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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um dos documentos de planeamento que define, em função 

do Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades, bem como os recursos necessários à sua execução. Nele agregam-se as atividades propostas por 

todos os Departamentos Curriculares e outras estruturas representadas em Conselho Pedagógico, 

nomeadamente, os projetos e clubes, as atividades para a Promoção da Educação para a Saúde, o Desporto 

Escolar, a Cidadania, entre outras, em desenvolvimento neste Agrupamento de Escolas.  

É um documento aberto, em construção, onde serão adicionadas as novas propostas que forem 

surgindo ao longo do ano letivo.  

Para além do enquadramento nos objetivos estratégicos preconizados no PEA, as atividades 

propostas obedecem às recomendações feitas no relatório final de avaliação do PAA de 2021/2022 e às 

orientações emanadas do Conselho Geral.  

Linhas orientadoras de enquadramento do PAA definidas pelo Conselho Geral 

1- O sucesso educativo; 

2- A cidadania ativa; 

3- O comprometimento e a proatividade da comunidade; 

4- O clima educacional e ambiente educativo saudável. 

Estas orientações devem constituir e traduzir-se em ações estratégicas prioritárias alinhadas com os quatro 

domínios do plano de ação estratégica do Agrupamento, inscritos e norteadores da ação do Projeto 

Educativo. Desta forma, pretende-se que o PAA dê relevância particular aos seguintes objetivos 

estratégicos: 

A. EDUCAR PARA O SUCESSO 

 A.1. Conferir sustentabilidade aos resultados da avaliação interna e externa; 

A.2. Valorizar os resultados sociais da educação; 

A.3. Melhorar de forma sustentada a qualidade do sucesso; 

A.4. Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

A.5. Articular o processo de ensino e aprendizagem com as práticas avaliativas e educativas; 

A.6. Desenvolver ações no âmbito da qualidade e melhoria contínua do ensino e formação 

profissional. 

B. EDUCAR PARA A CIDADANIA 

B.1. Melhorar o ambiente educativo potenciando o saber estar e o saber ser; 

B.2. Proporcionar práticas educativas sustentadas e participadas; 

B.3. Promover atividades direcionadas para a Cidadania e desenvolvimento, educação ambiental, 

sustentabilidade, saúde e bem-estar; 

B.4. Otimizar a participação dos alunos em projetos. 
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C. ENVOLVER A COMUNIDADE EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO. 

C.1. Consolidar a coesão interna e a identidade do Agrupamento de Escolas; 

C.2. Incrementar, tendo em conta as finalidades subjacentes ao PAA, a participação efetiva da 

comunidade escolar e educativa na vida e funcionamento do Agrupamento; 

C.3. Reforçar e fomentar um maior envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação 

no acompanhamento da vida escolar dos educandos e na orgânica do Agrupamento; 

C.4. Consolidar um plano de comunicação interna e externa do agrupamento em articulação com o 

processo de autoavaliação; 

C.5. Fazer a divulgação EQAVET na receção ao aluno; 

C.6. Fomentar a divulgação da oferta educativa e mostra de resultados EQAVET. 

2. LINHAS ORIENTADORAS 

 De modo transversal e articulado, e conforme preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, todas as atividades que constam neste plano assentam nas linhas orientadoras, 

definidas pelo Conselho Geral e articuladas com o PEA que se traduzem em ações estratégicas prioritárias 

alinhadas com os quatro domínios do PEA: 

A. Organização e Gestão da escola 

      A1. Reformular os documentos estruturantes do Agrupamento com vista à apropriação facilitadora da 

informação pelos destinatários;  

A2. Otimizar a organização documental e processual;  

A3. Conceber um processo sustentado de desmaterialização da ação educativa; 

A4. Fomentar a participação ativa na dinâmica do Agrupamento. 

B.  Práticas pedagógicas e resultados escolares 

B1. Consolidar os resultados da avaliação interna;  

B2. Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do sucesso; 

B3. Firmar as taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º ciclos, dos anos não terminais e do ensino 

profissional;  

        B4. Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano;  

        B5. Aumentar a taxa de percursos diretos de sucesso no 9º e 12º ano;  

        B6. Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce;  

        B7. Valorizar os resultados sociais da educação;  

        B8. Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber estar e o saber ser. 

        B9. Incrementar as práticas de integração e inclusão;  

B10. Definir ações com os parceiros com vista à transição para a vida ativa dos alunos com 

necessidades específicas; 
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 B11. Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de todos os 

alunos. 

C. Contributo do agrupamento para o envolvimento da comunidade  

C1. Orientar a ação educativa para cidadania participada;  

C2. Promover o bem-estar e a saúde da comunidade escolar;  

C3. Otimizar a participação dos alunos em projetos;  

C4. Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

C5. Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade escolar;  

C6. Potenciar as sinergias da comunidade educativa;  

C7. Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

C8. Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

C9. Promover externamente a imagem do agrupamento; 

C10. Reestruturar o Plano de Formação do Agrupamento, de acordo com as áreas prioritárias e de 

interesse de docentes, não docentes, alunos e pais e encarregados de educação, em articulação com o 

Centro de Formação de Basto e Barroso. 

D. Controlo de qualidade do serviço educativo. 

D1. Instituir um modelo de autoavaliação abrangente e articulado;  

D2. Promover a cultura de autoavaliação no e do Agrupamento; 

D3. Garantir a apropriação, por parte da comunidade educativa, de uma visão global e consequente 

dos fins pretendidos com a autoavaliação; 

 D4. Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de qualidade. 

3.  OBJETIVOS DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES: 

 

• Garantir a integral formação dos alunos no respeito pelos valores da Escola;  

• Promover a educação para a cidadania;  

• Proporcionar uma adequada integração dos alunos na vida escolar;  

• Partilhar saberes e experiências;  

• Diversificar métodos, processos e recursos;  

• Afirmar a Escola como veículo de promoção cultural (nas áreas científica, artística, desportiva…);  

• Reforçar a relação escola/família;  

• Promover a formação integral do aluno. 

4. PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

  
A metodologia adotada para a construção deste Plano contempla a planificação da atividade, através 

da aplicação do formulário on-line, criado no Google Site do Agrupamento (agrmondimbasto.com). Este 
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deve ser previamente apresentado e aprovado em Conselho Pedagógico, pelo coordenador da estrutura a 

que se refere a atividade.  

Após a realização de cada atividade, deverá proceder-se à avaliação da mesma, em formulário on-

line, no Google Site do Agrupamento, cujo preenchimento não deve ultrapassar os 5 dias úteis.  

Por fim, deve proceder-se à aplicação do questionário de satisfação a pelo menos 25% do público-

alvo. 

A eventual alteração de datas ou a implementação de novas atividades deverão ser apresentadas 

em Conselho Pedagógico. 

Após a realização da atividade deve proceder-se ao registo da mesma, através da partilha de 

evidências fotográficas, vídeos ou outros documentos considerados pertinentes para a divulgação da 

mesma, no Site do Agrupamento, atividadessite@agrmondimbasto.com ou através do mail do PAA 

paamondim@agrmondimbasto.com. 

As atividades que envolvam a saída de alunos para o exterior, carecem de planificação em 

documento próprio, (consultar o regulamento “Visitas de Estudo”). Por sua vez, as atividades que implicam 

saída do recinto escolar, e cuja duração não ultrapasse o tempo letivo, devem ser comunicadas à diretora 

do Agrupamento, através do preenchimento do formulário, on-line, 

https://forms.gle/49UyoxV9WPUMBZLt9.  

 

5. PARCERIAS E COLABORAÇÃO DE ENTIDADES 

 
Dada a complementaridade dos serviços prestados pela escola com os que são fornecidos por 

várias instituições da comunidade, o nosso Agrupamento mantem com essas Instituições um 

relacionamento ativo, visando a prestação de um serviço público de excelência. 

Para além das parcerias locais, outros agentes externos à comunidade local têm também sido 

elementos facilitadores das aprendizagens e da imagem da escola. Algumas das ações elencadas neste 

Plano serão desenvolvidas no relacionamento e em parceria com as instituições locais e outros elementos 

externos, que passamos a identificar:  

• Camara Municipal de Mondim de Basto 

• Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Mondim de Basto; 

• GNR;  

• Biblioteca Municipal;  

• CIM do AVE 

• Centro de Formação de Basto 

• Parque Natural do Alvão;  

• Centro de Saúde de Mondim de Basto. 

mailto:atividadessite@agrmondimbasto.com
mailto:paamondim@agrmondimbasto.com
https://forms.gle/49UyoxV9WPUMBZLt9


 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023 7 
 

• Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto  

• … 

 

6. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PAA 

Após a emissão de um parecer favorável por parte do Conselho Pedagógico e aprovação pelo 

Conselho Geral, o PAA será divulgado a toda a comunidade escolar, através da página da Escola.  

A Divulgação de cada atividade, junto da comunidade, será realizada da forma que o responsável 

considerar mais pertinente, nomeadamente, através do Diretor de Turma, cartazes, jornal online, página da 

Escola, informação na sala dos professores e espaços comuns à comunidade escolar.  

São da responsabilidade do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, o 

acompanhamento/monitorização do PAA e a introdução de quaisquer outras atividades e/ou reajustes 

para a sua implementação.  

A equipa de trabalho do PAA será responsável pela elaboração do relatório trimestral e do relatório 

final. 

A Avaliação do PAA concretiza-se através da seguinte forma:  

• Dinamizadores – avaliação de cada atividade (avaliação on-line); 

• Coordenadores de projetos/clubes – avaliação trimestral; 

• Destinatários – através do grau de satisfação;   

• Conselho Pedagógico – análise do balanço trimestral; 

• Conselho Geral – apreciação dos relatórios trimestrais e aprovação do relatório final de execução. 

Todas as ações previstas neste plano são objeto de avaliação. 

7. DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES 

           Nesta fase inicial do PAA, o número de atividades registadas no formulário on-line foram 113, 

sendo 14 registos referentes a projetos/clubes/ateliê/planos e programas e 17 visitas de estudo (3 

proposta pelo clube Ciência Viva).  

O número de atividades agendadas foi o seguinte:  1º período, trinta e uma; para o 2º período, 

vinte e uma; 3º período, vinte e nove e dezasseis, ao longo do ano letivo.  

Das dezassete visita de estudo estão agendadas, uma, para o 1º Período, sete, para o 2º Período, 

oito para o 3º Período e uma ao longo do ano letivo. 

 O quadro 1, representa o número de atividades a dinamizar pelas várias estruturas e o quadro 2, 

representa o número e a tipologia das atividades propostas. 
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Quadro 1 

Estrutura  Nº de 
ativid
ades 

Estruturas Nº de 
ativida

des 

Direção/atividades transversais 8 Departamento de Expressões/ Conselho 
de disciplina 

4 

Educação Pré-Escolar 8 Conselhos de turma 7 

1º Ciclo 17 EQAVET 3 

Departamento de Línguas/ Conselhos 
disciplinares 

15 GAAF 9 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais/ Conselhos disciplinares 

6 AECs 7 

Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas/Conselho de disciplina 

20 Alunos 10 

 

Quadro 2 

Tipologia Nº 

Intervenção Preventiva, Palestra, conferência, colóquio, ação individual de sensibilização, ação ou 
sessão de formação (workshops...); 

23 

Atividade artística e desportiva (teatro, dança, performance, ...); 11 

Concursos 5 

Comemorações, festas tradicionais; exposição ou mostra, feiras, campanhas, semanas evocativas; 41 

Blogues, sites,  webinares, etc.; 1 

Visitas de Estudo / Saída da Escola; 17* 

Natureza e sensibilização ambiental; 1 

Magazine/Revista/Jornal 1 

*sendo três propostas pelo clube “Ciência Viva” 

 

 

 

 



 

 
8. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

8.1. Intervenção Preventiva, Palestra, Conferência, Colóquio, Ação Individual de Sensibilização, Ação ou Sessão de Formação, (workshops...) 
Designação da 
atividade  

Intervenientes na atividade      

Promotor 
 

Dinamizador
/ 
Responsável 

Destinatário 
(s)  

Parceria 
(s)/outros 
intervenient
es 

Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio 
(s) do PE 

Objetivo (s) do PE Data Custo 
aproxim
ado 
(euros) 

“code week” Code 
Week 

Conselho 
disciplinar 
de 
Informática 

6A, 6B, 6C 
7A, 7B, 7C e 
10C 
 

S/ Parcerias A, B, C, D, 
E, F, H, I, J,  

Domínio B, 
C e D 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce;  

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Definir ações com os parceiros com vista à transição 
para a vida ativa dos alunos com necessidades 
específicas; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Instituir um modelo de autoavaliação abrangente e 
articulado; 

17/10 0 

“A Terra 
Treme” 

Município 
de 
Mondim 
de Basto 

1º Ciclo Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto e 
Proteção 
Civil e 

D Domínio C  • Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

07/11 0 

Sessão EQAVET Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

Coordenado
r(a) dos 
Diretores de 
turma 

Professores Órgãos da 
Direção, 
EQAVET, 
CIM DO AVE 
e Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, D, E, F e 
G 

Domínio A,  
B, C e D 

• Otimizar a organização documental e processual; 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

09/11  
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“BootCamp 
Jovens 
Empreendedor
es" 

Associaçã
o 
Empresari
al de 
Amarante 

 Conselhos 
de turma  

10C, 11C e 
12C 

Órgãos da 
Direção, 
Coordenado
ra dos 
Diretores de 
turma e 
EQAVET 
 

B, C, D, E e 
F 

Domínio B, 
C e D 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Definir ações com os parceiros com vista à transição 
para a vida ativa dos alunos com necessidades 
específicas; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

17/11 0 

“Belle époque” Favo das 
Artes 

Conselho 
disciplinar 
de Francês  

9º Ano Câmara 
Municipal 

D, E, F e H Domínio B, 
C 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

18/11  

“Dia Mundial 
da Floresta 
Autóctone” 

Proteção 
Civil/Divisã
o 
Desenvolvi
mento 
Económico 

1º Ciclo Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto,  

G Domínio C • Orientar a ação educativa para cidadania participada; 23e 
24/11 

0 

“Mostra de 
Teatro Infantil” 

Autarquia/
Favo das 
Artes 

1º Ciclo Todos os 
Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

D, E e F Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

06/12 0 

“Hour of Code” Agrupame
nto de 
Escolas  de 
Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de 
Informática 

Alunos do 5º, 
6º, 7º, 8º, 9ºA, 
9ºC, 10ºC e 
12ºC 
Professores 
 

S/ Parceria A, B, C, D, 
F, G, H, e I 

Domínio A, 
B e C 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 

12/12 0 
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sucesso;  

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

“Maratona de 
Cartas” 

Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

GAAF 12 A, B e C 
 

Amnistia 
Internaciona
l 

D, E e F Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

1º P 0 

“Internet Mais 
Segura” 

Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de 
Informática 

5A, 5B, 5C 
6A, 6B e 
6C 
 

GNR A, B, G, H e 
I 

Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º 
ciclos, dos anos não terminais e do ensino 
profissional; 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar;  

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Promover a cultura de autoavaliação no e do 
Agrupamento; 

•  

08/02 0 

“Dia Mundial 
da Atividade 
Física” 

Câmara 
Municipal 
de 
Mondim 
de Basto 

AEC Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

F Domínio B • Incrementar as práticas de integração e inclusão; 06/04 0 

Dia Mundial do 
Livro 

Biblioteca 
Municipal  

1º Ciclo Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 

A Domínio B • Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

24/4 0 
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Mondim de 
Basto 

“Maio 
Histórias” 

Biblioteca 
Municipal 

1º Ciclo e 
Biblioteca 
Municipal 

Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B Domínio B 
e C 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade 
do sucesso; 

• Potenciar as sinergias da comunidade 
educativa; 

Maio 0 

“Leituras 
expressivas 
interciclos em 
inglês” 

Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de Inglês e 
1º Ciclo 

3º e 4º anos,  

5º e 6º anos e  

12º ano 

S/ parcerias A, B E e H Domínio B, 
C 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

3º P 0 

“Livros de 
Bolso 
Workshop de 
poesia” 

Favo das 
Artes 

Departamen
to de 
Línguas 

Alunos do 
secundário 

Câmara 
Municipal 

A, B e H Domínio B, 
C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

3º P  

“Ser Capaz” Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

GAAF 1ºA, 1ºB, 2ºC, 
2ºD 
 

APAV D, E, F e G  
Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

3º P 0 

Oficina de 
“Escrita e 
Espetáculo 
Final com 
Maze”  

CFAEBasto, 
Favo das 
Artes 

Departamento 
de Línguas 

Docentes CFAEBasto e 
Favo das 
Artes 

Não se 
aplica 

Domínio C • Reestruturar o Plano de Formação do Agrupa mento, 
de acordo com as áreas prioritárias e de interesse de 
docentes, não docentes, alunos e pais e encarregados 
de educação, em articulação com o Centro de 
Formação de Basto e Barroso 

Ao 
longo 
do ano 

0 

“Grupo de Pais: 
Educar pela 

Agrupame
nto de 

GAAF Pais/Encarreg
ados de 

S/ Parceria E e G Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

Ao 
longo 

0 
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Positiva” Escolas de 
Mondim 
de Basto 

Educação • Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

do ano 

“10 minutos a 
ler” 

Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar de 
Português 

5º, 6º e 7º 
anos 
10C e 12C 

BECRE A, B, F e H Domínio B 
e C 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

Ao 
Longo 
do ano 

Mais de 
150 

Programa "Eu e 
os Outros" 

Agrupame
nto de 
Escolas de 
Mondim 
de Basto 

GAAF A definir 
conforme 
intervenções 
sociopedagógi
cas 

GNR, 
Bombeiros, 
SICAD 

B, C, D, E, F 
e G 

 • Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce;  

• Valorizar os resultados sociais da educação;  

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

Ao 
longo 
do ano 

0 

“Um Dó Li 
Tá...Aprender a 
Ser e a 
Conviver” 

Agrupame
nto de 
escolas de 
Mondim 
de Basto 

GAAF 3ºE, 3ºF, 4ºG, 
4ºH 
VA, VB 
Pais/Encarreg
ados de 
Educação 

APAV C, D, E, F, 
G e J 

Domínio B 
e C  

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso;  

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

Ao 
longo 
do ano 

0 

“Programa 
Devagar se Vai 

Agrupame
nto de 

GAAF 5A, 5B, 5C, 
6A, 6B e 6C 

S/ Parcerias D, E, F e G Domínio B 
e C 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

Ao 
longo 

1-49 
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ao Longe” Escolas de 
Mondim 
de Basto 

 • Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

do ano 

“Vamos. 
Conversar!” 

Agrupame
nto de 
escolas de 
Mondim 
de Basto 

GAAF Alunos,  
Professores 
Pais/Encarreg
ados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionais 
e 
Comunidade 
 

Centro de 
Saúde,  
Bombeiros, 
GNR e 
Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 
 

B, D, F, G e 
J 

Domínio A, 
B e C  

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso;  

• Definir ações com os parceiros com vista à transição 
para a vida ativa dos alunos com necessidades 
específicas; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

Ao 
longo 
do ano 

1-49 

 

8.2. Atividade artística e desportiva (teatro, dança, performance,...) 
Designação 
da atividade  

Intervenientes na atividade      

Promotor 
 

Dinamizad
or/ 
Responsáv
el 

Destinatário
(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Data Custo 
aproxim
ado 
(euros) 

“Semana 
Europeia do 
Desporto” 

Município 1º Ciclo Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal 

E, F, G, H e 
J 

Domínio C • Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

28/09 0 euros 

“Inquietações 
com as voltas 
do mundo – 
Aires Torres” 

Favo das 
Artes 

Conselho 
de 
disciplina 
de 
Português  

12º A e B Câmara 
Municipal  

A, B, D, F e 
H 

Domínio B, 
C 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

20/10 0 euros 

“Cânticos de 
Natal” 

Agrupamento 
de Escolas 
Mondim de 
Basto 

Professor 
de Música 
e alunos 
do 5º, 6º e 
7º 

Alunos, 
Professores 
e Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s 

S/ Parceria A, B, E, F, 
G e H 

Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

16/12 0 
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• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

ETC – Teatro 
em Inglês 

ETC Conselho 
de 
disciplina 
de Inglês 

3º e 4º anos  
5º ano ao 
12º ano 

Câmara 
Municipal 

A, B, F e H Domínio B, 
C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar 

2º P Mais de 
150 

“Os Lusíadas 
de Lisboa à 
Índia – Ida” 

Favo das 
Artes 

Conselho 
de 
disciplina 
de 
Português 

Alunos do 
9º, 10ºe 12º 
anos 

S/ Parceria A, B e H Domínio B, 
C 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa 

2º P 0 

“Dia Mundial 
da Dança” 

Município de 
Mondim de 
Basto 

AEC Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

H Domínio C • Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 
 

28/04 0 

“Semana da 
Luta Contra a 
Obesidade” 

Município de 
Mondim de 
Basto 

AEC Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto, 

G Domínio C • Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

19/05 0 

“Dia Mundial 
da Bicicleta” 

Município de 
Mondim de 
Basto 

AEC Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto, 

G Domínio C • Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

02/06 0 

“Festa da 
Música” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

Educação 
Pré-Escolar 

Alunos e 
Pais/Encarre
gados de 
Educação 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto, Escola 
de Música de 
Mondim de 
Basto (AAAF) 

E, F e H Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

Junho 50-99 
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8.3. Concurso 
Designação 
da atividade  

Intervenientes na atividade Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Data Custo 
aproximad
o (euros) 

Promotor 
 

Dinamizad
or/ 
Responsáv
el 

Destinatário
(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

“Concurso 
Rosa dos 
ventos e 
relógio de 
sol” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

Conselho 
disciplinar 
de 
Geografia 

Alunos 7º 
ano e 
Comunidade 

S/ Parceria A, H Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

28/11 1-49 

“IX Edição 
das 
Olimpíadas 
Portuguesas 
da Geologia” 

Sociedade 
geológica de 
Portugal 

Conselho 
disciplinar 
de Biologia 
e Geologia 

11º A Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

A, C, E, F e 
I 

Domínio B 
e C 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada;  

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

20/01 Mais de 
150 

“XLI 
Olimpíadas 

Sociedade 
Portuguesa de 

Titulares 
das 

3.º, 4.º e VB 
anos 

S/ Parceria C Domínio A 
e B 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

25/01 0 euros 

“Canção 
coreografada
” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

1º Ciclo e 
Conselho 
de 
disciplina 
de 
Português 

Alunos 1º 
Ciclo e 
alunos do 
12º ano 

S/ Parceria B e H Domínio B, 
C 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

3º P 0 euros 

“Festa de 
Final de ano 
letivo” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

Educação 
Pré-Escolar 

Alunos e 
Pais/Encarre
gados de 
Educação 

S/ Parcerias B, E e F Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

3º P 1-49 
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Portuguesas 
de 
Matemática” 

Matemática Turmas  • Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

•  

“Concurso de 
Leitura do 
Agrupament
o” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

Conselho 
disciplinar 
de 
Português 

Todos os 
Alunos 

BECRE A, B e D Domínio B 
e C 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

Ao 
longo 
do ano 

 Mais de 
150 

“Concurso 
nacional de 
leitura” 

PNL, BECRE 1º Ciclo e 
Grupo 
disciplinar 
de 
Português 

Alunos PNL e CIM DO 
AVE 

A, B e F Domínio B 
e C 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

Ao 
longo 
do ano 

0 

 

 

8.4. Comemorações, festas tradicionais; exposição ou mostra, feiras, campanhas, semanas evocativas 
Designação da 
atividade  

Intervenientes na atividade Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Data Custo 
aproximad
o (euros) 

Promotor 
 

Dinamizad
or/ 
Responsáv
el 

Destinatário
(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

“Dia do 
Diploma” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Equipa 
“Dia do 
Diploma” e 
Órgãos da 
Direção 

Alunos, 
Professores, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e 
Comunidade 

S/ Parceria A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 
e J 
 

Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

16/09 Mais de 
150 

“Receção dos 
alunos” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 

de Basto 

Órgãos da 
Direção 

JI, 1º e 5 
anos 
 
 

Município de 
Mondim e 
Associação de 
Pais e 
Encarregados 
de Educação 

 Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 

16/09 0 
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escolar; 

“Implantação 
da República” 

Agrupament
o de 

Mondim de 
Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de História  

Alunos, 
Professores 
e Assistentes 
técnicos 
operacionais 

S/ Parcerias A, B, D, E, 
F, H e I 

Domínio A, 
B, C e D. 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Consolidar os resultados da avaliação interna; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

 
 
06/10 

1-49 

“Pão por 
Deus” 

Agrupament
o de Escolas 
Mondim de 

Basto 

Conselhos 
de turma 
(3 F e 4 H 

3 F e 4 H e 
Comunidade 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

E, F e G Domínio B 
e C. 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

03/11 0 

“Magusto na 
escola/Feira 
de S. 
Martinho” 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 

de Basto 

1º Ciclo Todos 
alunos, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação e 
Comunidade 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

E., F e G Domínio C. • Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

11/11 50-99 

“Magusto 
(Dia de S. 
Martinho)” 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

Educadora
s do 
Jardim de 
Infância da 
Praça 
e de 
Vilarinho 

Alunos, 
Professores, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s 
 

S/ Parcerias E e F Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

11/11 1-49 

“Dia de S. 
Martinho” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de EMRC 

Alunos 2º 
Ciclo 

S/ Parcerias A, B, E, F, 
G, H 

Domínio A, 
B e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

11/11 1-49 
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“Feira do 
outono” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Educação 
Pré-Escolar 
1º Ciclo 
 

Alunos de JI 
VA 1ºCiclo 
VA,  
Professores, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e  
Comunidade 
 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, C, D, E, e 
F 

Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

15/11  

“Centenário 
do 
nascimento 
de José 
Saramago” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Departam
ento de 
Línguas e 
BECRE 

Alunos, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e 
Comunidade 

S/ Parcerias A, B F e H  
Domínio B 
e C 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

•  

16/11 50 -99 

“Dia 
Internacional 
dos Direitos 
das Crianças” 

Município 
de Mondim 
de Basto 

AEC e CPCJ Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

D, G Domínio C • Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

18/11 0 

“Thanksgivin
g Day” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de Inglês  

Alunos Grupo 240; 
Curso 
profissional 
multimédia 

A, B, D e E Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

24/11  
50-99 

“382º 
Aniversário 
da 
restauração 
da 
Independênci
a” 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de História  

Alunos do 
2º, 3º Ciclo, 
secundário. 
Docentes 

S/ Parceria A, B e F Domínio B • Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

•  

30/11 1-49 

“Dia Município AEC Alunos do 1º Gabinete G Domínio B • Orientar a ação educativa para cidadania participada; 2/12 0 
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Internacional 
das Pessoas 
com 
Deficiência” 

de Mondim 
de Basto 

Ciclo Desporto/ 
Professores de 
AFD 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

•  

“Direitos 
Humanos” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de EMRC 

6º A, B e C S/ Parceria A, B, D, E, 
F, G, H e I 

Domínio A, 
B e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

09/12 1-49 

"50 Estrelas 
50 Natais" 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de EV, ET e 
CEA, 
alunos e 
Assistentes 
Operacion
ais 

Alunos, 
Professores 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e 
Comunidade 

S/ Pareceria B, C, D, E, 
F, G, H e I 

Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

•  

09/12 Mais de 
150 

“Atividades 
de Natal na 
Santa Casa da 
Misericórdia” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de Música 
e alunos 
do 4G e 4H 

Utentes da 
Santa casa 
da 
Misericórdia  

S/ Parceria A, B, E, F, 
G, e H 

Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Definir ações com os parceiros com vista à transição 
para a vida ativa dos alunos com necessidades 
específicas. 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

14/12 0 

“Festa/Conví
vio de Natal” 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

Órgãos da 
direção, 
Educação 
pré-escolar 
e 
1º Ciclo 

Toda a 
comunidade 
educativa 
 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto e 
freguesias   

A, B, D, E, 
F, G, H e J. 

 
Domínio A, 
B e C  

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

16/12 100 - 150 

“Jornadas 
dos Cursos 

Agrupament
o de Escolas 

EQAVET, 
Órgãos da 

Alunos 
Professores 

Câmara 
Municipal de 

B, D, E, F, 
H e I 

Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento;  

16/02 Mais de 
150 
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Profissionais” Mondim de 
Basto 

Direção, 
Alunos 
10C, 11C e 
12C, 
Coordenad
ora dos 
Diretores 
de turma, 
Conselhos 
de turma  

Pais/Encarre
gados de 
Educação 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s 
Comunidade 
 

Mondim de 
Basto 
CIM DO AVE 
GNR, 
Bombeiros 
PNAlvão 
 
 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso;  

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º 
ciclos, dos anos não terminais e do ensino 
profissional; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

“Carnaval na 
Escola” 

Agrupament
o de escolas 
Mondim de 
Basto 

Órgão de 
Direção, 
Educação 
pré-escolar 
e 1º Ciclo 

Alunos, 
Professores, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e 
Comunidade 

GNR E e F Domínio C. • Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

17/02 50-99 

"O meu pai é 
um artista"  

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
disciplinar 
de EMRC 

Pais/Encarre
gados de 
Educação 

S/parceria A, B, E, F, 
G e H 

Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

17/03 1-49 

"50 Anos de 
Arte" 

Agrupament
o de Escolas 
Mondim de 
Basto 

Conselho 
disciplinar 
de EV, ET e 
CEA, 
alunos e 
Assistentes 
Operacion
ais 

Alunos, 
Professores, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s e 
Comunidade 
 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, C, D, E, 
F, H e I 

Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

24/03 Mais de 
150 euros 
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• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

“Eucaristia 
Pascal 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de EMRC 

Comunidade Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto, 
Paróquia, 
Associação de 
pais e EE, Sta 
Casa da 
Misericórdia 

A, B, D, E, 
F, H, I. 

Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

29/03 1-49 

“Cantar das 
Janeiras” 

Agrupament
o de Escolas 
Mondim de 
Basto 

1º Ciclo Alunos, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação; 
Comunidade 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto e GNR 

D, F Domínio C. • Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 2º P 1-49 

“Cantar os 
Reis/Janeiras
” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Educação 
pré-escolar 

Alunos, 
Comunidade 

S/ parceria E, F, e H Domínio A, 
B e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa;  

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

2º P 1-49 

A floresta e a 
sustentabilid
ade/ Dia 
Mundial da 
Árvore e da 
Floresta 

PNAlvão Educação 
Pré-Escolar 

Alunos Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, D e G Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

•  

2º P 50-99 

“Dia do 
Agrupamento
” 

Agrupament
o de Escolas 
Mondim de 
Basto 

Direção; 
Departame
ntos; 
Alunos; 
Assistentes 
Operacion
ais 
GAAF 

Toda a 
Comunidade  

GNR, Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I, e J 

Domínio A, 
B, C  

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos;  

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

última 
semana 
de 
março 

Mais de 
150 

Convívio com 
Stakeholders 

Agrupament
o de Escolas 

EQAVET, 
Alunos 10C 

Alunos, 
Professores, 

Stakeholders 
Externos-

B, E, G e J Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento;  

última 
semana 

Mais de 
150 
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Externos (no 
Dia do 
Agrupamento
) 

Mondim de 
Basto 

Stakeholders 
Externos 

Entidades de 
FCT (estágio) 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso;  

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º 
ciclos, dos anos não terminais e do ensino 
profissional; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

de 
março 

“49º 
Aniversário 
da Revolução 
de Abril” 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

Grupo 
disciplinar 
de História  

Todos 
alunos do 
Agrupament
o e 
Professores 

 A e B Domínio B • Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

•  

24/04 1-49 

"Lancho com 
a minha mãe" 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

4G, 4H, 
VA, VB, 5A 
5B, 5C e 
Conselho 
disciplinar 
de EMRC 

mães dos 
alunos 
indicados 

Associação de 
pais e EE 

A, B, E, F, 
G, e H 

Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

•  

03/05 1-49 

“Dia da 
Europa” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de 
Geografia 

Comunidade Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, E e H Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

09/05 1-49 

Centenário de 
Saramago 

Biblioteca 
Municipal 

1º Ciclo Alunos do 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

A  
Domínio B  

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

 0 

“Dia Mundial 
da Criança” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Educação 
Pré-Escolar 

Alunos Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

B, E, F e G Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

01/06 50-99 
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• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

“Dia Mundial 

da Criança” 

Município 
de Mondim 
de Basto 

AEC Alunos 1º 
Ciclo 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

E, G Domínio C • Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

•  

01/06  

“Festa de 
Finalistas” 

Agrupament
o de 
Mondim de 
Basto 

Conselhos 
de turma – 
1º Ciclo 

4 G, 4 H e 
VB, 
Pais/Encarre
gados de 
Educação 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

E, F, G e H Domínio A 
e C. 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

29/06 100-150 

Mês do livro 
e do autor 
português – 
José 
Saramago 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

Departam
ento de 
Línguas 

Comunidade Biblioteca 
Municipal, 
BECRE, 
Fundação 
“JOSÉ 
SARAMAGO” 
e Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

A, B e D Domínio B 
e C 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

3º P 100 a 150 

“Feira da 
Terra” 

Câmara 
Municipal 
de Mondim 
de Basto 

Órgãos da 
Direção e 
Responsáv
eis por 
projetos e 
clubes 

Comunidade Câmara 
Municipal de 
Mondim de 
Basto 

A, B, C, D, 
H, e I 

Domínio A, 
B, C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

•  

3º P Mais de 
150 

“Romeiros” Câmara 
Municipal 
de Mondim 
de Basto 

Órgãos da 
Direção e 
Responsáv
eis por 
projetos e 
clubes 

Alunos 
Professores 
Pais/Encarre
gados de 
Educação 
Assistentes 
Técnicos e 

Associação de 
pais e 
encarregados 
de Educação 

A, B, D, E, F 
e H 

Domínio A, 
B, C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 

3º P Mais de 
150 
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Operacionai
s 
 

potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos;  

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento;  

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

“50 anos 50 
livros” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Departam
ento de 
Línguas 

Comunidade Grupo 
disciplinar EVT 

A, B e D Domínio B 
e C 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

Ao 
longo 
do ano 

Mais de 
150 

“Recolha de 
testemunhos 
para a 
comemoraçã
o dos 50 anos 
da escola” 

Agrupament
o de 
Mondim de 
Basto 

Conselho 
de 
disciplina 
de EMRC 

Alunos 9º 
ano, 11º ano 
e 12º C 
Comunidade 

Antigos alunos A, B, D, E, 
F, H, I. 

Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento;  

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

•  

Ao 
longo 
do ano 

Mais de 
150 

"O Moralito e 
a Moralita 
vão a minha 
casa" 

Agrupament
o de escolas 
de Mondim 
de Basto 

5º ano e 6º 
ano 
Conselho 
disciplinar 
de EMRC 

Alunos, 
Professores,  
Pais/Encarre
gados de 
Educação,  
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s 
 

Famílias dos 
alunos das 
turmas 
mencionadas 

A, B, D, E, 
F, H e I 

Domínio B 
e C 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de todos os alunos; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

•  

 
Ao 
longo 
do ano 

1-49 

“Tempo dos 
Pais/EE” 

Agrupament
o de Escolas 
de Mondim 
de Basto 

Educação 
Pré-Escolar 

Alunos e 
Pais/Encarre
gados de 
Educação 

S/ Parceria B, D e E Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

Ao 
longo 
do ano 

1-49 

 

 

8.5. Blogues, Sites, webinares, etc. 
Designação da Intervenientes na atividade Área de Domínio(s) Objetivo(s) do PE Data Custo 
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atividade  Promotor 
 

Dinamizador/ 
Responsável 

Destinatár
io(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

competên
cias do 
PASEO 

do PE aproximad
o (euros) 

Site e redes 
sociais de 
EMRC 

Agrupament
o de Escolas 
Mondim de 
Basto 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

Comunida
de 

S/ Parcerias A, B, D, E, 
F, e I 

Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento 

 
 
Ao 
longo 
do Ano 

100-150 

 

 

8.6. Visitas de Estudo / Saída da Escola 
Designação 
da atividade  

Intervenientes na atividade Área de 
competências 
do PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Recursos Data Custo 
aproximad
o (euros) 

Dinamizador
/ 
Responsável 

Áreas 
interveniente
s 

Destinatár
io(s)  

“AvePark e 
Leica” - 
Guimarães e 
Famalicão 

Conselho de 
disciplina de 
Informática  

DCA/PPM, 
RC/PSI, TIC 

10C, 11C e 
12C 

B, C, D, E, F, H 
e I 

Domínio A, 
B, C e D 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

• Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de 
garantia de qualidade. 

Autocarro e 
refeições 

7/12 Mais de 
150 

“Arte Cristã” Conselho EMRC e HCA Alunos do A, B, D, F, H e I Domínio B • Melhorar o ambiente educativo, potenciando o  Autocarro Jan/23  
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– Braga disciplinar 
EMRC 

10º Anos e C saber estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

“Serra de Aire 
e Candeeiros” 

Conselho de 
turma11A 

Biologia e 
Geologia 

11ª B, C, D, E, F, G 
e J 

Domínio B 
e C 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e 
profissional da comunidade escolar; 

Autocarro, 
Entradas em 
geomonumento
s e Dormida 

23/02/ 
e 
24/02/ 

1540,00€ 

“Sinagoga do 
Porto” 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

EMRC e HCA Alunos do 
7º Anos 

A, B, D, F, H e I Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

Autocarro Fev/23  

“Caminhada 
Rosa”- Levada 
de Piscaredo 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

TAA e EF 10º C A, B, D, E, F, H 
e I 

Domínio A, 
B e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser;  

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

Autocarro  08/03 Mais de 
150 

Visita à 
Exposição 
“Feminino, 
uma história 
ficcionada” – 
Amarante 

Conselho de 
turma 10A e 
Alunos 

Todas as áreas 
curriculares 

10A A, B, D, E e F Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 

Autocarro, 
Entrada no 
Museu  

2º P Mais 150 
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diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

“Cabeceiras 
de Basto, 
Arco de 
Baúlhe e 
Moinhos de 
Rei” 

Conselhos 
de turmas 

Cidadania; 
HGP, EV, ET e 
EMRC 

6A, 6B e 
6C 

B, D, E e H Domínio B 
e C 

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania 
participada; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

•  

Autocarro e 
refeições 

26/04 Mais de 
150 

“Nau 
Quinhentista, 
Alfândega 
Régia e Casa 
da Ciência 
Viva” – Vila 
do Conde 

Conselhos 
de turmas 

HGP, Ciências 
Naturais 

5A, 5B e 
5C 

B, D, E e H Domínio B 
e C  

• Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do 
sucesso; 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Orientar a ação educativa para cidadania 
participada; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

Autocarro e 
refeições 

03/05 Mais de 
150 

“IX Encontro 
dos alunos de 
EMRC da 
Diocese de 
Vila Real” - 
Ribeira de 
Pena 

Secretariad
o Diocesano 
da Educação 
Cristã 

EMRC 8.º A, B e C 
de EMRC 

A, B, E, G, H, I Domínio B 
e C 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Consolidar a identidade e imagem do 

Autocarro 12/05 50-99 
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Agrupamento; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

•  

“XXI encontro 
nacional de 
EMRC do 
1°ciclo” - 
Fátima 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

Titular da 
turma e 
professora de 
EMRC 

4G, 4H e 
4VA 

E Domínio B 
e C 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

Autocarro  26/05 Mais de 
150 

“Acampamen
to” Parque de 
campismo de 
Belinho - 
Esposende** 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

EMRC 9, 10, 11, 
12º A e 
12º C 

A, B, C, D, E, F, 
G, H e J 

 • Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 

•  

Autocarro 
camarário e 
POCH. Apoio 
de parceiros 

9 a 11 
/06 

Mais 150 

“Quinta da 
Aveleda” 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

TAA 10º C A, B, D, E, F, G, 
H, I e J 

Domínio B 
e C 

• Melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; 

• Aumentar a taxa de percursos diretos de sucesso 
no 9º e 12º ano; 

• Reduzir de forma sustentada, a taxa de saída 
precoce; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento; 

Autocarro 21/06 Mais de 
150 

Escola 
Superior de 
Biotecnologia 
da UCP-Porto 

Conselho 
disciplinar 
EMRC 

EMRC, 
Biologia, 
Filosofia, 
Física e 
Química e 
outros 

11º A, B e 
C de EMRC 

A, B, D, E, F, G, 
H 

Domínio B 
e C 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Incrementar as práticas de integração e inclusão; 

• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 

Autocarro 
(camarário e 
POCH) 

3º P Mais 150 
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8.7. Natureza e sensibilização ambiental 
Designação da 
atividade  

Intervenientes na atividade      

Promotor 
 

Dinamizad
or/ 
Responsáv
el 

Destinatário
(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Data Custo 
aproximad
o (euros) 

"Caça ao 
Tesouro" 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 

Basto 

Educação 
Pré-Escolar 

Alunos e 
Pais/Encarre

gados de 
Educação 

Câmara 
Municipal de 
Mondim de 

Basto 

E, F e G Domínio A, 
B e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Orientar a ação educativa para cidadania participada; 

• Promover o bem-estar e a saúde da comunidade 
escolar; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

Abril 100-150 

 

  

8.8. Magazine/Revista/Jornal 
Designação da Intervenientes na atividade      

todos os alunos; 

• Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento; 

• Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; 

• Promover externamente a imagem do 
Agrupamento 
 

“Conselho” Conselho 
disciplinar 
de geografia 

Geografia 10B, 11B e 
12B 

B, C e E Domínio B 
e C 

• Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento. 

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o 
saber estar e o saber ser; 

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento; 

Autocarro  Ao 
longo 
do ano 

Mais 150 
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atividade  Promotor 
 

Dinamizad
or/ 
Responsáv
el 

Destinatário
(s)  

Parceria(s)/ou
tros 
interveniente
s 

Área de 
competên
cias do 
PASEO 

Domínio(s) 
do PE 

Objetivo(s) do PE Data Custo 
aproxima
do 
(euros) 

“Magazine 
TIMEBasto” 

Agrupamento 
de Escolas de 
Mondim de 
Basto 

Coordenad
ora dos 
Diretores 
de turma, 
EQAVET, 
Conselhos 
de turma 
10C, 11C e 
12C 
Alunos 
 

Alunos, 
Professores 
Pais/Encarre
gados de 
Educação, 
Assistentes 
Técnicos e 
Operacionai
s, 
Comunidade 
 

S/ Parecerias A, B, D, E, 
F, H, I,  

 • Fomentar a participação ativa na dinâmica do 
Agrupamento; 

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º 
ciclos, dos anos não terminais e do ensino 
profissional;  

• Valorizar os resultados sociais da educação; 

• Melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber 
estar e o saber ser; 

• Firmar das taxas de aprovação e conclusão do 1º e 2º 
ciclos, dos anos não terminais e do ensino 
profissional; 

• Otimizar a participação dos alunos em projetos;  

• Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; 

• Promover externamente a imagem do Agrupamento; 

• Prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de 
qualidade. 

Ao 
longo 
do ano 

1-49 

 
 

 

 

8.9. Atividades/Ações de Projetos e Clubes 
 

8.9.1. “Desporto escolar” 

Professora responsável: Helena Cristina Machado 
Breve descrição/operacionalização  Entende-se por Desporto Escolar o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividades 
da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo. 

Promotor Desporto Escolar 

Proponente Grupo de Educação Física 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: Todos     Turmas: Todas     nº de alunos: Todos 
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Atividade Domínio/ Objetivos operacionais (PE) 
 

As áreas de competências PASEO Data 
prevista 
de 
realização 

Público 
Alvo 
alunos 

Dinamizador Disciplinas envolvidas 
Ciclo 

Equipa de Futsal Inf. B  Masc. A. Organização e Gestão da Escola 
• Fomentar a participação ativa na 
dinâmica do Agrupamento 
• Otimizar a organização documental e 
processual 
B. Pratica Pedagógica e Resultados 

Escolares 
• Melhorar, de forma sustentada, a 
qualidade do sucesso;   
• Reduzir de forma sustentada, a taxa de 
saída precoce;  
• Valorizar os resultados sociais da 
educação;  
•Melhorar o ambiente educativo, 
potenciando o saber estar e o saber ser.  
• Incrementar as práticas de integração e 
inclusão;  
• Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do 
sucesso de todos os alunos; 
Contributo do Agrupamento para o 
Envolvimento da Comunidade. 
• Orientar a ação educativa para 
cidadania participada;  
• Promover o bem-estar e a saúde da 
comunidade escolar;  
• Otimizar a participação dos alunos em 
projetos;  
• Disseminar as práticas pedagógicas 
inovadoras;  
• Contribuir para o desenvolvimento 
pessoal e profissional da comunidade 
escolar;  

Formar alunos dirigentes, juízes, 

árbitros e atletas (Ser justo e 

imparcial, respeitar adversários, 

liderar os colegas,…). 

- Vivenciar os conhecimentos 

adquiridos em situações práticas. 

- Desenvolver a capacidade de 

escolher o que se quer e se pode 

fazer (financeira, azul, física, …). 

- Promover a cidadania ativa, o 

associativismo e o voluntariado. 

- Contribuir para a formação de 

alunos em contexto real. 

- Utilizar de metodologias de 

trabalho em projeto (Único, equipa, 

recursos limitados e objetivos). 

- Melhorar a qualidade de vida de 

todo os intervenientes, garantindo 

a inclusão e equidade. 

- Promover a saúde e os estilos de 

vida saudável. 

- Assegurar que as necessidades do 

presente não condicionam o futuro. 

- Valorizar o sentimento de 

pertença a um grupo e de cooperar 

com os companheiros. 

 

- Conhecedor/ sabedor/ culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 

Durante o 
ano 

2º e 3º 
ciclo 

Maria 
Trigueira 

Educação Física 

Equipa de Futsal Iniciados 
Masc. 

Durante o 
ano 

3º ciclo Helena 
Machado 

Educação Física 

Equipa de Futsal Juvenis 
Masc. 

Durante o 
ano 

Secundári
o Carlos Areias 

Educação Física 

Equipa de Ténis de Mesa Durante o 
ano 

Todos Maria 
Trigueira 

Educação Física 

Equipa de Escola Ativa Durante o 
ano 

2º e 3º 
ciclo Berta Martins 

Educação Física 

Equipa de Voleibol Iniciados 
Fem. 

Durante o 
ano 

3º ciclo 

Berta Martins 

Educação Física 

Equipa de Voleibol Juvenis 
Fem. 

Durante o 
ano 

Secundári
o 

José 
Pombo 

Educação Física 

Dia Europeu do Desporto 
ecopista  

 
30 /09 

Alunos Educação 
Física 

 2º, 3º Ciclo e Sec. 

Corta Mato Escolar   

11 /11 Alunos Educação 
Física 

1º, 2º, 3º Ciclo e Sec. 

Megas Intra-turmas   

1º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

1º, 2º, 3º Ciclo e Sec. 

Formação Árbitros Futsal    

1º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

3º Ciclo e Sec. 

Formação Árbitros Ténis de 
Mesa   

1º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

3º Ciclo e Sec. 

Formação Árbitros Voleibol   

1º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

3º Ciclo e Sec. 

Torneio Voleibol - Sec.   

16 /12 Alunos Educação 
Física 

Sec. 
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Taça do DE - 7º ano - fase 
escola  

• Potenciar as sinergias da comunidade 
educativa;  
• Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento 
 • Fomentar o sentido de pertença ao 
AEMB  
• Promover externamente a imagem do 
agrupamento 
Controlo de Qualidade Do Serviço 
Educativo 
• Promover a cultura de autoavaliação no 
e do agrupamento 
 

- Criativo/Expressivo (A, C, D, J) 

- Crítico /analítico (A, B, C, D, G) 

- Indagador/ Investigador/ 

Sistematizador/ organizador (A, B, C, 

D, F, H, I, J) 

- Respeitador da diferença (A, B, E, F, 

H) 

- Questionador e Comunicador (A, B, 

D, E, F, G, H, I, J) 

- Autoavaliado/ Hetera avaliador 

(transversal às áreas) 

- Participativo/ colaborador/ 

Cooperante/ Responsável/ 

Autónomo (B, C, D, E, F, G, I, J) 

- Cuidador de si e do outro (B, E, F, 

G) 

 

 

2º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

7º ano 

Taça do DE - 7º ano - fase 
distrital  

2º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

7º ano 

Taça do DE - 7º ano - fase 
nacional - 

1º,2º,3º P Alunos Educação 
Física 

7º ano 

Basquetebol 3x3 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Basquetebol Skills 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Megas Inter-turmas   

2º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Corta Mato Distrital 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Corta Mato Nacional 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Megas Distrital 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Megas Nacional 

Durante o 
ano 

Alunos Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Torneio Futsal 2ºCiclo 

2º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

2ºCiclo  

Torneio Futsal 3ºCiclo - 2º 
Período 

2º 
Período 

Alunos Educação 
Física 

3º Ciclo 

Encontros de Basto - 
Caminhada (Fisgas ou estrada 
304)   

17/05 Comunida
de Edu. 

Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

Sarau - Final do ano 
3º 
Período 

Comunida
de Edu. 

Educação 
Física 

2º, 3º Ciclo e Sec. 

O Desporto Escolar é um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono 

escolar 

Recursos: Material de Educação Física           
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Previsão de Custos do Projeto: 1500 euros (transportes, alimentação, prémios e apetrechamento. 

 3. Indicadores de Avaliação  

- Número de participantes em cada atividade; 

- Índice de satisfação – Qualidade da atividade 

 

 

8.9.2. “Projeto de Educação para a Saúde” 

Atividade Tipologia Data de 
realização 

Domínio/ Objetivos operacionais (PE) 
 

As áreas de 
competências 
PASEO 

Destinatário Prof/Ciclos/Disci
plinas 
envolvidas 

Recursos Prvisão 
de custo 
(€) 

“Dia da 
Alimentação” 

Comemoração Outubro Domínio A – Organização e gestão da escola 
 •Fomentar a participação ativa na dinâmica 
do Agrupamento;  
 
Domínio B – Prática pedagógica e resultados 
escolares 
 
•Consolidar os resultados da avaliação interna;  
•Melhorar, de forma sustentada, a qualidade 
do sucesso;  
•Valorizar os resultados sociais da educação;  
•Melhorar o ambiente educativo, potenciando 
o saber estar e o saber ser. 
 
3. Domínio C – Contributo do Agrupamento 
para o envolvimento da comunidade  
   

 Comunidade 
educativa 

Todos os ciclos; 
CEA (1º ciclo, 6º 
e 8º)/EV 
(9ºano)/CN (6º e 
9ºano) 

 200 

Dia Mundial 
de Luta 
Contra a SIDA 

Comemoração
/sensibilização 

dezembro Comunidade 
educativa 

PESES 
Alunos 
Professores de 
CN, EV e CEA 

 50 

Dia de S. 
Valentim 

Comemoração
/sensibilização 

fevereiro Comunidade 
educativa 

PESES 
Alunos 
Educadores 
Professores do 
1º ciclo, EV e 
CEA 

 100 

Dia da Saúde 
e da Nutrição 

Comemoração
/sensibilização 

março Comunidade 
educativa 

PESES 
Alunos 

 50 

Professores responsáveis: Teresa Santos; Odete Miguel; Ana Costa; Maria Emília Martins 

Breve descrição/operacionalização  Projeto de Educação para a Saúde/Educação Sexual em contexto escolar. Educar para a saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de 
conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e 
mental, bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo). 

Promotor Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Dinamizador PESES 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: Todos; Turmas : Todas; nº de alunos: 662 
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 •Orientar a ação educativa para cidadania 
participada;  
•Promover o bem-estar e a saúde da 
comunidade escolar;  
•Otimizar a participação dos alunos em 
projetos;  
•Favorecer as práticas pedagógicas 
diferenciadoras e potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos;  
 
Domínio D – Controlo de qualidade do serviço 
educativo  
 
•Promover a cultura de autoavaliação no e do 
Agrupamento  
 
 

Professores de 
CN, EV e CEA 

Dia Mundial 
sem Tabaco 

Comemoração
/sensibilização 

 
maio 

Comunidade 
educativa 

PESES 
Alunos 
Professores de 
CN, EV e CEA 

 50 

Programa 
PASSE 

Programa Ao longo 
do ano 

Ens. Pré-
escolar/1º 
Ciclo 

PESES 
UCC – Cuidar 
Mondim 
Educadores 
Professores do 
1º ciclo 

  
20 

Projeto SOBE Projeto Ao longo 
do ano 

Ens. Pré-
escolar/1º 
Ciclo 

PESES 
UCC – Cuidar 
Mondim 
Educadores 
Professores do 
1º ciclo 

 20 

Cheques 
dentista 

Programa janeiro Alunos com 7, 
10 e 13 anos 

PESES 
UCC – Cuidar 
Mondim 
Professores 1º 
ciclo 
DT’s 

  
_______ 

Programa 
PRESSE 

Programa Ao longo 
do ano 

1º, 2º, 3º e 
Sec./Todas 

PESES 
UCC – Cuidar 
Mondim 
Professores 

  
_______ 

 

Projeto Escola 
Electrão 

Projeto Ao longo 
do ano 

Comunidade 
educativa 

PESES 
Alunos 
Educadores 
Professores 
Coordenadora 
Projeto Ciência 
Viva 

  
_______ 

Suporte 
Básico de 
Vida(SBV) 

Ação de 
formação 
teórico-prática 

2º/3º 
Período 

9º/CN PESES 
Professores CN 
UCC – Cuidar 

  
_______ 
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Mondim 
Bombeiros 
Voluntários 

Dia da Não 
Violência 

Ação de 
sensibilização 

24  e 25 
outubro 

6ºA, 6ºB e 
6ºC 

PESES 
Professores 
CD/TIC,EMRC 
GNR – Escola 
Segura 

  
_______ 

Internet 
Segura 

Ação de 
sensibilização 

13 
dezembro 

6ºB  PESES 
Professores 
CD/TIC 
GNR – Escola 
Segura 

  
_______ 

Dia 
Internacional 
da Luta 
Contra a 
Discriminação 
Racional 

Ação de 
sensibilização 

9 janeiro 6ºA e  6ºC PESES 
Professores 
CD/TIC, EMRC 
GNR – Escola 
Segura 

  
_______ 

Prevenção 
Rodoviária 

Ação de 
sensibilização 

8, 9 e 15 
de maio 

  6ºA, 6ºB e 
6ºC 

PESES 
Professores 
CD/TIC 
GNR – Escola 
Segura 

  
_______ 

Avaliar os 
estilos de vida 
nos alunos 
(aplicação de 
um inquérito 
“Fantástico” 
aos alunos do 
7º ano; Ações 
de formação 
no âmbito da 
saúde mental 
nas turmas do 
8ºano (com 

 
Projeto 
(iniciado no 
ano letivo 
anterior) 

Ao longo 
do ano 

  Alunos do 7º 
e do 8º ano 

PESES/DT’s do 
7º e 8º anos / 
UCC – Cuidar 
Mondim 
 

________ _______
_ 
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base no 
diagnóstico 
feito através 
da aplicação 
do inquérito 
“Fantástico” 
no ano letivo 
anterior) 
 

 
 

8.9.3.  Clube “Cozinha Divertida” 

Professor responsável: Octávio Mota Pinto 
Breve descrição/operacionalização  A “Cozinha Divertida” consiste num clube de culinária, dirigido aos alunos com medidas adicionais e que pretende desenvolver competências 

básicas na preparação de refeições/ alimentos, contribuindo para aumentar a autonomia dos alunos na área da culinária e a sua independência 
no autossustento enquanto adultos. A atividade é realizada de quinzenalmente, ao longo do ano. 

Promotor Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Dinamizadores/Colaboradores Os professores Octávio Pinto, Justina Maia e Adélia Faia 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: 6º, 7º, 9º, 12º (alunos com medidas adicionais de várias turmas)                                           nº de alunos: 7 

2. Concretização do Clube 

Atividade Domínios (PE) Data 
prevista de 
realização 

Objetivos operacionais (PE) As áreas de competências 
PASEO 

Ciclos/Discipli
nas envolvidas 

Recursos Previsão de custo 
(€) 

Atividades 
relacionadas 
com confeção 
de alimentos. 
 

-Contributo do 
agrupamento para 
o desenvolvimento 
da comunidade; 
-Prática Pedagógica 
e resultados 
escolares. 

 
Ao longo do 
ano 

-Promover o bem-estar e a saúde da 
comunidade escolar; 
-Otimizar a participação dos alunos em 
projetos; 
-Definir ações com os parceiros com 
vista à 
transição para a vida ativa dos alunos 
com necessidades específicas; 
 -Incrementar as práticas de integração 
e inclusão. 

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

-2º, 3º e 
secundário/ 
Educação 
Especial/EV/E
T 

- Refeitório 
escolar;  

- A definir 
quinzenalmente 
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 3. Indicadores de Avaliação  

- De acordo com os critérios definidos no PEI; evolução ao longo das várias sessões. 

 
 

8.9.4. “Atelier D´Artes” 

Professores responsáveis: Bernardete   Barreira 

 

Atividade Metas 
PE 

Público 
Alvo 

Objetivos operacionais (PE) As áreas de competências centradas 
no perfil do aluno à saída da 
escolaridade obrigatória 

Ciclos/Disciplinas 
envolvidas 

Recursos Previsão 
de custo 
(€) 

Articulação de 
conhecimentos com as 
disciplinas de E.V.,E.T. e 
CEA 
(recurso pedagógico na 
realização de atividades 
/exposições na Escola e 
na comunidade) 

M1 -  
 
M2  
 
M3  

 
Alunos e 
comunida
de escolar. 

 
Promover a diversificação de 
respostas face às 
necessidades específicas dos 
alunos; 

Desenvolvimento da criatividade, da 
sensibilidade estética e da                               
autonomia – pensamento-ação. 
 

Educação Visual e 
Educação 
Tecnológica 

Materiais 
reutilizáveis, colas 
tintas, lápis vários, 
marcadores pincéis, 
fios, telas. 

 
50€ 

 3. Indicadores de Avaliação: Preenchimento do relatório de avaliação/reflexão no final de cada período. 

  
 
8.9.5. “Equitação Terapêutica” 

Professor responsável: Octávio Mota Pinto 

Breve descrição/operacionalização  Pretende-se desenvolver a aplicação e consolidação de técnicas aplicadas na lecionação dos conteúdos programáticos das disciplinas de 
Educação Visual e Educação Tecnológica. 
 O Atelier é um espaço onde os alunos são devidamente acompanhados e estimulados na realização dos seus trabalhos, corrigindo sempre os 
desvios na aplicação de técnicas/materiais e o domínio/conhecimento dos mesmos. A sensibilidade estética do espaço e do ambiente, a 
recuperação e reutilização dos materiais e sua preservação, assim como o envolvimento dos alunos nas atividades da Escola são competências 
a desenvolver. 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade do 2ºciclo e terceiro ciclo - Turmas – os alunos de todas as turmas que estejam interessados - nº de alunos a frequentar o 
Atelier será no máximo 6 alunos. 
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Breve descrição/operacionalização  Pretende-se com este projeto o desenvolvimento psicomotor, mais direcionado para necessidades específicas tais como a modulação do 
tónus, da mobilidade articular, do equilíbrio e da coordenação psicológica e cognitiva. O projeto realize-se ao longo do ano letivo 

Promotor Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Dinamizadores/Colaboradores Professores: Octávio Mota Pinto; Escola de Equitação Ricardo Vale 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: 3º 6º, 7º, 9º, 12º (alunos com medidas adicionais de várias turmas) Turmas: várias  nº de alunos: 7 

 
2. Concretização do projeto 

Domínios (PE) Parcerias Destinatários Objetivos operacionais (PE) As áreas de competências 
PASEO 

Ciclos/Disciplinas 
envolvidas 

Recursos Previsão 
de custo 

(€) 

-Contributo do 
agrupamento para o 
desenvolvimento da 
comunidade; 
-Prática Pedagógica e 
resultados escolares. 

Escola de Equitação 
Município de 
Mondim de Basto 

-Alunos que 
beneficiam de medidas 
adicionais de suporte à 
aprendizagem e à 
inclusão. 

-Promover o bem-estar e a 
saúde da comunidade 
escolar; 
-Otimizar a participação dos 
alunos em projetos; 
-Definir ações com os 
parceiros com vista à 
transição para a vida ativa 
dos alunos com 
necessidades específicas; 
 -Incrementar as práticas de 
integração e inclusão. 

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

- Todos os ciclos 
- Educação Especial 

-Transporte  - A 
definir 

 
 3. Indicadores de Avaliação  

- De acordo com os critérios definidos no PEI; evolução ao longo das várias sessões. 

 
 

8.9.6. “A nossa Horta” 

Professores responsável: Manuel Oliveira 
 

Ano letivo: 2022-2023 

Destinatários: Ano de Escolaridade: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Turmas: 1º A, 1º B, 2º C, 2º D, 3º E, 3º F, 4º G, 4ºH   nº de alunos: 150 
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Local: Centro Escolar Oeste 

Descrição do projeto: 
É um projeto que pretende, de uma forma lúdica, prática e experimental, abordar, trabalhar, desenvolver e consolidar conteúdos disciplinares. 
Será criado e preparado um espaço no recinto escolar exterior onde os alunos possam criar uma horta. 

Objetivos: 
Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do sucesso; 

Áreas de competência do PASEO: Todas 

Áreas curriculares envolvidas: Estudo do meio 

Atividades a desenvolver: 
Abordagem ao tema; 
Elaboração do Plano; 
Definição do cronograma; 
Preparação do terreno; 
Plantação de produtos hortícolas; 
Rega e manutenção; 
Observação e registo nas diferentes fases. 

Avaliação do projeto: 
Registos individuais e coletivos 
Registos fotográficos divulgados no site da escola 

 
 

8.9.7.  “A Horta Pedagógica” 

 

Prof responsáveis: Anabela Rodrigues, Ana Teixeira, Emília Gonçalves e Rosa Mota 
 

Ano letivo: 2022-2023 

Destinatários: alunos do pré-escolar 

Local: Jardim de Infância de Vilarinho, Jardim de Infância de Praça-Atei e Jardim de Infância de Mondim.  
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Descrição do projeto 

Este projeto consiste na criação de um espaço dedicado à plantação e sementeira de produtos hortícolas, ervas aromáticas e flores. Onde os professores, crianças e outros 

intervenientes possam questionar-se e pôr em prática técnicas e conhecimentos sobre germinação, crescimento e produção das diferentes culturas. Pretende-se partilhar vivencias, 

tradições e costumes da terra.  

Este projeto tem como objetivo levar as crianças a compreender e a identificar elementos do mundo físico, natural e social. Valorizando o respeito pela natureza e por uma 

alimentação saudável. 

Com este trabalho oferecem-se novas possibilidades de motivação para o gosto pela natureza e a preservação do meio ambiente. 

Objetivos 

• Aumentar o gosto pela natureza. 

• Aperfeiçoar as competências de exploração do meio ambiente; 

• Despertando a curiosidade sobre a natureza. 

• Fomentar o trabalho colaborativo e interajuda 

• Estimular a participação ativa. 
 

Áreas de competência do PASEO 

• Os alunos observam, analisam e discutem ideias processo ou produtos centrando-se em evidencias; 

• Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos experiências formais e informais. 

• Os alunos são responsáveis e estão conscientes de que os seus atos e as suas decisões afetam a sua saúde, o seu bem-estar e o ambiente; 

• Os alunos consciencializam da importância da construção de um futuro sustentável e envolvem-se em projetos de cidadania ativa 
 

Atividades a desenvolver: 

Recolha e germinação de sementes; Plantação de hortícolas, ervas aromáticas e flores. 
Manutenção da horta 
Recolha de produtos 

Avaliação do projeto: 

Registos individuais e coletivos 
Registos fotográficos divulgados no site da escola 

 
 

8.9.8. “Programa da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”. 

 

Professores responsáveis: Anabela Rodrigues, Artur Miguel 
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Breve descrição da atividade Divulgação do papel do Parlamento Europeu nas Instituições da União Europeia.  

Promotor Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal  

Proponente Grupo Disciplinar de Geografia 

Disciplinas envolvidas Geografia  

Metas do PE 1, 2 e 3 

Turmas envolvidas 7º A, B, C; 8º A, B, C; 9º A, B, C; 10º B, C; 11º B, 12º B 

Parcerias Parlamento Europeu, Câmara Municipal de Mondim de Basto 

Custo aproximado do projeto Mais de 150 euros 

Tema Atividades Materiais Lugar Calendário 

Embaixadores juniores  

- Divulgação do projeto e inscrição dos alunos como 

embaixadores juniores - reunião presencial ou online (via 

Google Meet). 

-Papel; 

-Computador. Escola Sede 
Início da implementação do 

projeto. 

“Infopoint” Parlamento Europeu 

(destinado a toda a comunidades 

escolar e educativa) 

- Elaboração de um Inforpoint em suporte informático, 

na forma de página de facebook na qual são divulgadas 

as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 

- Disponibilização de informação por meios digitais para 

serem consultados pelos alunos; 

- Jogos didáticos em suporte informático sobre a União 

Europeia 

- Computador; 

- Acesso à Internet; 

- Folhetos Informativos; 

- Manuais do aluno; 

- Manuais do Professor; 

- Registo de requisições dos 

materiais/livros; 

Escola Sede 

(Biblioteca 

escolar) 

Ao longo do ano  

“Mantem-te informado” 

 

- Os alunos dos diversos ciclos de ensino, nas aulas de CD 

são convidados a visitar o Inforpoint virtual, onde 

consulta informação relativa a temas, pertinentes, da 

atualidade. 

Inforpoint - virtual na página do 

Agrupamento 

Escola Sede Ao longo do ano  

 
 

8.9.9. “GAAF” 

Responsáveis: Psicóloga Sílvia Vieira e Educadora Social Renata  

 

Ano letivo: 2022-2023 

Destinatários: Alunos, Professores, Pais/Encarregados de Educação, Assistentes Técnicos e Operacionais e Comunidade 
 

Local: Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto 
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Descrição do projeto 

 É um plano que consiste em apoiar crianças e jovens e respetivas famílias, na resolução de problemáticas que condicionam o desenvolvimento psicossocial e o desenvolvimento 
escolar 

Objetivos do plano 

- (Re)formular dinâmicas parentais, familiares e sociais 

-Promover condições psicossocial pedagógicas que contribuam para a consolidação do sucesso educativo dos alunos;  

-Promover o desenvolvimento integral da criança e jovem, contribuindo para o seu crescimento harmonioso e global; 

-Apoiar as famílias e alunos nas suas problemáticas bem como dinamizar estratégias de intervenção que colmatem a exclusão social;  

- Estimular uma relação de interação entre os diversos agentes educativos, nomeadamente família. 

Parcerias 

Câmara Municipal de Mondim de Basto, CIM DO AVE, GNR, CFABasto, Centro de Saúde, Bombeiros e PNAlvão 
 

Articulação com os Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

Domínio A: Fomentar a participação ativa na dinâmica do Agrupamento. 

Domínio B: Melhorar, de forma sustentada, a qualidade do sucesso; melhorar as taxas de conclusão do 9º e 12º ano; aumentar a taxa de percursos diretos de sucesso no 9º e 12º 

ano; reduzir de forma sustentada, a taxa de saída precoce; valorizar os resultados sociais da educação; melhorar o ambiente educativo, potenciando o saber estar e o saber ser; 

incrementar as práticas de integração e inclusão; 

Definir ações com os parceiros com vista à transição para a vida ativa dos alunos com necessidades específicas; favorecer as práticas pedagógicas diferenciadoras e potenciadoras 

do sucesso de todos os alunos; 

Domínio C: Orientar a ação educativa para cidadania participada; Promover o bem-estar e a saúde da comunidade escolar; Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade escolar; Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; Promover externamente a imagem do Agrupamento; Reestruturar o Plano de 

Formação do Agrupa mento, de acordo com as áreas prioritárias e de interesse de docentes, não docentes, alunos e pais e encarregados de educação, em articulação com o 

Centro de Formação de Basto e Barroso. 

Domínio D: Promover a cultura de autoavaliação no e do Agrupamento; prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de qualidade. 

Áreas de competência do PASEO 

(B) Informação e Comunicação 
(C) Raciocínio e resolução de problemas 
(D) Pensamento Critico e Pensamento Criativo 
(E) Relacionamento interpessoal 
(F) Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
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(G) Bem-estar, Saúde e Ambiente 
(J) Consciência e Domínio do Corpo 

 

 
 
 

8.9.10. “Mentorias  entre pares” 

Responsáveis: Técnicas GAAF e Adelaide Borges 
 

Destinatários: Alunos 
 

Local: Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto 

Descrição do projeto 

 É um programa que consiste em desenvolver um clima relacional de trabalho positivo que inclua o desenvolvimento global harmonioso das crianças e jovens do agrupamento. A 

ser dinamizado ao longo do ano letivo. 

Articulação com os Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

Domínio C: Orientar a ação educativa para cidadania participada; Promover o bem-estar e a saúde da comunidade escolar; Otimizar a participação dos alunos em projetos; 

Disseminar as práticas pedagógicas inovadoras; Contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional da comunidade escolar; Potenciar as sinergias da comunidade educativa; 

Consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; Fomentar o sentido de pertença ao AEMB; Promover externamente a imagem do Agrupamento; Reestruturar o Plano de 

Formação do Agrupa mento, de acordo com as áreas prioritárias e de interesse de docentes, não docentes, alunos e pais e encarregados de educação, em articulação com o 

Centro de Formação de Basto e Barroso. 

Domínio D: Promover a cultura de autoavaliação no e do Agrupamento; prosseguir com a aplicação do sistema de garantia de qualidade. 

Áreas de competência do PASEO 

(C) Raciocínio e resolução de problemas 

(D) Pensamento Critico e Pensamento Criativo 

(F) Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

(G) Bem-estar, Saúde e Ambiente 

 

8.9.11. “No Poupar está o Ganho”. 

 
Professores responsáveis: Professores de Cidadania e desenvolvimento/ Tecnologia e Comunicação e outros professores das turmas envolvidas  
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Breve descrição/operacionalização  • Promover a educação financeira das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania; 

• Desenvolver hábitos de poupança; 

• Promover o consumo responsável; 

• Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções; 

• Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos seus alunos e desenvolver as 
competências financeiras necessárias à correta tomada de decisão. 

• Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à implementação do projeto. 

Promotor Plano Nacional de Formação Financeira e Ministério da Educação 

Proponente Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto/CIM DO AVE/Município de Mondim de Basto  

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: 5º ano (50 alunos) e 8ºanos (55 alunos) 

Concretização do projeto 

Atividade Domínio
s do PE  

Data 
prevista 
de 
realização 

Público 
Alvo 

Objetivos operacionais (PE) As áreas de competências 
centradas no perfil do aluno à 
saída da escolaridade obrigatória 

Disciplinas 
envolvidas 

Recursos Previsão de 
custo (€) 

Atividades 
realizadas ao 
longo do ano 
propostas pelo 
promotor do 
projeto 

Domínio 
B  

 
Ao longo 
do ano 

 
Alunos do 
1º e 2º 
ciclos 

• Melhorar as taxas de conclusão 
do 9º e 12º ano; 

• Aumentar a taxa de percursos 
diretos de sucesso no 9º e 12º 
ano; 

• Favorecer as práticas 
pedagógicas diferenciadoras e 
potenciadoras do sucesso de 
todos os alunos; 

 

Linguagens e textos  
Informação e Comunicação 
Raciocínio e resolução de 
problemas  
Pensamento crítico e 
pensamento criativo  
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia  
Linguagens e textos  

CD, Tic 
outras 
disciplinas 

  
50€ 

Indicadores de Avaliação  

Participação e envolvimento no projeto e Concretização das atividades 
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8.9.12. Loja Solidária” 

 

Responsáveis: Técnicas do Gabinete de Apoio Aluno e Família 
 
Destinatários: Alunos 
 

Local: Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto 

Descrição do projeto: Consiste em sensibilizar para questões sociais; colmatar a carência ao nível do calçado e do vestuário de algumas famílias, proporcionar a oportunidade 
a outras famílias de doar peças de vestuário e calçado em bom estado. 

Articulação com os Objetivos do PEA 
DOMÍNIO C - Promover o bem-estar e a saúde da comunidade escolar; consolidar a identidade e imagem do Agrupamento; Consolidar a identidade e imagem do 
Agrupamento; promover externamente a imagem do Agrupamento 

Áreas de competência do PASEO: E) Relacionamento interpessoal  

 

 

8.9.13. Clube “Proteção Civil” 

 
Professor responsável:  Carlos Macedo 

Breve 
descrição/operacionalização  

O Clube de Proteção Civil pretende envolver e formar alunos/turmas que assumirão o compromisso de ocuparem o cargo de 
Delegados de Proteção Civil Escolar e disseminarem os conhecimentos pela comunidade educativa. 

• Sensibilizar alunos para a proteção civil; 

• Conhecer protagonistas e intervenientes; 

• Identificar riscos naturais, tecnológicos e mistos; 

• Adquirir hábitos de segurança; 

• Desenvolver competências no âmbito da proteção civil; 

• Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência; 

• Construir comunidades mais resilientes. 

Promotor Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Dinamizador Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 
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Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: Todos Turmas Todas Nº de alunos: Todos 

1. Concretização do Clube 
Atividade Tipologia Data de 

realização 
Domínio/ 
Objetivos 
operacionais 
(PE) 
 

As áreas de 
competência
s PASEO 

Destinatário Prof/Ciclos/Disci
plinas envolvidas. 
 

Recursos Previsão 
de custo 
(€) 

Medidas de Autoproteção na Escola b) 
C) 

 
9 de novembro 

Domínio A 
Domínio C 

B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

10ºC,11ºC 
12ºC 

Professores do 
ensino profissional 

Auditório, Sala 
de aula 

0 

Prevenção em casa b) 
C) 

Dezembro Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Auditório, Sala 
de aula 

0 

Simulacro c) Dezembro Domínio A 
Domínio C 

Toda a 
comunidade 
educativa 

Toda a comunidade 
educativa 

Espaços 
exteriores dos 
estabelecimen
tos escolares 

0 

Suporte Básico de Vida 
- Mass Training 

b) 
C) 

Janeiro Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Pavilhão 
Gimnodesport
ivo 

0 

Segurança em casa e na escola b) 
C) 

Fevereiro Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Auditório, Sala 
de aula 

0 

Utilização e extintores e 
mangueiras 

b) 
C) 

Março Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Espaços 
exteriores 

0 

Semana da Proteção Civil b) 
C) 

Março Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Auditório, 
Espaços 
exteriores 

0 

Prevenção de/contra incêndios 
rurais 

b) 
C) 

Abril Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Auditório, Sala 
de aula 

0 

Visita CMA Vila Real/Mirandela C) 
D) 

Maio Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

5ºC, 7ºC, 10ºC Autocarro 
Município 

0 

Vespa Velutina b) 
C) 

Junho Domínio A 
Domínio C 

Todos os 
alunos 

2º, 3º ciclos e 
Secundário 

Auditório, Sala 
de aula 

0 

 Parcerias: Serviço Municipal de proteção Civil, GNR, Bombeiros, ICNF, INEM, Centro de Saúde 
a) visita de estudo (Ver regulamento das visitas) b) palestra, conferência, colóquio, ação individual de sensibilização; c) ação ou sessão de formação teórica ou prática/experimental em qualquer domínio (workshops...); 

d) exposição ou mostra; e) atividade artística (teatro, dança, performance...); f) concurso; g) atividade desportiva; h) comemorações ou festas tradicionais; i) blogues, sites, webinares, etc.; j) feiras, campanhas, semanas 

evocativas; 
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8.9.14. Clube “Ciência Viva” 

  
Professora responsável: Carla Cordeiro 
 
Breve 
descrição/operacionalização  

Clube Ciência Viva com o  tema de projeto “Juntos fazemos Ciência”, tem como base de sustentação o colmatar as falhas e ausências de 
competências e capacidades no âmbito da Literacia Científica e Tecnológica dos alunos não apenas ao nível de saberes académicos e 
cientificamente comprovados, mas também ao nível da capacidade de recolha de informação, análise e tirada de conclusões nos diversos 
momentos e situações do quotidiano que preenchem a vida de qualquer aluno, promovendo o espírito crítico, a criatividade e o respeito pela 
opinião de terceiros. 

Promotor Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Dinamizador Clube Ciência Viva 

Alunos envolvidos   Ano de Escolaridade: Todos; Turmas: Todas; nº de alunos: 671 

2. Concretização do projeto 
 
Atividade Tipologia Data de 

realização 
Domínio/ Objetivos 
operacionais (PE) 
 

As áreas de 
competências 
PASEO 

Destinatário Prof/Ciclos/Disciplinas envolvidas Previsão de 
custo (€) 

“Oficinas de 

Ciências” 

 

oficina Ao longo 
do ano 
letivo 
 

Colmatar uma lacuna deixada 
pelo ensino à distância nas 
disciplinas de Ciências Naturais 
e Físico-Química e desenvolver 
as competências de indagador, 
investigador, espírito crítico e 
criativo. 
Domínio  B e C 

C, D e E Alunos 5.º ano, 
6.º e 8.º ano 

Professores do 2º ciclo, de CN e Mat 
Professores de CN e FQ do 8º ano 

 

“Dia das 

Ciências” 

 

d) e g) Dia do 
Agrupame
nto 

Envolver a comunidade numa 
mostra do trabalho que se 
realiza no âmbito deste 
conjunto de disciplinas.  
Domínio  B e C 

B, C, D E, F e G Comunidade 
Educativa 

Professores de 
CN/Mat/FQ/TIC 
2º, 3º e Sec. 

 

Roteiros 

Geológicos no 

Parque Natural 

a) 2ºP Pretende-se criar um espaço 
para conhecer parte da 
geologia da região numa 
observação direta de 
acontecimentos geológicos 

B, C, E, G e H Alunos do 10º e 
11º ano de 
Ciências e 
Tecnologias 

Clube Ciência Viva 
Professores e alunos de CN em 
colaboração com docentes da UTAD 

270€ 
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do Alvão 

 

que, por vezes, são tão 
abstratos quando apenas 
estudados em sala de aula. Ao 
mesmo tempo constituirão 
momentos de 
consciencialização para a 
riqueza e necessidade de 
conservação do património 
geológico, ecológico e 
ambiental.  
Domínio  B e C 

“Sessões de 
astronomia” 

 

b) Dia do 
Agrupame
nto 

Observar os astros visíveis, a 
olho nu e recorrendo ao 
telescópio, no nosso sistema 
solar, em contexto 
familiar/comunidade 
educativa 
Domínio  B e C 

B, C e E Comunidade 
Educativa 

Clube Ciência Viva 
Professores de FQ 

340€ 

“O Charco 
ecológico – 

Tanque com 
Vida” 

c) Ao longo 
do ano 

Pretende-se consciencializar a 
comunidade educativa para a 
sua preservação, conservação 
da biodiversidade local, bem 
como sensibilizar para a 
proteção do Ambiente e 
tomada de decisões para um 
futuro sustentável. 
Domínio  B e C 

D, E, G e H Alunos 8º ano Clube Ciência Viva 
Professores de CN e FQ e alunos de 8º ano 

930€ 

“Modelação e 

Impressão 3D” 

 

e) Ao longo 
do ano 

Pretende-se 
promover/desenvolver 
atividades de modelação e 
impressão 3D 
Domínio  B e C 

B Alunos do 2.º e 
3.º ciclos. 

Clube Ciência Viva 
Professores de TIC e Centro de Ciência 
Viva de Guimarães 

300€ 

“O outro lado 
da 
Matemática... 
Palestras/Semi
nários” 
 

b) Dia do 
Agrupame
nto 

Palestra sobre Matemática, 
com uma abordagem diferente 
da Matemática de sala de aula, 
já que fala de uma Matemática 
divertida e com magia 
Domínio B e C 

C, D e E Alunos de 3º Ciclo 
e Secundário 

Professores de Mat 400€ 
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“Workshops/S

eminários/pale

stras” 

 

b) e c) Ao longo 
do ano 

Contará com a colaboração 
dos parceiros anteriormente 
identificados e/ou oradores 
destacados que desenvolvam 
investigação em diferentes 
áreas de interesse  
Domínio B e C 

 Docentes e/ou 
comunidade em 
geral  
 

Clube Ciência Viva 600€ 

“Workshop 

Origami/Tangr

an” 

 

c) Dia do 
Agrupame
nto 

Proporcionar aos alunos 
saberes desta arte japonesa, 
conhecer a simbologia das 
figuras do origami, divulgar a 
arte de dobrar papel e 
articular conhecimentos 
matemáticos. 

Domínio B e C 

C, D e E 
 
 
 

 

Alunos do 2ºciclo Professores de Mat 300€ 

“Visita de 

estudo ao 

Museu de 

geologia da 

UTAD” 

 

a) 2ºP Contactar com todo o tipo de 

rochas e minerais, bem como, 

experienciarem num 

laboratório de Geologia a 

construção e observação de 

lâminas delgadas 

Domínio B e C 

C, E, G e H Alunos do 7º, 11º 
e 12º ano de 
Ciências e 
Tecnologias 

Clube Ciência Viva 
Professores de CN 

440€ 

“Visita de 

estudo ao 

Museu do 

Carro elétrico - 

Porto” 

 

a) 3º P A coleção do Museu do Carro 

Elétrico (MCE) oferece 

potencialidades para aplicar 

conteúdos das diversas 

disciplinas do 9ºano a novas 

situações. 

Domínio B e C 

C, E, F e G Alunos do 9º ano Clube Ciência Viva 
DT de 9º ano  
 

464€ 

“Visita de 

estudo ao 

Centro de 

Ciência Viva de 

a) 2º P Terão oportunidade de visitar 

o Centro de Ciência Viva de 

Guimarães, com o objetivo de 

trabalhar a poluição e as 

formas de a minimizar 

C, E, G e H Alunos do 5º, 6º e 
8º ano 

Clube Ciência Viva 
DT de 8º ano 

1280€ 
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Guimarães”  Domínio B e C 

 

 

 

8.10. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 
As AEC são programadas em parceria com o Município de Mondim de Basto, entidade Promotora das AEC e entidades parceiras que implementam as AEC 

na Escola Básica de Mondim de Basto Oeste e Escola Básica de Vilarinho. 

Estas atividades funcionam em regra no horário das 16.00h às 17.00h, ocorrendo flexibilização da componente curricular duas vezes por semana, no 

período da manhã.  

As AEC desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas, em conformidade com o calendário escolar aprovado pelo 

órgão de gestão. 

Domínios Designação 
Atividade 

Destinatários Duração  Objetivos Dinamização Instalações/equipamentos/
materiais 

Projeto Educativo 
 

Tecnológico Programação 
Informática 

1º, 2º, 3º e 4º 
ano 

1 tempo 
semanal de 
60m  

- Realizar múltiplas 
situações lúdicas, 
formativas e 
culturais, que 
despertem a 
imaginação e a 
criatividade, nos 
domínios 
artísticos, 
tecnológico, 
desportivo e 
aprendizagem da 
língua inglesa   
 

 

Técnicos 
contratados pela 
autarquia 
com habilitação 
profissional ou 
especializada 
adequada às 
atividades e ao 
escalão etário do 
público-alvo. 

- Deverão ser adequados ao 
número de crianças, à sua faixa 
etária, à natureza da atividade 
e garantir a sua acessibilidade.  

 

Objetivos gerais do 
PE 

Artístico Expressões 
Artísticas 
teatro/música) 

1º, 2º, 3º e 4º 
ano 

1 tempo 
semanal de 
60m  

Desportivo Atividade Física 
e Desportiva 

1º e 2º ano 
 

1 tempo 
semanal de 
60m 

3º e 4º ano 2 tempos 
semanais de 
60m (120m) 

Aprendizagem 
da Língua 
Inglesa 

Inglês 1º e 2º ano 1 tempo 
semanal de 
60m  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO  

Parecer favorável  
 

02/11/2022  

A presidente do Conselho Pedagógico  

___________________________________ 

(Isabel Coutinho) 
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Anexo 
 

Distribuição das Visitas de Estudo ao longo do ano 
Visitas/ 

Localidades 

Data Pré-

Esc

olar 

1º 

Cic

lo 

2º Ciclo 3º Ciclo Sec 

5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

“AvePark e 

Leica” - 

Guimarães e 

Famalicão 

07/12                    x   x   x 

“Arte Cristã” 

– Braga 
Jan                  x x x       

“Serra de Aire 

e Candeeiros” 
23 e 

24/02 
                    x      

“Sinagoga do 

Porto” 
Fev         x x x                

“Caminhada 

Rosa”- Levada 

de Piscaredo 

08/03                    x       

Visita à 

Exposição 

“Feminino, 

uma história 

ficcionada” - 

Amarante 

2º P                  x         

“Visita de 
estudo ao 
Museu de 
geologia da 
UTAD” 

2º P         x x x          x x  x   

“Visita de 
estudo ao 
Centro de 
Ciência Viva de 
Guimarães”  

2ºP   x x x x x x    x x x             

“Cabeceiras 

de Basto e 

Arco de 

Baúlhe” 

26/04      x x x                   

“Nau 

Quinhentista, 

Alfândega 

Régia e Casa 

da Ciência 

Viva” – Vila 

do Conde 

03/05   x x x                      

“IX Encontro 
dos alunos de 
EMRC da 
Diocese de Vila 

Real” - Ribeira 

de Pena 

12/05            x x x             
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Alunos do 7º, 11º e 12º ano de Ciências e Tecnologias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“XXI encontro 

nacional de 

EMRC do 

1°ciclo” - 

Fátima 

26/05  4G, 

4H 

e 

VA 

                        

“Acampament

o” Parque de 

campismo de 

Belinho - 

Esposende** 

09 a 

11 /06 
  

 

            x x x x x x x x x x  x 

“Quinta da 

Aveleda” 
21/06                    x       

“Escola 

Superior de 

Biotecnologia 

da UCP-

Porto” 

3º P                     x x x    

“Visita de 
estudo ao 
Museu do 
Carro elétrico - 
Porto” 

3º P               x x x          

“Ao Conselho” Ao 

longo 

do 

ano 

                  x   x   x  


