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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

 

26 de outubro de 2020 

Projetos em Desenvolvimento 
Equipa BE / SPO – Dra Helena 

Azevedo 

 

2.º ciclo – 5.º ano 

 

Mês Internacional da Biblioteca 
Escolar: “Descobrir caminhos para a 
saúde e o bem-estar com a biblioteca 
escolar”  

Cuidar de Ti e dos Outros... 

 

Descrição: 

No âmbito das atividades dinamizadas pela Biblioteca Escolar, durante o mês de outubro, 
subordinado ao tema “Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a biblioteca 
escolar”, em articulação com a psicóloga do Agrupamento, Dra Helena Azevedo, decorrerão, na 
Biblioteca Escolar, sessões de orientação, a fim de se perceber que, além do mundo exterior de 
que devemos cuidar, somos também responsáveis pelo nosso mundo interior. 

Assim, partindo da leitura do livro A Árvore da Escola, de António Sandoval, os alunos serão 
desafiados a aprender a gerir  emoções, iniciando uma aventura: Cuidar de Ti e dos Outros.... 

Educar com valores será, também, um dos objetivos da leitura.  
Organização da Sessão: 
 

Data Hora Ano/ Turmas Professores  Local 

 

 

 (26 de outubro) 

 
10.10h 

 
5.º C 

 
➢ Amélia Cunha 

 
 

 
 

Biblioteca  
Escolar 

 

11.45h 

 

5.º B 

 

➢ António Félix 

 

12.30h 

 

5.º A 

 

➢ Sandra 

Fernandes 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Aprender a gerir as nossas emoções; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / SPO – Dra Helena Azevedo  

Recursos Materiais:  
Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

27 a 30 de outubro de 2020 

Projetos em Desenvolvimento 
Equipa BE / Professores 

Titulares de Turma / 
Professores de Inglês 

 

4.º ano 
Mês Internacional da Biblioteca 
Escolar: “Descobrir caminhos para a 
saúde e o bem-estar com a biblioteca 
escolar”  

ADENDA AO PAA 

1.º Período: 17 de setembro a 18 de dezembro de 2020 
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Vamos à Biblioteca…– As Bruxas no 
Toural, de Eva Machado 

 
Descrição: 

"É noite de sexta-feira e de Lua cheia.  
Soam as doze badaladas da meia-noite na Igreja de S. Pedro, e rebenta uma tempestade. Numa 

das casas da Praça do Toural a trovoada não deixa dormir um velho criado. Inquieto e hesitante 
levanta-se, acende a vela, e vai verificar se a casa está toda bem trancada. Já no corredor parece-
lhe ouvir vozes que dizem: É noite de bruxas, é noite, de bruxas!”  

in as Bruxas no Toural 
 

No âmbito das atividades de promovidas pela Biblioteca Escolar, na semana de 26 a 30 de 
outubro, serão dinamizadas leituras do livro As Bruxas do Toural, de Eva Machado abordando a 
temática do Halloween em articulação com a disciplina de Inglês.  

A atividade envolve alunos e professores titulares de turma e professores de Inglês do 4.º ano de 
escolaridade. 

Data ESCOLA Hora ANO Professores 
Acompanhantes 

Local 

 
3.ª-feira 
(27 de 

outubro) 
 

 

 
EB1/JI de 

Roupeire, Airão S. 
João 

 
 

9.30h 
 

 
 
 

4.º ano 

 
➢ Professores 

titulares de 
turma 
 

➢ Professores de 
Inglês 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliot
eca 

Escol
ar 

 
 

4.ª-feira 
(28 de 

outubro) 
 

 
EB1/JI de Casais, 

Brito 

 
09.30h 

 
10.30h 

 
 

 
4.º A 

 
4.º B 

 
 

 
 

➢ Professores 
titulares de 
turma 
 

➢ Professores de 
Inglês 

 
EB1/JI de Poças, 
Airão Sta Maria  

 

 
 

12.00h 

 
 

4.º A 

 
6.ª-feira 
(30 de 

outubro) 
 

 
 

EB1/JI de Ronfe  
 

 
09.30h 

 
10.30h 

 
12.00h 

 

 
4.º A 

 
4.º B 

 
4.º C 

 
 

 
➢ Professores 

titulares de 
turma 
 

➢ Professores de 
Inglês 

 

Objetivos: 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de progresso nacional. 
- Fomentar o gosto por tradições e costumes (Halloween) - articulação com a área curricular de Inglês.  
- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler.   
- Consolidar e ampliar o papel das Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura. 
- Promover o trabalho colaborativo. 
- Saber estar e saber ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE, Professores Titulares de Turma, Professores de Inglês, alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 de outubro de 2020 

Projetos em Desenvolvimento 

Equipa BE  5.º ano Mês Internacional da Biblioteca 
Escolar: “Descobrir caminhos para a 
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saúde e o bem-estar com a biblioteca 
escolar”  
A Biblioteca bate à porta…– As Bruxas 

no Toural, de Eva Machado 

 
Descrição: 

"É noite de sexta-feira e de Lua cheia.  
Soam as doze badaladas da meia-noite na Igreja de S. Pedro, e rebenta uma tempestade. Numa 

das casas da Praça do Toural a trovoada não deixa dormir um velho criado. Inquieto e hesitante 
levanta-se, acende a vela, e vai verificar se a casa está toda bem trancada. Já no corredor parece-
lhe ouvir vozes que dizem: É noite de bruxas, é noite, de bruxas!”  

in as Bruxas no Toural 
A atividade decorre em articulação com os professores de Inglês de 2.º ciclo e envolve alunos do 

5.º ano de escolaridade. 
ANO Data Hora Turmas Professores  Loca

l 

 

 

5.º  

ANO 

 

 

 

5.ª-feira 

(29 de 
outubro) 

 
 

 
09h.00m 

 
5.º A 

 
➢ Martinha 

Machado 

 
 
 
 

B 
I 
B 
L 
I 
O 
T 
E 
C 
A 

 
10h.10m 
 

 
5.º E 

 
➢  Paula Santos 

 
10h.50 

 
5.º C 

 
➢ Martinha 

Machado 

 
11h.45m 

 
5.º D 

 
➢ Helena Silva 

 
12h.30m 

 
5.º B 

 
➢ Inácio Coelho 

 

Objetivos: 

- Promover a leitura, assumindo-a como fator de desenvolvimento individual e de progresso nacional. 
- Valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler.   
- Consolidar e ampliar o papel das Bibliotecas Escolares no desenvolvimento de hábitos de leitura. 
- Fomentar o gosto por tradições e costumes (Halloween).  
- Promover o trabalho colaborativo. 
- Saber estar e saber ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 a 23 de novembro de 2020 
Projetos em Desenvolvimento Equipa BE / Professores 

Titulares de Turma 

Pré-escolar e 1.º 
ciclo Atividade: A Biblioteca bate à porta….  
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Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, dinamizadas pela Biblioteca Escolar, durante 
o mês de outubro, subordinado ao tema “Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com 
a biblioteca escolar”, decorrerão, na Biblioteca Escolar, atividades de leitura dos livros: 

• O Ratinho Marinheiro, de Luísa Ducla Soares – pré-escolar; 

• Corre, corre Cabacinha, de Alice Vieira - pré-escolar e 1.ª ano; 

• O Têpluquê e Outras Histórias - “ Gigões e Anantes”, de Manuel António Pina - 2.º ano;  

• O Mercador de Coisa Nenhuma, de António Torrado - 3.º ano; 

• Versos de Cacaracá, de António Manuel Couto Viana - 4.º ano. 
Analisados os elementos paratextuais do livro, desafiados pela leitura e depois de ouvirem a 
história, os alunos serão desafiados, à dinamização de atividades relacionadas com os livros. 
Partindo da leitura serão abordadas as várias áreas disciplinares. 
Educar com valores será, também, um dos objetivos da leitura.  
Organização das Sessões: 

Escola Dia Ano de Escolaridade Professores Acompanhantes 

 
EB1/JI Poças- Airão  

Sta Maria  

 
9 e 12 de 
novembro 

 
➢ Pré-escolar 
➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 
➢ Professores titilares 

de turma 

 
EB1/JI Casais, Brito 

 
12 a 20 de 
novembro 

 
➢ Pré-escolar 
➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 
➢ Professores titilares 

de turma 

 
EB1/JI Ronfe 

 
17 e 18 de 
novembro 

 
➢ Pré-escolar 
➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 
➢ Professores titilares 

de turma 

 
EB1/JI Roupeire Airão 

S. João 

 
23 de novembro 

 
➢ Pré-escolar 
➢ 1.º ciclo 

➢ Educadora 
➢ Professores titilares 

de turma 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de dezembro 
Natal  9ºD 

 
Comunidade 

escolar Natal para mim e para ti 

Descrição: 
Recolha de bens alimentares 
Posterior doação a alunos mais carenciados da escola 

Objetivos: 
- Sensibilizar as crianças e as famílias para o valor da solidariedade e da partilha; 
- Ajudar os agregados familiares mais carenciados; 

Recursos Humanos: Professores, assistentes operacionais, alunos, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Caixas de papelão 
Material diverso 
(cartolinas, cola, fita 
cola, material 

 
5,00 €  

(?) 
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decorativo, 
marcadores, etc).  
(Reciclagem, sempre 
que possível) 

Observações 
Os alunos da turma reciclam materiais para decorar as caixas de recolha 
dos bens. Os bens alimentares recolhidos serão higienizados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

Durante o mês de janeiro de 

2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

A Biblioteca bate à porta….  Atividade 

desenvolvida à distância, via 

plataforma Zoom 

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, dinamizadas pela Biblioteca Escolar, durante o 

mês de janeiro, subordinado ao tema “Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a 

biblioteca escolar”, decorrerão, na Biblioteca Escolar, atividades de leitura dos livros: 

• Aquela Nuvem e Outras, de Eugénio de Andrade - pré-escolar e 1.ª ano; 

• A Girafa que comia estrelas, de José Eduardo Agualusa - 2.º ano;  

• O Fato Novo do Sultão, de Guerra Junqueiro - 3.º ano; 

• O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto - 4.º ano. 

Analisados os elementos paratextuais do livro, desafiados pela leitura e depois de ouvirem 

a história, os alunos serão desafiados, à dinamização de atividades relacionadas com os livros – 

jogos interativos. 

Educar com valores será, também, um dos objetivos da leitura.  

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 

- Valorizar práticas pedagogicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 

entre crianças; 

- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 

Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

2.º Período: 4 de janeiro a 26 de março de 2021 
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8 a 12 fevereiro de 2021 
Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Alunos 

selecionados 

 
Concurso Nacional de Leitura - 2021 

- Fase Escola – Alunos  
  

Descrição: 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular hábitos de leitura e pôr à prova 
competências de expressão escrita e oral nas crianças e jovens. 
O desenvolvimento do CNL decorre ao longo de quatro fases consecutivas: Fase Escola; Fase 
Municipal; Fase Intermunicipal; Fase Nacional. 
A Fase Escola decorre nos dias 12 (tarde) e 14 (manhã) de janeiro e tem como propósito selecionar 
os alunos, dois por cada ciclo de ensino, que representarão o Agrupamento na Fase Municipal, a 
realizar na semana de 8 a 12 de fevereiro, em Guimarães. A Fase Final ocorrerá em maio, em 
Oeiras. 
Destinatários: 
Os destinatários deste concurso são alunos do Agrupamento/Escola, distribuídos pelos seguintes 
níveis de ensino: 
 − 1.º ciclo do Ensino Básico; 

− 2.º Ciclo do Ensino Básico; 
− 3.º Ciclo do Ensino Básico; 

Ao participar no concurso, os concorrentes comprometem-se a respeitar o presente regulamento e 
as decisões do júri que a ele preside. 
Os alunos acompanhantes comprometem-se a cumprir com as orientações dadas. 
Obras a concurso: 

• 1.º ciclo – A Noite de Natal, Sophia de Mello Breyner 

• 2.º ciclo (5.º e 6.º anos) – Quero ser Ator, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada; 

• 3.º ciclo: 
o 7.º e 8.º anos – Uma Questão de Cor, Ana Saldanha; 
o 9.º ano – Diário Cruzado de João e Joana, Ana Maria Magalhães e Isabel 

Alçada 
 
Provas: 
Para apuramento dos selecionados para a fase municipal proceder-se-á a dois tipos de provas: 
escrita e oral. 

• Prova escrita: 
o questões de escolha múltipla/completamento/verdadeiro/falso  
o resposta a pergunta  

Nota: A prova escrita é de caráter eliminatório. 

• Prova Oral (dois momentos):  
1.º momento – apresentação da obra e leitura expressiva, justificando. 
2.º momento – improviso - os alunos selecionarão um dos elementos/objetos apresentados 
que os ajudarão a contar uma história (poderá ser uma pequena narrativa ou um episódio 
da sua vida associado a esse elemento). A história deverá ser coerente, criativa, original 
e incluir o elemento selecionado previamente. 

Critérios de avaliação: 
Cada um dos membros do júri pontuará as prestações dos alunos, numa escala de 1 a 5 valores, 
tendo em conta os seguintes critérios: coerência e encadeamento lógico das ideias; correção e 
clareza da linguagem; criatividade e originalidade. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagogicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

8 a 12 fevereiro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Alunos 

selecionados 
Concurso Nacional de Leitura - 2021 - 
Fase Municipal – Alunos Selecionados 

Descrição: 

O desenvolvimento do CNL decorre ao longo de quatro fases consecutivas: Fase Escola; Fase 
Municipal; Fase Intermunicipal; Fase Nacional. 
A Fase Municipal realizar-se-á de 8 a 12 de fevereiro, em Guimarães, manhã / tarde, e tem como 
propósito selecionar os alunos para a Fase Intermunicipal. As provas decorrerão on-line. 
Participarão nesta Fase os alunos selecionados na Fase Escola, a saber: 
 

 
1.º Ciclo 

Leonor Vilas Boas Silva Araújo – 4.º ano; 
Turma A - EB1/JI de Casais, Brito  

Henrique Martins Baía – 4.º ano; Turma B – 
EB1/JI de Casais, Brito 

 

 
2.º Ciclo 

Ana Leonor Abreu – 5.º ano; Turma A 

Leonor Mendes – 6.º ano; Turma D 

 

 
3.º Ciclo 

Maria Luísa Coelho – 8.º ano; Turma F 

Mara Monteiro – 9.º ano; Turma D 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagogicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

Atividades desenvolvidas no período de E@D 
 

 

Durante o mês de fevereiro de 
2021 

Projetos em Desenvolvimento 
Subcoordenação de Francês 

Alunos do 3.º 
ciclo SuperTmatik francês 

Descrição: 

Consiste num torneio (SuperTmatik) destinado ao treino do vocabulário da língua francesa; Os 
torneios intra e inter-turmas (fevereiro – abril) levam ao apuramento do campeão e do vice-campeão 
(por nível escolar) que irão disputar a final nacional (maio). Atendendo aos condicionalismos 
decorrentes da pandemia, todo o torneio decorrerá apenas na versão online. 
Esta atividade será dinamizada pelos professores de Francês envolvendo todos os alunos do 3º 
ciclo. 

Objetivos: - Fomentar o interesse pela aprendizagem; 
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- Contribuir para a aquisição, ampliação e consolidação do vocabulário de francês; 
- Reforçar a componente lúdica no processo da aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 3.º ciclo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Dinamizada através da aplicação SuperTmatik. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Durante o mês de fevereiro de 
2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar Alunos do 2.º ano 
A Biblioteca bate à porta….  Atividade 
desenvolvida à distância, via 
plataforma Zoom 

Descrição: 

 Atividades de leitura do livro: 
- Bichos, Bichinhos e Bicharocos, de Sidónio Muralha  
- Poemas: Papagaio e Cãozinho 
 

Ano de Escolaridade 
2.º ANO 

Dia 23 de fevereiro 

Escola Hora Professores Acompanhantes 

 
EB1/JI de Casais, Brito 

➢ 09h.30m ➢ Sandra Miguel 

➢ 11h.00m ➢ Fernanda Silva 

EB1/JI de Poças ➢ 10h.30m ➢ Anabela Melo 

 
EB1/JI de Ronfe 

➢ 10h.00m ➢ Fernanda Monteiro 

➢ 12h.10m ➢ Carla Costa 

EB1/JI de Roupeire ➢ 11h.45m ➢ Cristina Silva 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagogicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM ou Classroom 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

24 de fevereiro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 4.º ano 
(Escolas EB1/JI 

de Ronfe e Poças 
Airão Santa Maria) 

A Biblioteca bate à porta….   
Encontros On-line com as escritoras 
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, promovidas pela Biblioteca Escolar em 
articulação com os Professores Titulares de Turma, os alunos do 4.º ano da EB1/JI de Ronfe e de 
Poças Airão Sta. Maria conversaram, à distância, com as escritoras dos livros "UMA 
AVENTURA...". 
Um diálogo de viva voz e muito animado: os alunos, para satisfazer as suas curiosidades, 
perguntavam, as escritoras respondiam, falando dos seus livros e do seu trabalho conjunto. 
O interesse e entusiasmo era visível no rosto de cada um dos participantes. 
A iniciativa teve o apoio do Grupo LeYa. 
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As escritoras mostraram o seu contentamento, dando os parabéns aos alunos e professores, no 
final do encontro e via email. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Discutir leituras com as escritoras dos livros lidos em leitura autónoma e “10 minutos a ler”; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma do 4.º ano 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Durante o mês de fevereiro de 
2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar Alunos do 1º ano 
A Biblioteca bate à porta….  Atividade 
desenvolvida à distância, via 
plataforma Zoom 

Descrição: 

Atividades de leitura do livro: 
- Mais LengaLengas, de Luísa Ducla Soares 
- Lengalengas: 
“Ó maria Cotovia” 
“Eu tenho uma Pita Pinta” 
“Se tu visses o que eu vi.” 
 

Ano de Escolaridade 
1.º ANO 

Dia 25 de fevereiro, 2021 

Escola Hora Professores Acompanhantes 

EB1/JI de Roupeire ➢ 09h.30m ➢ Luzia Monteiro 

 
 
 

EB1/JI de Ronfe 

➢ 10h.00m ➢ José Ferreira 

➢ 10h.30m ➢ Ana Luísa Marques 

➢ 11h.00m ➢ Marina Deveza 

EB1/JI de Poças ➢ 11h.30m ➢ Sónia Esteves 

 
EB1/JI de Casais Brito 

➢ 10h.15m ➢ Julieta Linhares 

➢ 10h.40m ➢ Gorete Gregório 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM ou Classroom 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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Durante o mês de março de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar Alunos do 3.º ano 
A Biblioteca bate à porta….  Atividade 
desenvolvida à distância, via 
plataforma Zoom 

Descrição: 

Atividades de leitura do livro: 
- Poemas da Mentira e da Verdade, de Luísa Ducla Soares 
- A Força das Palavras 
- Da minha Janela à tua 
- Tudo de Pernas para o Ar 
- Tudo ao Contrário 
 

Ano de Escolaridade 
3.º ANO 

Dia 4 e 9 de março 

Escola Dia Hora Professores 
Acompanhantes 

 
EB1/JI de Casais, 

Brito 

 
4 de março 

➢ 09h.30m ➢ Augusta Ribeiro 
 

➢ 10h.00m ➢ Vitor Moura 
 

 
EB1/JI de Ronfe 

 
9 de março 

➢ 09h.30m ➢ Carla Costa 

➢ 11h.00m ➢ Orlanda Araújo 

EB1/JI de Poças 9  de março ➢ 10h.30m ➢ António Rodrigues 

EB1/JI de Roupeire 9 de março ➢ 12h.00m ➢ Cristina Silva 

 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM ou Classroom 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 
 
 

Durante o mês de março de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar Alunos do 4.º ano 
A Biblioteca bate à porta….  Atividade 
desenvolvida à distância, via 
plataforma Zoom 

Descrição: 

Atividades de leitura do livro: 
O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde 

Ano de Escolaridade 
4.º ANO 

Dias 2, 10,11 e 16  de março 

Escola Dia Hora Professores Acompanhantes 

EB1/JI de Casais, 
Brito 

 
2 de março 

➢ 09h.30m ➢ Graça Vilas Boas 
 

➢ 11h.30m ➢ Ana Luísa Figueiredo 
 

 10 de março ➢ 11h.00m ➢ Eduarda Sousa 
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EB1/JI de Ronfe 

 
11 de março 

➢ 09h.30m ➢ José Ferreira 

➢ 11h.30m ➢ Natália Costa 

EB1/JI de Poças 11 de março ➢ 10h.30m ➢ Patrícia Costa 

EB1/JI de Roupeire 16 de março ➢ 09h.00m ➢ Luzia Monteiro 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM ou Classroom 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante o mês de março de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Crianças do Pré-

escolar 
A Biblioteca bate à porta….  Atividade 
desenvolvida à distância, via 
plataforma Zoom 

Descrição: 

Atividades de leitura do livro: 
História da Carochinha, de Luísa Ducla Soares 

Pré-escolar 
3, 5 e 10 março 

Escola Sala Dia Hora Educadoras 

 
JI de Casais, Brito 

➢ B  
 

5 de março 

➢ 10h.00m ➢ Rosa Ribeiro 

➢ A ➢ 10h.30m ➢ Maria José 

 
 

JI de Ronfe 

➢ A 3 de março ➢ 10h.00m ➢ Conceição 
Cunha 

➢ B 5 de março ➢ 10h.00m ➢ Filomena Torres 

JI de Poças, Airão 
Sta Maria 

➢ B  
 

10 de 
março 

➢ 10h.00m ➢ Judite Pereira 

➢ A ➢ 15h.00m ➢ Rosa Rodrigues 

JI de Roupeire, 
Airão S. João 

➢ A 5 de 
março 

➢ 10h.30m ➢ Raquel Freitas 

 
 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Educadoras Titulares de Grupo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM ou Classroom 
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Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de março de 2021 
Evento Curricular 

Subcoordenação Matemática 
Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos “Dia Internacional do Pi” 

 
Descrição: 

O Dia internacional do Pi é comemorado em 14 de março (3/14 na notação norte-americana), por 
3,14 ser a aproximação mais conhecida de π.  
Para assinalar esta data, no dia 15 de março, realizar-se-ão atividades alusivas à efeméride e far-
se-á uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos através de um mural online (ex. 
PADLET) 

 
Objetivos: 
 

- Promover a criatividade e a iniciativa; 
- Desenvolver o gosto pela Matemática;  
- Aplicar conhecimentos matemáticos,  
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.  
- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática; 
- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos. 

Recursos Humanos: Subcoordenação de Matemática, alunos do 2.º e 3.º ciclos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias  10,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 
(Material de escritório) 

Observações Sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

17 de março de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar/ SPO – Dra 
Helena Azevedo 

Alunos do 7.º ano 
“Descobrir caminhos para a saúde e 
o bem-estar com a biblioteca escolar” 
Emoções à distância: desafios da 
pandemia 

Descrição: 

No âmbito das atividades promovidas pela Biblioteca Escolar, subordinado ao tema “Descobrir 
caminhos para a saúde e o bem-estar com a biblioteca escolar”, em articulação com a psicóloga 
do Agrupamento, Dra Helena Azevedo, decorrerá, no dia 17 de março, pelas 21.00h, uma sessão 
de sensibilização, dirigida a alunos e pais/encarregados de educação do 7.º ano de escolaridade, 
a fim de se perceber que, somos responsáveis pelo nosso mundo interior, identificando ações de 
autocuidado e competências de organização para promover a saúde mental, ou seja aprender a 
gerir emoções. 
A sessão decorrerá on-line, via plataforma zoom. 

Objetivos: 

- Reconhecer os desafios emocionais associados ao confinamento decorrente da pandemia; 
- Identificar sinais de risco associados à saúde mental; 
- Conhecer estratégias de autocuidado e competências de organização para promover a saúde 
mental; 
- Aprender a gerir as nossas emoções; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Psicóloga do Agrupamento 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de março de 2021 
Ação de 

sensibilização/esclarecimento 
Serviço de Psicologia e 

Orientação 
Pais/EE dos 

alunos do 9.º ano 
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“Eu pertenço ao meu futuro – o 
papel dos pais” 

Descrição: 

Esta ação enquadra-se no programa de intervenção vocacional "Eu pertenço ao meu futuro", que 
visa contribuir para uma tomada de decisão responsável e consciente relativamente ao 
prosseguimento de estudos após a conclusão do 9.º ano. Neste sentido, e atendendo à relevância 
do papel dos pais/encarregados de educação neste processo, esta ação visa dar a conhecer os 
objetivos e organização do programa de intervenção vocacional, refletir com os pais sobre 
estratégias para promoverem o desenvolvimento vocacional dos seus filhos e apoiarem a tomada 
de decisão no final do 9.º ano de escolaridade. 
Para a concretização desta atividade, os pais/encarregados de educação serão convidados a 
estarem presentes na ação de esclarecimento, que se realizará no dia 17 de março, pelas 18h30, 
através da plataforma ZOOM. 

Objetivos: 

- Promover a relação entre a escola e a família; 
- Sensibilizar os pais/encarregados de educação para o seu papel nas opções escolares dos seus 
educandos; 
- Promover o envolvimento ativo dos pais/encarregados de educação na tomada de decisão 
vocacional dos seus educandos; 
- Informar os pais/encarregados de educação sobre as opções escolares disponíveis no sistema 
educativo português. 

Recursos Humanos: - Psicóloga Helena Azevedo  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Computador - - - 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De 13 a 27 de abril de 2021 
Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Alunos do Pré-

escolar e 1.º ciclo A Biblioteca bate à porta….   

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, dinamizadas pela Biblioteca Escolar, durante o 
mês de outubro, subordinado ao tema “Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a 
biblioteca escolar”, decorrerão, na Biblioteca Escolar, atividades de leitura dos livros:  

• O Coelhinho Branco, de António Torrado – pré-escolar e 1.ª ano;  

• A Árvore Mão, de Florbela Castro - 2.º ano;  

• Estranhões e Bizarrocos - Estórias para Adormecer Anjos, de José Eduardo Agualusa - 3.º ano;  

• Estranhões e Bizarrocos - Estórias para Adormecer Anjos, de José Eduardo Agualusa - 4.º ano.  

Calendarização Atividade Promotores Destinatários 

3.º Período:  

5 de abril a 18 de junho de 2021 (9.º ano) 

5 de abril a 23 de junho de 20221 (7.º e 8.º anos) 

5 de abril a 8 de julho de 2021 (Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos) 
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Analisados os elementos paratextuais do livro, desafiados pela leitura e depois de ouvirem a 
história, os alunos serão desafiados, à dinamização de atividades relacionadas com os livros. 
Educar com valores será, também, um dos objetivos da leitura. 
Organização das sessões: 
EB1/JI de Poças, Airão Sta. Maria 13 de abril (Pré-escolar * 1.º ciclo) 
EB1/JI de Casais, Brito 13 / 20 de abril (Pré-escolar * 1.º ciclo)  
EB1/JI de Ronfe 20 /21 de abril (Pré-escolar * 1.º ciclo) 
EB1/JI de Roupeire, Airão S. João 27 de abril (Pré-escolar * 1.º ciclo) 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças;  
-  Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular;  
- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores Titulares de Turma  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 e 23 de abril de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Alunos 

Participantes 
Concurso Nacional de Leitura - 2021 –  
Fase Intermunicipal / Fase Nacional 

Descrição: 

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimular hábitos de leitura e pôr à prova 
competências de expressão escrita e oral nas crianças e jovens. 
O desenvolvimento do CNL decorre ao longo de quatro fases consecutivas:  
Fase Escola; Fase Municipal; Fase Intermunicipal; Fase Nacional. 
Em resultado da Fase Intermunicipal, que se realizou nos das 22 e23 abril, foi selecionada 
para a Fase Nacional a aluna Ana Leonor Abreu – 5.º ano; Turma A.  
Esta Fase, e tem como propósito selecionar os alunos vencedores do Concurso e decorrerá em 
Oeiras.  

Objetivos: 
- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  
- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Realizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

23 de abril de 2021 
Efeméride Clube de Línguas 

/Subestrutura de Inglês 
Alunos 2º e 3º 

ciclo Dia da Língua Inglesa 

Descrição: 

Como forma de comemorar o Dia Internacional da Língua Inglesa, os alunos serão convidados a 
participar num mural colocado o átrio da Escola sede , onde poderão exprimir/registar os motivos 
pelos quais gostam desta língua estrangeira. Os alunos produzirão enunciados escritos ou 
ilustrações sobre esta celebração. 

 
Objetivos: 

- Divulgar aspetos culturais, efemérides, comemorações. 
- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais nomeadamente a aprendizagem de uma língua 
estrangeira (Inglês). 
- Desenvolver a criatividade. 
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- Promover o relacionamento entre alunos, espaço escola e toda a comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Clube de Línguas em articulação com Subestrutura de inglês 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 24 de abril a 8 de maio de 
2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar em 
articulação com o Núcleo de 

Estudos 25A 

Alunos 
Participantes 

LIVRE COM UM LIVRO – 2020/2021 
Sessões de leitura comemorativas da 

Liberdade 
“abril no feminino” 

Descrição: 

No âmbito do Plano de Atividades da Biblioteca Escolar em articulação com o Núcleo de Estudos 
25 de Abril (NE25) estamos envolvidos nas Sessões de Leitura comemorativas da Liberdade, 
subordinada ao tema “abril no feminino”.  
Este projeto tem a colaboração do Teatro Oficina e da Vereação da Educação da Câmara 
Municipal de Guimarães. 
As sessões (ensaios e apresentação final) decorrerão em Guimarães, de acordo com o 
cronograma indicado. 
Estão envolvidas neste projeto duas alunas do 3.º ciclo, 9.º D, Mara Monteiro e Clara Silva. 
Organização das Sessões 
 

“Livre com um Livro 2021” – Abril no feminino 

Ensaios Espaço/Local Ensaio Final Espaço/Local Apresentação 
Pública 

24 de abril 

8 de maio 

14.30h-18.00h 

Escola Secundaria 

Francisco de 
Holanda 

15 de maio 

10.00h 

Black Box da PAC 15 de maio 

16.00h 

 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  
- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

27 e 28 de abril de 2021 
Resinorte 

EB1/JI Casais 
Comunidade 

escolar 

Descrição: 
Ações de sensibilização sobre reciclagem. 
Incluirá palestra bem como a realização de debates apoiados em suportes audiovisuais (cartazes, 
fotografias, PowerPoint).  

 
Objetivos: 

- Promover a importância da reciclagem 
- Conhecer os materiais que se podem reciclar. 
- Benefícios da reciclagem. 
- Identificar os recipientes para receber os materiais recicláveis. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Quadro interativo, 
projetor 

0€ Resinorte -------------------------------------
------------- 

Observações Atividade sem custos associados 
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Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

28 de abril de 2028 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar  

1.º ano, Turma A 
Escola EB1/JI de 

Poças Airão Santa 
Maria 

Teatro de Fantoches: 
 É um regalo na vida à beira d’água 
morar, de Couto Viana 

Descrição: 
A atividade é dinamizada pela equipa da Biblioteca Municipal Raúl Brandão em articulação com a 
Biblioteca Escolar e a professora titular de turma Sónia Esteves. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores / Alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Mês de abril de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 
Biblioteca Escolar em 

articulação com a Biblioteca 

Municipal Raúl Brandão 

Alunos 

Participantes 

Concurso de Ilustração 

Um ‘novo’ normal - Perceções sobre 

os nossos dias 

Descrição: 

 O concurso de Ilustração – Um ‘novo’ normal é uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas 

de Guimarães (Biblioteca Municipal Raul Brandão e Bibliotecas Escolares do concelho de 

Guimarães). 

Pretendeu-se, assim, desafiar os alunos do concelho de Guimarães a apresentar ilustrações que 

sejam um reflexo da sua visão artística sobre este ‘novo’ normal: o dia-a-dia marcado por novas 

regras e uma maneira de estar diferente daquilo a que estávamos habituados. 

O concurso destina-se a jovens do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário de qualquer 

estabelecimento de ensino do concelho de Guimarães, distribuídos por quatro escalões:  1.º ciclo; 

2.º ciclo; 3.º ciclo; Ensino Secundário. 

Do nosso agrupamento estiveram envolvidos alunos do, 2.º e 3.º ciclos. Esta iniciativa foi articulada 

entre Biblioteca Escolar e a disciplina de Educação Visual, sob a orientação da professora Sónia 

Gulpilhares. 

Os trabalhos foram publicados na página da Biblioteca Municipal. 

A aluna Matilde Silva foi uma das vencedoras do concurso de ilustração "Um ‘novo’ normal". 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  

- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 

Realizada através da aplicação ZOOM. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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Mês de abril de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Biblioteca Escolar em 
articulação com a Biblioteca 

Municipal Raúl Brandão 

Alunos 
Participantes 

Concurso de Escrita 
Instantes de escrita 

Descrição: 

O concurso Instantes de escrita é uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas de Guimarães 
(Biblioteca Municipal Raul Brandão e Bibliotecas Escolares do concelho de Guimarães).  
Tem como objetivo desafiar a capacidade de síntese e a criatividade dos alunos do concelho de 
Guimarães para criarem microtextos narrativos ou poéticos, valorizando, assim, outras formas de 
expressão literária. 
O concurso destina-se a jovens do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário de qualquer 
estabelecimento de ensino do concelho de Guimarães, distribuídos por quatro escalões:  1.º ciclo; 
2.º ciclo; 3.º ciclo; Ensino Secundário. 
Do nosso agrupamento estão envolvidos alunos dos três níveis de ensino, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 
com microtextos narrativos e textos poéticos. Esta iniciativa foi articulada entre Biblioteca 
Escolar e a disciplina de Português, sob a orientação dos professores titulares de turma (1.º 
ciclo) e professores de português (2.º e 3.º ciclo) 
Os trabalhos encontram-se publicados na página da Biblioteca Municipal e em fase de 
votação. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  
- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Mês de abril de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Biblioteca Escolar em 
articulação com a Biblioteca 

Municipal Raúl Brandão 

Alunos 
Participantes 

QUIZ LITERÁRIO 
A ler nos entendemos 

Descrição: 

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas de Guimarães (Biblioteca Municipal 
Raul Brandão e Bibliotecas Escolares do concelho de Guimarães).  
Tem como objetivo desafiar os alunos do concelho de Guimarães para a leituras de pequenas 
obras / contos. 
A iniciativa destina-se a jovens do 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário de qualquer 
estabelecimento de ensino do concelho de Guimarães. 
Do nosso agrupamento participaram 58 alunos dos três níveis de ensino, 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 
Esta atividade foi articulada entre Biblioteca Escolar e os professores titulares de turma (1.º ciclo) 
e professores de Português (2.º e 3.º ciclo). 
A aluna Francisca Ferreira Martins, do 6.º D - 2.º ciclo, foi uma das vencedoras. 

Objetivos: 
- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação;  

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  
- Saber Estar e Saber Ser 

Recursos Humanos: Equipa BE  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 3 a 7 de maio de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar  
Comunidade 

Escolar 
SEMANA CONCELHIA DA LEITURA - 

2021 
“O Som das Palavras” 
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Descrição: 

Nesta edição da Semana Concelhia da Leitura, Guimarães, centrada no tema O Som das 
Palavras, neste ano de 2021, pretende-se que as escolas e os agrupamentos do concelho de 
Guimarães partilhem o gosto pela leitura e o prazer de ler, envolvendo toda a comunidade, de modo 
a transportar a leitura para o domínio público e coletivo e contar com os contributos e a participação 
de todos na celebração da Leitura. 
Pretende-se, ainda, dar voz e espaço aos leitores, presentes e futuros, na partilha contagiante do 
gosto e do prazer de ler, na exploração das sonoridades e da musicalidade das palavras e das 
frases, na descoberta da pluralidade de sentidos, pela dramatização de universos narrativos e 
poéticos de todos os tempos e contextos, evidenciando-se o Prazer de Ler. 
A Semana da Leitura é, portanto, um momento que envolve não só as escolas, mas também 
encarregados de educação, autarquia, editoras, assim como escritores, ilustradores, animadores, 
contadores de histórias ou individualidades públicas, que desenvolvem atividades de leitura junto 
das populações. De acordo com este propósito, a RBE/ Biblioteca Municipal / Câmara Municipal 
lançou, a todos os agrupamentos/escolas, o desafio de tornarem a leitura e os livros presentes. O 
nosso Agrupamento / Biblioteca Escolar agarrou-o, cumprindo, mais uma vez, com a sua missão – 
celebrar o livro e a leitura. Esta iniciativa realizar-se-á no âmbito do PAA do Agrupamento, da 
Biblioteca Escolar e do Plano Nacional de Leitura, em articulação com as estruturas de orientação 
educativa, áreas curriculares disciplinares, projetos em desenvolvimento no agrupamento, 
Biblioteca Municipal de Guimarães, pais e encarregados de educação, autarquia, juntas de 
freguesia e outras instituições (editoras), de 3 a 7 de maio de 2021. 
Tem como objetivos sensibilizar para a importância da leitura, desenvolver o trabalho de promoção 
da leitura; valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o prazer de ler entre 
crianças, jovens e adultos. 
Ao longo da semana, seguir-se-á um conjunto de atividades dinamizado por alunos, professores, 
escritores, animadores da leitura, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação, 
entre outros. 
Lendo e incentivando a ler, contando e recontando histórias, participando e dinamizando atividades, 
conversando e partilhando leituras com todos é o nosso convite. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Valorizar práticas pedagogias e outras atividades que estimulem o prazer de ler entre crianças, 
jovens e adultos; 
- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas, de textos e de autores 
nacionais ou internacionais;  
- Tornar evidente a importância da leitura e da escrita, na comunidade escolar, dando-lhes 
visibilidade; 
- Promover a capacidade de iniciativa e espírito crítico; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores / Alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 de maio de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Alunos do 3.º 

A(Escola EB1/JI 
de Casais Brito) 

A Biblioteca bate à porta….   
Encontros On-line com as escritoras 
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, promovidas pela Biblioteca Escolar em 
articulação com os Professores Titulares de Turma, os alunos do 3.º ana, turma A da da EB1/JI 
de Casais Brito conversarão, à distância, com as escritoras dos livros "UMA AVENTURA...". 
Um diálogo de viva voz e muito animado: os alunos, para satisfazer as suas curiosidades, 
perguntarão, as escritoras responderão, falarão dos seus livros e do seu trabalho conjunto. 
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A iniciativa tem o apoio do Grupo LeYa. 

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 
- Discutir leituras com as escritoras dos livros lidos em leitura autónoma e “10 minutos a ler”; 
- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 
entre crianças; 
- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 
- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE / Professor Titular de Turma do 3.º ano 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados 
Irá ser dinamizada através da aplicação ZOOM 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

Nota: 

- Projeto Parlamento dos Jovens (conclusão da edição do ano letivo de 2019/2020) 

Teve lugar no dia 12 de abril a Sessão Distrital de Braga do Projeto Parlamento dos Jovens. Esta sessão 

realizou-se por videoconferência através da plataforma eletrónica Zoom. 

Esta Sessão Distrital, que habitualmente decorre durante dois dias, dado o elevado número de 
escolas participantes, realizou-se este ano num só dia, o que só foi possível dada a simplificação de 
algumas das etapas da agenda. 

A nossa escola esteve muitíssimo bem representada pela senhora deputada Maria Luísa Coelho e pelo 
senhor deputado Rúben Dias. 

Logo a abrir a sessão, o deputado Rúben Dias colocou uma questão ao senhor Deputado da Assembleia 
da República presente nesta sessão. De seguida, já no debate dos Projetos de Recomendação, a deputada 
Maria Luísa Coelho respondeu com bastante acerto e assertividade às quatro questões que foram 
levantadas por outros deputados relativamente ao projeto de recomendação apresentado pela nossa 
escola. 

No debate e votação na especialidade em Comissões, os nossos deputados estiveram interventivos e 
construtivos na sua comissão, de maneira que conseguiram que fosse incluída uma das medidas 
constantes no nosso projeto de recomendação no aditamento ao texto-base. De resto, mostrando também 
a valia do nosso projeto de recomendação, elaborado em Sessão Escolar na nossa escola, uma outra 
medida do mesmo foi proposta como aditamento numa outra comissão em debate na especialidade. 

Na eleição dos deputados à Sessão Nacional, efetuada através de formulário eletrónico, os nossos 
deputados foram eleitos como segundos suplentes à Sessão Nacional o que comprova o seu bom 
desempenho, mas também o reconhecimento disso mesmo por parte dos 78 deputados presentes nesta 
Sessão Distrital.  

Estão, pois, de parabéns por terem conseguido um dos melhores resultados obtidos por deputados desta 
escola na sua primeira participação, o que nos dá garantias em relação ao futuro da nossa participação 
neste projeto. 

Cf. reunião de Conselho Pedagógico de 28 de abril de 2021 
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Ronfe, 23 de julho de 2021 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 

 


