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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

 
 
Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a qua-
lidade da formação oferecida 
aos alunos prevenindo o 
insucesso e o abandono 

 

 
 
Promover a 
articulação entre 
o Centro de 
Recursos e as 
propostas 
curriculares 
 
 

Happy-hour 

(Reunião com os 
diversos 
Coordenadores) 

 
 
Centro de 
Recursos  Poeta 
José Fanha 

Coordenadores de 
Departamento, 
ACND, DT, TIC e 
Presidente do 
Conselho Executivo 

Coordenadora e equipa Setembro 

 
Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 
Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a qua-
lidade da formação oferecida 
aos alunos prevenindo o 
insucesso e o abandono 
escolar 

Motivar para a 
frequência do 
Centro de 
Recursos 

Formar os 
utilizadores 

Centragem 

(Formação de alunos 
para a utilização da 
biblioteca) 

Centro de 
Recursos 

Alunos 5.º ano Coordenadora e funcionária Setembro 

. Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

. Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 

Optimizar as relações entre a 
escola e a comunidade 
educativa. 

 

Criar um registo 
das actividades 
de dinamização 
das BE do 
Agrupamento 
Valorizar as 
Bibliotecas 
Escolares perante 
a comunidade 
educativa 

Exposição itinerante 
alusiva a actividades 
desenvolvidas pelas 
diversas BE’s do 
Agrupamento  
subordinadas ao tema 
“Literacia e 
aprendizagem na BE” 

Escolas com 
Biblioteca 
Escolar integrada 
na RBE e 
Biblioteca 
Municipal da 
Venda do 
Pinheiro 

Comunidade 
educativa 
(culminará na BP) 

Grupo de Trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas 
Venda do 
Pinheiro+Professora Sandra 
António 

Outubro (Mês Internacional das 
BE’s) e Novembro 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

Assinalar o Dia 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 
Divulgar as 
“memórias” do CR 

Projecção de fotos 
referentes a diversas 
actividades realizadas 
no CR 

Átrio da escola 
E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Coordenadora 27/10/08 (Dia BE) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Assinalar o Dia 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 
Promover a 
formação de 
utilizadores 
Incentivar a 
utilização do CR 

Peddyrecursos: 
actividade lúdica no 
CR 

Centro de 
Recursos Poeta 
José Fanha 

Alunos Coordenadora e funcionária 27/10/08 (Dia BE) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saber-
fazer” 

 

.Assinalar o Dia 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 
. Incentivar a 
utilização do CR 

Mural: O que ficaria 
diferente na minha 
escola se o CR 
encerrasse? (átrio da 
escola) 

Átrio da escola 
E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Equipa de coordenação 27/10/08 (Dia BE) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 
. Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

 

. Assinalar o Dia 
Internacional das 
Bibliotecas 
Escolares 
. Incentivar a 
utilização do CR 

Exposição fotográfica 
“Apanhados no CR” 
(professores) 

Átrio da escola 
E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Equipa de coordenação 27/10/08 (Dia BE)- início (1 

mês) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

. Estimular o gosto pela leitura 

. Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saber-fazer 

. Promover a 
leitura 
.Assinalar o dia 
Internacional da 
Biblioteca Escolar 
. Valorizar a figura 
do patrono 

Encontro com o 
patrono (poeta José 
Fanha) 

Centro de 
Recursos 

Comunidade 
escolar 

Coordenadora e poeta José 
Fanha 27/10/08 (Dia BE) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

. Promover a Cidadania 
Global como dimensão 
transversal em todos os ciclos 
e nível de ensino 

. Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e sabe-
rfazer” 

Motivar para a 
frequência do 
Centro de 
Recursos 

Lançamento do 
projecto alunos-
monitores Escola E.B. 2, 3 Alunos Coordenadora e funcionária 27/10/08 (Dia BE) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Promover a Cidadania Global 
como dimensão transversal 
em todos os ciclos e nível de 
ensino 

Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saberfazer”; 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

Envolver a 
comunidade 
escolar na 
dinamização de 
actividades no 
Centro de 
Recursos 
Dinamizar 
actividades que 
vão ao encontro 
das necessidades 
e preferências 
dos utilizadores 
Promover a 
utilização do CR 
 

Lançamento do 
projecto “Bolsa de 
ideias” Escola E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Voluntários e coordenadora 05/12/08 (Dia do voluntariado) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 

 

Motivar para a 
leitura 
Promover o 
interesse pela 
escrita criativa 

Concurso literário “Ler 
para Ser” Civilização 
Editores+PNL Escola E.B. 2, 3 Todas as turmas 

Professores de Língua 
Portuguesa, coordenadora e 
professora Paula Frade (júri) 

Até 10 de Dezembro 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Optimizar as relações entre a 
escola e a comunidade 
educativa 

 

Angariar fundos 
para o Centro de 
Recursos 

Edição  e venda de 
garrafas poéticas 
natalícias Escola E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Equipa de coordenação Mês de Dezembro 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 
Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono Escolar 

Estimular o gosto pela leitura; 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Divulgar 
informações 
relativas à 
organização e 
gestão do Centro 
de Recursos 
Incentivar a 
utilização do CR 
Promover a leitura 
Facilitar o acesso 
à informação 

Lançamento do sítio 
do CR Escola E.B. 2, 3 

Comunidade 
escolar Equipa de coordenação 1.º período 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

 

 

Promover a leitura 
Proporcionar um 
momentos de 
reflexão pessoal 

Apresentação do 
álbum Eu espero, de 
Davide Cali e Serge 
Bloch 

 

CR 

Alunos de ambos os 
ciclos,  mediante 
requisição dos 
professores 

Coordenadora e funcionária Ao longo do 1.º período 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 
Livro de opinião 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

 

 

Formar os 
utilizadores 
 

Peddyrecursos pelo 
labirinto da 
informação: 

Sessões de trabalho 
no CR 

CR 

Alunos de ambos os 
ciclos,  mediante 
requisição dos 
professores 

Coordenadora e funcionária 1.º e 2.º período 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

 

 

Formar os 
utilizadores 
 

Há páginas tantas… 
Actividade de 
avaliação de páginas 
web 

Sala 8 

Alunos de ambos os 
ciclos, mediante 
requisição dos 
professores 

Coordenadora 1.º e 2.º período 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 

Estimular o gosto pela leitura 
Promover o diálogo da escola 
com a família, 
consciencializando os 
encarregados de 

educação para o papel que 
lhes cabe na vida escolar 
Optimizar as relações entre a 
escola e a comunidade 

Promover a leitura 
Valorizar a 
Biblioteca Escolar 
perante a 
comunidade 
educativa 

Sessão de formação 
acerca de promoção da 
leitura para  E.E´s CR 

Encarregados de 
Educação 

Coordenadora+Representante 
da Associação de 
Encarregados de Educação 

2.º período (data a determinar) 

Livro de opinião 
Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 
 
 

Promover a Cidadania Global 
como dimensão transversal 
em todos os ciclos e nível 

de ensino 
Estimular o gosto pela leitura 

Promover a leitura 
 

Comunidade de 
leitores CR Alunos (2.º ciclo) Coordenadora 2.º período (5 sessões) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 
Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

 

Motivar para a 
leitura 
Promover o 
interesse pela 
escrita criativa 

Encontro com a 
escritora Luísa Ducla 
Soares CR Alunos Coordenadora+Professores 

de Língua Portuguesa 16/02 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 

Estimular o gosto pela leitura 
Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

 

Motivar para  a 
leitura 
Valorizar o 
trabalho realizado 
pelos alunos 

Apresentação de 
trabalhos realizados 
pelos alunos no âmbito 
do PNL 

Átrio da escola e 
CR 

Alunos e 
professores 

Alunos e professores de 
Língua Portuguesa 1.ª semana de Março 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 

Promover a articulação 
vertical entre os vários níveis 
de ensino, como também a 
articulação horizontal entre as 
diferentes áreas curriculares 

Motivar para 
leitura 
Estimular o gosto 
pela recriação do 
ptrimónion oral 
Proporcionar o 
desenvolvimento 
da competência 
oral 

Estafeta de contos Diferentes 
escolas do 
Agrupamento 

Agrupamento 

Grupo de Trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas 
Venda do 
Pinheiro+Professores 
envolvidos+Departamento de 
Línguas 

02/03 (início) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 

de relacionamento 
interpessoal 

Estimular o gosto pela leitura 

Motivar para 
leitura 
Assinalar o Dia da 
Mulher 

Comemoração do Dia 
da Mulher: Leituras no 
feminino CR 

Comunidade 
escolar (pessoal 
não docente) 

Equipa de coordenação 05/03 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 

Promover a articulação 
vertical entre os vários níveis 
de ensino, como também a 

articulação horizontal entre as 
diferentes áreas curriculares 

Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

Sensibilizar para 
a adesão aos 
ritmos, 
sonoridades e 
universo dos 
textos poéticos 

Celebrar o Dia da 
Poesia 

Maratona da Poesia CR Agrupamento 

Grupo de Trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas 
Venda do 
Pinheiro+Professores 
envolvidos 

24 de Março 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

Estimular o gosto 
pela arte 

Encontro acerca de 
ilustração CR 2 turmas Coordenadora+Departamento 

de Expressões+ convidado 3.º período 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

Motivar para a 
leitura 

Angariar fundos 
para o Centro de 
Recursos 

 

Feira do Livro CR 
Comunidade 
escolar 

Equipa de 
coordenação+Departamento 
de Línguas 

21,22 e 23 de Abril 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 
Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saber-
fazer” 

Motivar para a 
leitura 

Incentivar o 
desenvolvimento 
de uma 
consciência crítica 

Exposição “Livros  
proibidos” Átrio da escola 

Comunidade 
escolar 

Equipa de 
coordenação+Departamento  
de Ciências Sociais (História) 

Início 21 de Abril 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 
 

Promover a articulação 
vertical entre os vários níveis 
de ensino, como também a 
articulação horizontal entre as 
diferentes áreas curriculares 

 

Motivar para a 
leitura 

 

Um livro ao lanche: 
paragem simbólica 
para a leitura (Dia 
Mundial do Livro) 

Diversas escolas 
do Agrupamento 

Comunidade 
escolar do 
Agrupamento 

Grupo de Trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas 
Venda do Pinheiro 

23 de Abril 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Optimizar os recursos e 
respostas a dar aos alunos ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 
3/2008 num quadro de 
equidade educativa e social 

 

Motivar para a 
leitura 

Angariar fundos p 
ara o Centro de 
Recursos 

Feira do livro usado Recinto da Feira 
Comunidade 
escolar Equipa de coordenação Feira escolar (Junho) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 



    

 

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES                                                                                                                                            ANO LECTIVO 2008/2009 
 

 

Centro de Recursos Poeta José Fanha / Escola E.B. 2, 3 da Venda do Pinheiro  10 

   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Optimizar os recursos e 
respostas a dar aos alunos ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 
3/2008 num quadro de 
equidade educativa e social 

Promover a Cidadania Global 
como dimensão transversal 
em todos os ciclos e nível de 
ensino 

Angariar fundos 
para o CR 
Facilitar a 
aquisição de 
manuais a um 
preço mais 
reduzido 
Incentivar o 
aproveitamento e 
preservação de 
materiais 

Venda de manuais 
usados Átrio da escola 

Comunidade 
escolar Coordenadora e funcionária Julho (dias das matrículas) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem; 
Criar um ambiente escolar 
harmonioso dando especial 
relevo às atitudes assertivas 
de relacionamento 
interpessoal 

Estimular o gosto 
pela recriação do 
património 
literário oral 

Participação na 
“Estafeta de contos 
Palavras Andarilhas”+ 
oficina de escrita 
criativa a propósito do 
livro “A cavalo no 
tempo” 

CR 

1 turma (a 
seleccionar, 
mediante o dia da 
actividade) 

Equipa de coordenação 
(professoras Jacqueline 
Duarte e Maria João Silvestre) 

09 de Dezembro 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Promover a formação de 
acordo com as necessidades 
detectadas 

Partilhar recursos 
para 
enriquecimento 
das actividades 
desenvolvidas. 

Valorizar a 
Biblioteca Escolar  
também como 
espaço de 
Formação, 
perante toda a 
Comunidade 
Educativa. 

 

“Convidado por um 
dia”: “mini-estágio” de 
cada coordenadora 
noutra BE do 
Agrupamento 

Diversas BE´s do 
Agrupamento 

Coordenadoras 

 

Grupo de trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento 

Ao longo do ano 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura; 
Optimizar os recursos e 
respostas a dar aos alunos ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 
3/2008 num quadro de 
equidade educativa e social 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

Promover a leitura 
de jornais diários 

Incentivar o 
interesse pela 
actualidade 
informativa 

Reutilizar os 
periódicos 

 

“Notícias cor-de-rosa”: 
Painel com selecção 
de notícias positivas 
da semana retiradas 
dos jornais A Bola e 
Diário de Notícias 

CR 
Comunidade 
escolar 

Alunos do “Projecto Passo a 
Passo” 

Ao longo do ano 
(semanalmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Estimular o gosto pela leitura 
Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

 

Motivar para a 
leitura 

Incentivar a 
consulta do fundo 
documental 

Bibliolovers 

Recomendação mensal 
de um livro do fundo 
do Centro de Recursos 

CR  e  
divulgação nos 
painéis 
informativos do 
CR 

Comunidade 
escolar 

Equipa de coordenação + 
elementos da comunidade 
convidados 

Ao longo do ano 
(mensalmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura; 
Optimizar os recursos e 
respostas a dar aos alunos ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 
3/2008 num quadro de 
equidade educativa e social 

Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem 

Promover a leitura 
de revistas 

Incentivar o 
interesse pela 
actualidade 
informativa 

Reutilizar os 
periódicos 

“Em revista”: Painel 
mensal com selecção 
de notícias retiradas 
das revistas do CR 

Painel 
Ìnformativo à 
saída do CR 

Comunidade 
escolar Professor Marco Amaro Ao longo do ano 

(mensalmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Formar os 
utilizadores 

Perdidos na Net: 
disponibilização do 
tutorial no blogue do 
CR e realização da 
actividade em aula 

sala 8 e sítio do 
CR 

Alunos de ambos os 
ciclos,  mediante 
requisição dos 
professores 

Professor Fernando Lopes 
(equipa de coordenação) Ao longo do ano 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

Documento a 
preencher pelos 
professores 
acompanhantes com 
o levantamento da 
opinião dos alunos 

Promover a Cidadania Global 
como dimensão transversal 
em todos os ciclos e nível de 
ensino 

Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saber-fazer 

Estimular o 
espírito crítico e a 
participação 
cívica 

 

As vossas sugestões / 
As nossas respostas 

Cartaz com as 
sugestões 
apresentadas e 
respectivas respostas 

Painéis 
informativos do 
CR 

Comunidade 
escolar Coordenadora Ao longo do ano 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Estimular o gosto pela leitura 

 

Incentivar a 
consulta do fundo 
documental 

SOS Disciplinas: 
selecção e divulgação 
de suportes referentes 
a diferentes disciplinas 

CR 
Alunos e 
professores 

Coordenadora, 
coordenadores de 
Departamento e 
representantes de disciplina 

Ao longo do ano 
(quinzenalmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Desenvolver valores sociais 
consentâneos com o “saber-
ser, saber-estar e saber-fazer 

Orientar a leitura 
de recursos 
electrónicos de 
referência 
Promover o 
espírito crítico e 
de participação 

Concurso Sítio do Mês 
CR  e divulgação 
nos diferentes 
painéis 
informativos do 
CR 

Alunos Equipa de coordenação Ao longo do ano 
(mensalmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 
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   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Motivar para  a 
leitura 
Valorizar o 
trabalho 
realizados pelos  
alunos 

Concursos literários a 
realizar ao longo do 
ano Escola E.B. 2,3 

Comunidade 
escolar Equipa de coordenação Ao longo do ano 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Promover a articulação 
vertical entre os vários níveis 
de ensino, como também a 

articulação horizontal entre as 
diferentes áreas curriculares 
Optimizar as relações entre a 
escola e a comunidade 
Contribuir para a igualdade de 
oportunidades e para o 
sucesso da aprendizagem; 

Divulgar 
informações 
relativas à 
organização e 
gestão do Centro 
de Recursos 

Proporcionar a 
formação de 
utilizadores 

Assegurar a 
elaboração trimestral 
do suplemento do 
jornal “Pontos nos iii” 

Escola E.B.2,3 
Comunidade 
escolar 

Equipa de coordenação, com 
a participação do Grupo de 
Trabalho das B bliotecas 
Escolares do Agrupamento 

Ao longo do ano 

(trimestralmente) 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

Promover a aquisição e o 
progressivo domínio das 
competências de informação 
e de Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Criar condições que permitam 
melhorar o processo de 
ensino/aprendizagem, a 
qualidade da formação 
oferecida aos alunos 
prevenindo o insucesso e o 
abandono escolar 

Promover a 
aquisição de 
competências de 
informação 

Apresentação de uma 
proposta de guião de 
pesquisa de 
informação 

Escola E.B.2,3 
Comunidade 
escolar 

Grupo de trabalho das 
B bliotecas Escolares do 
Agrupamento 

Data a determinar 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 



    

 

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES                                                                                                                                            ANO LECTIVO 2008/2009 
 

 

Centro de Recursos Poeta José Fanha / Escola E.B. 2, 3 da Venda do Pinheiro  15 

   OBJECTIVOS 
ACTIVIDADES LOCAL PÚBLICO-

ALVO RECURSOS CALENDARIZAÇÃO AVALIAÇÃO PEA ESPECÍFICOS 

Estimular o gosto pela leitura 
Optimizar os recursos e 
respostas a dar aos alunos ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 
3/2008 num quadro de 
equidade educativa e social 

Angariar fundos 
para o Centro de 
Recursos 

Promover a 
literacia numérica 

 

Edição de um livro Escola E.B.2,3 
Comunidade 
escolar 

Equipa de coordenação, 
professores Artur Coelho e 
Paula Frade 

Data a determinar 

Documento de 
avaliação aprovado 
pelo Conselho 
Pedagógico 

 

 
 
 
 
 


