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Artigo I. 

Fica decretado que agora vale a verdade. 

que agora vale a vida, 

e que de mãos dadas, 

trabalharemos todos pela vida verdadeira. 

(…) 

 

Artigo III. 

Fica decretado que, a partir deste instante, 

haverá girassóis em todas as janelas, 

que os girassóis terão direito 

a abrir-se dentro da sombra; 

e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro, 

abertas para o verde onde cresce a esperança. 

(…) 

 

Parágrafo Único: 

O homem confiará no homem 

como um menino confia em outro menino. 

(…) 

 

Artigo VII. 

Por decreto irrevogável fica estabelecido 

o reinado permanente da justiça e da claridade, 

e a alegria será uma bandeira generosa 

para sempre desfraldada na alma do povo. 

(…) 

 

Artigo XII. 

Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. 

tudo será permitido, 

inclusive brincar com os rinocerontes 

e caminhar pelas tardes 

com uma imensa begônia na lapela. 

 

Parágrafo único: 

Só uma coisa fica proibida: 

amar sem amor. 

(…) 

 

 

THIAGO DE MELLO, “Os Estatutos do Homem”, Santiago do Chile, abril de 1964 

Publicado no livro Faz Escuro, Mas Eu Canto: Porque a Manhã Vai Chegar 
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NOTAS PRÉVIAS 

 

A ação dos Planos Anual e Plurianual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto 

baseia-se na missão “Com Celorico – Educar e Inovar” que sumariza as prioridades inscritas no 

Projeto Educativo do Agrupamento. Esta missão 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, o Perfil de Aluno à Saída da Escolaridade 

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

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

 

As atividades inscritas nos Planos Anual e Plurianual de Atividades são, por conseguinte, 

oportunidades de desenvolver literacias múltiplas, incidindo de forma mais particular ou mais 

abrangente nas áreas de competência do referencial (Linguagens e textos, Informação e 

Comunicação, Raciocínio e Resolução de problemas, Pensamento crítico e pensamento criativo, 

Relacionamento interpessoal, Desenvolvimento pessoal e autonomia, Bem-estar, saúde e ambiente, 

Sensibilidade estética e artística, Saber científico, técnico e tecnológico, Consciência e domínio do 

corpo). 

 

Surgem numa lógica de continuidade relativamente ao que vem sendo desenvolvido, assumindo 

reconfigurações e novidades decorrentes dos eixos de intervenção assumidos, nomeadamente, pela 

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA DE ESCOLA, pelos PROJETO CULTURAL DE ESCOLA, 

PROJETO AMBIENTAL DE ESCOLA, PROJETO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE ESCOLA, pelos PLANO DE 

INOVAÇÃO, PLANO DE COMUNICAÇÃO, PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA 

ESCOLA, que se congregam no PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO. 

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 2021-2022, foi elaborado após auscultação das 

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

financeiros existentes.  

 

O presente constitui um documento de apresentação pública desses eixos e uma versão compilada 

e não exaustiva do documento mais complexo e mais denso que resulta da compilação de todas as 
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ações referentes às atividades, projetos e iniciativas vertidas, a cada momento, na plataforma 

digital (INOVAR PAA). 

 

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 e aditamentos. 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.  
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA 

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO  

PARA A CIDADANIA DE ESCOLA 

 

“Considerando que a Educação para a Cidadania é uma missão de toda a escola, propõe-se que a 
implementação da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento siga uma abordagem de 
Whole-school Approach (…) Está integrada no currículo, nas atividades letivas e não-letivas, nas práticas 
diárias da vida escolar e sua articulação com a comunidade. (…) Os projetos desenvolvidos na disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento e outros projetos realizados na escola devem estar articulados com a 
Estratégia de Educação para a Cidadania da Escola e ser desenvolvidos preferencialmente em parceria 
com entidades da comunidade (…) (stakeholders), numa perspetiva de trabalho em rede. A conceção e o 
desenvolvimento de projetos assentes nas necessidades, recursos e potencialidades da comunidade 
corporizam situações reais de vivência da cidadania.” 

In Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

 
Da constatação de que a Cidadania se aprende por processos vivenciais, indo para além da sala de aula e da 

escola, num ciclo contínuo e em progressão de “reflexão-antecipação-ação” resulta que o Plano Anual de 

Atividades deve, cada vez mais e de forma mais consistente, ancorar-se na Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania e, particularmente, na Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento, para a sua 

implementação conforme ao diagnóstico/especificidades/realidades locais. 

Procuramos com mais intencionalidade associar projetos/atividades/ações aos diferentes domínios de 

Cidadania e Desenvolvimento, vistos como intercomunicantes. 

As abordagens curriculares ao nível da turma, privilegiando a iniciativa e a voz dos alunos, ao nível das equipas 

pedagógicas e ao nível das escolas irão estabelecer a natureza, tipologia, duração, intervenientes, parceiros 

das atividades e projetos a desenvolver. Deve ainda favorecer-se a articulação com ações no âmbito de 

projetos existentes no agrupamento.  
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SAÚDE E BEM-ESTAR E DO DESPORTO 

“(…)  que os alunos sejam capazes de adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, 
designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, 
na sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade” 

In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
 
 

A Escola enquanto ambiente educativo e enquanto local de trabalho deve fomentar o bem-estar geral, 

incluindo os aspetos sociais, físicos e emocionais da comunidade educativa. Haverá diversas oportunidades e 

iniciativas no âmbito da saúde e bem-estar, e particularmente, do desporto, ao longo do ano letivo.  

 

• PROJETO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE (PES) 
(coord. Paula Simões, paulasimoes@agrcbt.pt) 

 

A Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo contínuo que proporciona o acesso 

ao conhecimento e, sobretudo, ao desenvolvimento de capacidades, atitudes e valores que favoreçam a 

tomada de decisões que permitem gerir e desenvolver o potencial de saúde de cada indivíduo.  

As áreas prioritárias de intervenção, na promoção de estilos de vida saudáveis são: 

- Saúde mental e prevenção da violência;  

- Educação alimentar e atividade física; 

- Prevenção dos comportamentos aditivos e dependências;  

- Afetos e educação para uma sexualidade responsável; 

Em cada uma destas áreas serão realizadas diversas atividades adequadas ao nível de desenvolvimento e ao 

escalão etário das crianças e jovens a que se destinam. 

Gabinete 
de Saúde e 
Condição 

Física

PES

Clube do 
Desporto 
Escolar

BECA

Escola sem 
Bullying. 

Escola sem 
Violência.

Clube de 
Proteção 

Civil

Projetos e Clubes no âmbito da saúde e bem-estar e do desporto 

mailto:paulasimoes@agrcbt.pt
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Para a consecução dos objetivos do plano de Educação para a Saúde, o PES conta com a colaboração dos 

parceiros externos: os profissionais de saúde da UCC Mãos Amigas e do ACeS Tâmega 1 – Baixo Tâmega – 

Saúde Escolar, nomeadamente, Dr. Albino Natividade (médico), Adélia Freitas (enfermeira), Dra. Ana Camisa 

(TSA), Dra. Vanessa Carvalho (Assistente Social), Dra. Diana Fernandes (nutricionista); da GNR - Escola Segura, 

dos Bombeiros Voluntários CBT; do Rotary Clube Celorico de Basto; da Câmara Municipal de Celorico de Basto 

e outros (UTAD, UMinho, …). 

No âmbito deste projeto enquadram-se múltiplas atividades e ações (Programa Regional de Educação Sexual 

em Saúde Escolar (PRESSE); Projeto Escovar (SOBE) com a BECRE; Projeto Estar Presente- GIA; entre muitas 

outras) promotoras de estilos de vida saudável, da literacia em saúde e de competências sociais e emocionais. 

 

• PLANO “ESCOLA SEM BULLYING. ESCOLA SEM VIOLÊNCIA” 
(coord. Paula Simões, paulasimoes@agrcbt.pt) 
 

 
 

A Escola deve assumir-se como um espaço privilegiado na prevenção e combate a todas as formas de violência. 

Daí a importância que assume a promoção e a implementação, por parte das escolas, deste “Plano de 

Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying”, centrado e consolidado numa abordagem estratégica e 

holística de sensibilização e de prevenção sistémica, de modo a definir mecanismos de intervenção em meio 

escolar. 

 

• CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR 
(coord. Abílio Azevedo, abilioazevedo@agrcbt.pt)  
 

No âmbito da educação, a dinamização do Desporto Escolar ganha especial relevância, quer como programa 

que fomenta a introdução à prática desportiva e à competição, quer enquanto estratégia de promoção do 

sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis e, ainda, como meio para desenvolver as áreas de 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O Clube Desporto Escolar é o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com cariz desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, integradas no Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento. É um Projeto composto por atividades desportivas de âmbito interno à escola 

(AI) e de atividades de treino desportivo regular de grupos/equipas e competição interescolar, através dos 

quais se processa a participação em quadros competitivos externos (AE).  

 

• GABINETE DE SAÚDE E CONDIÇÃO FÍSICA 
(coord. Nelson Ribeiro – CC de Expressões Físico-Motoras, nelsonribeiro@agrcbt.pt) 
 

O Gabinete de Saúde e Condição Física foi criado com os objetivos de analisar o perfil de aptidão/condição 

física do(s) aluno(s) e estabelecer, mediante a avaliação dos resultados, planos individualizados de trabalho e 

mailto:paulasimoes@agrcbt.pt
mailto:abilioazevedo@agrcbt.pt
mailto:nelsonribeiro@agrcbt.pt
https://meuip.co/
https://meuip.co/
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acompanhamento. A implementação do projeto inclui a aplicação da bateria de testes do FitEscola, aplicação 

de questionários, (re)educação alimentar, além da intervenção nas zonas de aptidão física diagnosticadas (não 

saudável, saudável e perfil atlético). 

 

• BECA – BASTINHOS ESCOLA CLUBE DE ANDEBOL 
(coord. João Varejão, joaovarejao@agrcbt.pt) 
 

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. 

 

• CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL  
(coord. Ângela Lopes, angelalopes@agrcbt.pt) 

 

O clube escolar de segurança e prevenção de riscos naturais, tecnológicos e mistos – Clube de Proteção Civil 

– contribuirá para a aquisição de competências específicas no quadro da proteção civil, em articulação com o 

Referencial de Educação para Risco, promovendo ações integradas neste domínio. A educação para a 

segurança e prevenção de riscos é elemento fundamental na construção de uma cultura de segurança, ao 

desenvolver competências no âmbito da prevenção e autoproteção. Estas competências contribuem para a 

adoção de atitudes e comportamentos responsáveis e adequados, face a acidentes graves ou catástrofes que 

as populações possam vir a enfrentar, contribuindo assim para a construção de comunidades mais resilientes. 

 

 

  

mailto:joaovarejao@agrcbt.pt
mailto:angelalopes@agrcbt.pt


Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2021-2022, página 9 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO CÍVICA E DA LIDERANÇA SERVIDORA 

O direito de voto é um direito pessoal e  
constitui um dever cívico assente numa responsabilidade de cidadania… 
(ver Constituição da República Portuguesa) 

 

A Escola desenvolve atividades que convocam e comprometem os alunos a assumirem responsabilidades 

democráticas e a participarem ativamente nas esferas cívica da(s) comunidade(s) que integram. 

 

• ASSEMBLEIAS DE REPRESENTANTES 
(coord. Coordenadores GAT) 
 
 

O Agrupamento pretende mobilizar os alunos, dando-lhes VOZ para uma intervenção responsável, organizada 

e empreendedora na vida escolar. As assembleias de alunos decorrem em contexto de turma, em contexto de 

escola e em contexto de agrupamento e são momentos privilegiados para a participação cívica, com discussão 

e resolução de problemas, confronto de propostas e pontos de vista. 

 

• ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 
(coord. Carla Nunes, carlanunes@agrcbt.pt) 

 
O Orçamento Participativo das Escolas é um processo estruturado em várias etapas e que garante aos alunos 

a possibilidade de participarem ativamente no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria 

da sua escola, de acordo com as suas preferências, necessidades e vontades. O Orçamento Participativo das 

três escolas do agrupamento com alunos do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário cria, 

portanto, um mecanismo que permite aos alunos envolverem-se, ativamente, na melhoria das vivências ou 

Orçamento 
Participativ

o das 
Escolas

Parlamento 
dos Jovens

Miúdos a 
votos

Assembleias de 
Representantes

Academia 
Ubuntu

Projetos e Clubes no âmbito da Participação Cívica 

mailto:carlanunes@agrcbt.pt
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dos processos de aprendizagem da sua escola, fomentando o espírito de participação e de cidadania e 

valorizando a sua opinião em decisões que os afetam diretamente. Ao mesmo tempo, estimulam-se as suas 

escolhas responsáveis, a sua familiaridade com os mecanismos do voto e a sua participação na concretização 

da execução das escolhas efetuadas. 

 

• PROGRAMA “PARLAMENTO DOS JOVENS” 
(coord. Margarida Carvalho, margaridacarvalho@agrcbt.pt) 
 

O Programa Parlamento dos Jovens 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, particular e cooperativo do 

Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.  

São alguns dos objetivos gerais do Programa “Parlamento dos Jovens”: 

• 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. 
A edição de 2021-2022 incide na temática das “Fake News”: “Que estratégias para combater a 
desinformação? (Ensino Básico) e “O impacto da desinformação na democracia” (Ensino Secundário). 
 
 

• MIÚDOS A VOTOS 
(coord. Ana Maria Rodrigues, anarodrigues@agrcbt.pt) 
 

‘Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?’ é uma iniciativa da revista VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas 

Escolares aberta a todas as escolas com alunos entre o 1º e º 12º ano. Os alunos propõem o seu livro preferido 

às eleições nacionais, que eles próprios organizam na sua escola. E em vídeos, podcasts, cartazes, autocolantes 

e panfletos, distribuídos em debates, comícios e sessões de esclarecimento que fazem na sua escola, tentam 

convencer os seus amigos e colegas a ler o livro de que eles mais gostam. 

 

• ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU 
(coord. Coordenadores GAT) 
 

A Academia de Líderes Ubuntu – Escolas Ubuntu é um programa de capacitação destinado a jovens entre os 

12 e os 18 anos, desenvolvido a partir do modelo de liderança servidora e com a inspiração de figuras como 

Nelson Mandela, Martin Luther King ou Malala. Ubuntu é uma filosofia de origem africana que se traduz na 

expressão “Eu Sou porque tu És”, na valorização da interdependência e da solidariedade. Inspirada por estes 

valores a Academia visa desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes, 

contribuindo para a sua transformação em agentes de mudança ao serviço da comunidade, ajudando a 

construir uma cidade mais justa e solidária. 

 
  

mailto:margaridacarvalho@agrcbt.pt
mailto:anarodrigues@agrcbt.pt
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO  

PROJETO AMBIENTAL DE ESCOLA 

 

“(…) que os alunos sejam capazes de: • compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na 
adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; • manifestar 
consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, 
com vista à construção de um futuro sustentável.” 

In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

A Educação Ambiental nas escolas é uma ferramenta imprescindível e estrutural para promover um 

comportamento responsável e consciente das crianças e jovens para com o ambiente e a 

conservação da natureza. 

 

 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DOS CLUBES DO AMBIENTE 

A planificação e implementação dos 7 passos da metodologia do Programa Eco-Escolas é o tronco 

comum a todas as escolas que hasteiam 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 2021-2022: “Biodiversidade – preservar e 

regenerar” e “Espaços Exteriores”, bem como a Economia Circular e a Alimentação Saudável e 

Sustentável. 

CLUBE DO AMBIENTE DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CELORICO DE BASTO 

(coord. Jaime Guimarães, jaimeguimaraes@agrcbt.pt) 

CLUBE DO AMBIENTE DA ESCOLA BÁSICA DE GANDARELA 

(coord. Cecília Bastos, ceciliabastos@agrcbt.pt) 

CLUBE DO AMBIENTE DA ESCOLA BÁSICA DA MOTA 

(coord. Anabela Campos, anabelacampos@agrcbt.pt) 

Clubes do 
Ambiente 

ECO-
ESCOLAS

Projetos e Clubes no âmbito da Educação Ambiental 

mailto:jaimeguimaraes@agrcbt.pt
mailto:ceciliabastos@agrcbt.pt
mailto:anabelacampos@agrcbt.pt
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO  

PLANO ESTRATÉGICO  

DE INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

 “Internacionalização – é uma interação real de alunos e professores de diferentes países  
(um intercâmbio de alunos e professores ou um intercâmbio de ideias e experiências)” (Barac, M.) 

 

A Escola está consciente da Dimensão global e intercultural no desenvolvimento do currículo e da 

formação, e especificamente na dimensão europeia, e da importância que assumem no contexto 

atual.  

 

 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DE PROJETOS ERASMUS+ 

(coord. Ângela Lopes, angelalopes@agrcbt.pt) 

O Erasmus + é um programa da União Europeia que abrange as áreas da Educação, Formação, 

Juventude e Desporto.  

Os projetos da tipologia KA229 remetem para o ensino escolar na Ação-Chave 2 – Cooperação para 

a Inovação e Intercâmbio de Boas Práticas.  

Clube 
Europeu

ERASMUS+

PEBI eTwinning

Escola 
Embaixadora 

do 
Parlamento 

Europeu

Projetos via 
Geminação

Projetos e Clubes no âmbito da Educação Intercultural 

mailto:angelalopes@agrcbt.pt
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Presentemente, os projetos aprovados para o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto são: 

• Projeto “Alavancar a inclusão através da vida saudável e do desporto” (2020-2022) 
(Dinamização: Sónia Teixeira, soniateixeira@agrcbt.pt) 
Coordenação: Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, Portugal; parceiros: Agrupamento de 
Escolas de Idães, Portugal; Sincan-Ahi Evran Ortaokulu, Turquia; Primary school Nikola Karev 
Probishtip, Macedónia do Norte; Pravno-poslovna skola Nis, Sérvia. 

 

• Projeto “Caution! Rise of the Eco-Warriors” (2019-2021), prorrogado +12 meses 
(Dinamização: Ana Catarina Teixeira, anateixeira@agrcbt.pt) 

 
Coordenação: СУ Cаво Савов, Bulgária; parceiros: Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, 
Portugal; E.S. Francesc Tàrrega, Espanha; Bieszczady Vocational Schools Complex, Polónia; Kauno 
Technologijos Universiteto Inzinerijos Licejus, Lituânia; Fatih Anadolu Lisesi, Turquia 

 

• Projeto “Coexistence, respect and cooperation” (2019-2021), prorrogado +12 meses 
(Dinamização: Deolinda Costa, deolindacosta@agrcbt.pt) 
 
Coordenação: Istituto Comprensivo 1 – Vasto, Itália; Parceiros: Tacirler Egitim Vakfi Ilkokulu, Turquia 
Scoala Gimnaziala Anton Pann, Roménia; Klaipedos Eduardo Balsio menu gimnazija, Lituânia; 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, Portugal 
 

•  Projeto “Energy helps strong economy” (2020-2022) 
(Dinamização: Antonieta Barros, antonietabarros@agrcbt.pt) 
Coordenação: Istituto di Istruzione Superiore Einstein De Lorenzo Potenza, Itália; Parceiros: 
Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, Portugal; Ozel Ekin Anadolu Lisesi, Turquia; I Prywatne 
Liceum Ogolnoksztalcace dla Mlodziezy, Polónia; DSU-RCSOO " Kiro Burnaz" Kumanovo, Macedónia 
do Norte 
 

Os projetos da tipologia KA121 visam a mobilidade de docentes para formação, tendo sido aprovada 

e contratualizada uma candidatura que contempla bolsas individuais de formação em mobilidade 

para 10 docentes a executar em 15 meses. 

 
ETWINNING 

 

O eTwinning é uma Ação do Programa Erasmus + da União Europeia. Tem como principal objetivo 

criar redes de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, através do desenvolvimento de 

projetos comuns, sem mobilidades físicas, mas com recurso à Internet e às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC).  

Os professores inscritos no Portal eTwinning ficam habilitados a elaborar e/ou aderir, por sua 

iniciativa, a projetos e desenvolvê-los de forma integrada na escola. Pretende-se explicitamente 

promover a participação de um número alargado e crescente de turmas em atividades conjuntas com 

outras escolas, privilegiando a dimensão multilingue e multicultural, no âmbito de todas as áreas 

curriculares. 

 

mailto:soniateixeira@agrcbt.pt
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PROJETOS VIA GEMINAÇÃO 

 

A geminação de cidades e vilas é uma realidade de iniciativa europeia entretanto alargada, com um 

importante número de municípios ligados entre si através de um acordo formal de parceria para a 

cooperação entre as cidades e a compreensão mútua entre os seus cidadãos. Dar-se-á continuidade 

ao Projeto iniciado com Houilles e as suas vilas geminadas (na França, em Inglaterra e na Alemanha), 

subordinado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, havendo disponibilidade para 

estabelecer outras ações com este e/ou outros municípios geminados com Celorico de Basto. 

 
 

CLUBE EUROPEU CELO(EU)RICO 
(coord. Ana Catarina Teixeira, anateixeira@agrcbt.pt) 

 

Integrado na Rede Nacional de Clubes Europeus, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de 

Celorico de Basto Celo(EU)rico tem crescido de forma consistente desde a sua fundação em 2018-

2019. Os Clubes Europeus são centros dinamizadores de atividades no domínio da Dimensão 

Europeia da Educação. 

Para este ano letivo, o Clube Europeu Celo(EU)rico propõe-se finalizar o Plano de Atividades 2020-

2021, subordinado ao tema “Pacto Ecológico Europeu - O Transporte Ferroviário promove a 

mobilidade sustentável” e desenvolver as ações referentes ao ano 2021-2022 propriamente dito 

algumas das quais alusivas à temática selecionada pela organização “Os Oceanos”:  

Sempre existiu uma estreita relação entre os povos europeus e os Oceanos, fonte de 

alimentação, comércio, transporte e mesmo lazer. Atualmente, enquadrado no Pacto Ecológico 

Europeu, temos de preservar e proteger os oceanos para que continuem a ser uma fonte de 

riqueza natural e económica sustentável. 

 

PROGRAMA ESCOLA EMBAIXADORA DO PARLAMENTO EUROPEU 
(coord. Ana Catarina Teixeira, anateixeira@agrcbt.pt) 

 

Trata-se da primeira candidatura do Agrupamento a este programa. O programa «Escola 

Embaixadora do Parlamento Europeu» visa sensibilizar alunos do ensino secundário e profissional 

provenientes de diferentes horizontes no que respeita a percursos escolares, meios sociais e origens 

geográficas, para a democracia parlamentar europeia, para o papel do Parlamento Europeu e para 

os valores europeus. O programa proporciona aos alunos a oportunidade de conhecerem melhor os 

seus direitos enquanto cidadãos da UE e de descobrirem como podem participar ativamente nos 

processos democráticos da UE. 
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PROGRAMA ESCOLAS BILINGUES EM INGLÊS (PEBI) 
PROJETO DE INGLÊS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

(coord. Carina Vasconcelos, carinavasconcelos@agrcbt.pt) 
 
 

No segundo ano de desenvolvimento do Programa, o projeto de inglês na educação pré-escolar visa 

continuar a sensibilizar as crianças para a aprendizagem do Inglês, com caráter lúdico e informal, 

tendo em conta os interesses, as preferências e as propostas das crianças. A participação no PEBI - 

Programa Escolas Bilingues em Inglês (DGE e British Council) cresce, integrando neste ano dois grupos 

da EPE. 

“A aprendizagem integrada de conteúdos curriculares e língua, oferecida através de abordagens de ensino 
bilingue e/ou Content and Language Integrated Learning (CLIL), tem sido desde há largos anos 
recomendada pela Comissão Europeia como uma das formas mais eficazes de aprendizagem de uma 
língua estrangeira.” (do documento enquadrador do PEBI) 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO  

PROJETO CULTURAL DE ESCOLA 

(coord. Ângela Lopes, angelalopes@agrcbt.pt) 

 

“As competências associadas a Sensibilidade estética e artística implicam que os alunos sejam capazes 
de: • reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais; • 
experimentar processos próprios das diferentes formas de arte; • apreciar criticamente as realidades 
artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais; • 
valorizar o papel das várias formas de expressão artística.” 

In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

 

Título do Projeto Cultural de Escola 2021-2022: 

DE VOLTA ÀS VIAGENS! 

“A viagem não começa quando se percorrem distâncias, mas 

quando se atravessam as nossas fronteiras interiores. 

A viagem acontece quando acordamos fora do corpo,  

longe do último lugar onde podemos ter casa.” 

Mia Couto, In O Outro Pé da Sereia 

 

Sinopse: 

O projeto Cultural de Escola 2021-2022 do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, em “De 

volta às viagens!”, prioriza o papel das linguagens artísticas na formação humana e propõe-se agregar 

atividades que têm em comum o mote a viagem, mais do que como movimento ou percurso, como 

encontro, oportunidade, conhecimento e descoberta ou superação.  

Seja pela concretização de viagens ou pela evocação de grandes viagens realizadas, o enfoque no ir 

para regressar, sair para entrar, buscar para trazer, ou ainda revisitar o que já trouxemos ou que cá 

aportou. Tudo constitui o património que abraçamos e assumimos e reforça o entendimento dos 

indivíduos, das comunidades e da humanidade.  

Artes visuais, design, artes plásticas, artesanato, instalação, música, teatro, performance, literatura, 

comunicação serão ferramentas que procuraremos integrar na programação. 

 

mailto:angelalopes@agrcbt.pt
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VISITAS DE ESTUDO E OUTRAS ATIVIDADES LÚDICO-FORMATIVAS  

FORA DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

“As visitas de estudo têm vindo a assumir um lugar de destaque enquanto estratégia para o 
desenvolvimento de atividades de concretização do currículo, que se revestem de particular importância 
na qualidade das aprendizagens e na formação integral dos alunos, uma vez que promovem o 
conhecimento através de atividades e projetos multidisciplinares, a formação pessoal e social dos alunos 
e a articulação entre a escola e o meio. (…) É igualmente neste âmbito que se configuram os intercâmbios, 
as representações e os passeios escolares, bem como os processos de geminação - todos eles 
oportunidades de enriquecimento curricular e cultural para os alunos que neles participam.” (Despacho 
n.º 6147/2019) 

 

As linhas orientadoras a adotar pelas escolas em Visitas de estudo e outras atividades lúdico-formativas fora 

do espaço escolar estão reguladas no Despacho n.º 6147/2019, de 4 de julho. 

No Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, estão contempladas em 2021-2022: 

• Saídas ao meio envolvente (reconhecimento local, saídas de campo, …) 

• Saídas previstas no Plano Plurianual de Saídas ao Exterior 

• Saídas no âmbito do Projeto Cultural de Escola (Plano Nacional das Artes) 

• MOBILIDADES no âmbito do Plano Estratégico de Internacionalização do Agrupamento (ex. 
ERASMUS+) 

• Saídas Técnicas/Específicas do Curso Profissional 

 

 

 

Plano

Nacional 
de 

Leitura

Clube de 
Leitura 

Projeto 
Concelhio 
de Leitura

Plano 
Nacional 

de 
Cinema

Plano 
Nacional 

das 
Artes

Clubes 
de 

TeatroParceria CM

• Teatro

• Cerâmica

• Andebol

Projetos e Clubes enquadrados no Projeto Cultural de Escola  



Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2021-2022, página 18 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DAS ARTES 

(coord. Ângela Lopes, angelalopes@agrcbt.pt) 

O Programa “Indisciplinar a Escola” do Plano Nacional das Artes pretende:  

Reforçar a identidade de cada agrupamento de escolas considerando o seu contexto territorial, social 

e cultural; Articular a escola, o currículo, os conteúdos, o território, a comunidade, o património e a 

cultura local; Promover uma escola conectada, aberta e criativa. 

De entre as medidas propostas, o Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto adota as seguintes: 

PROJETO CULTURAL DE ESCOLA (PCE); 

SAIR PARA ENTRAR, que alinha com o Plano plurianual de Saídas/Experiências no Exterior; 

EM ABERTO, em articulação com os Projetos de Cidadania (CIDADANIA DO IT) e Domínios de 

Autonomia Curricular (DAC) a desenvolver. 

 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

(coord. Ana Rodrigues, anarodrigues@agrcbt.pt)  

“As bibliotecas escolares são um espaço educativo integrador de múltiplas literacias e desempenham um 
papel cada vez mais decisivo de capacitação das crianças e dos jovens que as utilizam, formal ou 
informalmente. A integração explícita e intencional em projetos e atividades realizadas com e pelas 
bibliotecas escolares, de competências nas áreas da leitura, dos media e da informação, em ambientes 
físicos ou digitais, constitui uma das mais importantes estratégias para o sucesso escolar e o 
desenvolvimento pessoal e cultural dos jovens.” (RBE) 

 

Destacamos: 

• PLANO NACIONAL DE LEITURA  
O Quadro Estratégico PNL 2027 pretende apoiar e fomentar programas especialmente 

vocacionados para favorecer a integração social através da leitura, em diferentes suportes; a 

formação dos diferentes segmentos da população - crianças, jovens e adultos; a inclusão de 

pessoas com necessidades específicas; o desenvolvimento articulado de uma cultura científica, 

literária e artística; e, ainda, o acesso ao saber e à cultura com recurso às tecnologias de 

informação e comunicação. 

• CELORICO A LER+: #JUNTOS LEMOS MELHOR 
Enquadrado na integração na Rede de Escolas a Ler+, este projeto pretende dar continuidade e 

reforçar o trabalho desenvolvido ao longo dos anos em benefício da leitura: para contribuir para 

a formação de alunos leitores críticos e participativos, cidadãos de pleno direito, envolvendo-os 

cada vez mais no universo da leitura.  

• PROJETO CONCELHIO DE LEITURA “Somos mais a ler” 
Com este projeto, pretende-se fortalecer os hábitos de leitura e ampliar a competência leitora 

no concelho, aumentar a frequência das bibliotecas escolares e a da Biblioteca Municipal pelas 

famílias, explorar o património local através da leitura. 

mailto:angelalopes@agrcbt.pt
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• PROJETO “10 MINUTOS A LER” 
“Ler sempre. Em qualquer lugar” – É neste âmbito que se enquadra o desafio dirigido às turmas 

de 2.º e 3.º CEB, para que instituam no seu quotidiano a atividade diária da leitura por prazer. 

Esta pode ter lugar a qualquer hora e em qualquer espaço e contexto escolar, formal ou não 

formal.  

• CLUBES DE LEITURA 
Criação de um espaço dedicado à partilha e socialização da leitura de um mesmo livro no 1.º e 

2.º Ciclos do Ensino Básico. 

• LER COM OS MAIS PEQUENINOS 
Em parceria com a Biblioteca Municipal, promove-se o livro junto das crianças da Educação Pré-

Escolar e respetivas famílias, este ano através de vídeos gravados. 

• PROJETO “TODOS JUNTOS PODEMOS LER E (RE)DESCOBRIR” 
Visa tornar a leitura acessível para todos e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, 

onde cada indivíduo, independentemente da sua situação pessoal e social, encontre respostas 

adequadas às suas potencialidades e necessidades. 

• PROJETO DE LEITURA: “BIBLIOTECA E LEITURA NA MESMA ALTURA” 
A desenvolver com alunos do 1.º ciclo do ensino básico, consiste na exploração de obras 

adequadas às suas motivações, 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. 

 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE CINEMA 

(coord. Sandra Fontarra, sandrafontarra@agrcbt.pt) 

 
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). 

Numa comunidade com limitado acesso a Cinema na sua área geográfica, propõe-se dar 

continuidade a ações em articulação com as equipas pedagógicas que vêm implementando a 

flexibilidade curricular e a estratégia de educação para a cidadania, tanto ao nível das sessões de 

cinema dinamizadas pela Equipa, em contexto escolar e no exterior, como em sessões 

planificadas em contexto sala de aula, e sensibilizar os docentes para a frequência de ações de 

formação disponibilizadas pelo PNC, ICA e Cinemateca, Projetos de Cinema de Animação, entre 

outros. 
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OUTRAS 
 

• CLUBES DE TEATRO 
(dinamizados por Domingos Carvalho, domingoscarvalho@agrcbt.pt, e Alexandra Barros, 
alexandrabarros@agrcbt.pt) 

Numa perspetiva contínua e sistemática, temos vindo a privilegiar a vertente da expressão 

dramática como transversal ao currículo, de integração e intervenção cívica e cultural. 

• CLUBE “ARTE &COMPANHIA” 
(dinamizado por Rosa Magro Almeida, rosamagro@agrcbt.pt) 

O Clube “Arte & Companhia” tem caráter lúdico e funciona como oficina de aprendizagem de 

várias técnicas ligadas às Artes Plásticas. 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

“As competências associadas a Saber científico, técnico e tecnológico implicam que os alunos sejam 
capazes de: • compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 
participação em fóruns de cidadania; • manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados 
para controlar, utilizar, transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; • executar operações técnicas, 
segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou 
conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; • 
adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais, tecnológicos 
e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas desenvolvidos em ambientes 
físicos e digitais.” 

In Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
 

Num momento em que a Educação STEAM ganha força em todo o mundo, a promoção das Ciências 

Experimentais numa abordagem tecnológica constitui-se como uma componente fundamental da Escola. 

STEAM é a sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Esse modelo surgiu com 

o objetivo de despertar o interesse dos alunos em ciências exatas, abrindo portas para o mundo tecnológico. 

O método prevê uma atualização/aproximação ao mercado e à indústria atual e consiste na elaboração de 

projetos relacionados ao trabalho, desenvolvimento humano, sustentabilidade e artes. 

 

 

• CLUBE “BASTINHAS – CIÊNCIA DIVERTIDA” - Clube Ciência Viva na Escola 
(coord. Teresa Novais, teresanovais@agrcbt.pt) 

Integrado na rede nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, “Bastinhas – Ciência Divertida” é um conceito de 

valorização da componente experimental no ensino das Ciências. O Clube de Ciência Viva - Bastinhas, Ciência 

Clube de 
Programação e 

Robótica

Clube 
Ciência 
Viva na 
Escola

Projetos e Clubes enquadrados na área da Ciência e Tecnologia 
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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.  

 

• CLUBE DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA 
(coord. Pedro Pereira, pedropereira@agrcbt.pt) 

O ensino de programação e robótica contribui para a formação integral dos alunos em diferentes áreas, 

preparando-os para o futuro, na medida em que estão efetivamente a criar tecnologia. 

Neste clube, os participantes serão chamados a pensar, construir, programar e testar robôs com o objetivo de 

resolver problemas e funções específicos. 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DE 

EQAVET, CURSOS PROFISSIONAIS  

E EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

 
“No domínio do ensino e da formação profissionais (EFP), os instrumentos de orientação e os materiais 
de formação desenvolvidos no âmbito da rede EQAVET contribuíram para que se progredisse no sentido 
de uma cultura de qualidade nos Estado-Membros, os quais, na sua grande maioria, implementaram já 
ou estão atualmente a desenvolver uma estratégia nacional de garantia da qualidade em consonância 
com o EQAVET. Haverá que redobrar esforços, especialmente para garantir que os sistemas de garantia 
da qualidade atendem mais aos resultados de aprendizagem não formal e à aprendizagem pelo trabalho 
em contextos não formais, em função do contexto nacional.” (Conselho da União Europeia) 

 
 
 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA EQAVET 

(coord. Carla Nunes, carlanunes@agrcbt.pt) 

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais (Quadro 

EQAVET) foi concebido para melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu, colocando 

à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas comuns para a gestão da qualidade, promovendo 

a confiança mútua, a mobilidade de trabalhadores e de formandos e a aprendizagem ao longo da vida. 

O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto está a implementar o sistema de garantia de qualidade 

EQAVET, tendo obtido o selo de conformidade por um período de 3 anos. 

 

ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO ESPECÍFICO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

(coord. Carla Nunes, carlanunes@agrcbt.pt) 

Os objetivos estratégicos da instituição para a educação e formação profissional (EFP) dos jovens, no 
contexto da sua intervenção são: 
I – Promover uma formação científica de qualidade, na lecionação dos programas disciplinares, tendo em vista 

os objetivos e metas superiormente fixados; 

II – Promover uma sólida formação humana e humanística, que faça dos alunos do Agrupamento de Escolas 

de Celorico de Basto indivíduos autónomos e organizados, com espírito crítico, possuidores de valores e 

qualidades reconhecidos, nas áreas da cidadania, da solidariedade e do empreendedorismo; 

 III – Desenvolver condições de segurança, conforto, socialização e trabalho para alunos e profissionais; 

IV – Promover a abertura do Agrupamento ao meio envolvente. 

As atividades dirigidas especificamente para o público-alvo dos formandos do Curso Profissional visam a 

prossecução destes objetivos. 
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ATIVIDADES DINAMIZADAS NO ÂMBITO DO CENTRO QUALIFICA  

(coord. Luís Lopes, luislopes@agrcbt.pt) 

Os Centros Qualifica desenvolvem as seguintes atividades: 

- Acolhimento: Inscrição e esclarecimento dos candidatos sobre o Centro Qualifica e a sua missão; 

- Diagnóstico: Análise do perfil dos candidatos – motivações, necessidades e expetativas; 

- Informação e Orientação: Identificação de projetos individuais de educação e qualificação, disponibilizando 

a informação necessária à melhor opção dos candidatos, tendo presente o prosseguimento de estudos e/ou 

de integração no mercado de trabalho; 

- Encaminhamento: Encaminhar para uma oferta de educação, educação e formação profissional ou para 

processo de RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, considerando o processo 

individual de cada candidato. 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO 

PLANO DE FORMAÇÃO 

(coord. Carla Nunes, carlanunes@agrcbt.pt)  

 

“A formação contínua de docentes e de outros agentes da educação é um elemento estrutural na melhoria 
da qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema de educação.” (Direção Geral da Educação) 
 
 

A realização de formação em contexto do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto e em articulação com 

o Centro de Formação de Basto, e com outros agentes, permitirá dar respostas mais adequadas às 

necessidades de formação e consentâneas com os objetivos e as metas estabelecidas no Projeto Educativo.  

Presentemente, é premente apostar em formação específica, orientada para as Áreas do Desenvolvimento 

Profissional, Pessoal e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), sendo estas o principal foco a 

trabalhar na área dos Recursos Humanos. De facto, competências como a resiliência, inteligência emocional, 

proatividade à distância, liderança, empatia e influência social, pensamento crítico, raciocínio e resolução de 

problemas são fundamentais para que o pessoal docente e não docente possa melhor agir e atuar, em 

conformidade com os inúmeros desafios com que se deparam, devendo, por isso, ser trabalhadas e valorizadas 

na formação profissional.  

Dar prioridade a estratégias orientadas para a melhoria contínua de resultados, alicerçadas na formação 

específica, técnica e de desenvolvimento pessoal, fará toda a diferença neste novo paradigma e na adaptação 

constante às profundas mutações da sociedade e, consequentemente, do ensino. 
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DO 

PLANO DE COMUNICAÇÃO  

(coord. Ângela Lopes, angelalopes@agrcbt.pt) 

“A Educação para os Media supõe igualmente a aquisição de capacidades de reflexão e espírito crítico 
que habilitem a comunicar através dos media e também com os próprios media: assumindo um papel 
informativo sobre matérias de interesse público; exercendo o direito constitucional de resposta e 
retificação; e/ ou colaborando com a crítica, o aplauso, a sugestão e a proposta, através de iniciativas 
individuais ou de movimentações organizadas.” 

In Referencial de Educação para os Media 
 

 

As estruturas que gerem/dinamizam os mecanismos/meios de comunicação do Agrupamento 

designadamente aqueles que são abertos à comunidade (escolar, educativa e/ou local), constituem-se, por si 

só, como polos geradores de atividades promotoras de aprendizagens, conhecimento e práticas de referência. 

 

 

• CLUBE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Integrando a Rede de Clubes de Informação e Comunicação (DGE), o Agrupamento de Escolas de Celorico de 

Basto faz parte de uma comunidade com objetivo de partilhar práticas de referência na utilização das 

diferentes tecnologias, em contexto educativo, permitindo, assim, divulgar o trabalho realizado pelos alunos, 

nas suas Comunidades Educativas. 

Rádio
Escola 
Online

Blogues

Página 
Web

Redes
Sociais

Clube de 
Informação e 
Comunicação

Projetos e Clubes enquadrados no Plano de Comunicação 
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O AGRCBT participa enquadrando as atividades já desenvolvidas no âmbito dos seus clubes, como Rádio 

Escola, Blogues, Newsletter, Jornal, Website, Redes Sociais… 

O projeto visa ainda contribuir para o aperfeiçoamento reflexivo da capacidade de comunicação dos alunos, 

interligando competências de oralidade, leitura e escrita. Um dos eixos fundamentais será a partilha com a 

comunidade através de exposições, publicações e, sobretudo, pela via digital, também na página “LETRAS DE 

TODOS OS TAMANHOS”. 

PÁGINA WEB: https://agrcbt.pt 

REDES SOCIAIS: Facebook, Instagram, Youtube 

BLOGUES (Bibliotecas Escolares):  

MOMENTOS COM A TECAS em: http://becrecelorico.blogspot.com OS EXPLORADORES DA 

BIBLIOTECA em: http://osexploradoresdabiblioteca.blogspot.com GANDALEITURAS em: 

https://bibliotecagandarela.blogspot.com BIBLIOTECA DA ESCOLA BÁSICA DA MOTA em: 

http://bibliotecadamota.blogspot.com 

CLUBE DA RÁDIO (RÁDIO ESCOLA ONLINE) (coord. Paulo Alves, pauloalves@agrcbt.pt) 

Em formato online em https://agrcbtradio.webradiosite.com 
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http://osexploradoresdabiblioteca.blogspot.com/
https://bibliotecagandarela.blogspot.com/
http://bibliotecadamota.blogspot.com/
mailto:pauloalves@agrcbt.pt
https://agrcbtradio.webradiosite.com/


Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2021-2022, página 28 

ATIVIDADES NO ÂMBITO DO 

PLANO DE AÇÃO PARA O  

DESENVOLVIMENTO DIGITAL (PADDE) 

Com base na história digital e nas informações diagnósticas do Agrupamento, este Plano de Ação está 

alicerçado em 3 objetivos estratégicos em cada uma das 3 dimensões: 

 

 

ACADEMIA DIGITAL PARA PAIS 
(coord. Paulo Alves, pauloalves@agrcbt.pt) 

O Programa Academia Digital para Pais é uma iniciativa da E-REDES em parceria com a Direção-Geral 

da Educação, que dá a possibilidade aos pais e aos encarregados de educação de frequentar ações 

de formação promotoras de competências digitais. Pretende-se, dotar as famílias de competências 

digitais básicas que facilitem o acompanhamento escolar dos filhos e ainda lhes facultem ferramentas 

de integração, essenciais na sociedade atual. Desta forma, pretende-se que as famílias desenvolvam 

atitudes críticas, refletidas e responsáveis no uso de tecnologias, ambientes e serviços digitais, que 

desenvolvam competências de pesquisa e de análise de informação disponível na Internet e que 

melhorem as capacidades de comunicar de forma adequada, aquando da utilização de meios e de 

recursos digitais.   

Academia 
Digital para 

Pais

mailto:pauloalves@agrcbt.pt


Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto, PAA 2021-2022, página 29 

O presente Plano de Atividades teve 

parecer favora vel do Conselho Pedago gico de 

11 de outubro de 2021  

Aprovado pelo Conselho Geral em reunia o de 

2 de dezembro de 2021  
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Tabela 1: Eventos e efemérides a assinalar ao longo do ano letivo (listagem não exaustiva e não vinculativa) 

Período Mês Destaque por dia 

1.º Setembro  Abertura do Ano Letivo 

13/15 Receção aos Pais e EE 

14/16 Receção aos alunos 

17 Quadros de Valor e Excelência 
Dia do Diploma 

25 Dia Europeu do Desporto na Escola 

Outubro  

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

Mês Europeu da Cibersegurança 

Erasmus Days 

07 Dia Nacional dos Castelos 

16 Dia Mundial da Alimentação 

20 Dia das Acessibilidades 

26 Dia das Bibliotecas Escolares 

31 Dia Mundial da Poupança 

Halloween 

Novembro 04 Dia de Aulas ao Ar Livre 

05 Dia Mundial do Cinema 

A Terra Treme 

11 S. Martinho 

14 Dia Mundial da Diabetes 

23 Dia da Floresta Autóctone 

24 Dia Mundial da Ciência 

25 Dia Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres 

Dezembro  

Semana para a Igualdade 

 

03 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

05 Dia Internacional do Voluntariado 

10 Dia Internacional dos Direitos Humanos 

2.º Janeiro 01 Dia Mundial da Paz 

06 Dia de Reis 

23  Dia Mundial da Liberdade 

27 Dia Internacional de Memória das Vítimas do 
Holocausto 

28 Dia Europeu da Proteção de Dados 

30 Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas 
Escolas 

Fevereiro  

Mês dos Afetos 

13 Dia Mundial da Rádio 

14 Dia de S. Valentim 
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Semana da Internet Segura 

Março 

Semana da Leitura 

 

01 Carnaval 

04 Dia Mundial da Engenharia para o 
Desenvolvimento Sustentável 
Dia Mundial da Obesidade 

14 Dia Internacional da Matemática 

20 Dia Internacional do Contador de Histórias 
Dia Internacional da Felicidade 

21 Dia Mundial da Floresta 

Dia Mundial da Poesia 

Dia Europeu da Criatividade Artística 

22 Dia Mundial da Água 

24 Dia Nacional do Estudante 

26 Dia do Livro Português 

27 Dia do Teatro 

29 Foral Manuelino a Celorico de Basto 

3.º Abril  

Mês Internacional da prevenção dos maus 

tratos na infância (laço azul) 

17 Páscoa 

23 Dia Mundial do Livro 

25 Dia da Liberdade 

27 Dia do Agrupamento 

Maio 05 Dia Mundial da Língua Portuguesa 

06 Dia Nacional do Azulejo 

09 Dia da Europa 

17 Dia Mundial da Reciclagem 

22 Dia Mundial da Biodiversidade 

Junho 01 Dia Mundial da Criança 

05 Dia Mundial do Ambiente 

 Encerramento do Ano Escolar (Finalistas) 

 Julho  Apresentação das PAP (12TRB) 

 

Tabela 2: Participação em Iniciativas e Projetos de Outras Entidades/Parceiros (listagem não exaustiva) 

Entidades Projetos 
Município de Celorico de Basto Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-

escolar 

Atividades da Componente de Apoio à Família (CAF) 1.º CEB 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º CEB 

Festa Internacional das Camélias, e outras 

Rota do Românico Dia Nacional dos Castelos, e outras 

Câmara Amiga  

Gabinete Girassol Semana da Igualdade, e outras 

Centro Social Bento XVI & CLAS Contrato Local de Desenvolvimento Social CLDS 4G 

Banco Local de Voluntariado   
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Canil Municipal  

CPCJ de Celorico de Basto Mês Internacional da prevenção dos maus tratos na infância, Projeto 
Adélia, e outras 

Academia de Música de Basto Orquestra a Brincar, e outras 

Rotary Club de Celorico de Basto Com o PES, e outras 

AceS Tâmega I – Baixo Tâmega Com o PES, e outras 

GNR – Escola Segura Com o PES, e outras 

Centro Ciência Viva de Guimarães Com Clube Ciência Viva na Escola, e outras 

Universidade do Minho  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro  

 

Universidade do Porto  

Porto Business Scholl  

Mentes Empreendedoras Inspira o Teu Professor 

CiEd - Universidade do Minho Projeto “Observatório de Autoavaliação das Escolas” 

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação  

 

 

Tabela 3: Participação em Concursos/Programas (listagem não exaustiva e não vinculativa) 

Concurso/Programa Entidade 

Concurso Nacional de Leitura PNL2027 e outros 

Literacia 3Di Porto Editora 

Canguru Matemático sem Fronteiras Universidade de Coimbra & Sociedade Portuguesa de Matemática 

Desafios SeguraNet Direção Geral da Educação 

Euroscola Parlamento Europeu e IPDJ 

Olimpíadas da Geografia Associação Portuguesa de Geógrafos 

Olimpíadas Portuguesas da Biologia Ordem dos Biólogos 

Olimpíadas Portuguesas de Geologia Sociedade Geológica de Portugal 

Concurso Geração Euro Banco Central Europeu & Banco de Portugal 

Green Cork Quercus, Amorim, Continente e outros 

Ações Resinorte Resinorte 

Ação Escola SOS Azulejo Museu de Polícia Judiciária 

 


