (tecidos, 

ráfia, cartolinas, papel de seda, corda, cola, tshirts, leggings e outros), gentilmente cedido pelo 

Município. 

ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta, Questionários 

 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades Local Destinatários Calendarização 

Apresentação, divulgação e 

sensibilização para participar no 

Projeto  

E.B. 

Gandarela 

Professores do 

5.º e 7.º ano 

Ao longo do 1.º 

Período 

Apresentação e promoção para a 

Festa das Camélias (Divulgação – 

Rota das Camélias a Norte de 

Portugal) 

E.B. 

Gandarela 

Comunidade 

Educativa 

Ao longo do 1.º 

Período 

Elaboração e preparação dos trajes 

e adereços 

E.B. 

Gandarela 

Professores e 

alunos 

Ao longo do 2.º 

Período 

Participação no Desfile da Festa 

Internacional das Camélias em 

Celorico de Basto 

Celorico de 

Basto 

Comunidade 

Educativa 
2.º Período 

Exposição e mostra de trabalhos na 

escola elaborados pelos alunos 

 “Ao redor das Camélias”  

E.B. 

Gandarela 

Comunidade 

Educativa 
3º Período 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 
 

Projeto 
COMUNICAR 
 

 

 
Congregando alunos, professores de Português e 
Bibliotecas Escolares, o projeto visa, acima de tudo e em 
traços gerais, contribuir para o aperfeiçoamento 
reflexivo da capacidade de comunicação dos alunos, 
interligando competências de oralidade, leitura e escrita. 
A sua exteriorização e partilha com a comunidade 
escolar poderá passar, numa fase inicial, pela criação de 
um espaço digital, sendo de ponderar, com o seu 
desenvolvimento, a criação de novas formas de 
exposição dos trabalhos desenvolvidos. 
 

Objetivos 
✓ Desenvolver a 

comunicação oral e 
escrita, promovendo níveis 
de literacia crescentes dos 
alunos, numa perspetiva 
transversal de cidadania; 

✓ Aprofundar o 
conhecimento da Língua, 
como objeto de 
conhecimento (aspeto 
cognitivo), de 
comunicação (aspeto 
pragmático-social) e de 
fruição (aspeto 
lúdico‐afetivo); 

✓ Promover a educação 
não‐formal e entre pares, 
contribuindo para a 
corresponsabilização dos 
jovens na participação, 
dinamização e organização 
de iniciativas; 

✓ Valorizar vivências 
artísticas no quotidiano 
escolar, com o intuito de 
promover o entendimento 
das tradições de outras 
culturas e de valorizar a 
construção da identidade 
pessoal e social dos 

PÚBLICO-ALVO: Alunos; comunidade escolar 
 
Coordenadora: Leonor Castro 

Professores dinamizadores: Ana Paula Gonçalves, Mário Sousa, 

Rosalina Sousa, Virgínia Alves, Professoras Bibliotecárias 

Endereço de e-mail: comunicar.agrcbt@gmail.com 

Parcerias: Oficina de Escrita Criativa, PNC 

RECURSOS NECESSÁRIOS: a definir 
ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: a definir 
 
As atividades serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, por 
sugestão/orientação dos professores de Português e Bibliotecas 
Escolares e/ou por iniciativa dos alunos após divulgação do Projeto. 

mailto:comunicar.agrcbt@gmail.com
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ATIVIDADES E DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS/ CALENDARIZAÇÃO: 
 
Li e gostei Neste espaço, os alunos poderão ver publicadas as suas 

recensões/ impressões de leitura, podendo estas ser de leituras 

espontâneas ou resultado do projeto individual de leitura que integra a 

disciplina de Português e cujos professores entendam, depois de 

devidamente corrigidas, encaminhar, privilegiando leituras do PNL. 

Vi e gostei Semelhante à rubrica anterior, divulgará impressões de 

alunos relativamente a filmes que tenham visualizado, privilegiando os 

que integram o Plano Nacional de Cinema.  

Entrevista Como indica a designação da rubrica, será um espaço onde 

se publica uma série de entrevistas a desenvolver aos diferentes 

membros da comunidade educativa, motivadas por 

temas/acontecimentos diversos. 

Crónica Uma vez que este é um tipo de texto que integra o programa 

de Português (como acontece, de resto, com praticamente todas as 

tipologias propostas para desenvolver no projeto), os alunos poderão 

ser estimulados/ desafiados a escrever uma crónica segundo a sua ótica 

de adolescentes/ jovens. 

alunos; 
✓ Fomentar o 

desenvolvimento de uma 
cidadania ativa, crítica e 
refletida, que responda 
aos desafios da sociedade; 

✓ Concretizar, 
progressivamente, um 
projeto sócio-
construtivista de 
(co)construção 
colaborativa entre todos 
os intervenientes, com 
uma estratégia centrada 
num processo reflexivo 
antes, durante e após a 
ação. 

Poesia Neste espaço, estarão contemplados dois tipos de publicação: ora poemas escritos pelos alunos, ora 

a divulgação de poemas/poetas, quer dos que integram os programas, quer de outros, como forma de 

despertar o interesse pela poesia e alargar o conhecimento a novos nomes (de literatura portuguesa e/ou 

estrangeira). 

Conto A ideia é preencher esta rubrica com pequenos contos que os alunos elaborem (por exemplo, em 

Oficina de Escrita Criativa ou autonomamente), ou, se/quando não houver originais, dar a conhecer 

pequenos contos, privilegiando autores que integram o Plano Nacional de Leitura. 

Ilustração Tendo presente que comunicar é um processo que não se opera exclusivamente através de textos 

verbais, este espaço pretende dar visibilidade a trabalhos de alunos que gostem e tenham aptidão para o 

desenho, podendo acontecer separadamente ou como ilustração de textos de colegas. Nota: este espaço 

poderia ser brevemente “inaugurado” com um concurso para a criação do logótipo do Projeto Comunicar. 

Flash Atendendo a que os alunos gostam de tirar fotografias, esta rubrica alojará fotografias tiradas por eles 

ou outros elementos da comunidade educativa a paisagens, animais, objetos…  

Aprendi que... Neste espaço, espelhar-se-á a ótica dos alunos a respeito de alguma 

aprendizagem/conteúdo que lhe tenha despertador mais interesse, independentemente da disciplina. A 

partilha de aprendizagens pode constituir um estímulo a que novas se processem. 

Em Celorico A escola não deve estar desligada do meio no qual se insere, pelo que esta rubrica será 

divulgação de diversos aspetos que constituem a identidade da terra e das gentes, como lendas, 

monumentos, personalidades, tradições... 

Curiosidades (Comunicar pelo mundo) Como indica o título, será um espaço dedicado à divulgação de 

algumas curiosidades, nomeadamente de aspetos relacionados com a comunicação pelo mundo. 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Projeto LER+ com os 
pequeninos 
“A magia das palavras” 
 

 

 

Objetivos 
✓ Promover os objetivos do 

Plano Nacional de Leitura 
junto das famílias 

✓ Criar oportunidades de 
leitura e contacto com os 
livros 

✓ Favorecer o gosto pela 
leitura e pelos livros em geral 

✓ Promover a leitura como 
fator de desenvolvimento 
individual e social 

✓ Alargar e diversificar ações 
promotoras da leitura em 
contexto escolar e familiar 

✓ Favorecer a atenção e 
concentração 

✓ Favorecer a criatividade no 
domínio da expressão 
plástica 

✓ Promover a criatividade no 
âmbito da expressão 
dramática 

✓ Promover uma estreita 
relação e colaboração entre 
as bibliotecas escolares e a 
Biblioteca Municipal. 
 

Coordenador(es):  

Professoras Bibliotecárias e Biblioteca Municipal 

Professor(es) colaborador(es):  

Educadoras de Infância; Técnica da BM 

 

Ações/Calendarização 

 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Requisições de livros; Registos das crianças; Observação dos 
alunos no contacto com os livros; Autoavaliação da técnica da 
Biblioteca Municipal 

Atividades Destinatários Calendarização 

Contar histórias  Crianças 
Ao longo do 
ano,  

Requisitar livros Crianças Ao longo do ano 

Recolha de registos 
feitos pelas crianças 

Educadoras de 
Infância 

Ao longo do ano 

Explorar títulos Crianças Ao longo do ano 

Exposição de 
trabalhos das sessões 

Comunidade 
Escolar 

Semana da 
leitura 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 50 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 
 

Projeto PES 
Promoção e Educação para 
a Saúde 
 

 

 

Objetivos 
✓ Promover estilos de vida 

saudável; 
✓ Aumentar a literacia em 

saúde; 
✓ Desenvolver 

competências sociais e 
emocionais. 

PÚBLICO-ALVO: comunidade escolar 
 

Coordenadora: Paula Simões 

Professores dinamizadores: Paula Simões, Carmo Batista, Susana 
Ribeiro, Gabriel Ferreira, Isaura Leite, Rosa Pinto e Manuel 
Joaquim Silva 
 
PARCERIAS: Saúde Escolar- Adélia Freitas, Ana Camisa e Vanessa, 
GNR - Escola Segura, Bombeiros Voluntários CBT, UCC Mãos 
Amigas, Rotary Clube Celorico de Basto, Dr. Jorge Jorge e 
Universidade do Minho; BECRE; Câmara Municipal de Celorico de 
Basto. 
 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Grelhas de observação; Questionários; Observação direta; Relatórios dos grupos de trabalho; 
Artigos de opinião e Relatórios. 
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AÇÕES/CALENDARIZAÇÃO: 

 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

1-Educação Alimentar e atividade física 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos do 

Agrupamento 
Ao longo do ano 

1.1-PASSE 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos do Pré- 

escolar e 1.º Ciclo 
Ao longo do ano 

1.2- Dia Mundial da Diabetes 
Agrupamento 

Celorico 
Comunidade 

Educativa 
14 de novembro   

1.3- À mesa do pequeno-almoço 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos do Pré- 

escolar e 1.º Ciclo e 
2.º Ciclo 

1º e 3º período  

1.4- Dia Mundial da Saúde Oral 
Agrupamento 

Celorico 
Comunidade Escolar 20 de março 

1.5-Cheque Dentista 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos do 

Agrupamento  
Ao longo do ano 

1.6- Saúde Oral Bibliotecas Escolares 
(parceiro) 

Agrupamento 
Celorico 

Alunos do Pré- 
escolar e 1.º Ciclo 

Ao longo do ano 

 2-Afetos e Educação para a Sexualidade / 
PRESSE 

Agrupamento 
Celorico 

Alunos do 
Agrupamento  

Ao longo do ano 

3-Comportamentos aditivos e 
dependências  

Agrupamento 
Celorico 7.º, 10º ano e CEF 

Ao longo do 
Ano 

4-Saúde Mental e Prevenção da Violência. 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos 4º,6º,9º ano Ao longo do ano 

4.1- Projeto piloto Crescer Saudável - aulas 
de yoga 

Agrupamento 
Celorico 

Alunos 1º do Centro 
Escolar de Celorico e 
3.º e 4.º ano do 
Centro Escolar Fermil 

Quinzenal  

4.2-Cidadão Nobre nas Escolas (recolha de 
tampinhas) 

Agrupamento 
Celorico 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
Ano 

5-Ambiente seguro e saudável. 
Agrupamento 

Celorico 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
Ano 

5.1-GIA- Gabinete de Informação e Apoio 
ao Aluno 

Agrupamento 
Celorico 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do ano 

6. Literacia para a saúde. 
Agrupamento 

Celorico 
Comunidade 
Escolar  

Ao longo do ano 

6.1- Ações de Educação para a Saúde 
dirigidas aos Docentes no âmbito da saúde. 

Agrupamento 
Celorico 

Professores do 1.º e 
2.º ciclo e PES 

1º Período 

6.2 - Ações de Educação para a Saúde 
dirigidas aos Pais/ Encarregado de 
Educação no âmbito da saúde. 

Agrupamento 
Celorico Encarregados de 

Educação 
Ao longo do ano 

6.3 - Rastreio da visão 
Agrupamento 

Celorico 
Alunos do 1.º ano 2.º Período  
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6.1- Ações de Educação para a Saúde dirigidas aos Docentes no âmbito da saúde. 

Entidade Formadora: Centro de Formação de Basto 

Título: Gestão de competências sociais e emocionais nos 1º e 2º ciclos 

Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-100630/18 

Modalidade: Curso de Formação 

Número de Horas: 12 presenciais 

Período de realização: de 29 de outubro a 19 de novembro 

Local de realização: EBS de Celorico de Basto 

Formadora: Liliana Sofia Oliveira Ribeiro 

Destinatários: Professores dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

Conteúdos 

• Emoções e sentimentos. 

• A ligação entre as emoções e os comportamentos das crianças. 

• Técnicas de promoção de competências de gestão emocional na s crianças. 

• Competências sociais e pessoais facilitadoras do relacionamento interpessoal. 

• Técnicas de escuta ativa e promotoras do conhecimento dos outros. 

• Técnicas de análise e de resolução de problemas/conflitos. 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Projeto de LEITURA: 

“Biblioteca e Leitura 
na mesma altura” 
 

 

 

Exploração de obras adequadas às motivações dos 

alunos, que lhes permitam ser capazes de debater as 

ideias principais transmitidas pelo autor, criar relações 

intertextuais e desenvolver a capacidade de organizar 

sequências de factos. 

 

Diagnóstico/ 
Contextualização 
Das 8 turmas de 2º ano, 5 não 
atingiram a meta de sucesso 
definida para o ano de 
escolaridade. Com este 
projeto pretende-se criar uma 
dinâmica de articulação entre 
a sala de aula e a biblioteca 
escolar de modo a criar as 
condições necessárias para 
que os alunos do 3.º ano 
sejam leitores cada vez mais 
competentes e, 
consequentemente, melhores 
alunos. 

 

Objetivos 
Fortalecimento de hábitos de 
leitura e ampliação da 
compreensão leitora. 

Destinatários: Alunos do 3.º ano do Agrupamento 
 
Dinamização: Bibliotecas Escolares 

 
Calendarização: Quinzenalmente de outubro a maio 
 

Metodologia/Operacionalização: 
O projeto dependerá sempre da articulação entre os professores 
titulares de turma e as professoras bibliotecárias e organizar-se-á da 
seguinte maneira: 
- Apresentação dos projetos às professoras titulares de turma para 
aprovação (o projeto será discutido e, se necessário, adaptado às 
necessidades de cada turma); 
- Definição das diferentes atividades a desenvolver, sempre em 
articulação com o currículo e de modo a acompanhar as 
aprendizagens efetuadas em contexto de sala de aula;  
- Discussão do projeto, retificação (se necessário) e posterior 
aprovação do mesmo. 
 
MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
Aplicação de questionários através do Plickers 
N.º de requisições efetuadas nas bibliotecas  
No final de cada período será feita uma reunião entre as professoras bibliotecárias e as 
professoras titulares de turma para avaliar o projeto e proceder aos acertos necessários. 
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Ações 
 
Leitura de obras completas de diferentes géneros com possibilidade de trabalhar diferentes tipologias 

textuais:  

- Pretende-se que as leituras sejam feitas de modo integral: 

- Para cada obra serão definidas atividades que poderão ser de pré-leitura (antecipação da leitura), leitura 

(compreensão da leitura) e/ou de pós-leitura [algumas atividades a desenvolver: textos com lacunas; 

ordenar frases de acordo com a ordem dos acontecimentos;  

Desenvolvimento de atividades lúdicas relacionadas com as obras; 

- Criação de uma árvore da leitura que deverá crescer ao longo do ano com as leituras dos alunos (cada 

aluno receberá um conjunto de folhas que colocará na árvore ao longo do ano: cada folha poderá conter 

alguma coisa relacionada com as leituras feitas; 

- Dinamização de uma comunidade de leitores (no final de cada período, os alunos poderão juntar-se na 

biblioteca para trocarem impressões sobre as leituras feitas.  

 

Impactos 
 
No final do ano, 75% dos alunos serão capazes de extrair e reter a informação essencial de uma obra.  

No final do ano, 90% dos alunos deverão ter lido 9 livros requisitados na biblioteca escolar. 

No final do projeto, 75% dos alunos terão requisitado livros, de forma voluntária, na biblioteca da escola. 
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Projeto  
“Todos juntos podemos 
ler e (re)descobrir” 
 

 

 

Objetivos 
✓ Promover a inclusão de 

todos os alunos nas 
atividades desenvolvidas 
na BE;  

✓ Promover competências e 
desenvolvimento de 
aprendizagens tais como 
a promoção do 
comportamento pró-
social ou de 
competências de literacia 
emergente. 

✓ Melhorar a autonomia e 
funcionalidade dos alunos 
em contextos 
diversificados;  

✓ Promover a interação 
entre a linguagem verbal, 
pictórica e outras; 

✓ Apoiar a descodificação 
de textos. 

Coordenadora: Helena Pinto 

Professores colaboradores: José Freitas (Coordenador do 
Departamento de Expressões); Irene Gonçalves (Conselho 
Curricular de Educação Especial), Ana Maria Costa (Psicóloga 
Escolar); Adelaide Novais, Ana Maria Rodrigues – professoras 
bibliotecárias. 

Ações 
 

Atividades 

Narração/audição de histórias no espaço da biblioteca/sala de 
aula/Biblioteca Municipal; 

Elaboração de livros personalizados e temáticos; 

Ilustração de histórias a partir dos livros lidos; 

Leitura de e-books; 

Criação de histórias em formato multimédia; 

Reconto de histórias através de imagens/palavras-chave; 

Tradução de livros em linguagem simbólica; 

Criação de um final diferente para uma história; 

Criação de histórias inéditas e adaptadas com recurso a 
símbolos e a outros formatos acessíveis; 

Participação no projeto SOBE; 

Interação com o Serviço Educativo da Rota do Românico 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Indicadores de desempenho: Interesse e empenho na realização das atividades; Cooperação na 
execução dos diferentes materiais 
Instrumentos de avaliação: Ficha on-line de avaliação das atividades; Trabalhos realizados; 
Registos de observação 
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Projeto de 
Voluntariado e 
Solidariedade 

“Se amo, dou…” 
 

 

 

O Projeto “Se Amo, Dou…” terá como finalidade a prática 

de voluntariado como forma de fazer crescer na 

comunidade escolar o espírito de interajuda e 

solidariedade, baseada nos afetos.  

Irão ser realizadas várias atividades com base no 

trabalho colaborativo envolvendo toda a comunidade 

educativa. 
 

Objetivos 
✓ Cativar os alunos para 

ações de voluntariado e 
sensibilizá-los para a sua 
importância;  

✓ Incutir nos alunos 
atitudes de solidariedade, 
fraternidade e educação 
para os valores; 

✓ Combater a exclusão 
socioeconómica;  

✓ Desenvolver as 
competências sociais;  

✓ Despertar na comunidade 
escolar a afetividade. 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade educativa da Escola Básica da 
Gandarela e, se possível, Centro Escolar da Gandarela. 
 
Coordenadora: Cristina Castro 

Professora dinamizadora: Cristina Castro 

 
PARCERIAS: a definir 
Ações/Calendarização: a definir 
RECURSOS NECESSÁRIOS: a definir 
ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Os resultados alcançados poderão ser visíveis não só no sucesso escolar, mas também a nível do 
sucesso educativo.  
Será criado num espaço da escola (Biblioteca, por exemplo), um livro de depoimentos onde alunos, 
professores e auxiliares educativos podem registar tudo o que espelhe resultados práticos do clima 
de afeto e solidariedade criado por atividades que se inscrevem nesta prática de voluntariado. 
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Projeto de 
Voluntariado e 
Solidariedade 
(EB da Mota) 
 

 

 

Este projeto visa melhorar a comunicação e o uso da 

linguagem, combater alguma discriminação, fomentar 

a escola que inclui e mobilizar todo o espaço 

envolvente. 

Objetivos 
✓ Identificar fragilidades e 

ameaças aos valores; 
✓ Assumir valores e gestos do 

amor na vida de cada um; 
✓ Comprometer-se na 

construção de uma 
sociedade mais justa, 
humana e responsável; 

✓ Proceder à inclusão da 
opinião dos pares para 
melhoria e aprofundamento 
de saberes; 

✓ Valorizar a entreajuda. 

 
PÚBLICO-ALVO: Comunidade educativa da Escola Básica da 
Mota 
 
Coordenadora: Ilda Rosa Teixeira 

Professora dinamizadora: Ilda Rosa Teixeira 

 
PARCERIAS: Centro de saúde; Comércio local,… 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Papel de cenário; Cartolinas; Lápis de 
cor 
ORÇAMENTO/VERBA: a definir 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação direta 
 

Ações/Calendarização 
 

 

 

 

 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

“Teia da amizade” 
Escola 

Alunos A definir 

Abraços de graça 
A 

definir 
Alunos e outros A definir 

Outras … 
A 

definir 
Alunos e Enc. 

Educação 
Ao longo do ano 
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Participação 

em Concursos 
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CANGURU 
MATEMÁTICO SEM 
FRONTEIRAS 
 

 

 

O Concurso "Canguru Matemático" contribui para a 

popularização e promoção da matemática nos jovens. O 

Concurso é para TODOS os alunos!  

  

Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 

✓ Resultados sociais 

Prestação de serviço 
Educativo 

✓ Monitorização e avaliação de 
aprendizagens 

 

Objetivos do concurso: 

✓ Estimular o gosto e o estudo 
pela Matemática. 

✓ Atrair os alunos que têm 
receio da disciplina de 
Matemática, permitindo que 
estes descubram o lado lúdico 
da disciplina. 

✓ Tentar que os alunos se 
divirtam a resolver questões 
matemáticas e percebam que 
conseguir resolver os 
problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito 
recompensadora. 

✓ Aumentar todos os anos o 
número de participantes no 
concurso a nível nacional e 
tentar atingir as cotas de 
participação de outros países. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 3.º CEB e do Ensino Secundário (Cursos 
Científico-Humanísticos) do Agrupamento de Escolas de Celorico de 
Basto 

 
Número esperado de participantes: 100 

 
Responsável pela atividade: Celeste Antunes  
 

PARCERIAS: Em Portugal a organização deste concurso está a 
cargo do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra com o apoio da Sociedade 
Portuguesa de Matemática. 

 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação Direta; registo de presenças 

 
 

http://www.mat.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.fct.uc.pt/
http://www.uc.pt/
http://www.spm.pt/
http://www.spm.pt/
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Desafios 
SeguraNET 
 

 

 

Os Desafios SeguraNet são disponibilizados às escolas do 

ensino básico, no âmbito da ação SeguraNet, projeto 

desenvolvido através do programa da Comissão Europeia “O 

Mecanismo Interligar a Europa”, visando a promoção na 

comunidade educativa, da navegação esclarecida, crítica e 

segura da Internet e dos dispositivos móveis. O concurso 

Desafios SeguraNet é uma iniciativa enquadrada nas ações 

estratégicas de ensino orientadas para o perfil do aluno 

definidas nas Aprendizagens Essenciais da disciplina 

Tecnologias Informação Comunicação (TIC). Este concurso 

também poderá ser dinamizado no âmbito da disciplina 

Cidadania e Desenvolvimento nos domínios: Direitos Humanos 

(Campanha Não ao Discurso do Ódio; Ciberbullying); Saúde 

(Dependência Online; Bullying/Ciberbullying); Sexualidade 

(Sexting; Sextortion; Dating); Media (Literacia mediática; 

Direitos de Autor; Fake News) e Segurança, Defesa e Paz 

(Cibersegurança).  

Objetivos 
✓ Alertar os alunos e 

professores para a 
relevância das questões 
relacionadas com a 
utilização esclarecida, 
crítica e segura das 
tecnologias de informação e 
comunicação, 
nomeadamente da Internet; 

✓ Fomentar o debate de 
questões relacionadas com 
a Segurança na Internet;  

✓ Estimular o sentido crítico 
dos alunos enquanto 
utilizadores de meios 
tecnológicos. 

Destinatários: Os Desafios SeguraNet encontram-se abertos a 
todas as escolas públicas e privadas do ensino básico, a professores, 
a alunos e aos respetivos encarregados de educação. 

 
Professor dinamizador: Pedro Pereira 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Inscrições, resultados/pontuações 
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Concurso de 
cartazes 

Fome ZERO 
 

 

Numa iniciativa mundial da FAO, As crianças e jovens entre os 

5 e os 19 anos de idade estão convidados a criar um poster 

sobre o tema do Dia Mundial da Alimentação e a submete-lo 

até 9 de novembro de 2018 em www.fao.org/WFD2018-

contest.  

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 7.º ano da Escola Básica de Gandarela 

Professores dinamizadores: Equipa pedagógica das turmas de 

7º ano da Escola Básica de Gandarela 

Objetivos 
✓ Promover a erradicação da 

fome e da pobreza. 
 
CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 
 
DAC 
 
FLEXI7GANDARELA 

 
PARCERIA: FAO 

 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Instrumentos de avaliação previstos no DAC, produtos finais 
 

 

  

http://www.fao.org/WFD2018-contest
http://www.fao.org/WFD2018-contest
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Concurso  
GERAÇÃO €URO 
 

 

É um concurso sobre política monetária dirigido a todos os alunos 
do Ensino Secundário, independentemente da área de estudos que 
frequentem. 
Para participarem, os alunos devem formar equipas de três a cinco 
elementos, com orientação de um professor, e inscrever-se no sítio 
do concurso Geração €uro. Na primeira fase do concurso os alunos 
respondem a um questionário online de 30 perguntas com três 
níveis de dificuldade. As 15 equipas com melhores resultados serão 
convidadas a preparar uma análise económica e monetária por 
escrito (na segunda fase) e oralmente (na terceira fase), na qual 
terão de prever se o Conselho do BCE decidirá aumentar, reduzir ou 
manter inalterada a taxa de juro aplicada às operações principais 
de refinanciamento. Finalmente, as equipas com os melhores 
ensaios terão de apresentar os seus trabalhos a um júri designado 
pelo Banco de Portugal. As três melhores equipas receberão 
prémios. A equipa vencedora da edição portuguesa do Geração 
€uro será convidada a viajar até Frankfurt am Main, na Alemanha. 
Juntamente com as restantes equipas vencedoras será recebida 
pelo presidente do BCE, numa cerimónia europeia de entrega de 
prémios. 
 

Objetivos 
✓ O objetivo desta 

competição é dar a 
conhecer, à primeira 
geração de europeus que 
cresceu com a moeda 
única, a importância da 
política monetária para o 
dia-a-dia dos cidadãos da 
área do euro. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de 
Escolas de Celorico de Basto 
 
Professora dinamizadora: Ana Catarina Teixeira 

 

PARCERIAS: O Banco Central Europeu, em articulação com o Banco de 
Portugal e os bancos centrais nacionais do Eurosistema, promovem o 
concurso Geração €uro. 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação Direta; Inscrições, resultados/pontuações 
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Concurso  
GO ENGLISH 
 

 

Teste lúdico de conhecimentos por ano de escolaridade 

Calendarização: De 27-05-2019 a 07-06-2019 

 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos PÚBLICO-ALVO: Alunos do 3º Ciclo e Secundário (CCH e C Profissional) 
 
Escolas: EBS de Celorico de Basto, EB de Gandarela e EB da Mota 
 
Professores dinamizadores: professores do grupo de recrutamento 330 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Auditório 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registo de presenças, questionário 
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Concurso  
LITERACIA 3Di 
 

 

A LITERACIA 3Di é uma iniciativa da responsabilidade da Porto 

Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os 

respetivos professores e estabelecimentos de ensino, com o 

propósito de avaliarem as suas competências em quatro dimensões 

do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês. 

Este desafio pelo conhecimento decorre durante o ano letivo em 

três fases – local, distrital e nacional –, com base em provas 

interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola 

Virtual. 

 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 7.º ano da Escola Básica e Secundária de 
Celorico de Basto 
 
Número esperado de participantes: 20 
Decorre de outubro a maio 
 
Professora dinamizadora: Olinda Isaura Monteiro 

PARCERIAS: Porto Editora, 
Câmara Municipal de Celorico de Basto (a solicitar) 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Computadores (Biblioteca Escolar) – 1ª fase 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registo de presenças, questionário 
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Concurso  
NACIONAL DE 
LEITURA (13.ª Ed.) 
 

 

13ª edição do CNL da responsabilidade do PNL2027 que se 

desenrolará ao longo de quatro fases consecutivas: fase escolar, 

fase municipal, fase intermunicipal e fase nacional. 

 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 

✓ Resultados sociais 

Prestação de serviço 
Educativo 

✓ Planeamento e 
articulação 
 

Objetivos do concurso: 

✓ Estimular o gosto e 
hábitos de leitura;  

✓ Melhorar a compreensão 
leitora. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Ensino Básico e do Ensino Secundário do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto 
 
Número esperado de participantes: 1200 
Decorre de outubro a maio 
 
Responsável pela atividade: Ana Maria Rodrigues 

Outros professores participantes: Adelaide Novais, Paula Quintela 

Intervenientes. Professores titulares de turma dos 3º e 4º anos; docentes 

de Português; Bibliotecária Municipal; Professoras bibliotecárias. 

PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto (transportes) 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Fundo documental das bibliotecas (Obras recomendadas pelo PNL) 
Custos a suportar pelo Agrupamento: 300€ 
Custos  por aluno: 20€ 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registo de presenças, observação direta 
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Concurso  
LIVRES E IGUAIS:  
ESCOLAS PELOS DIREITOS 
HUMANOS 
 

 

O concurso “Livres e Iguais: Escolas pelos Direitos Humanos” insere-
se na comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas no dia 10 de dezembro de 1948 e dos 40 anos da adesão de 
Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 
O concurso visa premiar o melhor projeto dos estabelecimentos de 
educação e ensino que, através das suas práticas de ensino e de 
educação, promovam o respeito pelos direitos e liberdades 
constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 

Nome do Projeto: “Igualar o desigual” 

Objetivos do projeto: 

✓ Educar para a Cidadania; 
✓ Identificar e refletir sobre 

situações de desrespeito 
pelos Direitos Humanos 
quer dentro do 
Agrupamento, quer na 
comunidade envolvente; 

✓ Sensibilizar a 
comunidade para os 
efeitos nefastos da 
violação dos direitos 
fundamentais do ser 
humano, evidenciando a 
importância da dignidade 
da pessoa humana; 

✓ Incluir as pessoas “mais 
esquecidas”, em especial, 
os idosos que vivem em 
lares e crianças em risco 
nas atividades a 
desenvolver. 
 
CIDADANIA E 
DESENVOLVIMENTO 
 
DAC 
 
FLEXI10CELORICO 

 
PÚBLICO-ALVO: Alunos do 10.º ano dos cursos científico-humanísticos 
do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto com a colaboração dos 
alunos do Curso Profissional 
 
Responsável pela atividade: Adelino Dias 

 
Calendarização: 
 

O projeto desenrolar-se-á nos meses de outubro e novembro de 2018 e 

as atividades finais serão apresentadas, caso seja viável, na tarde do dia 

10 de dezembro de 2018, dia em que se comemora o Dia Internacional 

dos Direitos Humanos, e neste ano o seu 70º aniversário. 

 

Metodologia/Implementação do Projeto: 

Ao longo da implementação do projeto os alunos irão solicitar a ajuda de entidades locais vocacionadas para 

a proteção e respeito pelos Direitos Humanos, nomeadamente o Gabinete Girassol e a CPCJ para que 
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colaborem na identificação e situação dos casos em análise. 

A nível de escola prepararão algumas atividades com elaboração de panfletos, “cartoons”, cartazes e vídeos, 

bem como encenações de algumas situações concretas relativas à temática, que serão depois apresentadas 

à comunidade numa sessão tipo “tarde de confraternização”, em  local  a  definir,  e  onde  se  providenciará  

para  que  estejam  presentes,  entre  outros,  idosos que vivem em lares e crianças e jovens em perigo. 

 

Recursos Humanos/Materiais: 

 

Para a concretização deste projeto, além da participação direta dos professores de Cidadania e 

Desenvolvimento, será solicitada a colaboração de outros elementos da comunidade escolar e de entidades 

externas à escola, em especial as anteriormente referidas e de autoridades e entidades locais para que se 

torne viável a realização da “tarde de confraternização” quer a nível dos recursos necessários para a 

presentação das atividades dos alunos, quer para que seja possível oferecer um bufete aos participantes e, 

para este efeito, esperamos a especial colaboração dos formadores e formandos do Curso Profissional de 

Técnico de Restaurante / Bar deste Agrupamento de Escolas. 
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Concursos 2018 

 

OLIMPÍADAS 
Portuguesas 
da Biologia 

 

 

As Olimpíadas Portuguesas da Biologia 

(OPB) são um concurso de Ciência, na 

área da Biologia, destinada a estudantes 

do ensino Básico e Secundário, entre o 9º 

e o 12º ano de escolas públicas ou 

privadas. 

 

Áreas de Intervenção do Projeto 
Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 

✓ Resultados sociais 

Prestação de serviço Educativo 
✓ Monitorização e avaliação de aprendizagens 

 
Objetivos do concurso: 

✓ Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, em 
particular fomentando o interesse pelo ensino 
prático, laboratorial e experimental, desta área de 
conhecimento; 

✓ Aproximar a Universidade do ensino secundário, 
introduzindo conceitos e práticas que facilitam o 
conhecimento do estudante à realidade do enino 
superior; 

✓ Relacionar a Biologia com a realidade económica e 
social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) 
promovendo uma melhor cidadania; 

✓ Promover intercâmbio de ideias e de experiências 
entre os estudantes, a nível nacional e 
internacional; 

✓ Estabelecer relações de amizade entre os jovens de 
diferentes países, fomentando a cooperação entre 
os povos. 

✓ Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela 
Aprendizagem da Biologia a nível do ensino básico 
e secundário. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 9.º ano e do 
Ensino Secundário (Cursos Científico-
Humanísticos) do Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto 
 
Responsável pela atividade: Isabel Nunes  

PARCERIAS: A organização das OPB está a 
cargo da Ordem dos Biólogos, em 
colaboração com a Agência Nacional Ciência 
Viva. O evento tem ainda importantes 
parcerias com a Direção Geral de Educação 
(DGE, do Ministério da Educação e Ciência), 
com a Fundação EDP e com a Ageas Seguros, 
contando ainda com o apoio de numerosas 
empresas e instituições nacionais de 
prestígio. 
 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 
Observação direta, Registo de presenças 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Concursos 2018 

 

PARLAMENTO  
DOS JOVENS 
Candidatura x4 
(EBS de Celorico de Basto – 
Básico e Sec.) 
(EB de Gandarela) 

(EB da Mota) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela 

Resolução n.º 42/2006, de 2 de junho, é uma 

iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos 

jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário, de escolas do ensino público, privado e 

cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e 

dos círculos da Europa e de Fora da Europa.  

TEMAS |Edição 2018-2019  

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

SALVAR OS OCEANOS (Ensino básico)  

REVERTER O AQUECIMENTO GLOBAL (Ensino 

secundário) 

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino secundário da EBS 
Celorico de Basto  
Coordenador: Margarida Carvalho 

 
Objetivos do concurso: 

✓ Educar para a cidadania, estimulando 
o gosto pela participação cívica e 
política;  

✓ Dar a conhecer a Assembleia da 
República, o significado do mandato 
parlamentar, as regras do debate 
parlamentar e o processo de decisão 
do Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos 
portugueses;  

✓ Promover o debate democrático, o 
respeito pela diversidade de opiniões e 
pelas regras de formação das decisões;  

✓ Incentivar a reflexão e o debate sobre 
um tema, definido anualmente;  

✓ Proporcionar a experiência de 
participação em processos eleitorais;  

✓ Estimular as capacidades de expressão 
e argumentação na defesa das ideias, 
com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade 
da maioria;  

✓ Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e 
o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do ensino básico da EBS Celorico 
de Basto  
Coordenador: Goreti Alves 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa da EB de 
Gandarela  
Coordenador: Manuel Joaquim Silva 
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PÚBLICO-ALVO: Comunidade Educativa da EB da Mota  
Coordenador: Ana Vilela 
 
PARCERIAS:  
A Assembleia da República, através da Equipa Parlamento 
dos Jovens, assegura a coordenação geral da execução do 

programa, em parceria com as seguintes entidades: • 
Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE) • Assembleias 
Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira • Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas • Instituto Português do 

Desporto e Juventude, IP (IPDJ) • Direções Regionais da 
Educação e da Juventude da Região Autónoma dos Açores 

• Direções Regionais de Educação e de Juventude e 
Desporto da Região Autónoma dos Açores. 
 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Registo de presenças, observação direta 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Concursos 2018 

 

TURMA DESTAK 
Projeto e Concurso 

 

 
 

Pretende-se com este projeto reconhecer e valorizar o trabalho 
desenvolvido pelos alunos, a sua dedicação e empenho nas 
ações desenvolvidas na comunidade educativa em que está 
inserido. Neste sentido, o projeto da Turma Destak preconiza o 
reconhecimento da turma que mais se destaca ao longo do ano 
letivo no comportamento, no desempenho académico e no 
empenho nas atividades em que participa. A “Turma Destak” 
consiste num concurso entre turmas, de cada ano de 
escolaridade, do agrupamento. No início do ano, esta atividade 
e respetivo regulamento é dado a conhecer aos alunos e 
encarregados de educação. 
 

Objetivos  
 
✓ Aumentar o sucesso 

académico e formativo.  

✓  Capacitar os alunos para o 

exercício de uma 

cidadania crítica e 

responsável.  

✓ Promover o sentido de 

responsabilidade dos 

alunos no processo 

educativo. 

✓ Reconhecer o mérito e 
empenho dos alunos. 

PÚBLICO-ALVO: 1º, 2º, 3º ciclos e secundário 
 
Coordenação: Equipa TURMAS 

Dinamizadores: Professores titulares de turma e diretores de turma 

  
RECURSOS NECESSÁRIOS: materiais de monitorização. 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: grelha de monitorização de pontuações e 

bonificações. 

REGULAMENTO EM ANEXO 

Atividades Local Destinatários Calendarização 

No final de cada ano letivo será destacada a 
melhor turma entre as participantes, de acordo 
com os indicadores: comportamento Global; 
evolução do comportamento; turmas com 
alunos propostos para os Quadros de Valor; 
aproveitamento Global; evolução do 
aproveitamento; turmas com alunos propostos 
para os Quadros de Excelência; participação em 
atividades do Plano Anual de Atividades. 

Agrupamento 
de Escolas de 
Celorico de 

Basto 

1º, 2º, 3º ciclos 
e secundário 

Desde o início até 
ao final do ano 

letivo de 2018/2019 
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AGRCBT, PAA 2018-2019 

 

 

 

 

Cinema, Teatro e  

Música na Escola 
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Cinema, Teatro, Música na Escola 

 

Teatro EDUCA Data a 
definir 

EBSCelorico 
EBMota 
EBGandarela 

Auditórios 5.º ano A especificar Marília 
Briga 

 4€ por 
aluno 

Teatro EDUCA Data a 
definir 

EBSCelorico 
EBMota 
EBGandarela 

Auditórios 7.º ano Auto do Cubo 
Mágico 

Lídia 
Oliveira 

Ana 
Alegre 

4€ por 
aluno 

TEATRO Em 
inglês 

07-03-
2019 

EBSCelorico 
EBMota 
EBGandarela 

transporte 
(parceira CM 
CBT) auditório 
(parceria BV 
CBT) 

Alunos do 3º 
ciclo, secundário, 
Cursos CEF e 
Cursos 
Profissionais 

"Sherloch 
Holmes and 
the Railway 
Riddle" 

Grupo 330  Cerca 
de 3€ 
por 
aluno 

CINEMA Em 
francês 

3.º 
período 

EBSCelorico 
EBMota 
EBGandarela 

Auditórios Alunos do 3.º ceb A especificar Grupo 320   

Encontro com 
escritores/ 
animadores/ 
contadores de 
histórias 

 Entre 03-

12-2018 e 
31-05-
2019 

    Ana Maria 
Rodrigues 

Adelaide 
Novais 

6 a 10€ 
(livros) 
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Outras: 

Implementação do referencial AcBE 

Atividades em trabalho colaborativo com os docentes abordando as literacias essenciais à 
aprendizagem e à formação dos alunos; Integrar o papel da biblioteca escolar e a ação do professor 
bibliotecário na promoção e melhoria dos níveis das literacias da leitura, da informação e dos 
media. 
 

Responsáveis: professoras bibliotecárias 

Dinamizadores: Professoras bibliotecárias, docentes de Educação para a Cidadania e Equipas pedagógicas 

FLEXI 

Destinatários: Alunos de 5º, 7º e 10º ano 

Recursos necessários: Computadores, projetores, material de desgaste 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Observação direta, Grelha de Auto-avaliação, 

Qualidade dos trabalhos produzidos 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 

 

Projeto 

Futuro & 
Vida 
 

 

O projeto Futuro & Vida é uma iniciativa cultural da 

associação católica e de direito pontifício Arautos do 

Evangelho, que tem sido levada a cabo nos mais 

diversos estabelecimentos de ensino de inúmeros 

países, nos quais a associação se encontra sedeada. 

Está direcionado aos 5º, 6º e 7º anos de 

escolaridade. Comporta dois momentos: 1º 

Momento: Dinâmica interativa-musical, 2º 

Momento: Presença nas aulas de EMRC  

 

A dinâmica interativa-musical procura envolver a escola, 
como espaço aberto à cultura, num empenho 
interdisciplinar, centrado sobretudo na área das ciências 
humanas e das expressões. Traz à escola a música 
clássica e a dos diferentes povos de forma divertida e 
dinâmica. Metais, madeiras, percussão, muita arte e boa 
disposição são pretexto para trabalhar com os jovens 
alguns valores prementes: harmonia, cooperação, 
integração e criatividade. A dinâmica visa também 
despertar nos jovens o gosto pela arte e pela cultura 
como forma saudável de ocupar os tempos livres. 
Acreditamos que a formação integral é a melhor opção 
para preparar os jovens para o mundo de amanhã, cada 
vez mais marcado pela diferença. O projeto procurará, 
de forma gratuita, dar continuidade às atividades 
propostas com alguns jovens que se mostrarem 
interessados e devidamente autorizados pelos 
encarregados de educação. Essas atividades serão 
realizadas no centro juvenil da Associação promotora 

Objetivos do 1.º momento 
✓ Despertar o interesse pela arte em geral e 

pela música em particular, como meio para 
desenvolver as capacidades inteletivas e 
motoras e como forma de ocupação dos 
tempos livres;  

✓ Sensibilizar para alguns valores como 
harmonia, cooperação, integração, 
criatividade por meio da música.  

✓ Despertar o interesse pela procura de um 
projeto de vida a partir do desenvolvimento 
dos próprios talentos. 

Objetivos do 2.º momento 
✓ Interpretar criticamente e prevenir 

comportamentos de risco, relacionados 
com dependências, más companhias e 
desvalorização da própria vida.  

✓ Interpretar criticamente e prevenir formas 
de organizar a vida pessoal orientadas para 
o ter, em detrimento do ser.  

✓ Sensibilizar e mobilizar valores éticos 
(felicidade, altruísmo, responsabilidade) 
com vistas à concretização de projetos de 
vida verdadeiramente humanos.  

✓ Apresentar o carisma da Associação e 
algumas atividades que realiza em prol da 
juventude e dos mais necessitados.  

✓ Convidar os jovens interessados e seus 
familiares a participarem das atividades da 
Associação. 
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deste projeto e em combinação com as famílias dos 
jovens interessados. Para isso, faremos no final da 
atividade aqui proposta um pequeno sorteio que nos 
permitirá distribuir esta possibilidade de maneira 
equânime de acordo com as nossas possibilidades, caso 
o número dos interessados exceda as vagas disponíveis. 

 

 
CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 
DAC 
 
FLEXI7GANDARELA 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 2.º e 3.º CEB do 
Agrupamento 

 
Coordenação/interlocutor: Cristina Castro 

PARCERIAS: Arautos do Evangelho 
 

MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação Direta; registo de presenças, Instrumentos de avaliação previstos no DAC, produtos finais 
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AGRCBT, PAA 2018-2019 

 

 
 

 

 

 

Meses/Semanas Temátic@s 

e Efemérides 

Atividades Pontuais 
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Setembro 

Sessão solene de início do ano letivo 
Auditório Prof. Marcelo Rebelo de Sousa 

Receção aos docentes do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto 

PARCERIA: Câmara Municipal de Celorico de Basto 
 

Setembro 

Receção aos Encarregados de Educação pelos Diretores de 

Turma 
17H30 

 

Setembro 

Receção aos alunos 
 

 

 

Setembro 

Inauguração das Obras de Requalificação da Escola Básica e 

Secundária de Celorico de Basto 

Com a presença de S. Exas. o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 

e o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues  

Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

PARCERIA: Presidência da República, Ministério da Educação, Câmara Municipal de Celorico de Basto 

 

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

  5     

       

       

       

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

   13    

       

       

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

    14   

       

       

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

17       
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Setembro 

Dia Europeu das Línguas 

Assinala-se em contexto de sala de aula. 

 

 

Setembro 

Dia Europeu do Desporto Escolar 
Vide também Atividade interna Desporto Escolar 

 

 

Outubro 

Dia Mundial da Música 

Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Momento musical, 10H15 

 

Datas a especificar 

Semana Missionária 
Contacto dos alunos com um missionário 

Destinatários: alunos de EMRC 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica de Gandarela, Escola Básica da 

Mota 

Responsáveis: Grupo de recrutamento 290 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

       

  26     

Setembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

       

    28   

Outubro 2018 

S T Q Q S S D 

1       

       

       

       

       

Outubro 2018 

S T Q Q S S D 

 2 3 4 5   
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Outubro 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 
Dinamização de sessões de formação para a utilização autónoma das BE e 

sua importância; exploração, através de murais, do tema " Eu adoro a 

Biblioteca Escolar"; oferta de marcadores de livros; distribuição de 

desdobrável sobre os serviços das bibliotecas ao pessoal docente e não 

docente; início do projeto SOBE+ "Bons livros provocam os melhores 

sorrisos" em articulação com a UCC. 

Objetivos: Melhorar as competências dos alunos; reforçar a integração das bibliotecas na comunidade 

escolar; promoção da leitura; elevar o nível cultural dos alunos; promover o sentimento de pertença ao 

Agrupamento. 

PARCERIAS: Rede de Bibliotecas Escolares; UCC Mãos Amigas 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Intervenientes: Professores bibliotecários, equipas das bibliotecas 

Responsável: Ana Maria Rodrigues 

Outros dinamizadores: Adelaide Novais 

Recursos necessários: Papel de cenário; folhas A4 e A3; fotocópias/impressões a cores; projetores 

multimédia.  

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, questionário 

 

Outubro 

Semana da Alimentação 
Atividades cujo tema é "Alimentação Saudável" que abrangem as três áreas 

de conteúdo e envolvem diferentes intervenientes: crianças, encarregados 

de educação e cantinas ou associações. 

Objetivos: Conhecer os benefícios de uma alimentação saudável; 

Sensibilizar crianças, família, comunidade para a importância de uma alimentação saudável. 

Destinatários: Crianças, Pais e/ou Encarregados de Educação 

Estabelecimentos Envolvidos: JI 

Intervenientes: Jardins de infância; E.E.; Cantinas; Associações 

Responsável: Guiomar Moreira 

Dinamizadoras: Todas as Educadoras titulares 

Recursos necessários: Alimentos, material diverso de Artes visuais, material reciclável, … 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, Registo de presenças 

 

Outubro 2018 

S T Q Q S S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Outubro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

15 16 17 18 19   
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Almoço convívio com os Dts (15 de outubro) 
Os Diretores de turma do 5º ano vão almoçar com a sua direção de turma 

Objetivos: Sensibilizar para a importância do refeitório escolar na promoção de hábitos alimentares 

saudáveis. Reconhecer o valor deste espaço não só na perspetiva nutricional, mas também social. 

Destinatários: alunos das turmas A, B, C e D do 5.º ano 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Responsáveis: Equipa pedagógica de 5.º ano da EBS de Celorico de Basto  

Dinamizadores: Apenas os Diretores de Turma 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro) 
Planeamento da atividade, organização e divulgação, facultar informação sobre a importância de uma boa 

alimentação (criação de boletins informativos), facultar alimentos saudáveis transformados, gratuitamente, 

durante o dia (transformação e preparação de todos os alimentos). Colaborar na divulgação de informação 

sobre a importância de uma boa alimentação. 

Objetivos: Alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários 

níveis; Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo; 

Destinatários: comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Intervenientes: turmas do Curso profissional TRB 

Responsáveis: Jorge Soares e Elsa Alves  

Outras Dinamizadoras: Susana Ribeiro e Lúcia Sampaio 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, Registo de presenças, grelha de desempenho 

 

Outubro 

Quadros de Valor e de Excelência - sessão pública  
Centros Escolares- 10H 

EBS de Celorico de Basto, EB de Gandarela e EB da Mota – 11H 

 

Cerimónia de Entrega dos Diplomas de Conclusão do Ensino 

Secundário 2017-2018  
Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto, 18H30 

 

PARCERIA: Câmara Municipal de Celorico de Basto 
 

Outubro 

Outubro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

    26   

       

Outubro 2018 
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Halloween – Cortejo 
Cortejo, encenação, concurso e comemoração da data. 

 

Objetivos: Utilizar adequadamente recursos expressivos; Desenvolver a 

criatividade em interação com os outros. 

Preparação: mês de outubro 

Parceria: Associação de Pais e E.E., GNR 

Destinatários: Alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB do Jardim e Escolas Básicas da Gandarela e 

comunidade escolar  

Responsável: Domingos Lopes Carvalho 

Recursos necessários: material da disciplina 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

Hallowbreak 
Elaborar, apresentar e efetuar o serviço de um coffee-break alusivo ao Halloween 

 

Destinatários: comunidade escolar da Escola EBS de Celorico de Basto 

Intervenientes: Alunos da turma TRB2 (11.º ano) 

Responsáveis: Jorge Soares e Elsa Alves 

Recursos necessários: a especificar 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças, grelha de desempenho 

 

Halloween – Concurso de Vassouras 
Exposição dos trabalhos e concurso de vassoura 

 

Destinatários: Alunos do 1.º e 2.º CEB e comunidade escolar do Agrupamento 

Dinamizadores: Docentes dos grupos de recrutamento 120 e 220 

Recursos necessários: materiais diversos 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, inquérito 

 

Novembro 

A Terra Treme 
 Exercício de sensibilização para o risco sísmico: BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR: 

3 gestos que podem salvar vidas. 

Objetivos: relembrar as regras básicas de segurança incluindo alguns cuidados a 

ter antes, durante e depois de um sismo.   

S T Q Q S S D 

       

       

       

       

  31     

Novembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

5       
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Destinatários: comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Responsável: Ângela Lopes 

Outros dinamizadores: Coordenadores de Escola 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta  

 

Novembro 

Comemoração do S. Martinho 
 Magusto e atividades lúdicas relacionadas com o dia de S. Martinho. 

Objetivos: Melhorar as competências das crianças/alunos; valorizar as 

tradições e incentivar relações de cooperação e partilha; melhorar a 

articulação entre pré-escolar e 1º ciclo.   

PARCERIA: Câmara Municipal de Celorico de Basto  

Destinatários: Crianças/alunos do pré-escolar/ 1º ciclo 

Estabelecimentos Envolvidos: Centros Escolares e JI 

Responsável: Guiomar Moreira 

Outros dinamizadores: Todos os professores e educadoras titulares de grupo. 

Recursos necessários: Transportes, Caruma, castanhas, sumo, sacos grandes (corridas de sacos), diferentes 

tipos de papel, (jornais, revistas para fazer os cartuchos), capa, "espada",etc. 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

Novembro 

Dia Mundial da Filosofia 
 

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário de Filosofia 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Novembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

    9 10 11 

12 13      

       

       

Novembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

   15    
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Responsável: grupo de recrutamento 410 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

Novembro 

Dia Internacional dos Direitos da Criança 
Estendal dos Direitos da Criança – Exposição 

Objetivos: Aumentar a consciência pública acerca da Convenção sobre os 

Direitos da Criança; Aumentar a consciência das crianças e jovens sobre os seus 

direitos; 

Facilitar a integração plena das crianças e jovens no processo de desenvolvimento dos seus direitos. 

PARCERIAS: CPCJ e BE da EBS de Celorico de Basto 

Preparação (entre 5 e 20 de novembro) 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Responsável: Sandra Maria dos Santos Fontarra 

Intervenientes: Diretores de Turma, equipas pedagógicas dos 5º e 7º anos e alunos do 2º e 3º ciclo 

Recursos: Papel autocolante, cópias a cores e t-shirts usadas 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças, produto final da 

atividade 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, DAC, FLEXI5CELORICO, FLEXI7CELORICO 

 

Novembro, 23  

– Mostra Educativa e Profissional vd. Parcerias/programas específicos 

 

Novembro, 25 a Dezembro, 3 

– Semana da Igualdade vd. Parcerias/programas específicos 

 

Novembro 2018 
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Dezembro 

Comemoração da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

Vários projetos 

Destinatários: Alunos do Ensino Secundário 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Responsável: grupo de recrutamento 410 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças, grelha de autoavaliação 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, DAC, FLEXI10CELORICO 

Vd. Concursos 

"Livres e Iguais: Escola pelos Direitos Humanos" 
Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Dezembro 

Cocktail Party de Natal 
 

Destinatários: professores e assistentes 

Estabelecimentos Envolvidos: EBS de Celorico de Basto 

Responsável: Lúcia Sampaio e Susana Moura Ribeiro 

Intervenientes: Alunos TRB 

Recursos necessários: restaurante pedagógico, cozinha e sala dos professores 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

Dezembro 

Decoração de Natal 
Exposição de trabalhos decorativos alusivos à quadra natalícia 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: EB da Mota 

Responsável: Alexandra Barros 

Dezembro 2018 
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Outros dinamizadores: José Freitas Pereira, Lurdes Silva 

Recursos necessários: A especificar 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

Dezembro 

Lanche Buffet de sobremesas natalícias 
 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: EBS de Celorico de Basto 

Responsável: Lúcia Sampaio e Susana Moura Ribeiro 

Intervenientes: Alunos TRB 

Recursos necessários: cozinha, instalações da cantina, bens para a atividade 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

Dezembro 

Festa de Natal 
Atividades de palco (Canções, Teatro, Dança, etc) 

Parcerias: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associações de Pais e E.E. 

Destinatários: Alunos/Comunidade Educativa 

Estabelecimentos Envolvidos: J.I. e centros escolares do Agrupamento 

Responsável: António Carvalho/Guiomar Moreira 

Outros dinamizadores: Professores dos grupos de recrutamento 100 e 110 

Recursos necessários: palcos 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

 

Sarau Cultural de Natal 
Desenvolver a criatividade em interação com os outros. 

 

Parcerias: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associações de Pais e E.E. 

Destinatários: Comunidade Educativa 

Intervenientes: alunos do 2.º CEB 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica de Gandarela 

Responsável: Domingos Lopes de Carvalho 

Dezembro 2018 
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Recursos necessários: material da disciplina 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

Jantar de Natal 
Funcionários e colaboradores do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto  

 

2019 

Janeiro 

Cantar dos Reis 
Os alunos do 1º ciclo e crianças do pré-escolar cantam os Reis, aos colegas, pais 

e amigos da sua comunidade, cumprem uma tradição desejando um bom ano. 

Objetivos: Promover o sentido de pertença à comunidade; Fomentar a relação 

do Escola-família/comunidade; Cumprir uma tradição. 

Destinatários: Pares, pais, comunidade 

Estabelecimentos Envolvidos: Centros Escolares e JI 

Intervenientes: Todos os professores titulares de turma,  do 1º ciclo, professores de música das AECs e 

educadoras de infância 

Responsável: Guiomar Moreira 

Recursos necessários: Instrumentos musicais, coroas de cartolinas, cola, materiais de desperdício, máquina 

fotográfica... 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

Fevereiro 

Semana da Internet Segura 
Exploração do site Seguranet de tiras BD 

Objetivos: Melhorar as competências dos alunos; Capacitar os alunos para o 

exercício de uma cidadania crítica e responsável. 

Destinatários: Crianças/Alunos do Agrupamento 

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Intervenientes: Professoras bibliotecárias; equipas das bibliotecas escolares; professores de TIC 

Responsável: Ana Maria Rodrigues 

Outros dinamizadores: Adelaide Novais 

Recursos necessários: Computadores; projetores; fotocópias 

Janeiro 2019 
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Monitorização/instrumentos de avaliação: questionário 

Fevereiro 

Semana dos Afetos 
Exploração de livros e filmes sobre a temática; recolha e partilha de 

corações em origami 

Objetivos: Melhorar as competências dos alunos; valorizar os afetos, 

incentivar relações de cooperação e partilha e promover o livro e a leitura 

PARCERIAS: PES, PNC 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Intervenientes: Professoras bibliotecárias; equipas das bibliotecas 

Responsável: Ana Maria Rodrigues 

Outros dinamizadores: Adelaide Novais 

Recursos necessários: Papel; auditórios; filmes; fundo documental 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, Atividade texto lacunar sobre os filmes 

visualizados 

 

Fevereiro 

Coffee-break de São Valentim 
 

Destinatários: Professores e assistentes 

Estabelecimentos Envolvidos: EBS de Celorico de Basto 

Responsável: Lúcia Sampaio e Susana Moura Ribeiro 

Intervenientes: Alunos TRB 

Recursos necessários: restaurante pedagógico e sala dos professores 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro 2019 
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Março 

Desfile de Carnaval 
Desfile de Carnaval pelas ruas de cada pólo educativo (Gandarela, Mota e 

Celorico).  

Objetivos: Ampliar a intervenção das Associações de Pais e encarregados de 

educação em atividades com interesse para a comunidade; Melhorar a 

articulação entre pares e departamentos. Manter a tradição. 

PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associações de Pais, E.E. , GNR. 

Destinatários: Comunidade  

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Intervenientes: Alunos do 1º ciclo, crianças do pré-escolar, professores do 1º ciclo, professores das AECs, 

educadoras, assistentes e Associações de pais, E.E., GNR. 

Responsável: Guiomar Moreira 

Outros dinamizadores: Todos os Professores do 1º ciclo, das AECs e educadoras de infância. 

Recursos necessários: Transporte da Câmara, material de artes visuais, materiais recicláveis. 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

Dezembro 

Pequeno-almoço Buffet – Dia Internacional da Mulher 
 

Destinatários: professores e assistentes 

Estabelecimentos Envolvidos: EBS de Celorico de Basto 

Responsável: Lúcia Sampaio e Susana Moura Ribeiro 

Intervenientes: Alunos TRB 

Recursos necessários: restaurante pedagógico 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

Março 

Semana da Leitura 
Atividades de promoção da leitura e a escrita como objetos de prazer e 

liberdade. 

Objetivos: Melhorar as competências dos alunos; melhorar a articulação 

Março 2019 
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entre ciclos e departamentos; reforçar a integração das bibliotecas na comunidade escolar. 

PARCERIAS: Biblioteca Municipal 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: TODOS 

Intervenientes: Professoras bibliotecárias e equipas das bibliotecas 

Responsável: Ana Maria Rodrigues 

Outros dinamizadores: Adelaide Novais 

Recursos necessários: Dependente do tema  

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, questionário, relatório 

 

Março 

Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta 
 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Intervenientes: Alunos do CEF 

Recursos necessários: aquisição de plantas 

Responsável: Jaime Guimarães 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

Março 

Dia Internacional da Felicidade 
Atividades de promoção da leitura e a escrita como objetos de prazer e liberdade. 

Objetivos: Promover uma abordagem mais inclusiva e equilibrada do 

crescimento. 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

Intervenientes: Alunos do Curso Profissional – turmas 10TRB, 11TRB e 12TRB 

Responsáveis: Jorge Soares e Elsa Alves 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças, grelha de desempenho 

 

 

 

 

Março 2019 
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Março / Abril 

Exposição - Páscoa 
 

Objetivos: Partilhar boas práticas e fomentar a sensibilidade artística 

 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: EB da Mota 

Responsável: Alexandra Barros 

Outros dinamizadores: José Freitas Pereira, Lurdes Silva 

Recursos necessários: A especificar 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

 

Abril 

Mesas de Páscoa 
Organização de uma mesa de Páscoa e partilha de um lanche 

Destinatários: Comunidade escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: Todos exceto pré-escolar 

Intervenientes: grupo 290, alunos 

Responsáveis: Grupo de recrutamento 290 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

Abril 

Dia do Agrupamento 
Evento a fixar anualmente na primeira quarta-feira de maio, salvo quando, 

sendo feriado, se realiza no dia imediatamente anterior. 

 

Março /Abril 2019 
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Sunset Party – Dia Internacional do Jazz 
Atividade prática em contexto real com a direção, convidados, professores, funcionários e os encarregados 

de educação, ao fim da tarde com animação de jazz, no átrio da escola. 

Destinatários: comunidade 

Parceria: Academia de Música de Basto 

Estabelecimentos Envolvidos: EBS de Celorico de Basto 

Responsável: Lúcia Sampaio e Susana Moura Ribeiro 

Intervenientes: Alunos TRB 

Recursos necessários: recursos materiais, comida e bebida 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, relatório 

 

Maio 

Semana da Europa 
Elaboração de malas de viagem alusivas à UE e outros materiais 

Destinatários: alunos do 7.º, 11.º e 12.º anos do Agrupamento 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto, 

Escola Básica de Gandarela, Escola Básica da Mota 

Responsáveis: Grupo de recrutamento 420 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças, questionário 

 

Junho  

Dia Mundial da Criança 
Convívio 

Objetivos: Ampliar a intervenção das Associações de Pais e encarregados de 

educação em atividades com interesse para a comunidade; Melhorar a 

articulação entre pares e departamentos. Manter a tradição. 

PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associações de Pais e E.E. 

Destinatários: Comunidade  

Estabelecimentos Envolvidos: JI e Centros Escolares 

Intervenientes: Alunos/Professores/Assistentes Operacionais 

Responsável: António Carvalho/Guiomar Moreira 

Outros dinamizadores: Professores do 1º Ciclo e Educadoras de Infância 

Recursos necessários: Transportes 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

Maio 2019 
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Junho  

Festa de Finalistas do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
 

 

 

Junho  

Gandarela Fashion 
Encerramento do ano letivo. 

Espetáculo cultural e recreativo, concurso de moda. 

 

Objetivos: Desenvolver a criatividade em interação com os outros 

 

PARCERIAS: Associações de Pais e E.E. 

Destinatários: Alunos do 2.º e 3.º CEB da Escola Básica da Gandarela, Comunidade educativa 

Estabelecimentos Envolvidos: Escola Básica da Gandarela 

Responsável: Domingos Lopes de Carvalho 

Recursos necessários: Prémios 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

Junho 

Exposição – final de ano 
Datas a definir 

Objetivos: Partilhar boas práticas e fomentar a sensibilidade artística 

 

Destinatários: Comunidade Escolar 

Estabelecimentos Envolvidos: EB da Mota 

Responsável: Alexandra Barros 

Outros dinamizadores: José Freitas Pereira, Lurdes Silva 

Recursos necessários: A especificar 

Junho 2019 
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Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta 

 

Junho  

Festa de Fim de Ano 
Atividades de Palco 

PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto, Associações de Pais e E.E. 

Destinatários: Comunidade  

Estabelecimentos Envolvidos: JI e Centros Escolares 

Intervenientes: Alunos/Professores/Assistentes Operacionais 

Responsável: António Carvalho/Guiomar Moreira 

Outros dinamizadores: Professores do 1º Ciclo e Educadoras de Infância 

Recursos necessários: Palcos 

Monitorização/instrumentos de avaliação: Observação direta, registo de presenças 

 

 

Junho 2019 
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AGRCBT, PAA 2018-2019 

 

 

 

Atividades  

no Exterior 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Visitas de Estudo 2018 

 

Museu do Carro 
Elétrico 
PORTO 

 

De manhã, visita de estudo ao museu, mais animação e viagem 

de elétrico. De tarde, almoço no parque da cidade (encostado 

ao mar), perto do edifício transparente e ida à praia. 

 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

 

Prestação de serviço Educativo 
✓ Planeamento e articulação 
✓ Práticas de ensino 

 

Objetivos: 

✓ Proporcionar às crianças 
atividades de caráter 
artístico e lúdico;  

✓ Desenvolver a criatividade 
e a imaginação;  

✓ Aumentar o conhecimento 
do mundo. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto (318 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Guiomar Moreira 

Outros professores participantes: Todas as educadoras  

PARCERIAS:  
Câmara Municipal de Celorico de Basto,  
Pais e Encarregados de Educação 

 
Data prevista: 14-05-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte; almoços e lanche (cantinas 
ou associações); raquetes de sinalização e coletes. 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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Outras saídas (Educação Pré-Escolar) 

• Saídas ao meio envolvente: saídas de campo, ao longo do ano letivo 
As Saídas ao Meio Envolvente são realizadas para exploração do meio geográfico e 

serviços, contextualizar aprendizagens, observar as mudanças na natureza e recolha 

de materiais para trabalhos na área das expressões. Estas visitas são muitas vezes a 

motivação para várias e variadas atividades, além de reforçarem e consolidarem as 

aprendizagens a nível de conhecimento do meio e Formação Pessoal e Social. 

Requer transporte (parceria CM CBT) 
 

Responsável: Ana Fraga 

Outros participantes: Guiomar Moreira, Fátima Meireles, Manuela Alvim, Isabel Costa, Dorlinda Pereira, 

Manuela Reis, Cristina Araújo, Emília Silva, Conceição Pires, Dulce Peixoto, Elisabete Macedo, Alice Dias, 

Lúcia Lemos, Rosa Cunha, Filomena Magalhães, Armanda Novais. 

 

• Visita aos laboratórios de ciências (escolas básicas com 2.º e 3.º CEB e sec.), 2.º período 
Visitas ao laboratório de ciências das EB 2,3/S pelas crianças do pré-escolar, para 

observar /participar em experiências de caráter científico, conhecer diferentes 

materiais e de novos espaços. 

Objetivos: Intensificar o trabalho colaborativo; proporcionar às crianças uma 

atividade nova, de caráter científico; otimizar a gestão dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis. 

Requer transporte (parceria CM CBT) 
 

Responsável: Isabel Costa 

Outros participantes: Educadoras titulares de grupo 

 
 

• Ida à Piscina Municipal, 3.º período 
Aula de natação em piscina interior 

Objetivos: Proporcionar atividades em que as crianças se possam envolver e 

valorizar; otimizar os recursos humanos e materiais existentes no município. 

Requer transporte (parceria CM CBT) 
 

Responsável: Guiomar Moreira 

Outros participantes: Todas as Educadores, professor de natação 

 
 



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 98 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Visitas de Estudo 2018 

  

Castelo 
Paço dos Duques 

de Bragança 
GUIMARÃES 

 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 
 
Prestação de serviço Educativo 
✓ Monitorização e avaliação 

de aprendizagens 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 4.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (150 alunos)  

 
Responsável pela atividade: Ana Rodrigues 

Outros professores participantes: professores do 4.º ano  

PARCERIAS:  
Câmara Municipal de Celorico de Basto 

 
Data prevista: 29-03-2019 
Custo por aluno: 3€ 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, Questionário 
 
 
 
Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Visitas de Estudo 2018 

  Museus/Fábricas 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

 
Resultados: 

✓ Resultados académicos 
 
Prestação de serviço Educativo 
✓ Práticas de ensino 

✓ Monitorização e avaliação 
de aprendizagens 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (650 alunos) 

 
Responsável pela atividade: António Carvalho/Maria José 

Carvalho/Ana Teresa Lopes/António Pinto 

Outros professores participantes: professores do 1.º ciclo  

PARCERIAS:  
Câmara Municipal de Celorico de Basto 

 
Data prevista: 24-05-2019 
Custo por aluno: 12€ 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
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Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Visitas de Estudo 2018 

 

Sea Life 
Jardim Botânico 

PORTO 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 5.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (171 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Francisco Moreira 

Data a definir 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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Alfândega Régia, 
Nau Quinhentista 

VILA DO CONDE 
 

 

Alfândega Régia – Museu da Construção Naval 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 5.º ano do Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto (aprox. 180 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Grupo de Recrutamento 200 

Data prevista: 15-05-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Custo por aluno: entrada o,50€ + transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
 

 
 
 
 
 
 



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 100 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Visitas de Estudo 2018 

 

Centro  
Ciência Viva 

VILA DO CONDE 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 6.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (162 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Rosa da Graça Costa 

Data a definir 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 

 

 

A visitar: Museu Ferroviário, Museu da Guerra Colonial, Museu 
Bernardino Machado 
 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 6.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (aprox. 180 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Grupo de Recrutamento 200 

Data prevista: 07-05-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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Planetário PORTO 
Estação Arqueológica 

do Freixo - Tongóbriga 
MARCO DE CANAVESES 

 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 7.º ano do Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto  

 
Responsável pela atividade: Tânia Teixeira,  

                                                     grupo de recrutamento 400 

Data prevista: 16-01-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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   MORAL RADICAL   
PARQUE RADICAL A 

ESPECIFICAR 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Prestação de Serviço 
Educativo  

✓ Práticas de ensino 
 

PÚBLICO-ALVO: Alunos dos 7.º e 8.º anos inscritos em EMRC no 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto  
(300 alunos) 

 
Responsável pela atividade: grupo de recrutamento 290 

Data prevista: 23-04-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: A definir 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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Centro  
Ciência Viva 

Parque Biológico de Gaia 
Jardim Botânico 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 8.º ano do Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto (164 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Inês Goucho 

Outros professores participantes: Maria do Carmo Batista 

Data prevista: 26-03-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
Obs: Articulação CN+FQ 
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Casa do Infante 
Arquitetura do Ferro 

PORTO 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 8.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto + 11.º C (aprox. 200 alunos) 

 
Responsável pela atividade: grupo de recrutamento 400 

Data prevista: 12-03-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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Museu da Imprensa 
Museu dos Transportes 

e comunicações 
PORTO 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (aprox. 190 alunos) 

 
Responsável pela atividade: grupo de recrutamento 400 

Data prevista: 14-02-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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Aeroporto Sá Carneiro 
Metro 

PORTO 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (aprox. 180 alunos) 

 
Responsável pela atividade: grupo de recrutamento 420 

Data prevista: 19-02-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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LISBOA 

 

Assembleia da República, Teatro – Auto da Barca do Inferno, 

Mesquita Central de Lisboa, Mosteiro dos Jerónimos 

Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 9.º ano do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto  

 
Responsável pela atividade:  

Data prevista:  
28-03-2019 (EBS Celorico de Basto) 
03-06-2019 (EB Mota e EB Gandarela) 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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Palácio de Mateus  
VILA REAL 

Parque florestal 
AMARANTE 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 

Prestação de Serviço Educativo  
✓ Práticas de ensino 

 

Objetivo: 
Consciencializar os alunos para a 
importância dos Espaços Verdes 

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do CEF do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (19 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Jaime Guimarães 

Data prevista: 09-05-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Transporte, Bilhetes de Entrada no Palácio de Mateus 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
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Campo de Golfe 
A DESIGNAR 

Zona do Porto 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 

Prestação de Serviço Educativo  
✓ Práticas de ensino 

 

Objetivo: 
Tomar contacto com diferentes 
tipos de relvas 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do CEF do Agrupamento de Escolas de 
Celorico de Basto (19 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Jaime Guimarães 

Data prevista: 05-06-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS:  
Transporte, Alimentação 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
 
 

Mais atividades Específicas do Curso CEF 

Responsável: Jaime Guimarães 

• Colaboração na manutenção dos jardins e relvados/escola, ao longo do ano letivo 
Objetivo: Desenvolver atividades práticas na dimensão curricular do curso 

• Aulas práticas de campo na Câmara e locais onde habitualmente se realizam a FCT, ao 
longo do ano letivo 
Objetivo: Reconhecer as empresas/instituições onde se realiza habitualmente a FCT.  
Requer transporte. 
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Instituição do setor e/ou 
a uma unidade Hoteleira 

ou de Restauração 
A DESIGNAR 

Zona do Porto 

 
Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados sociais 
✓ Reconhecimento da 

comunidade 
Prestação de Serviço Educativo  

✓ Planeamento e articulação 
✓ Práticas de ensino 
✓ Monitorização e Avaliação de 

aprendizagens 
Liderança e Gestão 

✓ Liderança 
✓ Gestão 
✓ Autoavaliação e melhoria 

 

Objetivo: 
Enriquecer o conhecimento dos 
alunos. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 11.º ano do Curso Profissional do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (23 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Jorge Soares e Elsa Alves 

Data prevista: 15-01-2019 e 12-03-2019  
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório, Grelha de 
desempenho 
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Caves e Museu do  
Vinho do Porto 

Fábrica de Cerveja 
Artesanal 

PORTO 
 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Prestação de Serviço 
Educativo  

✓ Práticas de ensino 
 

Objetivos: 
Conhecer o processo de 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 12.º ano do Curso Profissional do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (26 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Susana Moura Ribeiro e Lúcia Sampaio 

Data prevista: 18-01-2019  
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação: Relatório 
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produção, engarrafamento e 
distribuição da cerveja 
artesanal e a sua evolução 
comercial.  
Conhecer a história do vinho 
do Porto e a sua influência no 
desenvolvimento do Douro e 
Porto. 
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Hotel de 4* 
Palácio da Bolsa 

PORTO 

Visita a um hotel de 4* no centro do Porto e ao 
Palácio da Bolsa 
 

Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados sociais 
✓ Reconhecimento da 

comunidade 
Prestação de Serviço Educativo  

✓ Práticas de ensino 
Liderança e Gestão 

✓ Autoavaliação e melhoria 
 

Objetivos: 
Conhecer os diferentes 
departamentos do hotel e a sua 
interligação.  
Conhecer a articulação das 
diferentes secções da 
restauração.  
Conhecer um monumento muito 
importante para a cidade, o seu 
restaurante e a sua 
funcionalidade na receção de 
grandes eventos. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 10.º ano do Curso Profissional do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (23 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Susana Moura Ribeiro e Lúcia 

Sampaio 

Data prevista: 22-03-2019  
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte, subsídio de alimentação, 
entradas no Palácio 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
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Quinta da Lixa 
Monverde – Wine 
Experience Hotel 

LIXA 

Visita a uma quinta produtora de Vinhos Verdes e a um 
Enoturismo de 4* na Lixa 
 

Áreas de Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados sociais 
✓ Reconhecimento da 

comunidade 
Prestação de Serviço Educativo  

✓ Práticas de ensino 
Liderança e Gestão 

✓ Autoavaliação e melhoria 
 

Objetivo: 
Conhecer o processo produtivo 
dos Vinhos Verdes e compreender 
a crescente importância dos 
vinhos na refeição. Conhecer uma 
unidade hoteleira de 
Eco/Enoturismo a sua organização 
e funcionamento. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 10.º ano do Curso Profissional do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (23 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Susana Moura Ribeiro e Lúcia 

Sampaio 

Data prevista: 17-05-2019  
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte, subsídio de alimentação 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
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Geoparque  
MACEDO DE 

CAVALEIROS 
Museu da UTAD 

VILA REAL 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 10.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias 
do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (70 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Susana Ribeiro 

Outros professores participantes: Estela Sousa 

Data a definir 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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Fiesta Medieval de la 
Arribada 
BAYONA 

 

Recriação histórica: “conmemora la llegada de la carabela Pinta al 

puerto de Baiona con la noticia del descubrimiento de América.” 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

Prestação de Serviço 
Educativo  

✓ Práticas de ensino 
 

PÚBLICO-ALVO: Alunos dos 10.º e 11.º anos do Curso de Línguas e 
Humanidades do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (50 
alunos) 

 
Responsável pela atividade: Margarida Carvalho 

Data prevista: 02-03-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, relatório 
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IPATIMUP 
Universidade do 

PORTO 
 

Realização da atividade experimental "Código da Vida - O 

Criminoso" e visita ao departamento de Física da UP 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias 
do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (60 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Isabel Nunes 

Outros professores participantes: Júlia Gonçalves 

Data prevista: 30-10-2018 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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LOURINHÃ 

 

A VISITAR: Salinas de Rio Maior; Carsoscópio (CCV do Alviela); 

Monumento das pegadas de dinossauros da Serra de Aire; Grutas de 

Mira Daire; Dinoparque;... 

Áreas de 
Intervenção do 
Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados 

académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 11.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias do 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (60 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Isabel Nunes 

Data prevista: 05-04-2019 a 06-04-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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MAAT, Museu da 
Eletricidade 

LISBOA 
SINTRA 

 
 

Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 12.º ano dos Cursos Científico-Humanísticos 
do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto (78 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Augusto Teixeira 

Outros professores participantes: Margarida Carvalho 

Data a definir 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte e alojamento 
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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Museu Amadeo de 
Souza Cardoso   

AMARANTE 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

Prestação de Serviço 
Educativo  

✓ Práticas de ensino 
 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 12.º ano do Curso de Línguas e 
Humanidades do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto  
(25 alunos) 

 
Responsável pela atividade: Margarida Carvalho 

Parceria: Câmara Municipal de Celorico de Basto (a solicitar) 
Data prevista: 12-12-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte  
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças, questionário 
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Universidade do 
Minho   

BRAGA 
 

 
Áreas de Intervenção 
do Projeto Educativo  

Resultados: 
✓ Resultados académicos 
✓ Resultados sociais 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 12.º ano dos Cursos de Ciências e 
Tecnologias do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto  
(90 alunos) 

 
Responsável pela atividade: grupo de recrutamento 420 

Parceria: Câmara Municipal de Celorico de Basto (a solicitar) 
Data prevista: 30-04-2019 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Transporte  
Monitorização/instrumentos de avaliação:  
Observação direta, Registo de presenças 
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AGRCBT, PAA 2018-2019 

 

 

 

 

Parcerias/ Programas 

Específicos 
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Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

Ao longo do ano letivo 
Promotor: Câmara Municipal de Celorico de Basto 
Destinatários: Crianças do Ensino Pré-Escolar 
 
As Atividades de Animação e Apoio à Família incluem o transporte, o almoço e 
prolongamento de horário para além do letivo. 
 
Objetivos: Intensificar o trabalho colaborativo entre as docentes titulares de 
turma e técnicos da AAAF; proporcionar às crianças atividades diferentes e 
motivadoras; otimizar a gestão dos recursos humanos e materiais.  

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Ao longo do ano letivo 
Promotor: Câmara Municipal de Celorico de Basto 
Destinatários: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são atividades educativas e 
formativas que incidem na aprendizagem da língua inglesa ou de outras 
línguas estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e 
das tecnologias de informação e comunicação. 
 
As AEC têm uma duração semanal de até 5 horas.  
São de frequência gratuita e de inscrição facultativa. 
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 Academia de Música de Basto 
 
Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Projetos 2018 
 

Orquestra a 
Brincar 
 

 

Este projeto trata-se de um programa de atividades a 

desenvolver com alunos do primeiro ciclo e pelos 

professores da AMB (Academia de Música de Basto). O 

principal objetivo deste projeto é desenvolver um gosto 

pela música, experienciando, a prática de diversos 

instrumentos em formato de orquestra(s), facilitando 

assim, a escolha do mesmo aquando o ingresso no ensino 

articulado caso seja da pretensão do aluno. 
 

Objetivos 
✓ Permitir aos alunos do 

primeiro ciclo uma 
experiência prática 
continuada de um 
instrumento de cada naipe 
de orquestra. 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do 4.º ano da Escola Básica de Celorico de 
Basto 
 
Coordenadores: Direção da Academia de Música de Basto 

Interlocutor: Helena Pinto 

Professores colaboradores: Professores titulares de turma e 
professores da Academia de Música de Basto 
 
ENTIDADE PROMOTORA/ PARCERIA: Academia de Música de Basto 
 
Os instrumentos serão fornecidos pela entidade promotora. 

  

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:  

As atividades decorrerão semanalmente, nas instalações da Escola Básica de Celorico de Basto no tempo 

letivo das 14:00 às 14:50, integrado na área curricular de Expressões Artísticas. 

 

Apresentação da obra musical “A quinta da amizade”, logo no arranque do ano letivo.  
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Os alunos das turmas de 4º ano serão divididos em 3 grandes grupos (cordas, sopros madeiras e sopros 

metais). Posteriormente serão convidados a escolher entre os instrumentos disponíveis de cada naipe 

anterior, ou seja, nas cordas entre os violinos, violoncelos ou guitarra, nas madeiras, saxofone, clarinete ou 

flauta transversal, e nos sopros trompetes ou trombones. Esta seleção irá permanecer por um período letivo 

e este, rodando nos restantes períodos pelos outros instrumentos dos outros naipes.  

 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: No final de cada período, deverão os professores, conciliando com as 

atividades do centro escolar, organizar uma apresentação pública do trabalho realizado. Decidir-se-á 

futuramente se esta apresentação será ou não de carácter obrigatório.  
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MEDIDAS NO ÂMBITO DO 
 

 

Plano Integrado e Inovador de  

Combate ao Insucesso Escolar 

do Tâmega e Sousa (PIICIE-TS) 

 
Tratou-se de um processo de diagnóstico adaptado às necessidades identificadas nas e pelas comunidades 
educativas locais, com a conjugação de informação quantitativa e qualitativa, ou seja, assentou no 
levantamento e análise das necessidades e medidas a priorizar com a finalidade de definir uma estratégia 
educativa sub-regional, com medidas e projetos de combate ao insucesso escolar, que sirva de 
complemento e de reforço à política educativa pública.  
A sua metodologia, com base no confronto de experiências, orientações e projetos, auscultação pública dos 
principais atores estratégicos e públicos interessados, com a devida concertação de interesses e no 
confronto de projetos e políticas transversais e específicas como os Planos de Ação Estratégicos (PAE) 
elaborados pelas escolas, no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), declara o 
PIICIE-TS como um trabalho alargado de participação política Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar do Tâmega e Sousa e técnica, à escala intermunicipal, com uma estratégia de intervenção 
de prevenção e combate ao insucesso escolar, objetiva, inovadora e integrada. Afirma-se como um processo 
inovador, integrado e sustentável de prevenção do insucesso escolar ao efetuar uma abordagem compósita, 
multidimensional e articulada, com um enfoque específico nos primeiros anos de escolarização, no 
envolvimento e colaboração entre a escola e a comunidade, na construção de ambientes educativos 
securizantes e favorecedores da aprendizagem, no envolvimento das famílias no reconhecimento e 
valorização da escola, na constituição de equipas multidisciplinares, na aposta em lideranças 
transformacionais focadas na promoção das aprendizagens, na construção de oportunidades de 
desenvolvimento profissional de educadores e professores contínuas, colaborativas e centradas na melhoria 
dos modos de fazer aprender todos os alunos. 

(excerto da introdução do PIICIE-TS – 2017-2021) 
Consulte o documento completo em http://www.cimtamegaesousa.pt/#/documentacao 

 
 
Apresentamos seguidamente o enquadramento das principais medidas em que o Agrupamento de Escolas 
de Celorico de Basto (Município de Celorico de Basto) está abrangido: 

 

 

http://www.cimtamegaesousa.pt/#/documentacao
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 “BECA - Trata-se de um projeto que assenta numa lógica de funcionamento do ensino e prática regular da modalidade 
de andebol em ambiente escolar, favorecido pela constituição de turmas específicas para o efeito e com profissionais 
especializados na modalidade. Terá um especial enfoque nos alunos do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico das várias escolas 
que integram o Agrupamento de Escolas, alargado ao 3.º ciclo e ensino secundário. Com esta atividade, o Município de 
Celorico de Basto e o Agrupamento de Escolas pretendem ocupar os alunos, desenvolvendo atividades de grupo, por 
forma a evitar que estes dispersem e que entrem em processos de declínio e de maus hábitos, que, por vezes, 
prejudicam a saúde e conduzem ao abandono escolar. São objetivos específicos desta atividade potenciar o 
desenvolvimento pessoal e social do aluno e estimular o processo de aprendizagem do aluno, através da prática 
desportiva e de promoção da saúde. Tudo isto no sentido de reduzir e prevenir o abandono escolar precoce e 
estabelecer condições de igualdade no acesso à educação primária e secundária, promovendo atividades de grupo. Este 
projeto prevê ainda um torneio de âmbito internacional, que proporcione a demonstração de toda a aprendizagem 
criativa e consolidada da modalidade, traduzida pelo desempenho dos alunos, e a realização de três seminários (um por 
ano), que pretendem solidificar e sustentar o conhecimento geral da modalidade para toda a comunidade.” 

(enquadramento no PIICIE-TS – 2017-2021) 
 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de …-11-2018 Projetos 2018 

 

PROJETO BECA 
(BASTINHOS ESCOLA 
CLUBE DE ANDEBOL) 
 

 

O PROJETO BECA pretende ser um exemplo na forma de trabalhar e 

operacionalizar de várias formas a flexibilização de conteúdos, 

rentabilizando os recursos existentes, procurando parceiras sólidas 

e oportunas para a consecução da missão de promoção da 

igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva em 

geral, e ao andebol em particular. 

 

Objetivos 
✓ Promover a igualdade de 

oportunidades no acesso 
á prática desportiva do 
Andebol em contexto 
escolar;  

✓ Reconhecer o papel das 
diferentes atividades 
desportivas em geral e do 
Andebol promovidas pelo 
BECA, na promoção do 
sucesso escolar.  

✓ Promover o intercâmbio 
escolar dentro e fora do 
agrupamento de escolas 
(em diferentes contextos 
competitivos);  

✓ Promover estilo e hábitos 
de vida saudáveis;  

✓ Fomentar o gosto pela 
prática desportiva 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Agrupamento de Escolas de Celorico de 
Basto 
Coordenador(es): João Pedro Santos Varejão  

Professor(es) dinamizador(es): João Varejão, Mário Guedes (parceria 
CIM Tâmega e Sousa); Paulo Pinto (Treinador grau 2 e fisioterapeuta); 
Vera Pereira ( 2 horas/ semana - AECS e apoio ao Centro Escolar da 
Mota); João Carlos Oliveira (2 horas/semana – AECS e apoio ao Centro 
Escolar Fermil); Pais e Encarregados de Educação dos alunos envolvidos. 
PARCERIAS: Câmara Municipal de Celorico de Basto, CIM Tâmega e 
Sousa, Federação Portuguesa de Andebol, Associação Andebol de Braga, 

Centro de Formação de Basto e Barroso. 
RECURSOS NECESSÁRIOS: Pavilhão Desportivo EBS Celorico, EB Mota, 
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EB Gandarela, CE Mota, CE Celorico, CE Fermil, CE Gandarela. Bolas de 
Iniciação ao Andebol, t-shirts de captação, e kit de balizas de mini 
andebol.  
ORÇAMENTO/VERBA: Limite de 1.000,00 (mil euros) – Este valor pode 
incluir transporte para intercâmbios escolares (de âmbito federado e/ou 
lúdico/recreativo, fotocópias, cartazes, publicidade, material desgaste 
(redes balizas), prémios/troféus Torneios, tinteiros impressora, t-shirts, 
entre outros. 

regular;  
✓ Promover o Fair-Play;  
✓ Abertura da Escola a toda 

a comunidade 
Celoricense 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação Direta; Reuniões com atletas e encarregados de educação; Fichas de registo de avaliação 
qualitativa no final de cada período escolar; Relatório final das atividades desenvolvidas. 

 
Ações/Calendarização 
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Teatro na Escola 
“A atividade de Teatro na Escola realizar-se-á no Município de Celorico de Basto e será dinamizada por um 
professor de teatro durante os horários em que os alunos não têm aulas.  
O Teatro na Escola surge para dar resposta às dificuldades manifestadas pelas famílias e/ou pelos 

encarregados de educação em acompanhar as crianças fora do horário letivo, em particular pelas 

incompatibilidades entre os horários laborais e os horários letivos. Desta forma, este Município e o 

Agrupamento de Escolas conseguem ocupar os alunos, desenvolvendo atividades de grupo nos períodos em 

que estes não têm aulas.” 

O Sucesso brota da crença do potencial intelectual, emocional, comunicativo e criativo 

de cada aluno. O teatro constitui uma prática de grupo que se desenvolve a partir dos 

conhecimentos, experiências e vivências individuais que os alunos detêm e que pode 

propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens, explorando os 

conteúdos através de jogos dramáticos. 

Pretendo que o trabalho realizado em cooperação com outros professores possa 

desenvolver a confiança, autonomia, iniciativa, perseverança, autodescoberta, 

autoestima e motivação para aprender os conteúdos em todas as disciplinas. 

Acredito que no final do processo teremos alunos mais concentrados, mais confiantes 

nas suas capacidades, o que terá reflexo no seu percurso escolar. 

Tiago Pires, Técnico responsável pela medida Teatro na Escola 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 121 

Ateliê de Cerâmica 
“Através do Ateliê de cerâmica, o Município de Celorico de Basto pretende que cada criança tenha a 
oportunidade de conhecer uma matéria-prima milenária, neste caso o barro, promovendo a 
cerâmica/azulejaria. Assim, com esta atividade perspetiva-se o desenvolvimento de módulos de artes 
relativos ao concelho em questão, cujo output pode ser uma exposição de azulejos. Esta atividade destina-se 
aos alunos do 4.º, 6.º e 9.º ano de escolaridade.” 
 

Painel feito em azulejo com a imagem das camélias, para colocar na fachada da loja de turismo, será o 1º 
trabalho desenvolvido pelo ateliê de cerâmica. 

 

Plano Anual de Atividades |AGRCBT| Aprovado em CG de 13-11-2018 Concursos 2018 
 

Ação Escola 
SOS AZULEJO 2019 

 
A ‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2019’ consistirá em trabalhos 
pedagógicos e lúdicos, artesanais e/ou de divulgação efetuados 
pelos alunos sob orientação dos professores, ligados ao tema do 
Património Azulejar Português. Os trabalhos escolares podem 
assumir as mais diversas formas: a única condição de participação 
nesta AÇÃO consiste na ligação ao tema da azulejaria 
portuguesa. É aconselhável, mas não obrigatório, que (parte d)os 
trabalhos decorram fora da escola, num local de grande visibilidade 

pública.  
 

Objetivos da Ação 
Chamada de atenção e 
sensibilização para: 

✓ A importância e caráter 
únicos do património 
azulejar português, a que 
importa dar 
continuidade; 

✓ O atual problema da sua 
grave delapidação por 
furto, incúria e 
vandalismo; 

✓ A necessidade da sua 
valorização, proteção e 
fruição por todos os 
portugueses. 

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos do Agrupamento de Escolas de Celorico de 
Basto, Comunidade Escolar 

 
Técnico Dinamizador: Vítor Resende – técnico (PIICIE-TS) 
Interlocutora: Ângela Lopes  

Professores colaboradores: Educadores (pré-escolar), Professores 
titulares de turma (1.º CEB), professores de EV e de ET (2.º e 3.º CEB), 
diretores de turma (CEF e Ensino Secundário), entre outros 

 
PROMOTOR/PARCERIAS: Plano Integrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolas – Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 
Câmara Municipal de Celorico de Basto 

 
MONITORIZAÇÃO/INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Observação Direta; Fotos/filme evidências da ação, produto final 
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Sagaz 
“Com o Sagaz os alunos poderão usufruir de um tutor, nomeado por uma empresa, para o acompanhar ao 
longo do seu percurso académico, numa cultura de integração laboral e de ponte com o plano curricular do 
curso que o jovem frequenta. Sempre que possível, haverá espírito crítico do tecido empresarial sobre os 
planos curriculares dos cursos dos seus tutorados, que terão oportunidade de frequentar vários estágios em 
funções adjacentes àquela para a qual estão a estudar, na empresa do seu tutor. O Sagaz pretende recuperar 
o espírito do mestre e do aprendiz, em que o mestre dará conselhos ao seu aprendiz, para que ele se torne 
numa pessoa mais valorizada nas diferentes vertentes da sua vida, orientando-a relativamente ao seu 
percurso formativo, lúdico, cultural, académico, social e profissional. O jovem ganha uma oportunidade única 
de orientação e o empresário ganha um profissional moldado à sua empresa. Esta atividade é direcionada 
aos alunos do 12.º ano de escolaridade.” 

NEET  
“Esta atividade pretende criar ambientes diferentes e motivadores para jovens NEET (aqueles que não 
trabalham, não estudam e não se encontram em formação), com o objetivo de os integrar e estimular. 
Sempre em articulação com os CLDS e os GIP/IEFP e em ambientes descontraídos e inovadores, pretende-se 
fazer a divulgação de iniciativas, por exemplo, de promoção de criação do próprio emprego.  
Esta atividade prevê também a implementação de um bootcamp anual, por município, com equipas de 20/25 

elementos, no sentido de desenvolver as competências destes jovens, através da criação de projetos, 

articulação com empresas e projetos de inovação locais.” 

Encontros de Partilhas de Boas Práticas 
“Pretende-se dinamizar encontros, com recurso a peritos na área da educação, com o objetivo de dar a 
conhecer e partilhar boas práticas educativas. Esta atividade é dirigida a toda a comunidade educativa 
intermunicipal e ocorrerá durante um dia, uma vez por ano.” 

Treino Intensivo de Lideranças 
“Pretende que, durante 5 dias, os líderes educativos experienciem estratégias e processos de formação de 
chefias, através de atividades teóricas e práticas, indoor e outdoor.  
Estes verão as suas capacidades e competências testadas em sessões de treino físico e psicológico, que visam 
o reforço de aptidões de liderança, nomeadamente gestão do stress, gestão de conflitos e negociação, 
comunicação assertiva, planeamento e estratégia, entre outros. Esta atividade terá um caráter 
intermunicipal e acontecerá uma vez durante os 3 anos do projeto” 
 

Seminários de Educação 
Pretende-se a realização de um seminário intermunicipal, por ano, para promover as iniciativas realizadas, 

medir o seu grau de sucesso, promover a reflexão sobre questões que se colocam à educação no território, 

bem como partilhar boas práticas, em articulação com os seminários das escolas TEIP. 
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Câmara Municipal de Celorico de Basto (Câmara Amiga) 

e Outros Parceiros (CLDS, UCC Mãos Amigas, …) 

 

Novembro 

Mês de Novembro pela Diabetes 
Atividades ao longo do mês 

  
 

 

Novembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

  14     
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Novembro 

Mostra Educativa e Profissional 
Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto 

PARCERIA: Câmara Municipal de Celorico de Basto, CLDS 

Interlocutor: Carla Nunes 

Destinatários: Comunidade, alunos do 9.º ano e do ensino secundário 

Visitas aos stands 

Palestras para o 12.º ano – Instituto Politécnico de Bragança 

Palestra para o 9.º ano – SPO – 1.ª orientação vocacional, AGRCBT 

Coffee-Break e almoço no Restaurante Pedagógico – Equipa TRB, AGRCBT 

 

Novembro/Dezembro 

Semana para a Igualdade  
Interlocutor: Carla Nunes 

Estendal dos Direitos da Criança – Exposição, AGRCBT 

PARCERIA: Câmara Municipal de Celorico de Basto, CLDS 

Eventos 

25 de novembro,  Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as 

Mulheres 

26 a 29 de novembro, ciclo de debates, “violência e igualdade”,  

Destinatários: alunos do 8.º ano do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto 

30 de novembro, “Engenheiras por um dia”, com a presença da Sra. Secretária de Estado para a 

Cidadania e Igualdade, Auditório Prof. Marcelo Rebelo de Sousa *adiado para dia 6 de dezembro 

Inclui apresentação da Peça de Teatro sobre Igualdade de Género (turmas de 7.º ano da Escola Básica e 

Secundária de Celorico de Basto, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, DAC, FLEXI7CELORICO) 

Intervenções e testemunhos 

Novembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

    23   

       

Novembro/Dezembro 2018 

S T Q Q S S D 

       

       

       

      25 

26 27 28 29 30 1 2 

3       



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2018-2019, página 125 

3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Matiné, teatro pelo GTC 

Destinatários: Comunidade, alunos do CEF e dos cursos profissionais 

Construção de um Mural, largada de pombos, entre outros – AGRCBT 

Articulação com Projetos de Cidadania e Desenvolvimento de 10.º ano – AGRCBT 

Objetivos: Incentivar a comunidade educativa para a inclusão; promover o crescimento individual e coletivo 

pela convivência com as diferenças; reconhecer o valor da diversidade. 

Dinamizadores: Helena Pinto, Irene Gonçalves e demais docentes do grupo de recrutamento 910, Adelino 

Dias, entre outros 
 

Dezembro 

Colaboração com o Banco Local de Voluntariado 
 

Destinatários: alunos do ensino secundário 

Interlocutor: Augusto Teixeira 
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O presente Plano de Atividades teve 

parecer favorável do Conselho Pedagógico de 

07 de novembro de 2018 e 

foi aprovado em Conselho Geral na reunião de  

13 de novembro de 2018. 


