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“O que importa é partir. Não é chegar.” 

Miguel Torga 
NOTA INTRODUTÓRIA 

Numa Escola que, conforme enunciado no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Coruche, tem por principal objetivo formar 

“pessoas livres, autónomas, criativas e empreendedoras, cultas, responsáveis e que disponham de um quadro cívico de referência que as leve a 

serem exigentes consigo mesmas e com os outros, e, sobretudo, interessadas em se valorizarem e em contribuírem para a construção de uma 

sociedade mais próspera, mais justa, mais aberta e mais responsável, fará todo o sentido partir de uma afirmação tão inspiradora quanto a que 

acima apresentamos, na qual Miguel Torga nos alerta para a necessidade de definirmos objetivos, ainda que, no início da caminhada, a luz ao 

fundo do túnel seja pouco definida. A capacidade de sonhar é o que nos move e é um requisito fundamental para nos lançarmos em projetos 

ambiciosos que, quando levados a cabo com determinação e persistência, estarão sempre associados a atitudes admiráveis.  

Somos um Agrupamento marcado pela diversidade, circunstância essa que não tem de inibir a criatividade e muito menos a busca de 

caminhos para o sucesso. Assim sendo, no sentido de se promover o envolvimento e a participação de toda a comunidade, o Plano Anual de 

Atividades (PAA), pretende, acima de tudo, ser um verdadeiro instrumento de trabalho da Comunidade Escolar, cuja principal função será 

contribuir para a concretização dos objetivos do Projeto Educativo, condição fundamental para que a Escola seja, cada vez mais, de todos e 

para todos. Tendo por grande meta envolver toda a comunidade educativa e promover a sua participação ativa na vida do Agrupamento, o 

PAA é, como tal, um plano aberto a todas as propostas, quer a nível das Turmas, quer a nível dos Departamentos, quer ainda de outros 

Projetos ou dos Serviços da Escola. Pretende-se, assim, que o PAA seja um instrumento simples, prático e flexível de planificação das atividades 

escolares a desenvolver ao longo do ano escolar, não se pretendendo com este Plano coartar a liberdade de se poderem vir a desenvolver 

outras atividades; no entanto, há que ter em conta que as referidas atividades terão de ser apresentadas na estrutura devida, submetidas ao 

parecer favorável do Conselho Pedagógico e à aprovação do Conselho Geral do Agrupamento. 

Em suma, digamos que, tendo todos a convicção de que as atividades propostas para o PAA são um forte contributo para a realização 

de aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo, este documento pretende ser, acima de tudo, um dos pilares para a concretização 

do lema: “Uma Escola Pública, Nossa e de Qualidade”.  
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CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Os estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de Coruche são: 

 

• Jardim de Infância de Biscainho; 

• Jardim de Infância de Branca; 

• Jardim de Infância de Erra; 

• Jardim de Infância de Santana do Mato; 

• Núcleo Escolar da Fajarda; 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Biscainho; 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Branca; 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Erra; 

 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Rebocho; 

• Núcleo Escolar de Lamarosa; 

• Escola Básica de Coruche; 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico nº 2 de Azervadinha; 

• Escola do 1º ciclo do Ensino Básico de Santana do Mato; 

• Escola Básica Integrada/Jardim de Infância do Couço (EBI/JI); 

• Escola Básica 2,3 Dr. Armando Lizardo (EB23AL); 

• Escola Secundária c/ 3º CEB de Coruche (ES), que é a escola 

sede do Agrupamento. 
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OFERTA EDUCATIVA 

Para além das atividades letivas inerentes à componente curricular nacional, o Agrupamento oferece: 

• Serviços de ação social escolar (SASE); 

• Bibliotecas escolares e centros de recursos educativos (BE); 

• Apoio socioeducativo (modalidade a ser definida anualmente pelo Conselho Pedagógico); 

• Apoio pedagógico personalizado; 

• Apoio a alunos: reeducação da escrita e da leitura; métodos de estudo; 

• Coadjuvações nas disciplinas estruturantes (10º Ano); 

• Projeto Fator + Sucesso (1º, 5º, 7º e 8º Ano); 

• Gabinete de Apoio aos Exames Nacionais / provas (disciplinas de exame / prova – 2ºCEB, 3º CEB e Ensino Secundário); 

• Salas de Estudo (3º CEB e Ensino Secundário); 

• Serviço de psicologia e orientação (SPO); 

• Gabinete de promoção da saúde (GPS);  

• Serviço de apoio à família na educação pré-escolar (em articulação com o Município); 

• Atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo (em articulação com o Município); 

• Atividades de complemento curricular e projetos de desenvolvimento educativo, a definir anualmente pelo Conselho Pedagógico; 

• Visitas de estudo que se regem de acordo com o artigo 175º do Regulamento Interno e intercâmbios escolares/visitas de estudo ao estrangeiro, 

cujos procedimentos devem estar em conformidade com a legislação em vigor. 
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ESTRUTURAS 

 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

As estruturas de articulação e gestão curricular do Agrupamento são as seguintes: 

• Departamento da Educação Pré-Escolar – constituído por todos os educadores/docentes do grupo de recrutamento (GR) 100; 

• Departamento do 1º ciclo – constituído por todos os docentes do grupo de recrutamento (GR) 110; 

• Departamento de Línguas – constituído por todos os docentes dos grupos de recrutamento (GR) 210, 220, 300, 320 e 330;  

• Departamento de Ciências Sociais e Humanas – constituído por todos os docentes dos grupos de recrutamento (GR) 200, 290, 400, 410, 420 e 430; 

• Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – constituído por todos os docentes dos grupos de recrutamento (GR) 230, 500, 510, 520, 

550 e 560; 

• Departamento de Expressões – constituído pelos docentes dos grupos de recrutamento (GR) 240, 250, 260, 530, 600, 620, e 910. 

 

 

Em função da complexidade organizacional do Agrupamento, constituem-se substruturas de departamento curricular: 

• No 1º Ciclo: 4 conselhos de ano de escolaridade; 

• Nos 2º e 3º ciclos e secundário: conselhos de disciplina. 
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ESTRUTURAS ESPECIALIZADAS DE APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS 

• Conselho de coordenação dos serviços especializados de ensino especial, apoio socioeducativo, orientação e mediação escolar 

• Serviço de psicologia e orientação (SPO) 

• Equipa do PAA (Plano Anual de Atividades) 

• Responsável/coordenador de projeto/atividade ou clube 

• Núcleo de Formação e Avaliação 

• Equipa Multidisciplinar da Escola Inclusiva (EMAI) 

• Equipa do plano tecnológico da educação (PTE) 

• Equipa das bibliotecas escolares/centros de recursos (BE/CRE) 

• Coordenação do projeto promoção e educação para a saúde (PPES) 

 

 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS 

• Serviços Administrativos e Técnicos 

• Serviços de Ação Social Escolar (SASE) 
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EQUIPA PAA 

• Coordenadora – Teresa Alves Isidorinho. 

• Articulação com a Direção: Catarina Santos; Florbela Rodrigues. 

• Articulação com os Departamentos Curriculares: Sílvia Serrão; Marta Ramalho; Teresa Alves Isidorinho. 

• Articulação com as Coordenações Pedagógicas: Ana Cristina Marques; Ana Paula Vieira.  

• Articulação com os Estabelecimentos: Teresa Isidorinho; Catarina Palmeiro. 

• Articulação com outras estruturas: Marta Ramalho; Teresa Alves Isidorinho.  
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ORIENTAÇÕES GERAIS DO PAA 

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

As atividades a propor para o PAA deverão estar de acordo com as áreas de intervenção do Projeto Educativo e apresentar indicadores que evidenciem 

claramente o impacto que se pretende que cada atividade tenha nas aprendizagens.  

 

Áreas de Intervenção do Projeto Educativo 

 

Área A – Ensino e Aprendizagem 

• Objetivo 1 - Promover o sucesso educativo 

• Objetivo 2 – Diversificar a oferta educativa numa lógica de inclusão 

 

Área B – Prática Pedagógica 

• Objetivo 1 – Melhorar a qualidade do Ensino 

• Objetivo 2 – Garantir a aplicação a garantir a aplicação de uma dimensão curricular no processo ensino aprendizagem  

• Objetivo 3 – Promover a inclusão educativa e social dos alunos 

 

Área C – Educação Cultural, Desportiva e Artística 

• Objetivo 1 - Contribuir para o desenvolvimento cultural, desportivo e da expressão artística dos alunos e da comunidade 

• Objetivo 2 - Reconhecer e valorizar o mérito e o sucesso dos alunos 



 

 

  

PAA 2022-2023 11 

 

11 

Área D – Educação para os Valores e Cidadania 

• Objetivo 1 - Desenvolver a educação no âmbito dos valores universais e da cidadania 

• Objetivo 2 - Promover uma cultura de segurança 

• Objetivo 3 - Reforçar a identidade do Agrupamento 

• Objetivo 4 - Desenvolver na comunidade educativa a capacidade de contribuir ativamente na promoção de estilos de vida saudável 

• Objetivo 5 - Implementar/ dinamizar o gabinete da saúde 

 

Área E – Ambiente Educativo 

• Objetivo 1 - Promover o relacionamento institucional em todo o Agrupamento 

• Objetivo 2 - Incrementar as relações de convivência com a comunidade educativo 

• Objetivo 3 - Promover a participação dos encarregados de educação no acompanhamento do processo 

• Objetivo 4 - Sensibilizar os alunos para uma maior envolvência na vida da escola /aprendizagem 

• Objetivo 5 - Implementar a autoavaliação no Agrupamento 

• Objetivo 6 – Divulgar boas práticas 

• Objetivo 7 - Melhorar a comunicação interna e externa 

 

Área F – Prevenção da Indisciplina 

• Objetivo 1 - Tomar medidas que assegurem a diminuição da indisciplina nas escolas do Agrupamento 
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Área G - Prevenção do Absentismo e Abandono 

• Objetivo 1 - Tomar medidas que assegurem a diminuição do absentismo/ abandono nas escolas do Agrupamento 

 

Área H - Constituição de turmas, distribuição de serviço docente e elaboração de horários 

• Objetivo 1 - Assegurar que na elaboração de horários dos alunos do pré-escolar ao ensino secundário bem como na constituição de turmas estão 

garantidos os critérios de natureza pedagógica 

 

Área I - Atividades de complemento/ enriquecimento curricular 

• Objetivo 1 - Desenvolver projetos e clubes que mobilizem a comunidade educativa da escola 

• Objetivo 2 - Atividades de Enriquecimento Curricular (1º ciclo) 

• Objetivo 3 - Atividades de Animação e de Apoio à Família (Pré-Escolar) 

 

Área J – Formação 

• Objetivo 1 - Promover a qualificação dos recursos humanos com base no recurso a entidades de formação 

• Objetivo 2 - Desenvolver e consolidar a oferta interna de formação 
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INDICADORES 

Os indicadores deverão refletir, acima de tudo, o impacto que a atividade poderá ter nas aprendizagens. 

Exemplos de indicadores: 

• Nº de alunos que segue a instrução dada; 

• Nº de alunos que mostra ter compreendido…; 

• Nº de alunos que consegue recontar…; 

• Nº de alunos que reconhece…; 

• Nº de alunos que identifica…; 

• Nº de alunos que responde corretamente à ficha formativa (Exº: Quiz on line); 

• … 
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ORIGEM DAS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

Visitas de Estudo e/ou Atividades Específicas de Turma / Núcleo: 
• Conselhos de Turma 

• Núcleos Escolares 

 
 
Atividades de âmbito geral e sem caráter de obrigatoriedade:  

• Direção 

• Coordenações de Estabelecimentos 

• Departamentos Curriculares 

• Biblioteca Escolar 

• Clubes e Outros Projetos 

• Associações de Pais e EE 

• Associação de Estudantes 

• SASE 

• SPO  

• Serviços Especializados de Apoio Educativo 

• Desporto Escolar 

• Equipa de Segurança Escolar 

• Formação 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

A planificação de qualquer atividade a integrar o PAA deverá ser efetuada na grelha única, em formato digital, distribuída aos respetivos 

coordenadores e afixada no placard da Escola Sede (anexo 1). 

As planificações deverão ser entregues ao elemento da equipa do PAA, segundo o esquema abaixo: 
 

 

Estrutura Proponente Nível de Ensino 
Responsável por articular com a 

Equipa PAA 
Professor da Equipa PAA 

Departamentos curriculares 

Pré-escolar 
1º CEB 

Coordenadores de Departamento 
Sílvia Serrão  

Marta Ramalho  

2º CEB 
3º CEB 

Ensino Secundário 
Coordenadores de Departamento Teresa Alves Isidorinho 

Núcleos Escolares 
 e Coordenações de estabelecimentos 

 do Pré–Escolar e 1º Ciclo 
Pré-Escolar e 1º CEB Coordenadores de Estabelecimento 

Sílvia Serrão  
Marta Ramalho 

Conselhos de Turma 

5º, 6º e 7º Ano 
Coordenador dos Diretores de Turma 

5º, 6º e 7º Ano 
Ana Cristina Marques 

8º, 9º e Ens. 

Secundário 

Coordenador dos Diretores de Turma 

8º, 9º e Ens. Secundário 
Ana Paula Vieira 

Coordenações de Estabelecimentos 
Todos 

Coordenadores de Estabelecimentos Teresa Alves Isidorinho 

Outras Estruturas 
(Clubes, SPO, SASE, BE, AE, Ass. Pais e EE, …) 

Coordenador da Estrutura 
Marta Ramalho 

Teresa Alves Isidorinho 
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ASPETOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 
 

• As planificações das atividades deverão ser elaboradas até ao início de outubro e enviadas ao respetivo Coordenador, para que depois 
as possa organizar em grelha síntese e fazer chegar à Equipa PAA até ao dia 7 de outubro;  

 

• Todas as planificações deverão ser enviadas ao respetivo Coordenador em formato digital devidamente datadas e assinadas; 
 

• Todos os documentos do PAA serão arquivados em dossier digital; 
 

• Todas as planificações ou alterações às planificações deverão ser enviadas aos Coordenadores das Estruturas, para que possam obter 
parecer do Conselho Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral; 

 

• Deve ser indicada uma data específica para a realização de cada atividade bem como o horário em que a mesma irá decorrer, o que 
deverá ser comunicado atempadamente ao Coordenador da Estrutura e à Equipa PAA; 

 

• Sempre que possível, dever-se-á evitar que as atividades do PAA colidam com as atividades letivas; 
 

• No que respeita aos transportes assegurados pelo Município, o trabalho de articulação é assegurado pelas Docentes Florbela Rodrigues 
(Pré-escolar e 1º CEB) e Teresa Alves Isidorinho (2º CEB, 3º CEB, Ensino Secundário); 
 

• No que respeita aos transportes assegurados por Empresas de Serviço Público de Aluguer de Autocarros, o trabalho de articulação é 
assegurado pela Docente Teresa Alves Isidorinho (2º CEB, 3º CEB, Ensino Secundário); 

 

• Logo que terminada a atividade, dever-se-á proceder à avaliação da mesma na estrutura em que foi proposta; 
 

• As fichas de avaliação, bem como as respetivas sínteses, deverão ser enviadas em formato digital ao Coordenador da Estrutura 
Intermédia, que depois as fará chegar à Equipa PAA, para que se possam elaborar os Relatórios (no final do primeiro semestre e no final 
do ano letivo). 
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AVALIAÇÃO GLOBAL - MENÇÕES E DESCRITORES 
 

 
Não 

Satisfaz 
 

O impacto da atividade nas aprendizagens não cumpriu os indicadores definidos para a mesma 
(no mínimo, metade do resultado esperado, de acordo com os indicadores). 

 
Satisfaz 

 

O impacto da atividade nas aprendizagens cumpriu, pelo menos, metade do resultado esperado, 
de acordo com os indicadores definidos para a mesma. 

 
Bom 

 

O impacto da atividade nas aprendizagens cumpriu a maioria dos resultados esperados, de 
acordo com os indicadores definidos para a mesma. 

 
Muito Bom 

 

O impacto da atividade nas aprendizagens cumpriu todos os resultados esperados, de acordo 
com os indicadores definidos para a mesma. 

 
Excelente 

 

 
O impacto da atividade nas aprendizagens foi superior aos dos resultados esperados, de acordo 
com os indicadores definidos para a mesma (deverá ser explicitado o que foi superado). 
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ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

1) Cabe ao Dinamizador/Responsável pela atividade: 

• Promover e orientar os contactos a estabelecer com as entidades a visitar, referindo sempre o seu nome; 

• Manter informado, desde o início, o diretor de turma de todo o desenvolvimento do processo; 

• Entregar ao diretor de turma a relação dos alunos que participam na visita; 

• Solicitar, sempre que necessário, credenciais para apresentar no local a visitar; 

• Entregar ao diretor de turma, atempadamente, o plano da visita, do qual deve constar a identificação dos professores envolvidos e 

as aulas a que irão faltar.  

• Os professores envolvidos na atividade deverão cumprir o estipulado no regulamento do POPTE. 

• Reunir com os Encarregados de Educação para apresentar a atividade e entregar os impressos requerendo autorização para a 

participação dos seus educandos, que recolhe e arquiva; 

• Informar os docentes da turma da realização da visita, através do livro de ponto ou do programa de alunos; 

• Entregar ao Diretor, até às 12 horas do dia seguinte ao regresso à Escola, um relatório descritivo e circunstanciado, sempre que se 

verifique algum incidente ou imprevisto de qualquer natureza; 

• Depois de realizada, a atividade deverá ser avaliada na Estrutura em que foi proposta. 
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2) Cabe ao Coordenador da Estrutura (Diretor de turma; Coordenador de Disciplina; outros) em que a atividade foi proposta fazer o 

acompanhamento da mesma: 

• Recolher e fazer chegar as propostas de atividade ao Coordenador da Estrutura Intermédia; 

• Verificar, ao longo do ano letivo, se há alterações a nível da calendarização ou outros; 

• Informar o Coordenador da Estrutura Intermédia de qualquer alteração; 

• Fazer o ponto da situação relativamente ao cumprimento do PAA em todas as reuniões; 

• Recolher e fazer chegar a avaliação das atividades ao Coordenador da Estrutura Intermédia. 

 

 

3) Cabe ao Coordenador da Estrutura Intermédia: 

• Recolher e fazer chegar as propostas de atividades (em formato digital), bem como a respetiva síntese, à Equipa PAA; 

• Verificar se há alterações ao nível da calendarização inicial; 

• Levar essas propostas de alteração a Conselho Pedagógico; 

• Fazer chegar as alterações à Equipa PAA; 

• Fazer o ponto da situação relativamente ao cumprimento do PAA em todas as reuniões de plenário, a fim de: 

o Recolher e fazer chegar novas propostas ou alterações ao Conselho Pedagógico; 

o Recolher e fazer chegar as avaliações de atividades, bem como a respetiva síntese, à Equipa PAA. 
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VISITAS DE ESTUDO - PROCEDIMENTOS 

De acordo com o Regulamento Interno, as visitas de estudo devem ter correspondência com os objetivos do currículo, do projeto educativo, estar inscritas 

no plano anual de atividades e ser encaradas como complemento das atividades letivas, competindo a análise das propostas apresentadas ao conselho 

pedagógico, bem como a emissão de parecer sobre as mesmas, após o que são submetidas a aprovação no Conselho Geral. 

Poderão ser extraordinariamente admitidas visitas não previstas no plano de atividades aprovado no início do ano letivo nas seguintes situações: 

• Se a pertinência dessa visita o justificar e se tiver sido comprovadamente impossível prever a sua necessidade ou a sua possibilidade no momento 
da definição do plano anual de atividades; 

• Se surgir por proposta ou convite de entidades externas à escola e se tratar de uma visita de interesse relevante para a formação integral dos 
alunos. 

Nas visitas de estudo devem participar todos os alunos a quem são destinadas, salvaguardando situações excecionais devidamente justificadas. 

O responsável pela organização da visita de estudo pode decidir pela exclusão de um aluno de uma visita de estudo se entender que os comportamentos 

habituais do aluno indiciam algum risco para o normal decurso da atividade. 

Para os alunos que não participarem na visita de estudo devem ser garantidas atividades de substituição. 

As visitas de estudo devem ser: 

• Orientadas para proporcionar experiências práticas e, preferencialmente, interdisciplinares que complementem conteúdos programáticos 
lecionados; 

• Planificadas com rigor, em termos de objetivos/competências a alcançar, itinerários, atividades a desenvolver, recursos a solicitar/utilizar, 
destinatários preferenciais, colaboradores, sua calendarização, etc., sendo a planificação submetida à apreciação do conselho pedagógico. 

• Enriquecidas através de roteiros pormenorizados, destinados a alunos, professores e demais acompanhantes; 

• Formalizadas através de ofício do Agrupamento, enviado às instituições a visitar, solicitando a devida autorização; 

• Custeada através da entrega antecipada, por parte dos alunos, da quantia estipulada. 
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Goza de estatuto de professor acompanhante qualquer professor direta ou indiretamente ligado ao objetivo da visita, que nela participe com o intuito de 

apoiar os professores dinamizadores. 

O pessoal docente e não docente participante na visita como acompanhante deve respeitar o rácio adequado: 

• 1 Acompanhante por cada 10 alunos na educação pré-escolar e no 1º e 2ºciclos; 

• 1 Acompanhante por cada 15 alunos no 3º ciclo e secundário; 

• Por razões pedagógicas ou atendendo ao perfil dos grupos/turma o número de acompanhantes pode ser aumentado. 
 

O professor dinamizador/responsável da visita de estudo, nos 2º e 3º ciclos e secundário, deve entregar antes da sua realização a lista dos alunos 

participantes, para efeitos de seguro escolar, ao funcionário dos serviços administrativos responsável por essa área. 

 

Ao professor dinamizador/responsável compete: 

• Promover e orientar os contactos a estabelecer com as entidades a visitar, referindo sempre o seu nome; 

• Manter informado, desde o início, o diretor de turma de todo o desenvolvimento do processo; 

• Entregar ao diretor de turma a relação dos alunos que participam na visita; 

• Solicitar, sempre que necessário, credenciais para apresentar no local a visitar; 

• Entregar ao diretor de turma, atempadamente, o plano da visita, do qual deve constar a identificação dos professores envolvidos e as aulas a que 
irão faltar; 

• Enviar, atempadamente, aos encarregados de educação os impressos requerendo autorização para a participação dos seus educandos, que recolhe 
e arquiva; 

• Informar os docentes da turma, através do registo diário de sumários, da planificação da visita; 

• Entregar ao coordenador da Equipa PAA a avaliação da visita de estudo, no prazo de 7 dias úteis; 

• Entregar ao diretor, até às 12 horas do dia seguinte ao regresso à Escola, um relatório descritivo e circunstanciado, sempre que se verifique algum 
incidente ou imprevisto de qualquer natureza. 
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Sendo as visitas de estudo consideradas como atividades letivas, a participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando -se dadas as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia 

em causa no horário da turma (ponto 7, artº14º da Lei 51/2012), para a contagem das aulas dadas devem ser observadas as seguintes diretrizes: 

• Os professores dinamizadores da atividade assim como os professores acompanhantes, nas horas correspondentes às suas aulas, devem numerar e 

sumariar a atividade da(s) turma(s) que levam à visita; 

• Os professores dinamizadores assim como os professores acompanhantes, em relação às turmas que não participam na visita de estudo mas que 

teriam aulas com eles no período de tempo em que a visita está a decorrer, devem sumariar sem numerar a lição, indicando os motivos pelos quais 

elas não foram dadas; 

• Os professores que não participam na visita de estudo, mas que deveriam dar aulas a turmas envolvidas na atividade, se todos os alunos da turma 

participarem na visita de estudo, devem também efetuar os respetivos registos, sem numerar a lição, mas indicando a atividade na qual os alunos 

estão envolvidos. 

 

ATIVIDADES DE ÂMBITO CULTURAL E RECREATIVO 

• As visitas de estudo de âmbito cultural e recreativo devem ser encaradas como atividades não letivas. 

• As referidas visitas podem ser organizadas por diferentes intervenientes da comunidade escolar, podendo nelas participar, para além dos 

alunos, os pais e encarregados de educação, professores e pessoal não docente. 

• Os projetos devem ser apresentados ao Coordenador da Equipa PAA, para integração no plano anual de atividades. 

• Devem ser realizadas fora do período letivo. 

• A participação de qualquer turma numa visita deste tipo só é possível com a participação do respetivo diretor de turma.  

• O responsável pela visita deve entregar ao diretor, até às 12 horas do dia seguinte ao regresso ao Agrupamento, um relatório descritivo e 

circunstanciado, sempre que se verifique algum incidente ou imprevisto de qualquer natureza. 

• As visitas de estudo ao estrangeiro obedecem a regulamentações próprias, pelo que devem ser preparadas atempadamente em 

conformidade com a legislação específica. 

• O responsável pela visita deve entregar ao diretor, até às 12 horas do dia seguinte ao regresso ao Agrupamento, um relatório descritivo e 

circunstanciado, sempre que se verifique algum incidente ou imprevisto de qualquer natureza. 
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DOMÍNIO ORGANIZACIONAL 

ATIVIDADES DE LANÇAMENTO DO ANO LETIVO 

 

Calendarização/Periodicidade 

 

Atividade Objetivos Dinamizador/Responsáveis 

De julho a setembro Constituição de turmas 
Distribuir os alunos pelas diferentes turmas de 

acordo com o estabelecido na rede escolar 
Direção e equipa designada para 

o efeito 

De julho a setembro 
Distribuição de serviço e elaboração de 

horários 

Cumprir os normativos em vigor; 

Privilegiar os aspetos pedagógicos e os horários 
dos alunos. 

Direção e equipa designada para 
o efeito 

julho e setembro 

 

Reuniões entre professores de diferentes 
ciclos para “entrega/passagem” de alunos 

Articular os diferentes ciclos 
Diretores de turma e professores 

titulares de turma 

julho e setembro Reuniões preparatórias das receções Lançar o ano letivo 
Grupos de trabalho definidos 

pela Direção 

De junho a setembro 
Reuniões da Direção com vários 

órgãos/setores/entidades 
Lançar o ano letivo Direção 

setembro 
Definição de tarefas e locais de trabalho 

dos funcionários 
Gerir os recursos humanos Direção 

setembro 

 

Receção ao Pessoal Docente e ao Pessoal 
não Docente 

Lançar o ano letivo Direção 
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Calendarização/ 

Periodicidade 
Atividade Objetivos 

 

Dinamizador/Responsáveis 

setembro 

Reuniões de Conselho Pedagógico, 
Departamentos, Grupos Disciplinares, 

Conselhos de Ano, Conselhos de Docentes 
de Estabelecimento, Conselho de 

Diretores de Turma, Conselhos de Turma, 
responsáveis por projetos 

Lançar o ano letivo 

Responsáveis pelos diferentes 
órgãos e estruturas, 

articuladamente com a Direção. 

 

setembro e outubro Receção aos Encarregados de Educação Lançar o ano letivo 
Diretores de Turma e Professores 

titulares de turma 

setembro Receção aos Alunos Lançar o ano letivo 

Diretores de Turma, Professores 
titulares de turma e outros 

professores designados pela 
Direção 

setembro 
Elaboração do Plano de Ocupação Plena 

dos Tempos Escolares (POPTE) 

Cumprir os normativos em vigor - Ocupação Plena 
dos 

Tempos Escolares 

Direção e Grupos Disciplinares/ 
Departamentos Curriculares 

setembro 
Atualização da página Web do 

Agrupamento 

Potenciar as Relações com o exterior 

Divulgar a informação 
Direção e Coordenador PTE 

setembro 
Definição da equipa de trabalho EQAVET 

Definição da metodologia de trabalho EQAVET 

Coordenação/implementação do projeto 

Obtenção da Garantia de Qualidade 

Direção e Professores dos Cursos 
Profissionais  

outubro Divulgação e consciencialização do EQAVET Melhor consciencialização da importância do EQAVET 

novembro Criação do Documento Base 
Definir a visão estratégica do Agrupamento, a sua 
política de qualidade num modelo alinhado com o 

Quadro EQAVET 
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 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO AO LONGO DO ANO LETIVO 

Calendarização/Periodicidade Atividade Objetivos Dinamizador/Responsáveis 

 

Semanalmente 

 

Reuniões da Direção 

 

Administrar e gerir o agrupamento 

 

Diretora 

 

Mensalmente (ordinárias) 

 

Reuniões de Conselho Pedagógico 
Regular o funcionamento pedagógico do 

Agrupamento 
Diretora 

 

Mensalmente (ordinárias) 

 

Reuniões do Conselho Administrativo Administrar e gerir o Agrupamento Diretora 

Mensalmente (ordinárias) Reuniões de Departamentos 

 
Articular os currículos 

Implementar as orientações dos órgãos de 
administração e gestão 

 

Coordenadores de Departamento 

 

Mensalmente (ordinárias) Reuniões de Grupos Disciplinares 

 

Articular os currículos 

Refletir sobre critérios de avaliação, resultados 

escolares e estratégias de ensino-aprendizagem 

 

 

Coordenadores de Grupo 

Disciplinar 
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Calendarização 
Periodicidade 

Atividade Objetivos Dinamizador/Responsáveis 

janeiro 

EQAVET - Cooperação com os stakeholders, 
suas responsabilidades e envolvimento 

Implementação de Plano Formativo 
EQAVET 

Estabelecer a participação dos stakeholders nas várias 
etapas do sistema de qualidade 

Melhoria dos resultados escolares e sua adequação ao 
mercado de trabalho 

Direção e Professores dos Cursos 
Profissionais 

Trimestralmente 
Reuniões da Direção com os 

Coordenadores das Estruturas 
Intermédias 

Instituir mecanismos que permitam a supervisão de 
práticas pedagógicas e do trabalho em sala de aula 

Diretora 
Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares 

2 vezes por período (ordinárias) 
Reuniões de Conselhos de Ano  

(1.º ciclo) 

Articular os currículos 
Refletir sobre critérios de avaliação, resultados 
escolares e estratégias de ensino-aprendizagem 

Coordenadores Pedagógicos 
 

1 vez por período letivo 
 

Reuniões do Conselho Geral 
 

Exercer as competências previstas na 
legislação em vigor 

Presidente do Conselho Geral 
 

No mínimo, uma vez por período 
 

Reuniões do Conselho de Diretores de 
Turma 

Articular as atividades das turmas 
Coordenadores Pedagógicos de 

Ciclo 

2 vezes nos 1º e 2º períodos, 1 
vez no terceiro período, no final 
de cada período, e sempre que 

se justifique 

Reuniões dos Conselhos de Turma 
Conceber e gerir o PAT 

Formalizar avaliação formativa e sumativa 
Direção e Diretores de Turma 

 

Sempre que se justifique 
Reuniões do Grupo do Conselho 

Pedagógico responsável pela avaliação 
 

Refletir sobre os processos de avaliação 
Elaborar instrumentos de registo 

Refletir sobre os resultados de avaliação 
Elaborar relatórios de avaliação 

Diretora e grupo designado para 
o efeito 
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ATIVIDADES DE FINAL DE ANO 

Calendarização 
Periodicidade 

 
Atividade 

 
Objetivos 

Dinamizador 
Responsáveis 

abril 
maio 

Controlo/revisão documental EQAVET 
Descrição de funções e mapa de Competências EQAVET 

Criar uma maior organização documental, bem como controlo de registos e 
uniformização 

Definir, de forma clara, as responsabilidades/tarefas associadas a cada função 

Direção e Professores dos 
Cursos Profissionais 

abril/maio/junho 
Reuniões exploratórias para a formulação de 

propostas de novas ofertas formativas 

Identificar o público-alvo 
Identificar as áreas vocacionais 

Elaborar propostas 
Direção e SPO 

junho a setembro 
Realização de estudos estatísticos sobre as 

classificações internas e externas 
Tratar os dados recolhidos 

Elaborar relatórios 
Direção /Observatório da 

Vida do Agrupamento 

setembro a julho 
Realização de reuniões periódicas com os 
representantes das Associações de Pais 

Estabelecer pontos de articulação entre o Agrupamento e as Associações 
de Pais e Encarregados de Educação 

Direção 
Associações de Pais 

junho e julho 
Realização de estudos estatísticos sobre apoios 

pedagógicos e os resultados obtidos 
Tratar os dados recolhidos 

Elaborar relatórios 
Direção / Grupos 

designados para o efeito 

julho 
Realização de relatórios de projetos de âmbito 

nacional / Elaboração de planos de ação 
Cumprir as solicitações da tutela 

Direção / Grupos 
designados para o efeito 

julho 
Preparação dos critérios de avaliação e das 

planificações das diferentes disciplinas e anos de 
escolaridade 

Preparar o ano letivo seguinte 

Coordenadores de 
departamento/ 

Coordenadores de 
disciplina 

julho, agosto, 
setembro 

Definição da metodologia de avaliação EQAVET 
Recolha de indicadores / avaliações dos stakeholders 

Análise dos resultados 
Divulgação dos resultados 

Procedimentos de revisão / melhoria continuada; 
Auditoria 

Apurar níveis de conclusão; Apurar níveis de prosseguimento de estudos; Apurar 
os níveis de empregabilidade dos cursos (na área e fora); Definir o grau de 

adaptação do curso às necessidades do mercado de trabalho; Definir a proposta 
da oferta formativa para cada ano letivo. Recolher informação sobre os resultados 

da formação. Avaliação da conformidade do sistema implementado face aos 
requisitos do EQAVET. Divulgação dos resultados obtidos à Comunidade Educativa 

e público em geral. Obter a devida certificação. Avaliação da conformidade do 
sistema implementado face aos requisitos do EQAVET 

Direção e Professores dos 
Cursos Profissionais 
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DOMÍNIO DAS ATIVIDADES  

DEPARTAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR 

 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

 

1º semestre 

Dezembro 

 

 
A 

D 

E 

“Partilhas à distância” 

Troca de Correspondência 

de 

Postais de Natal 

Entre os J.I.s do A.E. 

Coruche 

 

0€ 

J.I.s 

do A.E. Coruche 

 

 

Alunos Pessoal docente e 

não docente dos J.I.s do 

A.E. Coruche. 

 

- Nº de J.I.s que dinamizaram a 

atividade; 

- Nº de alunos que participaram 

com interesse na elaboração 

dos postais. 

Ao longo do ano 

3 novembro 2022 

19 abril 2023 

 

 

“Dia de aulas ao Ar Livre” 

A natureza é o recreio 

natural das crianças e 

também a sala de aula 

favorita 

 

0€ 

- Nº de J.I.s que dinamizaram a 

atividade; 

- Nº de alunos que consegue 

explorar espontaneamente o 

espaço envolvente; 

- Nº de J.I. que elaboraram 

trabalhos de expressões. 
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JI Coruche 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

17 de fevereiro 

C 

D 

E 

Comemoração do 

Carnaval 

 

 

0€ 

Ruas de Coruche 

-Educadoras 

 -Pais e E. Educação 

-Assistentes operacionais 

-C.M.C. 

Nº de alunos que mostraram 

interesse pela atividade 

21 de abril A 
Visita ao Fluviário de 

Mora 
5€ Cabeção 

-Educadoras 

-Assistentes operacionais 

-C.M.C. 

Nº de alunos que mostraram 

interesse pela atividade 

12 de maio de 2022 A 

Visita a Coruche – 

Vamos conhecer o Rio 

Sorraia 

 

0€ 
Ruas e Beira-rio de 

Coruche 

- Educadoras 

- Assistentes operacionais 

 

 

Nº de alunos que mostraram 

interesse pela atividade 

 

 

 

23 de junho 

De 2022 
B 

Festa de Convívio com as 

salas do JI e entrega de 

Diplomas aos Finalistas 

0€ JI Coruche 

-Educadoras 

-Assistentes operacionais 

- Alunos 

 

 

Nº de alunos que mostraram 

interesse pela atividade 
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JI Couço 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

 

28 fevereiro 2023 

A 1 

C 1 

 

 
Visita estudo ao 

Observatório da cortiça 

 
0€ 

 
 

Zona Industrial de 
Coruche 

 

Educadores de Infância 
Alunos Pré-Escolar  

Assistentes Operacionais  
Câmara Municipal Coruche  

Número de crianças que 
participaram na atividade; 
 
Número de alunos que adquiriu 
conhecimentos. 

20 de abril 2023 

A 1 

C 1 

 

 
Visita estudo ao 

Teatro Politeama 
“A Cinderela” 

 
11€ 

Lisboa 

Educadores de Infância  
Alunos pré escolar 

Assistentes Operacionais 
Câmara Municipal Coruche  

 

 Número de alunos que 

mostrou interesse na atividade; 

Número de alunos que adquiriu 
conhecimentos. 
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DEPARTAMENTO DO 1CEB 

EB1 Azervadinha 

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividades Custos Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

17 e 18 de 
outubro 

A1 
B2 
D4 

Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação 

Diálogo com os alunos sobre 
alimentação saudável; elaboração 

de receitas saudáveis e de 
sementeiras. 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que participa e 
demonstra ter compreendido as 

atividades. 

Última semana 
de outubro 

A1 
B1 
B3 

Roteiro das Freguesias 
Visita às freguesias do concelho 

de Coruche. 
0 € Concelho de Coruche 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais e Câmara 

Municipal de Coruche. 

 

Nº de alunos que participa e 
demonstra ter compreendido as 

atividades. 
 

Nº de alunos que demonstra 
atitudes de respeito e de valorização 
pelo património natural e local das 

freguesias do concelho. 

11 de novembro B3 

Comemoração do Dia de São 
Martinho – Magusto 

Dinamização da Lenda de São 
Matinho; assar castanhas. 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que participa e 
demonstra interesse na atividade. 

18 e 21 de 
novembro 

C1 
D1 

Dia Mundial do Pijama 
Conversa com os alunos sobre os 
Direitos das Crianças; elaboração 

de uma casa com material 
reciclável. 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que participa e 
demonstra interesse na atividade. 
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12 de dezembro A1 
O Natal chegou 

Ida ao marco dos CTT depositar a 
carta para o Pai Natal. 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo na atividade. 

16 de dezembro 
C1 
D1 

O Natal está à porta 
Elaboração da árvore de Natal da 

Escola. 
0 € 

EB1 
Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos, assistentes 

operacionais e familiares 
dos alunos. 

Número de alunos que reconhece a 
efeméride trabalhada e a sua 

importância, demonstrando um 
comportamento de respeito e 

partilha. 

14 de fevereiro 

B2 
B3 
C1 
D1 

Comemoração do Dia dos Afetos 
Troca de postais entre as turmas 

e a comunidade. 
0 € 

EB1 
Azervadinha Nº 2 e 

Montinhos dos Pegos 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo na atividade, 

cumprindo regras de cidadania. 

17 de fevereiro 
C1 
D1 
E1 

Comemoração do Carnaval 
Percurso pedestre pelas ruas da 

localidade. 
0 € 

EB1 
Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 
alunos e assistentes 

operacionais. 

Número de alunos que reconhece a 
efeméride trabalhada e participa 

com entusiasmo na atividade 
proposta. 

22 de março 
A1 
B1 

Comemoração do Dia da Água 
Visita à ponte de Santa Justa para 
ver a junção da Ribeira de Sor e 

da Ribeira de Raia. 

0 € Santa Justa 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais e Câmara 

Municipal de Coruche. 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo nas atividades 

propostas. 

junho 
C1 
E2 

Visita de Estudo ao Monte 
Selvagem 

Visita a um centro de conservação 
da Natureza. 

9 € Lavre 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais, Câmara 

Municipal de Coruche e 

Monte Selvagem 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo nas atividades 

propostas. 
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Ao longo do ano 
letivo 

A1 
B1 
B2 
D1 
E4 

Projeto 
Rotas com História 

Dinamização do tema “Conheço o 
meu passado para me conhecer 

melhor!” 
 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais e 

comunidade local. 

 
Número de alunos que participa 
com entusiasmo nas atividades 

propostas. 

Ao longo do ano 
letivo 

C1 
D1 
E4 

Atividades propostas pela Câmara 
Municipal de Coruche 

0 € A definir 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais e Câmara 

Municipal de Coruche. 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo nas atividades 

propostas. 

Ao longo do ano 
letivo 

A1 
B1 
B2 
D1 
E4 

Programa Eco-Escolas 
Recolha de tampas, pilhas e 

rolhas; participação nas 
atividades que vão sendo 
sugeridas pelo programa. 

0 € 
EB1 

Azervadinha Nº 2 

Professoras titulares, 

alunos, assistentes 

operacionais, CMC, ABAE e 

comunidade local. 

Número de alunos que participa 
com entusiasmo nas atividades 

propostas. 
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JI e EB1 Biscainho  

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local Dinamizadores e colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

31 de outubro de 2022 

A 
B 
D 
E 
 

“Dia das Bruxas” 
 

0 € 
Localidade de 

Biscainho 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de 
educação 

- Nº de alunos que participa na atividade; 
- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros. 

11 de novembro de 
2022 

A 
B 
D 
E 
 
 

 
“Dia de São 
Martinho” 

 

0 € 
EB1 e Localidade de 

Biscainho 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de 
educação. 

Colaboradores 
Junta de Freguesia de Biscainho 

- Nº de alunos que participa na atividade; 
- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros. 

17 de fevereiro de 2023 

A 
B 
D 
E 
 

“Carnaval” 

 
 

0 € 

Percurso pedestre 
pelas ruas da aldeia 

de Biscainho. 
 
 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de 
educação. 

- Nº de alunos que participa na atividade; 
- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros. 

23 de março de 2023 

A 
B 
C 
 

“Igrejas e 

Monumentos” 

 

0 € Coruche 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente e 

alunos. 
Colaboradores 

CMC 

- Nº de alunos que participa nas atividades; 
- Nº de alunos que consegue recontar as 
aprendizagens; 
- Nº de alunos que demonstra ter 
compreendido a importância do património 
local e reconhecido a sua importância para 
a identidade local. 
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27 de abril de 2023 
 

A 
B 
C 
 

Roteiro das 
Freguesias" 

 
 

0 € 

Freguesias do 
concelho de 

Coruche 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente e 

alunos. 
Colaboradores 

CMC 

- Nº de alunos 
 que participa nas atividades; 
- Nº de alunos que adquirirem 
conhecimentos;  
- Nº de alunos que demonstra atitudes de 
respeito e de valorização pelo património 
natural e local das freguesias do concelho. 
 

18 de maio de 2023 
 

A 
B 
D 
E 
 
 
 

“Dia da Espiga” 
 
 

0 € 
Localidade de 

Biscainho 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente e 

alunos. 
 
 

- Nº de alunos 
 que participa nas atividades; 
- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros. 

 

01 de junho de 2023 

A 
B 
D 
 

“Dia Mundial da 
Criança" 

 
 

0 € 

Biscainho 

(Parque e Ringue 

Polidesportivo) 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente e 

alunos. 
Colaboradores 

Junta de Freguesia de Biscainho 
 
 

- Nº de alunos 
 que participa nas atividades; 
- Nº de alunos que demonstra valores 
universais e de cidadania; 
- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros. 
 

26 de maio de 2023 

A 
B 
D 
E 
 

“Visita de Estudo 

ao Jardim 

Zoológico de 

Lisboa” 

 

13 euros 

Lisboa 

Dinamizadores 
Pessoal docente e não docente, 

alunos e encarregados de 
educação. 

Colaboradores 
CMC 

- Nº de alunos 
 que participa nas atividades; 
- Nº de alunos que consegue recontar as 
aprendizagens; 
- Nº de alunos que revela boas práticas e 
respeito pelo ambiente. 
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JI e EB1 Branca  

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local Dinamizadores e colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

 

Outubro 2022 

A 

 

C 

 

D 

 

 
Semana 

Da 
Alimentação 

 

0€ 
Núcleo Escolar de 

Branca 

Freguesia de 

Branca 

Alunos, Pessoal docente 

 e não docente do Núcleo 

Escolar de Branca  

e 

 Pessoal docente e não docente  

J.I. Biscainho 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido os conteúdos 

Nº de alunos que participou na 
atividade 

 

18/05/2023 

 
Piquenique 

Dia da Espiga 
 

0€ 

Nº de alunos que identifica a 
tradição 

Nº de alunos que participou na 
atividade 

 

20/04/2023 

Sessão de leitura 
“Aqui há gato” 

 

3,75€ 
Núcleo Escolar de 

Branca 

Nº de alunos que participou na 
atividade 

Nº de alunos que reteve a 
informação 

 

17/02/2023 
Carnaval 

 
0€ Coruche 

Alunos, Pessoal docente 

 e não docente do Núcleo 

Escolar de Branca  

CMC 

Nº de alunos que identifica a 
tradição 

Nº de alunos que participou na 
atividade 

 

21/12/2022 

Ida ao Circo 
Coliseu dos Recreios 

 

4€ Lisboa 

EB1 – alunos da Turma A e B 
Pessoal docente e não docente 

do Núcleo Escolar de Branca  
 

Nº de alunos que participou na 
atividade 

Nº de alunos que consegue recontar 
a vivência 
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13/01/2023 

A 

B 

C 

 
Visita de Estudo ao 

Núcleo Rural 
 

0€ Coruche 

EB1 – alunos da Turma A e B 
Pessoal docente e não docente 

do Núcleo Escolar de Branca  
 

Nº de alunos por turma que mostra 
ter adquirido conhecimentos sobre 
artes, ofícios e saberes do passado 

local; 
  

Nº de alunos que cumpriu as regras 
de cidadania 

 

17/03/2023 

A 

B 

C 

D 

 
Roteiro das Freguesias 

 

0€ Concelho de 

Coruche 

EB1 – alunos da Turma A e B 
Pessoal docente e não docente 

do Núcleo Escolar de Branca  
 

Nº de alunos que participa na 
atividade; 

- Nº de alunos que adquirirem 
conhecimentos;  

- Nº de alunos que demonstra 
atitudes de respeito e de 

valorização pelo património natural 
e local das freguesias do concelho. 
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COORDENAÇÃO DE ESCOLA 

JI e EB1 Coruche  

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

   Custos 

 

Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

17 de outubro D 
Alimentação saudável/ roda 

dos alimentos 
0 € 

EB1 de 
Coruche 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
 

- n.º de alunos que 
demonstra interesse pelas 
atividades; 
 
- n.º de alunos que mostra 
ter compreendido a 
aplicação da roda dos 
alimentos. 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

11 de novembro 
C 
D 

Magusto 0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
 

- n.º de alunos que consegue 
recontar a lenda de São 
martinho; 
- n.º de alunos que mostra 
interesse pelas atividades 
realizadas.  
 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

21 de novembro 
C 
D 

Dia Nacional do Pijama 
Direitos das Crianças 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma 
 - Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos que identifica 
pelo menos dois direitos das 
crianças 
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Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

dezembro 
C 
D 

Comemoração do Natal 
Cabaz de Natal 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos , por turma, 
que reconhece a efeméride, 
demonstrando 
comportamentos de 
respeito e partilha. 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

17 de fevereiro 
C 
D 
E 

Desfile de Carnaval 0 € 
Ruas de 
Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e Educadores 
titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Pais e E. Educação 
- Assistentes operacionais 
- C.M.C. 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos , por turma, 
que reconhece a efeméride 
trabalhada e a sua 
importância através do 
cumprimento das regras de 
cidadania. 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

14 de fevereiro 

 
C 
D 
 

Comemoração do Dia de 
São Valentim 

Amizade 
0 € 

EB1 de 
Coruche 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos que identifica 
pelo menos três conceitos 
relacionados com a amizade 
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Jardim de 

Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

4 de Abril 
C 
E 

Comemoração da Páscoa 
“Viva a Páscoa” 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola;  
- Educadores e professores 
titulares de turma; 
- Professores de apoio; 
- Técnicos da CMC; 
- Assistentes operacionais. 

 
- Número de turmas 
participantes; 
- Número de alunos, por 
turma, que mostraram ter 
atingido os objetivos das 
atividades 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

18 de maio 
C 
D 
 

Comemoração da Quinta-
feira da Ascensão Apanhar 

a Espiga 
0 € 

EB1 de 
Coruche e 

espaço 
exterior à 

escola 

- Coordenadora de Escola  
-Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 

- n.º de alunos que mostra 
interesse pelas atividades 
realizadas.  

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

 
Última semana 
de aulas do 2º 

semestre 

C 
E 

 
Festa de Finalistas 

 
0 € 

EB1 de 
Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma  
- Professores de apoio 
- Pais e Enc. Educação 
- Assistentes operacionais 

 
-nº de turmas participantes; 
 
- nº de alunos, por turma, 
que mostraram ter atingido 
os objetivos dos 
projetos/atividades 
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Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

30 de junho 
C 
D 
E 

 
Festa de Final de ano 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
- Câmara Municipal de 
Coruche 

- nº de turmas participantes; 
 
- nº de alunos, por turma, 
que mostraram ter 
compreendido as regras de 
segurança a plicar no espaço 
visitado 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo 

D 
Simulacro Realização de 

exercício de evacuação na 
Escola Básica 1 de Coruche 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Bombeiros Municipais de 
Coruche 
- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
-Assistentes operacionais 
- CMC 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos que responde 
corretamente ao 
questionário (quiz, 
formulário…) 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo 

C 
 

D 
 

E 

 
Participação nas atividades 
propostas pela CMC: ECO-

ESCOLAS e outras. 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
- C.M.C.  

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos, por turma, 
que mostraram ter atingido 
os objetivos dos 
projetos/atividades 
- nº de alunos que mostram 
ter compreendido os temas 
abordados. 
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Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo 

D 

Hortofrutícolas e leite 
Medidas de promoção do 

consumo de hortofrutícolas 
e leite 

Implementação de uma 
hora na escola 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais- 
C.M.C. 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos, por turma, 
que mostraram ter atingido 
os objetivos dos 
projetos/atividades 
- nº de alunos que responde 
corretamente ao 
questionário (quiz, 
formulário…) 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo 

A 
B 
C 
D 
E 
I 

Horta Pedagógica 
Compostagem 

Vermicompostor 
0 € 

EB1 de 
Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
- C.M.C.  

- nº de alunos que responde 
corretamente às fichas 
formativas (quiz, 
formulário…) 
- nº de turmas que 
desenvolvem horta no 
espaço destinado; 
- nº de alunos que mostram 
ter compreendido os temas 
abordados. 
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Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo 

A 
B 
C 
D 
E 
I 

Participação no projeto 
“Coruja-das-Torres”/ 
articulação com DAC/ 

inquérito/ censo/ 
elaboração de um Kit 

 
Censos 

0 € 
EB1 de 

Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Coordenadora  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
- C.M.C.  

- nº de alunos que responde 
corretamente às fichas 
formativas (quiz, 
formulário…) 
- nº de alunos, por turma, 
que participam nos censos 
- nº de alunos que mostram 
ter compreendido os temas 
abordados. 

Jardim de 
Infância/1ºciclo – 
EB1 de Coruche 

Ao longo do ano 
letivo (de acordo 
com o transporte 
cedido para cada 

turma) 

A 
B 
C 
E 
I 

Participação no projeto 
“Coruja-das-Torres 

” Visita ao laboratório do 
Observatório da Cortiça de 

Coruche 

0 € 
Observatório 

da Cortiça 
de Coruche 

- Coordenadora de Escola  
- Coordenadora  
- Professores e 
Educadores titulares de turma 
- Professores de apoio 
- Assistentes operacionais 
- C.M.C.  

- nº de alunos que responde 
corretamente às fichas 
formativas (quiz, 
formulário…) 
- nº de alunos que mostram 
ter compreendido os temas 
abordados. 
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EB1 Coruche 1ºano 

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividades 
 

Custos 
 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

 

1º semestre 

A 
B 
D 

Núcleo Rural de Coruche 0 € Coruche 

- Professores titulares de 
turma  
- Assistentes operacionais 
- Câmara Municipal de 
Coruche 

- Nº de alunos, por turma, que revelam 
conhecimentos sobre os temas abordados; 
 - Nº de alunos que participaram na visita, 

demonstraram interesse pelo tema e 

cumpriram regras de cidadania. 

 

 

segundo semestre 

A 
B 
D 

Teatro Politeama 10 € Lisboa 

- Professores titulares de 
turma  
- Assistentes operacionais 
- Câmara Municipal de 
Coruche 
- Monte Selvagem 

- Nº de alunos, por turma, que revelam 
conhecimentos sobre animais; 
 
 - Nº de alunos que participaram na visita, 

demonstraram interesse pelo tema e 

cumpriram regras de cidadania.  

final do ano letivo 

(junho) 

A 
B 
C 
D 

Visita ao parque 
“Aventura Radical" 

10 € Brejoeira 

- Professores titulares de 
turma; 

- Assistentes operacionais; 
- Câmara Municipal de 
Coruche 
- Parque “Aventura Radical” 

 
- Nº de alunos que participaram na visita, 
demonstraram interesse pelo tema e 
cumpriram regras de cidadania. 
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EB1 Coruche – 2ºano 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

2º C – 23 de 

novembro: 20 

alunos; 

2º A /2º B- 25 

de novembro: 

40 alunos. 

- Área A 

 

- Área D  

 

- Área E  

 

Visita à Fábrica do Arroz 

Cigala 
0 € Coruche 

Responsáveis: Professores 

titulares de cada turma; 

Intervenientes: 

Professores titulares; professor 

de apoio, alunos, assistentes 

operacionais, Fábrica do Arroz 

Cigala 

Articulação e parcerias:  

Câmara Municipal de Coruche 

- Nº de alunos que reconhece uma 

das culturas do concelho; 

- Nº de alunos que conhece as várias 

transformações do processo pelo 

qual sofre o arroz. 

 

 

2ºA - 8-02-2023 

2ºB - 9-02-2023 

2ºC -10-02-2023 

- Área A 

 

- Área D  

 

- Área E  

 

Visita ao Observatório do 

sobreiro e da Cortiça. 
0 € Coruche 

Responsáveis: Professores 

titulares de cada turma; 

Intervenientes: 

Professores titulares; professor 

de apoio, alunos, assistentes 

operacionais, Observatório da 

Cortiça. 

Articulação e parcerias:  

Câmara Municipal de Coruche. 

- Nº de alunos que reconhece 

aspetos físicos do montado; 

- Nº de alunos que reconhece 

algumas utilidades e propriedades 

da cortiça na nossa região. 

 

2º A - 23 de 

junho: 20 

alunos; 

2º B /2º C – 21 

de junho: 40 

alunos. 

-Área A 

 

- Área C 

 

- Área D 

Visita de estudo ao Pavilhão 

do Conhecimento - Lisboa 7,50 € Lisboa  

Responsáveis: Professores 

titulares de cada turma; 

Intervenientes: 

Professores titulares; professor 

de apoio, alunos, assistentes 

operacionais, Pavilhão do 

Conhecimento 

Articulação e parcerias:  

Câmara Municipal de Coruche 

Nº de alunos que reconhece a 

importância da ciência na vida 

quotidiana; 

-Nº de alunos que revelou aquisição 

de conhecimentos com as 

experiências realizadas. 
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EB1 Coruche 3ºano      

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

3ºA –22 novembro 

3ºB– 24 novembro 

3ºC –25 novembro 

Área A 

Área B 

Área D 

“Roteiro das freguesias” 0€ Concelho de Coruche 

- Professores titulares de 
turma  
- Assistentes operacionais 
- C.M.C. 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos , por turma, que 

reconhece as 

semelhanças/diferenças das 

freguesias e a sua importância, 

demonstrando 

comportamentos de respeito e 

partilha. 

7 de março de 2023 

3ºA - 20 alunos 

3ºC - 20 alunos 

9 de março de 2023 

3ºB - 20 alunos 

Área A 

Área B 

Área D 

Ida ao Teatro 

Politeama 

“CINDERELA - O Musical dos 

seus sonhos” 

10€ 

Teatro 

Politeama 

Lisboa 

- Professores titulares de 
turma  
- Assistentes operacionais 
- Teatro Politema 
- C.M.C. 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos , por turma, que 

reconhece o teatro musical 

como parte da arte dramática, 

demonstrando 

comportamentos de respeito e 

partilha. 

3ºA –2 maio 

3ºB– 4 maio 

3ºC –5 maio 

Área A 

Área B 

Área D 

Labor – laboratório de 

Ornitologia situado no 

Observatório do Sobreiro 

e da Cortiça 

0€ Coruche 

- Professores titulares de 
turma  
- Assistentes operacionais 
- C.M.C. 

- nº de turmas participantes; 
- nº de alunos , por turma, que 

identifica características e 

hábitos alimentares da coruja-

das-torres. 
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EB1 Coruche – 4º ano 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

4ºA – dia 9 novembro 

4ºB – dia 10 novembro 

4ºC – dia 11 novembro 

A/1 

B/2 

C/1 

D/1 

Visita de Estudo ao 

Núcleo Rural de Coruche 
0 € 

 Núcleo Rural de 

Coruche 

 

Professores titulares de 

turma, alunos e assistentes 

operacionais; 

 

Técnicos Superiores do 

Núcleo Rural de Coruche. 

- Nº de alunos que refere 
alguns ofícios, saberes e artes 
tradicionais do concelho;  
- Nº de alunos que participaram 
na visita, demonstraram 
interesse pelo tema e 
cumpriram regras de cidadania 

4ºA – dia 8 março 

4ºB – dia 10 março 

4ºC – dia 14 março 

 

A/1 

B/2 

C/1 

D/1 

Visita de Estudo: 

Percursos Pedestres de 

Coruche 

 

0 € 

 

Percursos Pedestres 

de Coruche 

 

Professores titulares de 

turma, alunos e assistentes 

operacionais; 

Técnicos Superiores do 

Museu Municipal de 

Coruche. 

 

- Nº de alunos que 
conhece/identifica os 
diferentes monumentos da 
localidade; 
- Nº de alunos que participaram 
na visita, demonstraram 
interesse pelo tema e 
cumpriram regras de cidadania. 

4ºA – dia 10 maio 

4ºB – dia 12 maio 

4ºC – dia 17 maio 

 

 

A/1 

 

 

B/2 

 

Visita de Estudo ao 

Teatro Infantil de Lisboa – 

TIL: 

Peça de teatro/musical 

“O feiticeiro de OZ” 

 

 

6,50€ 

Teatro Infantil de 

Lisboa - TIL 

 

Peça de 

teatro/musical “O 

feiticeiro de OZ”. 

Professores titulares e 

alunos das turmas de 4º 

ano da Escola Básica de 

Coruche; 

-Assistentes operacionais; 

-Município de Coruche 

- Teatro TIL 

- Nº de alunos que participaram 
na visita e demonstraram 
interesse pelas atividades 
desenvolvidas, cumprindo 
regras de cidadania; 
- Nº de alunos que mostra ter 
compreendido a mensagem da 
história representada. 
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4ºA – dia 14 junho 

4ºB – dia 16 junho 

4ºC – dia 20 junho 

A/1 

B/2 

C/1 

        D/1 

Visita de Estudo ao 

Museu Municipal de 

Coruche 

 

 

0€ 

Museu Municipal de 

Coruche 

 

 

Professores titulares de 

turma, alunos e assistentes 

operacionais; 

Técnicos Superiores do 

Museu Municipal de 

Coruche. 

 

Nº de alunos que participaram 
na visita e demonstraram 
interesse pelas atividades 
desenvolvidas, cumprindo 
regras de cidadania; 
 
- Nº de alunos que identifica a 
maioria dos artefactos expostos 
e lhes atribui a finalidade. 
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EB1 Couço 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

17 Outubro D Dia Mundial da alimentação 0 € EBI/JI - Docentes da EBI/JI Couço 

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido a importância de 

uma alimentação saudável 

 

11 Novembro D Magusto Tradicional 0 € EBI/JI 
- Docentes e assistentes  
Operacionais da EBI/JI do 
Couço  

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido  as tradições da 

Comunidade 

 

19 dezembro 

A 

B 

E 

Visita de Estudo 

Teatro:” A nova Cinderela no 

gelo” 
9,40 € Alfragide 

- Docentes da EBI/JI do Couço  
- Assistentes  Operacionais 
- Câmara Municipal de 
Coruche 

-Nº de alunos que consegue 

recontar 

 

21 Dezembro 

A 

D 

E 

Natal 0 € EBI/JI 

- Docentes e assistentes  
Operacionais da EBI/JI do 

Couço 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido  as tradições da 
Comunidade 

 

17 Fevereiro 

A 

D 

E 

Carnaval 

Desfile de Carnaval 
0 € Couço 

- Docentes da EBI/JI do Couço 
- Assistentes Operacionais 
- Junta de Freguesia do Couço 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 
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21 Março 

A 

D 

Crescer e aprender num 

Planeta Sustentável 

Hastear da Bandeira  
Eco-Escolas 

 

0 € EBI/JI 
- Docentes da EBI/JI do Couço 
- Assistentes Operacionais 
 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 

 

24 Abril 

A 

D 
Comemorar o Dia 25 de Abril 0 € Couço 

- Docentes da EBI/JI do Couço 
- Assistentes Operacionais 

 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 

 

Maio A 
Roteiro das freguesias 

3º e 4º anos 

0 € Freguesias do Concelho 

- Docentes da EBI do Couço 
- Assistentes Operacionais 
- Câmara Municipal de 

Coruche 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 

 

1 Junho A Dia da Criança 0 € EBI/JI 

- Docentes da EBI/JI do Couço 
- Assistentes Operacionais 
- Junta de Freguesia do Couço 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 

 

30 Junho D Encerramento do ano letivo 0 € EBI/JI 

- Docentes da EBI/JI do Couço 
- Assistentes Operacionais 

 

Nº de alunos que revelou 

aprendizagens 
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EB1 Erra 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local Dinamizadores e colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

16 de setembro 

A 

B 

 

Regresso à escola (EB1 e 

J.I Erra) 0 € 

Escola EB1 Erra 

J.I Erra 

 

Responsáveis: Professoras das turmas e 
educadora das turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Nº alunos por turma que reconhecem aspetos da 
memória coletiva; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

 

27 de outubro JI 

28 de outubro EB1 

 

A 

C 

D 

 

 

 

Visita de Estudo à 

“Cabra d’ouro” 

(EB1 e JI da Erra) 

0 € Rebocho 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Nº alunos por turma que reconhecem aspetos da 
memória coletiva; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

 

11 de novembro 

 

A 

B 

C 

 

 

Magusto 

 

(EB1 e JI da Erra) 

 

0 € 

Escola EB1 Erra 

J.I  Erra 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e C.M.C. Coruche 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 
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21 de novembro 

 

A 

B 

D 

E 

Dia do Pijama 

 

(EB1 da Erra) 

 

0 € 

Escola EB1 Erra 

 

Responsáveis: Professoras das turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras, assistentes operacionais e 
professoras bibliotecárias 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Biblioteca Escolar 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

 

21 de dezembro 

A 

C 

D 

E 

Festa de Natal 

(EB1 e JI da Erra) 0 € 

Escola EB1 Erra 

J.I EB1 Erra 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

17de fevereiro 

 

A 

C 

D 

 

Carnaval  

(EB1 e JI da Erra) 

0 € Erra 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia eC.M.C. Coruche 

Nº alunos por turma que reconhecem aspetos da 
memória coletiva; 

27 de Abril- JI 

28 de Abril -EB1 

 

A 

C 

D 

Visita de Estudo ao 

Fluviário de Mora 

(EB1 e JI) 
4,60 € Mora 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias:Junta Freguesia eC.M.C. Coruche 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 
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15 de Junho JI 

16 de Junho EB1 

 

A 

C 

D 

 

Visita de Estudo: 

Roteiro das Freguesias 

 

0 € 
Freguesias do 

nosso concelho 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

30 de junho 

A 

C 

D 

Festa final de Ano 

(EB1 e JI) 

 

0 € 

Escola EB1 Erra 

J.I Erra 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 

Ao longo do ano 

A 

B 

C 

D 

Horta Pedagógica na 

Escola (EB1 e JI Erra) 0 € 

Escola EB1 Erra 

J.I  Erra 

Responsáveis: Professoras e educadora das 
turmas 

Intervenientes: 

Alunos, professoras e assistentes operacionais 

 Parcerias: 

Junta Freguesia e 

C.M.C. Coruche 

Nº alunos por turma que reconhecem aspetos da 
memória coletiva; 

Nº de alunos que reconhecem atitudes de 

cordialidade; 

N.º de alunos por turma que conhecem as 

efemérides trabalhadas; 

Nº alunos que adquiriram aprendizagens. 
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EB1 Fajarda 

 

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividades 
 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 
colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Ao longo do ano letivo 

A 

B 

C 

D 

E 

- Sensibilização para a 

continuação 

- Separação dos resíduos na 

escola e colocação nos 

respetivos ecopontos. 

-Recolha de tampinhas e de 

rolhas de cortiça. 

0 € Escola 

Professoras Titulares 

Educadora 

Assistentes Operacionais 

Alunos 

Enc. Educação 

Câmara Municipal 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação nas 

atividades. 

 

Dezembro 

A 

 

B 

 

D 

E 

Comemoração do Natal: 

Elaboração de enfeites de Natal 

para a sala de aula e de um 

presente natalício, reutilizando 

materiais. 

0 € Escola 

Professoras Titulares 

Educadoras 

Assistentes Operacionais 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação nas 

atividades 

2º semestre 

A 

B 

D 

E 

A coruja-das-torres 

Atividades/Ações de 

sensibilização sobre a 

importância da localização e 

preservação desta espécie. 

0 € Escola 

Universidade de Évora (bióloga 

Inês Roque) 

Professoras Titulares 

Educadoras 

Assistentes Operacionais 

Alunos 

Enc. Educação 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação nas 

atividades. 
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Ao longo do ano letivo 

A 

B 

C 

D 

E 

Fajarda – Cultivar memórias e 
semear tradições (FAJ1A) 
Atividades de pesquisa e 

apresentação de brinquedos e 

brincadeiras tradicionais. 

 

Fajarda – Cultivar memórias e 

semear tradições (FAJ1B) 

Atividades de pesquisa e 

apresentação de trajes, danças e 

cantares tradicionais. 

Fajarda – Cultivar memórias e 

semear tradições (FAJ1C) 

Atividades de pesquisa e 

recriação de um casamento de 

antigamente. 

Fajarda – Cultivar memórias e 

semear tradições (Pré-escolar) 

Atividades de pesquisa trajes e 

danças tradicionais. 

0 € Escola 

Professoras Titulares 

 

Educadora Infância 

 

 

Assistentes Operacionais 

 

Enc. Educação 

 

Avós 

 

Centro de Dia 

 

 

Junta de Freguesia 

 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação nas 

atividades 

29 novembro (1.º ciclo) / 

30 novembro (pré-escolar) 

A 

C 

D 

Visita ao Núcleo Rural – 

Coruche 

Ermida Nossa Senhora do 

Castelo 

0 € Coruche 

Professoras Titulares 
Assistentes Operacionais 

Enc. Educação 
Câmara Municipal 

Núcleo Rural 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação na 

atividade. 

17 de fevereiro de 2023 

(1.º ciclo) 

A 

C 

D 

Ida ao teatro  

(Teatro Infantil de Lisboa- TIL) 

6,50 euros 

(Quantia a suportar 

pelos enc. de 

educação) 

Lisboa 

Professoras Titulares 
Assistentes Operacionais 

Enc. Educação 
Câmara Municipal 

TIL 

Nº de alunos que participa com 

interesse e motivação na 

atividade. 
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29 maio 2023 (pré-escolar) 

 

A 

C 

Visita ao palácio Mafra  

Pequenos Camaristas 

0 € Mafra 

Educadoras titulares 

Assistentes Operacionais 

Encarregados Educação 

Camara Municipal  

Palácio Mafra 

Números de alunos que 

participaram na atividade  

 

Número de alunos que 

mostraram interesse pela 

atividade 
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EB1 Lamarosa 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local Dinamizadores e colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

3 de outubro 

A-2 

B-3 

C-1 

D-1 

 

Comemoração do Dia do 

Idoso. 

 

- Deslocação ao Lar de 

Idosos para 

comemoração do Dia do 

Idoso. 

 

0 € 
Lar de Idosos da 

Lamarosa 

Responsáveis 
- Docentes 
titulares de turma. 
 
Intervenientes 
- Comunidade  
Escolar/Idosos do Lar 
 
Parceria 
- ASSSJ da Lamarosa 

- Nº de alunos que mostra ter 
compreendido a importância da 
efeméride trabalhada; 
 
- Nº de alunos que  

Compreende a importância dos 

valores de solidariedade e 

cordialidade para com a pessoa 

idosa. 

 

Semana de 10 a 14 de 

outubro 

A-2 

B-3 

C-1 

D-1 

E-2 

- Comemoração do Dia da 

Alimentação- 

(Atividades de promoção 

da alimentação 

saudável). 

 

0 € 
Núcleo Escolar da 

Lamarosa 

Responsáveis 

- Professoras e educadora, titulares 

de turma. 

Intervenientes 

- Comunidade escolar. 

- Nº de alunos que revela ter 

consciência da importância da 

alimentação saudável. 
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Mês de novembro 

A-1 

B-1 

C-1 

 

-Deslocação à casa da 

Cultura, da Lamarosa, 

para conhecer um pouco 

da história local. 

0 € 
Casa da Cultura da 

Lamarosa 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 
Intervenientes 
- Comunidade  
escolar. 
 
Parceria 
-CMC 

- N.º de alunos que conhece e 

valoriza registos do passado. 

 

- N.º de alunos que colabora, com 

empenho, nas ações 

desenvolvidas. 

 

11 de novembro 

A-2 

B-3 

C-1 

D-1 

 

 

- Comemoração do São 

Martinho. 

 

- Realização do magusto. 

 

0 € Núcleo Escolar 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 

Intervenientes 
- Comunidade  
Escolar. 
 

Parceria 
- Junta de Freguesia  
- ASSSJ da Lamarosa 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido o significado da 
efeméride. 
 
-Nº de alunos que participa com 
interesse nas atividades.  

 

24 de novembro 

A-2 

C-1 

D-1 

E-2 

- Visita de estudo ao 

Observatório do sobreiro 

e da cortiça. 

0 € Coruche 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 

Intervenientes 
- Comunidade Escolar 
 
Parceria 
C.M.C 
 

- N.º de alunos que demonstra 

conhecimentos e valoriza o 

montado de sobro; 

N.º de alunos que identifica e 

valoriza a utilização da cortiça; 

Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 
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15 a 21 de dezembro 

A-2 

B-3 

C-1 

D-1 

 

- Comemoração do Natal: 
- Troca de postais entre 

turmas e o Lar de Idosos; 
- Realização de trabalhos 

de expressão artística; 
- Entoação de canções; 

- Visualização de filmes. 

0 € 
Núcleo Escolar da 

Lamarosa 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
Intervenientes 
- Comunidade  
Escolar. 
Parceria 
- ASSSJ da Lamarosa 

- Nº de alunos que mostra ter 
compreendido o espírito natalício; 
 
-Nº de alunos que participa com 
interesse nas atividades.  

 

6 de janeiro 

B-3 

C-1 

D-1 

E-2 

- Cantar as Janeiras 

(Entoação das Janeiras no 

Lar de Idosos e 

Presidente da Junta de 

Freguesia) 

0 € 

Na localidade: Lar 

de Idosos e Junta de 

Freguesia. 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
Intervenientes 
Comunidade  
Escolar. 
Parceria 
JFL 
ASSSJ da Lamarosa 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido a importância de 
preservar tradições; 
 
Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 

 

17 de fevereiro 

B-3 

C-1 

D-1 

E-2 

- Comemoração do 

Carnaval. 

(desfile de Carnaval) 

0 € Na localidade 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
Intervenientes 
Comunidade  
Escolar. 
ParceriaJFL 
ASSSJ da Lamarosa 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido a importância de 
preservar tradições; 
 
Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 

 

23 de março 

A-1 

B-1 

C-1 

D-1 

 

- Visita de Estudo à 

Escola-Museu Salgueiro 

Maia em São Torcato 
0 € 

São Torcato 

Coruche 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
Intervenientes 
Comunidade  
Escolar 
Parceria 
CMC 
Museu Municipal 

Nº de alunos que mostra ter 
adquirido conhecimentos sobre a 
escola de tempos passados; 
Nº de alunos que mostra ter 
adquirido conhecimentos sobre 
objetos utilizados antigamente, na 
escola; 
Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 
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Mês de maio 

A-1 
B-1 
C-1 

 

-Recolha de vestígios do 

passado local e 

apresentação dos 

mesmos. 

(vestuário, objetos 

ligados à gastronomia, 

agricultura,…) 

0 € Localidade 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 
Intervenientes 
- Comunidade escolar. 
 

- N.º de alunos que conhece e 
valoriza registos do passado. 
 
- N.º de alunos que colabora, com 
empenho, nas ações 
desenvolvidas. 

18 de maio 

A-1,2 

C-1 

D-1 

 

Visita de estudo à 

Kidzania 

 

Pré escolar  

9,50€ 

 

1.º Ciclo 

12,50€ 

Amadora 

 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 
Intervenientes 
- Comunidade Escolar 
 
Parceria 
C.M.C 
 

- Nº de alunos que mostra ter 
adquirido conhecimento sobre as 
várias atividades profissionais; 
 
N.º de alunos que realiza de 
forma interessada as atividades 
propostas; 
 
Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 

30  de junho 

A-2 

C-1 

D-1 

E-2 

- Encerramento do ano 

letivo. 

(atividades lúdicas 

envolvendo os alunos do 

Núcleo) 

0 € Núcleo Escolar 

Responsáveis 
- Professoras e educadora, titulares 
de turma. 
 

Intervenientes 
Comunidade Escolar. 
 

Parceria 
JFL 
ASSSJ da Lamarosa 

- N.º de alunos que colabora, com 

empenho, nas ações 

desenvolvidas. 

 

Nº de alunos que aplica regras de 
cidadania. 
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EB1 Rebocho  

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

EB1 do 

Rebocho 
31 de outubro 

A 

B 

C 

D 

Comemoração do 

Halloween 0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês, professora 

do ensino especial, professora 

das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação. 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

reconhece a efeméride trabalhada e a 

sua importância, demonstrando 

comportamentos de respeito e 

partilha. 

EB1 do 

Rebocho 
11 de novembro 

A 

B 

C 

D 

Comemoração do 

São Martinho 0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês, professora 

do ensino especial, professora 

das AEC, assistentes 

operacionais e junta de 

freguesia. 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

reconhece a efeméride trabalhada e a 

sua importância, demonstrando 

comportamentos de respeito e 

partilha. 

EB1 do 

Rebocho 

Última semana de 

dezembro 

A 

B 

C 

D 

 

Comemoração do 

Natal 

0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação, 

junta de freguesia e C.M.C. 

(serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

reconhece a efeméride trabalhada e a 

sua importância, demonstrando 

comportamentos de respeito e 

partilha. 
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EB1 do 

Rebocho 
Fevereiro 

A 

B 

C 

D 

Viva o Carnaval 0 € 
Ruas de 
Coruche 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês, professora 

do ensino especial, professora 

das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação. 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

reconhece a efeméride trabalhada e a 

sua importância através do 

cumprimento das regras de 

cidadania. 

 

EB1 do 

Rebocho 

Abril 

A 

B 

C 

D 

Comemoração da 

Páscoa 0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês, professora 

do ensino especial, professora 

das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação. 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

reconhece a efeméride trabalhada e a 

sua importância através do 

cumprimento das regras de 

cidadania. 

EB1 do 

Rebocho 
Abrill 

A 

B 

D 

Teatro Infantil de 

Lisboa 

“O Feiticeiro de 

Oz” 

 
 
6,50 euros EB1 do 

Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

assistentes operacionais e 

C.M.C. (serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade. 

EB1 do 

Rebocho 
16 de maio 

A 

B 

D 

Dia da família 0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação, 

junta de freguesia e C.M.C. 

(serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade. 



 

 

  

PAA 2022-2023 63 

 

63 

 

EB1 do 

Rebocho 

Último dia de aulas 

do 2º semestre 

A 

B 

C 

D 

 

Festa de Final de 

ano 

0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação e 

C.M.C. (serviço de educação). 

 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade. 

EB1 do 

Rebocho 

Ao longo do ano 

letivo 
D 

Realização de 

exercício de 

evacuação na 

Escola Básica do 

Rebocho 

(simulacro) 

0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Bombeiros Municipais de 
Coruche; 
- Professores 
Titulares de turma; 
- Assistentes operacionais. 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade. 

EB1 do 

Rebocho 

Ao longo do ano 

letivo 

A 

C 

D 

D 

 

Participação nas 

atividades 

propostas pela 

CMC 

0 € 
Local a definir 
pela CMC 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação e 

C.M.C. (serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade; 

- Número de alunos que mostram ter 

compreendido os temas abordados. 

EB1 do 

Rebocho 

Ao longo do ano 

letivo 

A 

B 

D 

Medidas de 

promoção do 

consumo de 

hortofrutícolas e 

leite 

0 € 
EB1 do 
Rebocho 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação e 

C.M.C. (serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade; 

- Número de alunos que mostram ter 

compreendido os temas abordados. 
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EB1 do 

Rebocho 

Maio 

A 

B 

D 

Visita à Nascente 

do Rio Sorraia 

(Couço) 
0 € Couço 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação e 

C.M.C. (serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade; 

- Número de alunos que mostram ter 

compreendido os temas abordados. 

EB1 do 

Rebocho 

Final do ano letivo 

(junho) 

A 

B 

C 

D 

Visita ao parque 

“Aventura 

Radical" (Santana 

do Mato) 

 
 

 
 

10 euros 
Santana do 
Mato 

- Professores titulares de 

turma, professora de apoio, 

professora de inglês e 

professora do ensino especial, 

professora das AEC, assistentes 

operacionais, pais e 

encarregados de educação, 

Parque Aventura Radical e 

C.M.C. (serviço de educação). 

- Número de turmas participantes; 

- Número de alunos, por turma, que 

mostraram ter atingido os objetivos 

da atividade; 

- Número de alunos que mostram ter 

compreendido os temas abordados. 
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EB1 Santana do Mato 

Calendarização/ 
Periodicidade 

Áreas de 
intervenção 

Atividades Custos Local Dinamizadores e 
colaboradores 

Avaliação 
(indicadores) 

 
11 de novembro 

 

A 
B 
C 
D 
E 

 
Comemoração do 

Magusto 
 

0 € Núcleo Escolar 

Docentes  
 
Assistentes Operacionais 
 
Junta de Freguesia 

Nº de alunos que demonstra interesse na 
atividade 
 
Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros 

22 de dezembro 

A 
B 
C 
D 
E 

 
Festa Natal 

 
0 € 

 
Núcleo Escolar 

Docentes  

Assistentes Operacionais 

Junta de Freguesia 

Nº de alunos que demonstra interesse na 
atividade 

Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros 

 
6  de janeiro 

 

A 

B 

C 

D 

Espetáculo «A nova 
Cinderela do gelo» 

teatro/musical em 
patinagem artística 

 
 

6,40€ por 
criança 

 
Alegro  - 
Alfragide 

Docentes 

Assistentes Operacionais 

Câmara Municipal 

- Nº de alunos que participaram na visita e 
demonstraram interesse pelas atividades 
desenvolvidas, cumprindo regras de 
cidadania; 

- Nº de alunos que mostra ter compreendido 
a mensagem da história representada. 

 
17 de fevereiro 

A 
B 
C 
D 
E 

 
Desfile de Carnaval 

 
0 € 

 
Santana do 

Mato 
ou 

Coruche 

Docentes 

Assistentes Operacionais 

Pais e encarregados de 
educação 

Câmara Municipal 

 - Nº de alunos participantes; 

- Nº de alunos que reconhece a efeméride 
trabalhada e a sua importância através do 
cumprimento das regras de cidadania. 
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15 de Março 

 

A 

B 

C 

D 

E 

Visita ao Núcleo Rural 
de Coruche 

0 € Coruche 

Docentes  

Assistentes Operacionais 

Câmara Municipal 

Nº de alunos que participaram na visita e 
demonstraram interesse pelas atividades 
desenvolvidas, cumprindo regras de 
cidadania; 

Nº de alunos que mostra ter compreendido 
a mensagem transmitida 

Ao longo do ano 

C 

D 

E 

Participação nas 
atividades propostas 

pela CMC - Semana da 
mobilidade, Feira do 
livro, Semana Verde, 

Escola em Festa,… 

0 € 

Coruche e 
Núcleo Escolar 
de Santana do 

Mato 

Docentes 

Assistentes Operacionais 

Pais e encarregados de 
educação 

Câmara Municipal 

- Nºde turmas participantes; 

- Nºde alunos, por turma, que mostraram ter 
atingido os objetivos dos projetos/ 
atividades 

- Nº de alunos que mostram ter 
compreendido os temas abordados. 

 

30 de junho 

A 

B 

C 

D 

E 

Encerramento do ano 
letivo 

 

0 € Núcleo Escolar 

Docentes  

Assistentes Operacionais 

Junta de Freguesia 

.- Nº de alunos que demonstra interesse na 
atividade 

- Nº de alunos que demonstra 
comportamentos/atitudes de respeito e 
partilha para com os outros 
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COORDENAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS 

COORDENAÇÃO DA EB2,3 DR. ARMANDO LIZARDO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

COORDENAÇÃO 

DA EB23 DR. 

ARMANDO 

LIZARDO 

20 e 21 de 

dezembro 

C 

E 
Festa de Natal 0 € 

EB23 DR. 

ARMANDO 

LIZARDO 

- Professores da EB 23 

 

- Biblioteca Escolar 

 

-Alunos dos vários anos 

de escolaridade 

Nº de alunos que participa na festa 

 

17 de fevereiro 

C 

E 
Desfile de Carnaval 0 € 

Nº de alunos que participa no 

desfile 

 

Final do 2º 

semestre 

C 

E 
Festa de Final de Ano 0 € 

Nº de alunos que participa na festa 

 

Dezembro 

Abril 

Junho 

E 

 

Almoços de: 

- Natal 

- Páscoa 

- Final do Ano letivo 

0 € Nº de participantes 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Grupo de 

informática 

8 de fevereiro 

de 2023 

A 

D 

E 

 
Comemoração do dia da Internet Segura 

 
- Campanha de sensibilização mediada através 
de apresentação multimédia nas bibliotecas do 

Agrupamento e sessões com alunos. 
 

0 € 
Bibliotecas do 

Agrupamento 

Professores do grupo de 

Informática 

Articulação com as 

bibliotecas escolares do 

Agrupamento 

% de intervenientes que 
considera a atividade satisfatória 

Grupo de 

Matemática 

(data a 
confirmar) 

A 

C 
Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras 50 € 

Escolas do 

Agrupamento 

(2º e 3º CEB) 

Docentes de Matemática 

Número de participantes e 
resultados dos alunos na prova. 

14-3-2023 
A 

C 
Comemoração do dia do Pi 0 € Número de participantes 

Qualidade dos trabalhos 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Grupo de 
Ciências 
Naturais 

Datas a definir A 
Olimpíadas Portuguesas de Geologia 

Alunos do 11ºano 
(Biologia e Geologia) 

0 € 
Coruche 
Lisboa? 

Professoras: 
Diamantino Guerreiro 

e Sandra Meirinho 

Número de alunos que 
participa nas Olimpíadas 

Ao longo do ano 
letivo 

A 
Exposição de trabalhos realizados pelos 

alunos 
(7º, 8º e 9ºano) 

0 € 
Escolas do 

Agrupamento 

Professores: Cláudia 
Vilhena, Diamantino 

Guerreiro, Jorge Neto 
e Carla Vieira 

Interesse dos alunos 
demonstrado durante a 
realização dos trabalhos 

maio A Feira da Saúde 0 € EB23 

Professora Susana 
Garcia 

Alunos do 12º Ano 
Centro de Saúde de 

Coruche 
CMC 

Nº de participantes nas 
atividades a desenvolver 

Ao longo do ano 
letivo 

A 

Escola Promotora de Saúde 
Sessões de esclarecimento dinamizadas 

por Enfermeiras do Centro de Saúde 
Alunos do 5º ao 12º ano 

(nas aulas de Cidadania e Ciências 
Naturais) 

0 € 

Escolas do 
Agrupamento 

Professores de 
Ciências Naturais e 

Cidadania, 
Enfermeiras do Centro 

de Saúde 

Interesse manifestado pelos 
alunos nas sessões 

D 

Educação sexual 

(projeto com programa próprio 
definido) 

Alunos do 5º ao 12º ano 

Nº de cópias  
(a definir, varia com a 

atividade) 

Conselhos de Turma 

(Todas as turmas do 

5º ao 12º ano) 

De acordo com o definido 

no Projeto 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 
Local 

Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Conselho de 

Disciplina de 

Português 

Ao longo do ano 

letivo 

A 1 

C 1 

Atividades de articulação com 

a Biblioteca Escolar 
0 € 

Escolas do 

Agrupamento 

Professores do 

Departamento 

O número de alunos participantes nas 

atividades propostas; 

Qualidade de participação dos alunos 

participantes 

Conselho de 

Disciplina de 

Francês 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

A1 

Le Français en parcours 0 € 
Escolas do 

Agrupamento 

 

Docentes dos grupos 
300/320: 

Ana Paula Vieira 

Delfina Casimiro 

Marília Almeida 

Solange Duarte 

Teresa Nunes 

 

Bibliotecas Escolares 

Os alunos elaboram trabalhos sobre 

temas referidos nas planificações, os 

quais serão compilados em suporte 

digital em colaboração com a Biblioteca 

escolar.  

 

A1 

C’ est jour de fête 

aujourd´hui!” 
0 € 

Escolas do 

Agrupamento 

 

Docentes dos grupos 
300/320: 

Ana Paula Vieira 

Delfina Casimiro 

Marília Almeida 

Solange Duarte 

Teresa Nunes 

Os alunos realizam trabalhos 

relacionadas com as festividades. 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 
Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 
Custos 

 
Local Dinamizadores e colaboradores 

Avaliação 
(indicadores) 

Conselho de 
disciplina de 

Inglês em 
parceria com o 
Departamento 

do 1º ciclo 

Semana de 24 a 28 
de outubro 

A 
B 
C 
E 

Elaboração de trabalhos individuais (Fortune 
tellers), com motivos alusivos ao Dia das 
Bruxas, na sala de aula 

(Halloween) 

0 € Escola 

Professoras de Inglês do 3.º e 4.º 
anos / 

 
Professoras titulares / 

 
Alunos do 3.º e 4.º ano do 

Agrupamento 
 

 
- Grau de interesse e de 
satisfação demonstrados 
pelos alunos 
 

Semana de 21 a 25 
de novembro 

 
C 
E 

Elaboração de trabalhos, em grupo, e 
apresentação dos mesmos em sala de aula, 
alusivos ao Dia de Ação de Graças  

(Thanksgiving) 

0 € Escola 

 
- Grau de interesse e de 
satisfação demonstrados 
pelos alunos 

19 a 21 de dezembro 

A 
B 
E 

 
Elaboração de postais de Natal, individuais, 
e exposição dos mesmos em sala de aula 

(Christmas) 

0 € Escola 

 
- Grau de interesse e de 
satisfação demonstrados 
pelos alunos 

Semana de 13 a 17 
de fevereiro 

 
A 
B 
C 
D 
E 

 
Elaboração de “Valentine’s hearts”, 
individuais e em sala de aula, relativos ao dia 
de S. Valentim 

(St. Valentine’s Day) 

0 € Escola 

 
- Grau de interesse e de 
satisfação demonstrados 
pelos alunos 

Semana de 27 de 
março a 4 de abril 

 
A 
B 
C 
E 

Elaboração do “Easter Funny Egg”, 
individualmente, alusivo à Páscoa 

(Easter) 
0 € Escola 

 
- Grau de interesse e de 
satisfação demonstrados 
pelos alunos 
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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 
Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 
Custos 

 
Local Dinamizadores e colaboradores 

Avaliação 
(indicadores) 

Conselho de 

Disciplina de 

Inglês 

2º e 3º ciclos 

 

Semana de 24 a 31 
de outubro 

A 
B 
C 
E 

Elaboração de trabalhos individuais em sala 

com motivos alusivos ao Dia das Bruxas. 

(Halloween) 

0 € Escola 

Professores de Inglês dos 2º e 3º 

ciclos 

 

 

Alunos dos 2º e 3º ciclos do 
Agrupamento 

 

 

- Número de alunos 

participantes 

 

Semana de 19 a 21 
de dezembro 

 
C 
E 

 

Elaboração de postais de Natal, individuais e 

em sala de aula 

(Christmas) 

0 € Escola 

 

 

Número de alunos 

participantes 

 

19 a 21 de dezembro 

A 
B 
E 

 

Elaboração de postais, individuais e em sala 

de aula, relativos ao dia de S. Valentim 

(St. Valentine’s Day) 

0 € Escola 

 

- Número de alunos 

participantes 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 
Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 
Custos 

 
Local Dinamizadores e colaboradores 

Avaliação 
(indicadores) 

Grupo 600, 
240, 530 

 
Ao longo do ano 

letivo. 

A, B, C, D, E 
 

 
“Momentos Artísticos” 
Exposições temporárias 

(físicas e/ou virtuais) 
 

 
 

30€ Coruche 

Professores do grupo 600, 240, 530. Nº de alunos participantes 
•Nº de alunos que apresentam 
trabalhos que evidenciam 
sucesso na (s) disciplina(s) 

Grupo 600 
 

2º Semestre 
Data a definir 

A, B, C, D, E 

“A Arte Vai à Rua” 
Exposição de trabalhos, num 

espaço público aberto, em 
Coruche. 

 
 
 
 

 
50€ 

Coruche 

Responsável:  
Maria Emília Carvalho 
Intervenientes:  
Carlos Campos 
Estagiária Inês Pequito 
Articulação 
Biblioteca Escolar, Eco-Escolas, Educação 
Especial, alguns projetos DAC, artesão de 
Coruche. 
Parcerias 
CMC, Comércio local e associação de 
estudantes. 

•Nº de alunos participantes 
•Nº de alunos que apresentam 
trabalhos que evidenciam 
sucesso na (s) disciplina(s) 

Grupo 600 
1º Semestre e início 

do 2º semestre 
A, B, C, D, E 

 

“PartilhArte entre gerações” 
Partilha de saberes e 

exposição do produto final, 
local a definir. 

(alunos e avós e/ ou idosos) 

 
 

 
 

50€ 
Coruche 

Responsável:  
Maria Emília Carvalho 
Intervenientes:  
Carlos Campos 
Estagiária Inês Pequito 
Articulação 
Biblioteca Escolar,  
Lar do centro de Geriatria. e famílias. 
Parcerias 

CMC 

•Nº de alunos participantes 
Nº de idosos participantes 
•Nº de alunos que apresentam 
trabalhos que evidenciam 
sucesso na (s) disciplina(s) 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Grupo 600 Ao longo do ano 
A, B, C, D, E 

 

Participação em concursos, 

regionais ou distritais ou nacionais. 

 

 

5€ Coruche 

 

Maria Emília Carvalho 

•Nº de alunos participantes 

•Nº de alunos que Gostaram de 
participar. 

Grupo 600 
Início de 

Dezembro 2021 
A, B, C, D, E 

 

“A Magia de Natal” 

Pinturas alusivas à época, no espaço 

exterior da escola. 

E 

Decorações natalícias com materiais 

reciclados. 

 

 
 
 

50€ 
Coruche 

Responsável: 

Maria Emília Carvalho 

Articulação 

Educação Especial, Eco-

Escolas, família, EMRC. 

Parcerias 

CMC, associação de 
estudantes e Representantes 

.de pais. 

Nº de alunos participantes 

•Nº de alunos que apresentam 
trabalhos que evidenciam 
sucesso na (s) disciplina(s) 

Grupo 600 2º Semestre. 
A, B, C, D, E 

 

“A Magia de encantar com Arte” 

Exposição nas instalações da DGESTE - 
DSRLVT 

 

 
 

50€ 
Coruche 

Responsável: 

Maria Emília Carvalho 

Articulação 

Educação Especial, Eco-

Escolas, família e biblioteca 

escolar. 

Parcerias 

CMC, associação de 
estudantes e Representantes 

.de pais. 

Nº de alunos participantes 

•Nº de alunos que apresentam 
trabalhos que evidenciam 
sucesso na (s) disciplina(s) 
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DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Grupo 600 2º Semestre. 
A, B, C, D, E 

 

“Arte Ambiental” 
Instalações com materiais reciclados, 

abordando o tema: 

“A água e a sua importância” 

 

 
 

 
20€ 

Coruche 

Responsável: 

Maria Emília Carvalho 

Articulação: Eco-Escolas, 

Educação Especial, família. 

Parcerias: CMC, associação de 

estudantes e Representantes 

de pais 

Nº de alunos participantes 

•Nº de alunos que apresentam 

trabalhos que evidenciam 

sucesso na (s) disciplina(s) 

Conselho 

disciplinar 

de Ed. Visual 

e Ed. 

Tecnológica 

Final do ano 
letivo 

A e B 

“Moda com Arte” 

Mostra de trabalhos/passagem de 
modelos (roupas e acessórios) 

0 € ESC 

Ana Relvas 

Leonor Mendes 

M. Castelo Pardal 

Nº de alunos que participam na 

atividade 

 

Qualidade dos trabalhos 

apresentados 

Grupo 
disciplinar 

de Educação 
Musical 

Final do 1.º e do 
2.º semestre 

A, B, C, D, E, F, 

G 
Sessão de Karaoke 

0 € 

EB 2,3 Dr. 
Armando 
Lizardo 

Professores de Educação 
Musical: João Florêncio 

Ana Lourenço 
 

Nº de alunos participantes 

 

Qualidade da interpretação 

Clube de 
Guitarra 
Clássica 

Ao longo do 
ano, conforme 

nível de 
desempenho 
dos alunos. 

A, B, C, D, E, F, 
G 

Apresentação de peças do reportório 

de guitarra clássica; outras peças de 

acompanhamento de temas diversos 

0 € 

 

 

Professor de Guitarra do 

Clube: Augusto Pereira 

Grau de proficiência do 

desempenho instrumental em 

interpretação pública e/ou nas 

sessões; 

Nº de apresentações públicas; 

(se houver alunos em nº 

suficiente para garantir uma 

apresentação pública)  

Assiduidade dos alunos. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Grupo de 
EMRC 

1º semestre 

A 

B 

C 

D 

E 

 

“Celebrar o Natal” 
Exposição e concurso de presépios 

alusivos à festa cristã do Natal. 
0 € 

Escolas do 
Agrupamento 

GR 290-prof: 

Alunos de EMRC 

 

Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

Voluntariado e recolha de 
alimentos- “Banco Alimentar 

contra a fome”. 
0 € 

Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

2º semestre 
 

“Celebrar a Páscoa”. 
Exposição alusiva à festa da 

Páscoa. 
0 € 

Escolas do 
Agrupamento 

Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

2º semestre 
21 e 22 de Abri 

Encontro Nacional de alunos EMRC 
(ensino secundário) em Coimbra. 

 Coimbra 
Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

2º semestre 
 

Encontro Diocesano dos Alunos de 
EMRC em Sousel 

 

20,00€ / 

ALUNO Sousel 
Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

2º semestre 
Última semana 

de aulas 

Exposição de final de ano 
 

0 € 
Escolas do 

Agrupamento 

Registo de Opinião dos 
alunos participantes 

Grupo de 
Geografia 

2º Semestre 

(maio) 
A 

Peddy-Paper comemorativo Dia 
da Europa. 

 

0 € EB23 

Profs. Geografia 
7º A, B, C, D e E 

12º C, D de Geografia 

Nº de alunos que mostra ter 
compreendido as 
aprendizagens 
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ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS PLANOS DE ATIVIDADES DE TURMA (Ensino Básico) 

PATs 5º ANO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Conselho de 

turma: 

Todas as 

turmas de 

5ºano 

 

2, 3 e 4 de maio 

 

 

 

B, C 

 
Visita de estudo ao Mosteiro dos 

Jerónimos 

 

 

 

 

15,00€ / 

aluno 

 

Mosteiro dos 

Jerónimos 

(Lisboa) 

Responsáveis: 

Professores de HGP 

(Grupo 200) 

Articulação com os 

docentes de CN (Grupo 

230) 

N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas 

abordados 
 

Conselho de 

turma: 

Todas as 

turmas de 

5ºano 

2, 3 e 4 de maio 

 

 

 

A, B, C, D 
 

Visita de Estudo ao Aquário 
Vasco da Gama 

Aquário Vasco 
da Gama 
(Lisboa) 

Responsáveis: 
Docentes de CN (Grupo 

230) 
Articulação com os 
Professores de HGP 

(Grupo 200) 

Qualidade dos trabalhos 
produzidos 

Conselho 

de Turma: 

5ºA e 5ºE 

junho 
 
 
 
 

A , C 
 

Visita de estudo 

“Escola Salgueiro Maia em São 
Torcato” 

0 € 

“Escola 
Salgueiro 
Maia em São 
Torcato” 

Professores do Grupo 

230, 

Matemática e Ciências 
Naturais 

Registo de observação direta ao 
longo da atividade 

Conselho de 
turma 5ºA 

 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 

A, C 
 

Exposições temporárias (físicas 
ou digitais) 

0 € 

EB 2,3 Dr. 
Armando 
Lizardo- 
Coruche 

Educação Visual Registos de observação 
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Conselho de 
turma 5ºA e 

5ºD 
6ºG 

 
 
 
 
 
 
 

Conselho de 
turma 5ºA; 

5ºD 

A definir 

B, C 
 

 

Visitas de Estudo: Núcleo Rural 

(A pé) 

Roteiro das Freguesias /Santa 

Justa: junção das ribeiras do Sor 

e do Raia (Transporte da 

Autarquia) 

Visita de Estudo: Rio Sorraia                   

- Observação da Sala de Peixes. 

(A pé) 

0 € 

Coruche 
 
 
 
 
 

Santa Justa 

Professores envolvidos 

no projeto DAC 

Parcerias: C.M.Coruche 

 

Registos de observação 

Conselho de 
turma 5ºD 

Ao longo do ano 
letivo 

B,C 

 
Literacia: “conta-me uma 

história” em articulação com as 
famílias 

 

0 € 
EB2,3 r 

Armando 
Lizardo 

 
Professora de Português 

Biblioteca 
Família dos alunos 

N.º de alunos que mostra ter 
compreendido os temas 

abordados 
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PATs 6º ANO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Conselho de 

turma: 

Todas as 

turmas de 

6ºano 

 
 
 

15, 16 e 17 de 
março 

 
 
 

 
B/C 

 
Visita de Estudo ao Palácio/Convento de 

Mafra 
 16,00€ / 

ALUNO 

Mafra HGP 
Ed. Tecnológica 

N.º de alunos que mostra ter 
compreendido os temas abordados 

 
B/C 

 
Visita de estudo ao Museu do Azulejo 

Lisboa Matemática N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas abordados 

Conselho de 

turma: 6º A 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 

 

-Realização de duas exposições para 
celebrar o Natal e a Páscoa. 

-Participação no Banco Alimentar contra a 
Fome 

0 € 

 EMRC 
Cidadania 

N.º de alunos que mostra ter 
compreendido os temas abordados 

Conselho de 

turma: 6º F 

 
Ao longo do ano 

letivo 
 
 

A/C Exposição de trabalhos 0 €  Docente de EV e ET 
N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas abordados 

Conselho de 

turma: 6º F 

 
31 de maio de 

2023 
 

B,C 
Visita de Estudo à fábrica 

Mundiarroz/Cigala em Coruche 
0 € Coruche Docente de CN 

N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas abordados 

Conselho de 

turma: 6º G 

 

Ao longo do ano 
letivo 

B,C 

 
Literacia: “conta-me uma história” em 

articulação com as famílias 
 
 
 

0 € 
EB2,3 r 

Armando 
Lizardo 

Professora de 
Português 
Biblioteca 

Família dos alunos 

N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas abordados 
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Conselho de 

turma: 6º G 

(em conjunto 

com 5ºA e 

5º D) 

A definir 

 
B, C 

 
 
 

Visita de Estudo: 
Núcleo Rural (Recolha de informação sobre 

o Rio Sorraia) 
___________________________________ 

Visita de Estudo: 
Roteiro das Freguesias 

Santa Justa: junção das ribeiras do Sor e do 
Raia 

0 € Coruche 

Professores envolvidos 
no projeto DAC 

 
Parcerias: C.M.Coruche 

N.º de alunos que mostra ter 

compreendido os temas abordados 

Equipa 

técnico-

pedagógica 

PIEF 

30 de novembro 
de 2022. 

A1 , B1 
Assistir a um jogo de futebol do Sporting 

Clube de Portugal 
0 € Lisboa 

- Catarina Pimenta 
(técnica de intervenção 

local), Ana Lourenço 
(docente da disciplina 

Educação Musical); 
- 6 alunos das duas 

turmas PIEF; 
- Fundação do Sporting 

Clube de Portugal; 
- CAD Coruche. 

Atitudes dos alunos participantes na 

atividade 

Conselho de 

Turma: PIEF-1 

e 

PIEF-2 

 

7 de junho de 
2023 

A, B, C, D, E, 
F, G 

 
Visita de Estudo ao Kartódromo de 

Alcanede e paintball 

25€ - 
participação 

nas 
atividades 
(a cargo do 

aluno)  
 

(Transporte 
cedido pela 
Autarquia) 
 
 
 

Alcanede 

Denise Domingos,  
Carla Barreiras, Catarina 

Pimenta 
 

Número de alunos que participam 

na atividade 
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PATs 7º ANO  

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

Conselho de 

turma: Todas as 

turmas de 7ºano 

 

1º semestre A 

Visita de estudo “Roteiro 

das Freguesias” 

(Transporte da CMC) 

0 € 

Freguesias 

de 

Coruche 

 Diretores de Turma;  

  Parceria: 

Museu Municipal de 

Coruche 

Os alunos participam no “Roteiro 

das Freguesias” e fotografam 

Património Histórico e Natural. ▪ 

Recolha de informação para 

elaboração de trabalhos. 

Conselho de 

turma: Todas as 

turmas de 7ºano 

 

26, 27 e 28 de abril 

(previstas datas) 

2º semestre 

 

A, B, C 

 

Visita de estudo às Grutas 

de Mira de Aire no âmbito 

do Plano integrado e 

inovador de combate ao 

insucesso escolar da 

Lezíria do Tejo. 

 

Visita de estudo ao Centro 

de Ciência Viva de 

Constância 

 

12,00€ / ALUNO 

Grutas de 

Mira de 

Aire  

 

Centro de 

Ciência 

Viva de 

Constância 

 

 

Responsável: Carla 

Vieira e Helena Charréu 

  Parceria: Ana Velez -

EMIC (Animadora 

Sociocultural) 

 

Alunos que mostram ter 

compreendido a dinâmica externa 

da Terra. 
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SÍNTESE DAS VISITAS DE ESTUDO DO 2ºCICLO, 7ºANO e PIEF MISTO 

                   VISITA DE ESTUDO 
 

CALENDARIZAÇÃO 5ºANO 6ºANO    7ºANO PIEF 
MISTO 

 

Visita de Estudo: 
 - Mosteiro dos Jerónimos; 
- Aquário Vasco da Gama. 

2, 3 e 4 de maio X    

Visita de Estudo: 
  Palácio/Convento de Mafra; 
- Museu do Azulejo. 

15 e 16 de março  X   

Visita de Estudo Rio Sorraia - Observação da Sala de Peixes (a pé). A definir X    

Visita de Estudo à fábrica Mundiarroz/Cigala em Coruche. 
31 de maio de 2023 

 
 X   

 “Roteiro das Freguesias”. 
A definir X X X  

Visita de Estudo: 
 -Grutas de Mira de Aire no âmbito do Plano integrado e inovador 
de combate ao insucesso escolar da Lezíria do Tejo; 
-  Centro de Ciência Viva de Constância. 

26, 27 e 28 de abril   X  

Assistir a um jogo de futebol do Sporting Clube de Portugal 
30 de novembro     

X 

Visita de Estudo ao Kartódromo de Alcanede e Paintball. 
 

7 de junho     
X 
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ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS PLANOS DE ATIVIDADES DE TURMA – 3CEB 

PATs 8º ANO  

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local Dinamizadores e colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

CT 8ºA 17/03/2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Prof. Diamantino Veríssimo 

Profª Isabel Coelho 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar 

CT 8ºB 

17/03/2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Prof. Diamantino Veríssimo 

Profª Isabel Coelho 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar 

2º semestre  
(data a articular com a 
direção da associação e 
cedência de transporte) 

Área D- 
Educação para 

valores e 
cidadania 

Visita à Associação de Solidariedade 
Social da Lamarosa 

0 € 
Lamarosa 

Prof. de Cidadania: Isabel 

Coelho 

Número de alunos que dinamiza 

atividades para os idosos 

CT 8ºC 15/03/2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Professores de História e 

Cidadania e Desenvolvimento: 

Paula Filipe  

 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar. 

CT 8ºD 17/03/2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Professores de História: 

Diamantino Veríssimo e 

Cidadania e Desenvolvimento: 

Dina Baptista 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar. 
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CT 8ºE 17 de março 2023 

A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Professores de História: 

Diamantino Veríssimo e 

Cidadania e Desenvolvimento: 

Maria Diaz 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar. 

CT 8ºF 

 

Fevereiro 2023 

A 

B2 

C1 

D 1,3 

E 1,2 

Visita de estudo ao montado com 

colaboração do INIAV e à visita à 

Corticeira Amorim (Manhã) 

Visita ao observatório da Cortiça – 

Coruche (Tarde) 

0 € Coruche 

Articulação e parceria com o 

Município de Coruche, INAV 

e Corticeira Amorim. 

Número de alunos que produz 

um registo fotográfico; 

 

Número de alunos que escreve 

textos descritivos. 

15 de março 2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Professores de História: Paula 

Filipe e Cidadania e 

Desenvolvimento: Jorge Neto 

 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar. 

CT 8ºG 15 de março 2023 
A1 

B1 

Visita de Estudo a Tomar – Convento de 
Cristo, Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição 
 e  

Sinagoga de Tomar 

12,00€ / 

ALUNO 
Tomar 

Professores de História: Paula 

Filipe e Cidadania e 

Desenvolvimento: Maria 

Hermínia Basílio 

 

Número de alunos que responde 

à ficha formativa alusiva aos 

monumentos a visitar. 
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PATs 9º ANO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

CT 9ºA 

24/11/2022 

A1 

B1 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profªs Mariana Ramos 

              Helena Charréu 

               Alexandra Virote 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

 

2º semestre 

 

A:1,2; B:2; 

C:1,2; D:1,3,4 

E:1,2,4,6,7 

-Visita de Estudo no âmbito do projeto 

DAC (empresas, fábricas, explorações 

agrícolas) com trajeto ainda a definir 

 

0 € Coruche 

DT:  Alexandra Virote,  

 

Intervenientes: 

Profªs Solange Duarte, 

Cláudia Vilhena 

Impacto do produto final na 

comunidade escolar. 

Efeito da participação dos 

alunos neste projeto, na 

construção do saber.  

CT 9ºB 24/11/2022 

A1 

B1 

 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 
 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profs Fátima Leite 

            Jacinto Castanho 

 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

CT 9ºC 24/11/2022 

A1 

B1 

 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profs Fátima Leite 

            Jacinto Castanho 

 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 
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CT 9ºD 

24/11/2022 

A1 

B1 

 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profs Fátima Leite 

            Célia Giménez 

 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

2ºsemestre 

(abril/maio 2023) 
A1 

-Visita de estudo à corticeira Amorim e 
ao Observatório da cortiça no âmbito de 
DAC 

0 € Coruche 
Profs. Miguel Bastos e 

Fátima Leite 

•Nº de alunos que elabora 

trabalhos, objetos com recurso 

à cortiça 

CT 9ºE 

24/11/2022 

A1 

B1 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profs Solange Duarte 

            Jacinto Castanho 

 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

2º semestre 

 

A:1,2 

B:2 

C:1,2 

D:1,3,4 

E:1,2,4,6,7 

 

-Visita de Estudo no âmbito do projeto 

DAC (empresas, fábricas, explorações 

agrícolas) com trajeto ainda a definir 

 

0 € Coruche 

DT: Solange Duarte,  

 

Intervenientes: 

Profªs Alexandra Virote, 

Cláudia Vilhena 

 

 

Impacto do produto final na 

comunidade escolar.  

Efeito da participação dos 

alunos neste projeto, na 

construção do saber.  

CT 9ºF 24/11/2022 

A1 

B1 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profªs Solange Duarte 

 Célia Giménez 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 
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2º semestre 

 

A:1,2; B:2; 

C:1,2; D:1,3,4 

E:1,2,4,6,7 

-Visita de Estudo no âmbito do projeto 

DAC (empresas, fábricas, explorações 

agrícolas) com trajeto ainda a definir 

 

0 € Coruche 

DT: Cláudia Vilhena 

Intervenientes: 

Profªs Alexandra Virote,     

Solange Duarte 

Impacto do produto final na 
comunidade escolar. 

Efeito da participação dos alunos neste 

projeto, na construção do saber.  

CT 9ºG 24/11/2022 

A1 

B1 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profªs Mariana Tomás 

Célia Giménez 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

 

CT 9ºH 24/11/2022 

A1 

B1 

 

- Visita de Estudo no âmbito das 
disciplinas de Português e de Físico-
química: espetáculo teatral “O Auto da 
Barca do Inferno, de Gil Vicente- Teatro 
“O Sonho” (manhã) e visita ao Museu 
da Eletricidade, em Lisboa (tarde) 
 

20,00€ / ALUNO Lisboa 

- Profs Hermínia Basílio 

            Alberto Morgado 

 

 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente 

CT PIEF 

2 07/06/2022 

A 1 
B 3 
C 1 

D 1,2 
E 2,4 
F 1 
G 1 

- Visita de Estudo ao Kartódromo de 

Alcanede 

 

 

 

25€ 

+  

Transporte CMC 

Alcanede 

Profªs Denise Domingos,  
Carla Barreiras, Catarina 
Pimenta 
 

 

Nº de alunos que participam na 

atividade; 

 

Nº de alunos que responderam 

ao questionário 
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VISITAS DE ESTUDO ENSINO BÁSICO – MAPA SÍNTESE 

 

Visitas de Estudo 

 
ENSINO BÁSICO – TURMAS ENVOLVIDAS 

8º ANO 9ºANO PIEF  

Local Calendarização A B C D E F G A B C D E F G H 2 

Lisboa – Teatro “O Sonho” e Museu da Eletricidade 

24/11/2022        
 

X 
 

X X X X X X X  

Coruche - Visita de estudo ao montado com colaboração do 
INIAV e à visita à Corticeira Amorim e Visita ao observatório da 
Cortiça – Coruche 

Fevereiro 2023      X           

Tomar – Visita ao Convento de Cristo -Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição e Sinagoga  

15/03/2023 
 

  X   X X          

Tomar – Visita ao Convento de Cristo -Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição e Sinagoga   
17/03/2023 

 
X 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
X 

 
 
 

 
 
 

         

Visita à Associação de Solidariedade Social da Lamarosa 

 
2º Semestre  X               

Coruche - Visita de estudo à Corticeira Amorim e ao 
Observatório da Cortiça  

2º Semestre 
(abril/ maio 2023) 

          X      

-Visita de Estudo no âmbito do projeto DAC (empresas, 

fábricas, explorações agrícolas) com trajeto ainda a definir 
2º Semestre        X    X X    

Alcanede – Kartódromo 
 

07/06/2023                X 
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ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS PLANOS DE ATIVIDADES DE TURMA (Ensino Secundário) 

PATs 10º ANO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

CT 

10º A 

Final de Abril a 

princípios de maio 

(um dia) 

 

A – 1 

B – 1,2 e 3 

C – 1 

E – 1 e 4 

Saída de campo a Cascais – 
Guincho – Penedo do Lexin 

17,00€ / 

ALUNO 

Cascais 

Guincho 

Professora de Biologia e 

Geologia – Sandra Meirinho 

Professor de Educação 

Física – Luís Dias 

Grau de satisfação dos alunos que 

participa na saída de campo 

Nº de alunos que realiza o 

relatório 

Participação ativa nos debates 

sobre as temáticas levantadas nas 

paragens. 

Fotorreportagens. 

CT 

10º B 

Final de Abril a 

princípios de maio 

(um dia) 

 

A – 1 

B – 1,2 e 3 

C – 1 

E – 1 e 4 

Saída de campo a Cascais – 
Guincho – Penedo do Lexin 

17,00€ / 

ALUNO 

Cascais 

Guincho 

Professora de Biologia e 

Geologia – Diamantino 

Guerreiro 
Professor de Educação 

Física – Luís Dias 

Grau de satisfação dos alunos que 

participa na saída de campo 

Nº de alunos que realiza o 

relatório 

Participação ativa nos debates 

sobre as temáticas levantadas nas 

paragens. 

Fotorreportagens. 

2º semestre 
A- 1 

D - 1 

VE ao Couço no âmbito da 
disciplina de Filosofia 

(Liberdade/como construir uma 
sociedade justa) 

10h – 16h 

12,00€ / 

ALUNO 
Couço 

Professora de Filosofia – 

Margarida Novais 

Qualidade dos trabalhos 

elaborados pelos alunos 
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CT 

10ºC 

 
 
 
 
 

  

 

   

CT 

10ºD 

 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

CT 

10ºE 

18 de abril 
A - 1 
B - 2 
C- 3 

Visita de estudo a Sintra e Lisboa: 

De manhã todos os alunos irão a 
Sintra (Quinta da Regaleira) 

De tarde as turmas do curso de 
Artes irão ao Museu Bordalo 

Pinheiro 

27,00€ / 
ALUNO 

Lisboa 

Sintra 

 

Prof. Emília Carvalho  

Prof. Jorge Pinto 

Prof. Helena Nogueira 

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido as aprendizagens 

2º Semestre 

 

A – 1 

B - 1 

Visita de Estudo no âmbito do 
projeto DAC: 

“ArtesãoNato”. 

(Manhã) 

Visita de Estudo ao atelier de um 
artesão a definir 

(Tarde) 

Visita guiada ao observatório do 
sobreiro e da cortiça em Coruche. 

0 € Coruche 
Prof Emília Carvalho 

Prof Helena Nogueira 
Nº de alunos que elabora o relatório 
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PATs 11º ANO 

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 

Dinamizadores 

e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

 

CT 

11º A 

 

24 e 25 de abril de 
2023 

 
 

A 1 
B 1, 2 e 3 

C  1 
E  1 e 4 

 

Visita de estudo 
Saída de campo a Almograve 

e Sines 
 

100,00€ / ALUNO 
Almograve 

e Sines 

Docente de 
Biologia e 
Geologia 

 
 Docente de 

Ed. Física 

Grau de satisfação dos alunos que 
participa na saída de campo. 
 Nº de alunos que realiza o 

relatório. 
Participação ativa nos debates 

sobre as temáticas levantadas nas 
paragens.  

Fotorreportagens 

CT 

11º B 

 

 
 

24 e 25 de abril de 
2023 

 
 
 
 

A 1 
B 1,2 e 3 

C 1 
E 1 e 4 

 

 
Visita de estudo 

Saída de campo a Almograve 
e Sines 

100,00€ / ALUNO 
Almograve e 

Sines 

Docente de 
Biologia e 
Geologia 

 
 Docente de 

Ed. Física 
 

Grau de satisfação dos alunos que 

participa na saída de campo. 

 Nº de alunos que realiza o 

relatório. 

 Participação ativa nos debates 

sobre as temáticas levantadas nas 

paragens.  

Fotorreportagens 

CT 

11º C 

 

 
 
 

24 e 25 de abril de 
2023 

 
 
 
 

A 1 
B 1, 2 e 3 

C 1 
E 1 e 4 

 
 

Visita de estudo 
Saída de campo a Almograve 

e Sines 
 

100,00€ / ALUNO 
Almograve e 

Sines 

 Docente de 
Biologia e 
Geologia 

 
 Docente de 

Ed. Física 
  

Grau de satisfação dos alunos que 
participa na saída de campo. 
 Nº de alunos que realiza o 

relatório. 
Participação ativa nos debates 

sobre as temáticas levantadas nas 
paragens.  

Fotorreportagens 
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CT 

11º D 

 

1º semestre 

A1 
B1 e 2 

D1 
E2 

 
 
 

Visita à Igreja de Nsª 
Senhora do Castelo e 

Anexos 
 
 
 

0 € 
Nª Senhor 
do Castelo 
(Coruche) 

Docente de 
História e 

Docente de 
Filosofia 

Nº de alunos da turma que 

efetuaram um texto descritivo e 

reflexivo, de forma adequada e 

pertinente. 

CT 

11º E 

 

1º semestre 

A1 
B1 e 2 

D1 
E2 

 
 

Visita à Igreja de Nª 
Senhora do Castelo e 

Anexos 
 
 

0 € 
Nª Senhor 
do Castelo 
(Coruche) 

Docente de 
História e 

Docente de 
Filosofia 

Nº de alunos da turma que 

efetuaram um texto descritivo e 

reflexivo, de forma adequada e 

pertinente 

CT 

11º D 

 

 

18 de abril 
A 1 
B 2 
C 3 

 
Visita de estudo a Sintra e 

Lisboa: 
De manhã todos os alunos 

irão a Sintra (Quinta da 
Regaleira). 

De tarde as turmas do 
curso de Humanidades irão 

à Baixa Pombalina e as 
turmas do curso de Artes 

irão ao Museu Bordalo 
Pinheiro. 

 

27,00€ / ALUNO 
Lisboa 

Sintra 

Prof. Paula 

Alves  

Prof. Emília 

Carvalho  

Prof. Jorge 

Pinto 

 Prof. João 

Martins Prof. 

Helena 

Nogueira 

 

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido as aprendizagens 
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CT 

11º E 

 

18 de abril 
A 1 
B 2 
C 3 

Visita de estudo a Sintra e 
Lisboa: 

 
De manhã todos os alunos 

irão a Sintra (Quinta da 
Regaleira). 

 
De tarde as turmas do 

curso de Humanidades irão 
à Baixa Pombalina e as 

turmas do curso de Artes 
irão ao Museu Bordalo 

Pinheiro. 

27,00€ / ALUNO     Lisboa 

Sintra 

Prof. Paula 

Alves  

Prof. Emília 

Carvalho  

Prof. Jorge 

Pinto 

 Prof. João 

Martins Prof. 

Helena 

Nogueira 

 

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido as aprendizagens 

CT 

11º F 

Final de abril / princípio 
de maio 2023 

A 1 
B 2 
C 3 

Visita de estudo a Sintra e 
Lisboa: 

 
De manhã todos os alunos 

irão a Sintra (Quinta da 
Regaleira). 

 
De tarde as turmas do 

curso de Humanidades irão 
à Baixa Pombalina e as 

turmas do curso de Artes 
irão ao Museu Bordalo 

Pinheiro. 

27,00€ / ALUNO 

Lisboa 

Sintra 

Prof. Paula 

Alves  

Prof. Emília 

Carvalho  

Prof. Jorge 

Pinto 

 Prof. João 

Martins Prof. 

Helena 

Nogueira 

 

Nº de alunos que mostra ter 

compreendido as aprendizagens 
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CT 

11º F 

Outubro/novembro 

 

Janeiro/fevereiro 

A 1 

B 1 

“Sorraia Corredor com 
História”. 

Visita de Estudo Guiada. 

 

1ª Percurso pedestre ao 
longo do rio Sorraia. (fins 
de outubro ou início de 

novembro) 

 

2ª observatório do 
sobreiro e da cortiça em 

Coruche, com participação 
numa atividade (fins de 

janeiro ou início de 
fevereiro) 

0 € 
Coruche 

Prof. Emília 

Carvalho 

 

Prof. Isabel 

Claro 

•Nº de alunos que elabora o 

relatório / texto de opinião, de 

forma adequada e pertinente. 
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PATs 12º ANO  

Estrutura 
Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividades 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 

Avaliação 

(indicadores) 

CT 12ºA 

 

16/03/2023 A1 

 
Visita guiada ao Palácio Nacional de 

Mafra e 
Ida ao Teatro “Memorial do 

Convento”, pela companhia de Teatro 
ETER, no Palácio Nacional de Mafra 

 

30,00€ / 
ALUNO 

Mafra 
Docente de Português: 

Teresa Isidorinho 

Nº de alunos que elabora o texto de 

apreciação crítica / opinião, de forma 

adequada e pertinente 

Março/abril 2023 

A1 

B1,2 
Visita de Estudo à ITS Marques 0 € Lamarosa 

Docente de Biologia: 

Susana Garcia e  

Docente de Química: 

Clarisse Amaral 

Nº de alunos que mostra ter compreendido 

a importância da remediação biotecnológica 

na preservação/recuperação dos recursos 

CT 12ºB 

 

16/03/2023 A1 

 
Visita guiada ao Palácio Nacional de 

Mafra e 
Ida ao Teatro “Memorial do 

Convento”, pela companhia de Teatro 
ETER, no Palácio Nacional de Mafra 

 

30,00€ / 

ALUNO 
Mafra 

Docente de Português: 

Isabel Cordeiro 

Nº de alunos que elabora o texto de 

apreciação crítica / opinião, de forma 

adequada e pertinente 

Março/abril 

2023 

A1 

B1,2 
Visita de Estudo à ITS Marques 0 € Lamarosa 

Docente de Biologia: 

Susana Garcia e  

Docente de Química: 

Clarisse Amaral 

Nº de alunos que mostra ter compreendido 

a importância da remediação biotecnológica 

na preservação/recuperação dos recursos 
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CT 12ºC 

 

16/03/2023 A1 

Visita guiada ao Palácio Nacional de 
Mafra e 

Ida ao Teatro “Memorial do 
Convento”, pela companhia de Teatro 

ETER, no Palácio Nacional de Mafra 

30,00€ / 

ALUNO 
Mafra 

Docente de Português: 

Ana Paula Vieira 

Nº de alunos que elabora o texto de 

apreciação crítica / opinião, de forma 

adequada e pertinente 

Março/abril 

2023 

A1 

B1,2 
Visita de Estudo à ITS Marques 0 € Lamarosa 

Docente de Biologia: 

Susana Garcia e  

Docente de Química: 

Clarisse Amaral 

Nº de alunos que mostra ter compreendido 

a importância da remediação biotecnológica 

na preservação/recuperação dos recursos 

CT 12ºD 

Janeiro 

2023 

A1 

B1 

Visita ao Núcleo Rural do Museu 
Municipal de Coruche no âmbito 

de DAC: visita à exposição de 
maquinaria agrícola e das vivências 

em Coruche no século XX 

0 € Coruche 
Docente de História A: 

João Martins 

Nº de alunos que apresenta qualidade na 

apresentação escrita dos resultados 

 

16/03/2023 A1 

Visita guiada ao Palácio Nacional 
de Mafra e 

Ida ao Teatro “Memorial do 

Convento”, pela companhia de 

Teatro ETER, no Palácio Nacional 

de Mafra 

30,00€ / 

ALUNO 
Mafra 

Docente de Português: 

Margarida Barreiras 

Nº de alunos que elabora o texto de 

apreciação crítica / opinião, de forma 

adequada e pertinente 
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VISITAS DE ESTUDO ENSINO SECUNDÁRIO – MAPAS SÍNTESE 

 

Visita de Estudo 

 
ENSINO SECUNDÁRIO – TURMAS ENVOLVIDAS 

 

10º ANO 11ºANO 12ºANO 

Local Calendarização A B C D E A B C D E F A B C D 

“Sorraia Corredor com História” 
-  Visita de Estudo Guiada (Coruche): 

1. Percurso pedestre ao longo do rio Sorraia. (fins 
de outubro ou início de novembro) 
2. Observatório do sobreiro e da cortiça em 
Coruche, com participação numa atividade (fins de 
janeiro ou início de fevereiro 

1ºSemestre           X     

Visita à Igreja de Nª Senhora do Castelo e anexos 
Coruche 

1º semestre         X X      

Visita ao Núcleo Rural do Museu Municipal de 
Coruche 

Janeiro 2023               X 

Visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra  
e 

Ida ao Teatro “Memorial do Convento”, pela 
companhia de Teatro ETER, no Palácio Nacional de 

Mafra 

16/03/2023            X X X X 
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Saída de campo a Cascais – Guincho – Penedo do 
Lexin 

 

Final de Abril a 
princípios de 

maio 
X X              

Visita de estudo a Sintra e Lisboa: 
 De manhã todos os alunos irão a Sintra (Quinta da 

Regaleira) 
De tarde as turmas do curso de Artes irão ao 

Museu Bordalo Pinheiro 

Final de abril, 
princípio de 
maio 2023 

 

    X    X X X     

Visita de Estudo à ITS Marques - Lamarosa 
Março/abril 

2023 
           X X X  

Visita de estudo 
Saída de campo a Almograve e Sines 

24 e 25 de abril 
2023 

     X X X        

VE ao Couço no âmbito da disciplina de Filosofia 
(Liberdade/como construir uma sociedade justa) 

2º semestre  X              

Visita de Estudo no âmbito do projeto DAC 
“ArtesãoNato” 

(Manhã)Visita de Estudo ao atelier de um artesão 
a definir 

(Tarde) Visita guiada ao Observatório do sobreiro e 
da cortiça em Coruche. 

2º semestre     X           
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PROJETOS das Bibliotecas Escolares 

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividades 
 

Custos 
 

Local 
Dinamizadores e 

colaboradores 
Avaliação 

(indicadores) 

março/abril 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

Projetos Deco Jovem (Brain Ideas; 
Consumers Go Green)                           

 
0 € 

EB2,3 AL  
Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Prof. Cidadania 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

outubro 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

MIBE " Ler para a Paz e Harmonia Globais" 
(Planificação específica) 

0 € 
EBJI Couço 
EB2,3 AL  

Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Prof. Cidadania, 

Português, 1ºCiclo e 
Pré-Escolar 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

1º/2º Semestres 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

DAC - Apoio aos Projetos das várias turmas   0 € 
EBJI Couço 
EB2,3 AL  

Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. envolvidos nas 
DAC 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

De outubro a maio 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

Apoio aos vários projetos de Cidadania e 
Desenvolvimento - Exploração dos vários 
domínios- sessões com a turmas na BE e 

sala de aula 

0 € 
EBJI Couço 
EB2,3 AL  

Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Prof. Cidadania, 

1ºCiclo e Pré-
Escolar 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

De setembro a junho 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

"(N)A minha Escola dava um fime"- 
Dinamizacão de atividades no âmbito do 
Plano Nacional do Cinema: Visionamento 

de filmes e curtas metragens sobre 
diversas temáticas e realização das 

sugestões dos dossiês pedagógicos do PNC 

0 € 

EBJI Couço 
EB2,3 AL  

Escola Secundária, 
escolas do 1ºCiclo e 

Pré-escolar 

Prof. Bibliotecários  
Equipa BE 

Prof. envolvidos no 
PNC 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 
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De outubro a junho 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

Podcast " A minha opinião conta" 0 € 

 
EB2,3 AL  

Escola Secundária 
EBJI Couço 

 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

Setembro/outubro 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

Pedipaper "Vem Conhecer a Nossa Escola" 0 € EB2,3 AL 
Prof. Bibliotecários 

Equipa BE e DT´s 
 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

1º/2ºSemestres 
Domínio A 

Currículo, Literacias 
e aprendizagens 

Comemoração de Efemérides 

 
 

20€ 
BE`S AEC e escolas 

do 1ºCiclo e JI´s 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. 1ºCiclo e 
Educadores de 

Infância  

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

1º/2ºSemestres 
Domínio B 

Leitura e Literacia 
Projeto Escola a Ler   

 
 

2000€ 

BE`S AEC e escolas 
do 1ºCiclo e do 

2ºCiclo 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. 1ºCiclo, 2º 
Ciclos 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

outubro 
Domínio B 

Leitura e Literacia 

Troca de marcadores de livros 
International Association of School 

Librarianship/ Digital Bookmark Exchange 
Project 

Intercambio com escolas 

 
10 € EBJI Couço 

EB2,3 AL  
Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. Inglês 
 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

Setembro/outubro 
Domínio B 

Leitura e Literacia 
"Agarra o teu livro" -Dinâmicas na BE de 

procura e descoberta de livros. 
0 € Escolas AEC 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. Português 
 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

junho 
Domínio B 

Leitura e Literacia 
Representação Teatral "Amor de 

Perdição" 

 
50€ 

  
Escola 

Secundária/Auditório 
Municipal 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

 

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 
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1º/2º Semestres 
Domínio B 

Leitura e Literacia 
Projeto “Voar sem Asas” 0 € Escola Secundária 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE e Prof. 

Português 
 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

Outubro/ 
novembro/março/junho 

Domínio B 
Leitura e Literacia 

Concurso Nacional de Leitura 

 
200€ 

Escolas do AEC(Fase 
Escolar) 

Fase Intermunicipal 
(Local a definir pela 

organização) 
 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE 

Prof. Português 
 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
hábitos de leitura e escrita 

1º/2º Semestres 
Domínio B e C -

Projetos e Parcerias 
Encontro com escritores na Feira do Livro 

 
Custos 

suportados 
pela 

Autarquia 

Espaço Feira do Livro 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE, Técnico 

da Biblioteca 
Municipal e CMC 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

Outubro/novembro  
(data a definir pela 

Biblioteca Municipal) 

Domínio B e C -
Projetos e Parcerias 

Leituras Encenadas 

 
Custos 

suportados 
pela 

Autarquia 

Espaço Feira do Livro 

Prof. Bibliotecários 
Equipa BE, Técnico 

da Biblioteca 
Municipal e CMC 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

1º/2º Semestres 
Domínio B e C -

Projetos e Parcerias 
Exposições de trabalhos no Blogue/BE 

digital e na BE 
0 € Escolas do AEC 

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE, Prof. das 

várias disciplinas 
(Físico-Química, 

Ciências, 
Matemática, EV…) 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

1º/2º Semestres 
Domínio C -Projetos 

e Parcerias 
Articulação com a Rádio Escolar 0 € 

EB2,3 Armando 
Lizardo 

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE 

 

Nº de programas realizados 
pelos alunos 
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1º/2º Semestres 
Domínio B e C -

Projetos e Parcerias 
Jornal Escolar “Apontamentes” 0 € Online 

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

1º/2º Semestres 
Domínio B e C -

Projetos e Parcerias 
Concurso “Marcas na História” 

 
20€ 

Escolas do AEC 
Prof. Bibliotecários, 
equipa BE, Prof. das 

várias disciplinas 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que adquiram 
conhecimentos 

1º/2º Semestres 
Domínio B e C -

Projetos e Parcerias 
Projeto Bibliomóvel “Coruja do Saber”  0 € Escolas do 1ºCiclo 

Prof. Bibliotecários, 
Técnico da 

Biblioteca Municipal 
e CMC 

 

Nº de alunos/Turmas que 
participaram  

Nº de alunos que 
requisitaram livros 

1º/2ºSemestres  
Domínio D – Gestão 

da BE 
Atualização da Biblioteca Digital 0 € Biblioteca Digital  

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE 

Nº de visitas realizadas ao 
site 

1º/2º Semestres 
Domínio D – Gestão 

da BE 
Atualização da coleção no catálogo digital 0 € 

BE´S da EB,3 AL, 
Secundária, Centro 

Escolar de Coruche e 
EBI/JI Couço 

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE, Técnico 

da Biblioteca 
Municipal e 
assistentes 

operacionais afetos 
à BE 

 

Nº de títulos introduzidos 
no catálogo digital 

1º/2º Semestres 
Domínio D – Gestão 

da BE 
Atualização das Redes Sociais 0 € 

Facebook, Instagram 
e Blogue da BE 

Prof. Bibliotecários, 
equipa BE 

 

Nº de Publicações 
efetuadas  
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CLUBE DE ASTRONOMIA 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividade 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores 

e Colaboradores 
Destinatários 

Avaliação 

(indicadores) 

Sábado, dia 1 de outubro das 
21:00 às 23:00 horas 

A 100 horas de Astronomia 0 €  
GR510-prof: Jacinto Castanho 

e  IAU – International 
Astronomical Union 

Todo o 
agrupamento 
e comunidade 

local 

Todos os participantes 
identificam visualmente os 
astros observados 

Ao longo do ano letivo, uma 
observação por ciclo lunar 

 
A 
 

Observação astronómica 
na Escola Secundária 

0 € 

EB 23 AL 
ESC 

GR510-prof: Jacinto Castanho 

Alunos do 
Agrupamento 

Todos os alunos identificam 
visualmente os astros 
observados 

Ao longo do ano letivo 
 

A 
 

Caça aos asteroides 0 € 

GR510-prof: Jacinto Castanho; 
Nuclio - Núcleo Interativo de 

Astronomia; 
IASC - International 

Astronomical Search 
Collaboration 

Número de alunos 
interessados; 
Asteroides encontrados; 
Novos asteroides 
encontrados 

Sábado, maio ou junho 
 

A 
 

AstroCoruche 0 € 

 

Prof. Jacinto Castanho / 

Câmara Municipal de Coruche 

/ Museu municipal de Coruche 

Número de cidadãos que 
frequenta 
Acolhimento junto da 
comunidade de 
astrónomos nacional 

Ao longo do ano letivo 

A 

B 

I 

Sessões de treino para 

participação nas 

olimpíadas de astronomia 
0 € GR510-prof: Jacinto Castanho, 

alunos do ensino secundário 

Número de cidadãos que 

frequenta 

Acolhimento junto da 

comunidade de 

astrónomos nacional 
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ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividade 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores 

e Colaboradores 
Destinatários 

Avaliação 

(indicadores) 

Ao longo do ano A 
Educação da Sexualidade Humana 

(projeto com programa próprio já definido a 
aplicar em cada turma do 5º ao 12º anos) 

0 € 

EBI JI Couço 

EB23 AL 

ESC 

Conselhos de turma 
Todas as 

turmas do 5º 
ao 12º anos 

Interesse 

manifestado 

pelos alunos 

nas sessões 

Ao longo do ano D 

Sessões de esclarecimento dinamizadas por 

Enfermeiras do Centro de Saúde 

(nas aulas de Educação para a Cidadania e 
Ciências Naturais) 

Nº de cópias 

EBI JI Couço 

EB23 AL 

ESC 

Professores de Ciências 

Naturais e Educação 

para a Cidadania 

Enfermeiras do Centro 
de Saúde  

Alunos do 5º 

ao 9º 

ano  

De acordo 

com o 

definido no 

Projeto 

 

 

ECOESCOLAS 

Calendarização/ 

periodicidade 

Áreas de 

Intervenção 
Atividade 

 

Custos 

 

Local 
Dinamizadores 

e Colaboradores 
Destinatários 

Avaliação 

(indicadores) 

Ao longo do ano 
D 

E 

 

Atividades de articulação com os CT  

Hastear da Bandeira Verde Galardão Eco 

Escolas  

0 € ESC 

Sandra Meirinho 

Emília Carvalho 

Florbela Rodrigues 

Comunidade 

escolar e local 

- Grau de satisfação dos 
alunos que participam nas 

atividades; 

- Nº de alunos que participam 
nas atividades. 
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DESPORTO ESCOLAR  

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividade Local 
Dinamizadores 

e Colaboradores 
Destinatários 

Avaliação 
(indicadores) 

30 de setembro 

A 
C 
D 
I 

Dia Europeu do Desporto na Escola 
Frisbee 

 Grupo de EF Todos Alunos 
Número de participantes 

120 

Dezembro 
(manhã) 

Corta-mato 

Escolas do 
Agrupamento 

Grupo EF Todos Alunos Número de participantes 

19,20,21/12 
1 a 4/4 
1 a 5/6 

Inter-turmas 
Vários – 1º semestre 
Vários – 2º semestre 

 

Grupo EF Todos Alunos Número de participantes 

Dezembro (manhã) 
Fase final Agrupamento 

Megas Grupo EF Todos Alunos Número de participantes 

1º e 2º semestre Segurança e salvamento aquático 
Grupo EF 

Búzios 
8º anos Número de participantes 

1º e 2º semestre Suporte básico de vida 
Grupo EF 

Búzios 
10º anos Número de participantes 

Todas as semanas nos 
horários dos grupos-

equipa 

Prática informal de Natação, 
Badmington, Ténis e Trampolins 

(Atividade nível 1) 

Ricardo Raposo 
Carla Condeço 

Domingos Azevedo 
Ivo Castro 

Miguel Bastos 
Carla Barreiras 
Alfredo Lopes 
Manuel Melo 

Todos Alunos Número de participantes 
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DESPORTO ESCOLAR  

Calendarização/ 
periodicidade 

Áreas de 
Intervenção 

Atividade Local 
Dinamizadores 

e Colaboradores 
Destinatários 

Avaliação 
(indicadores) 

Atividades pontuais 
marcadas ao longo do ano 

A 
C 
D 
I 
 

Escola Ativa 

Escolas do 
Agrupamento 

Ricardo Raposo 
Todos os alunos da EB 

2,3       Dr. Armando 
Lizardo 

Número participantes 
Assiduidade 

3ª e 5ªfeiras 
+ 

Competições 

Grupos/equipa Natação 
Vários Misto 

Ivo Castro Todos Alunos 
Número participantes 

Assiduidade 

4ª feiras 
+ 

Competições 

Grupos/equipa Ginástica  
Vários Misto 

Manuel Melo Todos Alunos 
Número participantes 

Assiduidade 

3ª, 4ª e 5ª feiras 
+ 

Competições 

Grupo/equipa NEEs 
Boccia 

Carla Barreiras Alunos Nees 
Número participantes 

Assiduidade 

3ª feiras 
+ 

Competições 

Grupo/equipa de Badminton 
Vários Misto 

Alfredo Lopes Todos Alunos Couço 
Número participantes 

Assiduidade 

4ª feiras 
+ 

Competições 

Grupo/equipa Badmington 
Vários Misto 

Domingos Azevedo Todos Alunos 
Número participantes 

Assiduidade 

2ª e 3ª feiras 
+ 

Competições 

Grupo/equipa de Ténis 
 Vários Misto 

Miguel Bastos Todos Alunos  
Número participantes 

Assiduidade 

Atividades pontuais 
marcadas ao longo do ano 

Escola Ativa Carla Condeço 
Todos os alunos do 

3ºciclo da secundária 
Número participantes 

Assiduidade 

Atividades pontuais 
marcadas ao longo do ano 

Escola Ativa Alfredo Lopes 
Todos os alunos do 

Couço 
Número participantes 

Assiduidade 
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EQUIPA DE SEGURANÇA ESCOLAR 

 

Atividades 

 

Áreas de 

Intervenção 

 

 

Destinatários 

 

Intervenientes 

 

Custos 

 

Local  

 

Calendarização 

 

Atividades para a promoção de 

comportamentos Seguros 

 

Exercícios de Evacuação 

 

Simulacro de Abalo Sísmico 

(Escola Básica 2,3 Dr. Armando 

Lizardo) 

 

Manutenção da turma 

“Segurança” 

na plataforma Moodle do 

Agrupamento 

 

D 
Comunidade 

escolar 

 

Equipa de Segurança 

Escolar 

 

Serviços de proteção Civil 

Professores das turmas 

 

0 € 

 

Escolas do 

Agrupamento 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

2º P 

 



 

 

  

PAA 2022-2023 108 

 

108 

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

 

Atividades 

 

Custos 

Áreas de 

intervenção 

 

Destinatários 

 

Intervenientes 

 

Local  

 

Calendarização 

 

SPO 

 

 

Orientação Escolar e Profissional 

 

 

 

 

Atividade: Projeto Inspiring Future – a 

verificar-se a possibilidade de desenvolver 

atividade – aguarda-se autorização da 

Direção do Agrupamento -. 

 

0€ 

 

 

 

 

100€ 

(inscrição) 

 

 

 

 

Áreas A e E 

 

 

 

 

 
 

Todos os alunos do 

Agrupamento, 

especialmente 

alunos do 8º e 12º 

Ano 

 

Alunos de Ensino 

Secundário e 9º 

ano 

 

Psicóloga 

Honorina Pereira 

Articulação com os 

Diretores de 

Turma 

 

Psicóloga 
Honorina Pereira 

Articulação com os 
Diretores de 

Turma/Professores 
Equipa Inspiring 

Future 

 

 

 

 

Escola Secundária 

 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

Em data a verificar 

Apoio Psicopedagógico/Ensino 

Diferencial 

 

 

0€ 

 Alunos do 

Agrupamento 

Psicóloga 

Honorina Pereira 

Articulação com os 

diferentes 

Técnicos do 

Agrupamento 

Escolas do 

Agrupamento 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

Apoio ao Desenvolvimento do sistema de 

relações da comunidade educativa 

 

0€ 
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SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL E ESCOLAR 

Atividade 
Área de 

Intervenção 
Destinatários Intervenientes Local Data 

SASE 

 

Divulgação da Atribuição de Subsídio 

Atendimento a Pais e Encarregados de 

Educação 

Áreas D e E 

 

Comunidade escolar 

SASE 

Assist.Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Secundária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início do Ano Letivo 

Ao longo do ano letivo Receção aos Alunos e Encarregados de 

Educação 

“Leite é juventude” 

“Comer bem… crescer saudável” SASE 

Pessoal da Cozinha 
Ao longo do ano letivo 

Distribuição de Manuais e material escolar Alunos subsidiados SASE 1º semestre 

Processo de Candidaturas a Ação Social 

Escolar 
Comunidade escolar 

SASE 

DTs 
abril / maio 

Elaboração cuidada de Ementas 
 

Comunidade escolar 

 

SASE 

 

Ao longo do ano letivo Ações de Solidariedade 
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FORMAÇÃO 

 

O Agrupamento de Escolas de Coruche, para efeitos de formação de pessoal docente e não docente, integra, juntamente com os 

Agrupamentos de Escolas de Benavente, Marinhais, Salvaterra de Magos e Samora Correia, o Centro de Formação de Escolas dos Concelhos de 

Benavente Coruche e Salvaterra de Magos - Centro EDUCATIS. 

 

 

De momento, é possível adiantar estarem previstas, entre outras, ações para o pessoal docente nos seguintes domínios: 

• Capacitação Digital 

• Trabalho de e por projeto 

• Desenvolvimento de uma Escola Inclusiva 

• Observação da Prática Pedagógica 

• Domínios e Flexibilidade Curricular 

 


