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SUMÁRIO 
 

 Plano Anual de Atividades (doravante PAA) é um instrumento de gestão organizacional de 

planeamento que integra conjunto de ações (atividades e projetos), a desenvolver num determinado 

período temporal, com finalidades, intencionalidade, objetivos, indicadores e metas, meios e recursos 

a afetar com vista à prossecução dos objetivos estabelecidos no Projeto Educativo do AEL.  

Trata-se de um documento que serve de planeamento, onde se assumem compromissos e se partilha 

a informação da comunidade educativa, permitindo que os diferentes atores educativos desenvolvam 

atividades de modo articulado, evitando a sobreposição de iniciativas, a sobrecarga, o desperdício de 

recursos, favorecendo um trabalho cada vez mais cooperativo e integrado.  

A elaboração do PAA decorre do estatuído no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 224/2009 de 11 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. Além das 

atividades e dos projetos descritos neste documento, existem ainda outras ações mais particulares, 

desenvolvidas no âmbito de cada turma, que constam dos respetivos Planos de Trabalho de Turma 

(PTT). 

Na elaboração do PAA presidem os referenciais do Projeto Educativo do Agrupamento, para o triénio 

2019-2021 (PEA), as aprendizagens essenciais, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, 

as orientações para a autonomia e flexibilização curricular e para a educação para a cidadania, bem 

como as parcerias existentes que concorrem para o enriquecimento curricular ou para apoiar as 

famílias em horário pós-escolar.  

No presente ano, também a situação de pandemia da COVID-19 e as normas de prevenção do 

contágio foram um aspeto considerado, podendo vir a existir alterações às atividades que foram 

propostas e aprovadas neste Plano.  

 

Figura 1 – Oficina das Ciências Experimentais no 1º ciclo 

O ano escolar 2020-2021 será um período de desenvolvimento e de consolidação do trabalho iniciado 

no quadriénio de gestão 2018-2022. É frequente nas organizações de grande dimensão, como é o 

caso do AEL, com mais de 2000 alunos e 350 trabalhadores, e mais de 80 parceiros educativos, 

existir a tendência natural para a dispersão em diversos projetos e atividades, fruto dos interesses de 

determinados grupos, pessoas ou entidades. Porém, os alicerces de todas a ação educativa e de 
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gestão organizacional devem ser os princípios e metas do Projeto Educativo, a partir do qual deve 

fazer-se a triagem e uma priorização adequada de todo o trabalho. Também a análise das 

informações resultante dos Relatórios de Autoavaliação e de outros instrumentos de monitorização 

da atividade das escolas (inquéritos, InfoEscolas; orientações do ME; etc.) ajudam a definir as 

prioridades de intervenção. 

Com base no trabalho feito e avaliado, nas oportunidades emergentes e na necessidade de trabalhar 

para a concretização das metas do PEA, assumem-se como áreas estratégicas para o ano escolar 

2020-2021 as seguintes: 

▪ Funcionamento seguro das escolas e jardins de infância, respeitando as normas de 

segurança e as recomendações da DGS para o combate à propagação da pandemia COVID-

19; 

▪ Alargamento da autonomia e flexibilização curricular e da educação para a cidadania aos 3º, 

9º, 12º anos;  

▪ Promoção do trabalho experimental, da articulação curricular e na inovação pedagógica; 

▪ Melhoria dos critérios de avaliação e de desempenho dos alunos; 

▪ Melhoria dos resultados escolares e redução da indisciplina; 

▪ Concretização dos projetos para o combate ao insucesso, para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais, para a inovação, para a cidadania e para a qualidade;  

▪ Reforço da ação das lideranças intermédias e dos coordenadores dos grupos de trabalho; 

▪ Maior participação e envolvimento dos pais e alunos na vida do AEL; 

▪ Formação para os docentes, os não docentes e pais e promoção de espaços de partilha/ 

reflexão; 

▪ Aposta na desmaterialização, desburocratização e simplificação administrativa;  

▪ Continuação da melhoria da comunicação interna e externa; 

▪ Preparação do arranque das obras de requalificação na Escola Secundária. 

Estas 12 áreas estratégicas abrangem diferentes grupos e áreas de trabalho e implicam uma boa 

participação das lideranças intermédias, quer ao nível da motivação dos alunos e trabalhadores, quer 

no acompanhamento e monitorização das ações, quer na comunicação do trabalho que será 

desenvolvido, quer ainda na mitigação das resistências à mudança. 

Continua a ser importante o investimento em formação, mas será fundamental que essa formação 

suscite o debate e efetivas mudanças orientadas para a melhoria do serviço prestado pelo AEL. 

Relativamente à metodologia de recolha de contributos e de elaboração do PAA 2020-2021, manteve-

se este ano sem alterações, assim como a estrutura do documento definida em anos anteriores.  

De igual forma, a monitorização da concretização das atividades e projetos será mantida, pois a 

avaliação é positiva, facilitando o acompanhamento ao longo do ano e uma avaliação global, bem 

como a elaboração do Relatório de Atividades.  

Este documento está estruturado com uma caracterização sumária do AEL, para melhor 

compreensão da dimensão e da diversidade organizacional, as linhas orientadoras que presidiram à 

elaboração do PAA 2020-2021, um resumo quantitativo por tipologia de ações, e em anexo a listagem 

das atividades e dos projetos aprovados. 

Impõe-se agradecer aos docentes, aos não docentes e aos parceiros que tornam possível a 

concretização das atividades e dos projetos, que enriquecem o percurso escolar dos alunos, 

aumentam a motivação para a aprendizagem e a descoberta, e concorrem para a promoção do 

sucesso educativo e de uma escola mais inclusiva. 

Lousã, 30 de outubro de 2020. 

O diretor do AEL 

 

(Pedro Balhau)  
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BREVE CARATERIZAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO 
 

  

4 jardins de infância 

1 escola do 1ºCEB/JI 

1 escola 1ºCEB 

1 escola 1º/2ºCEB 

1 escola 1º/2º/3ºCEB 

1 escola secundária c/3ºCEB 

204 docentes 

4 psicólogos 

15 assistentes técnicos 

66 assistentes operacionais ME 

31 assistentes operacionais CML 

  

316 (301) crianças pré-escolar 

520 (582) alunos do 1ºciclo 

329 (309) alunos do 2º ciclo 

516 (546) alunos do 3º ciclo 

270 (253) alunos do secundário regular 

64 (62) alunos do ens. profissional 

3 (5) alunos do ens. doméstico 

-38 (-44) alunos no AEL em 20/21 

14 grupos pré-escolar 

27 (-1) turmas 1º ciclo 

15 (-1) turmas 2º ciclo 

24 (-3) turmas 3º ciclo 

12 (+1) turmas ens. sec. CH 

3 turmas ens. profissional 

  

158 alunos c/Medidas  

Selet./Adicionais (+3) 

2% alunos c/NE pré-escolar (-5,2%) 

28% alunos c/NE 1ºciclo (-23,9%) 

21% alunos c/NE 2ºciclo (-18%) 

39% alunos c/NE 3ºciclo (-30,3%) 

9% alunos c/NE ens. Secundário (-5%) 

  

59% crianças pré-escolar 
25% alunos 1º ciclo 
38% alunos 2º ciclo 
33% alunos 3º ciclo 

15% ensino secundário 
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LINHAS ORIENTADORAS DO  

PLANO DE ATIVIDADES  
 

O PEA 2019-2021 preconiza como missão: «Prestar à comunidade um serviço educativo de 

excelência na formação humana e dos saberes, contribuindo para formar cidadãos mais conscientes, 

responsáveis e munidos de múltiplas literacias, capazes de atuar como agentes de mudança de um 

mundo global.»1 

O PEA explicita também um conjunto de valores1 que devem orientar toda a ação educativa, as 

relações interpessoais, a ligação escola-comunidade, que são: Equidade e inclusão; Solidariedade, 

Cidadania e Participação; Conhecimento; Respeito, Tolerância e Valores Democráticos; Excelência, 

Exigência e Reconhecimento; Inovação e Criatividade; Sentido Ético e Transparência. 

A visão1 prosseguida pelo AEL é «ser reconhecido como instituição de referência e de excelência, 

pelo seu ambiente inclusivo, que derruba as barreiras à participação e aprendizagem e declina todas 

as formas de discriminação e de exclusão, pela qualidade na sua gestão e pelo profissionalismo dos 

que nela trabalham, assegurando uma aprendizagem de sucesso e a formação de cidadãos 

responsáveis e empreendedores e um serviço educativo flexível e inovador». 

Os objetivos estratégicos (OE)2 inscritos no PEA 19-21 são: 

▪ OE.1 – Melhorar os resultados académicos, os resultados sociais e o reconhecimento da 
comunidade. 

▪ OE.2 – Melhorar a oferta educativa, planeamento, articulação e monitorização no processo 
de aprendizagem, avaliação das aprendizagens e a gestão dos apoios educativos. 

▪ OE.3 – Melhorar a gestão organizacional e os recursos, a conceção, o planeamento e o 
desenvolvimento das atividades, os procedimentos internos, a informação e comunicação, as 
lideranças e a cultura organizacional. 

▪ OE.4 – Melhorar a organização e o planeamento estratégico da autoavaliação, a divulgação 
e a reflexão sobre os resultados e planos de melhoria. 
 

Os objetivos estratégicos agregam 18 objetivos gerais2: 

a) Favorecer o desenvolvimento global e harmonioso da personalidade do aluno, nas dimensões 
individual e social, visando o exercício efetivo da cidadania. 

b) Consolidar e aprofundar o domínio de competências e saberes numa perspetiva de educação 
para a vida.  

c) Promover a plena inclusão de todos os alunos na comunidade educativa, tendo em vista a 
melhoria do sucesso e a diminuição do abandono escolar. 

d) Reforçar a mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, 
promovendo o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, a criatividade e o espírito 
crítico e interventivo. 

e) Promover o envolvimento da comunidade e o seu reconhecimento pelo valor de práticas e 
resultados obtidos.  

f) Articular a oferta de escola com as características do meio, o Plano Educativo Local, as 
solicitações da comunidade e as exigências de um mundo em mudança, como estratégia de 
desenvolvimento integrado e sustentável. 

g) Flexibilizar a gestão do currículo, de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade e 
as Aprendizagens Essenciais. 

 
1 Vide página 15 do PEA 19-21 do AEL in http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-
AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf 
2  Idem. 

http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf
http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf
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h) Promover a implementação do trabalho colaborativo, interdisciplinar, transdisciplinar e 
multidisciplinar, visando os diferentes domínios da articulação curricular e a implementação 
progressiva nos domínios de autonomia curricular (DAC). 

i) Garantir a organização e a gestão das estruturas de coordenação educativa e a supervisão/ 
intervisão pedagógica da prática profissional. 

j) Implementar a avaliação das aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo e 
instrumento ao serviço do ensino e das aprendizagens. 

k) Implementar a abordagem multinível como um modelo compreensivo e sistémico que visa o 
sucesso de todos os alunos, oferecendo um conjunto integrado de medidas de suporte à 
aprendizagem que visem garantir uma educação inclusiva que responda às potencialidades, 
expectativas e necessidades de cada aluno. 

l) Criar condições, de acordo com as necessidades organizacionais do AEL, para o 
desenvolvimento profissional, contínuo e integrado, de todos os responsáveis educativos. 

m) Desenvolver a estabilidade e a eficiência na organização e gestão escolar e garantir a 
existência de mecanismos de comunicação e informação.  

n) Promover a existência de lideranças eficazes, proativas, orientadas para a mudança, 
inovadoras, motivadoras e capazes de infundir uma visão ou missão no grupo.  

o) Garantir condições de segurança e bem-estar para todos os elementos da comunidade 
escolar. 

p) Desenvolver uma cultura positiva na construção de uma cidadania democrática e de valores 
no AEL. 

q) Promover uma cultura de avaliação sistemática, no âmbito dos diversos domínios da ação 
educativa e organizacional, tendo em vista um processo de autoregulação que permita 
identificar pontos fortes e fragilidades e definir estratégias para a melhoria do serviço 
educativo. 
 

Os objetivos específicos estão definidos, nos planos de ação e nas atividades ou projetos, pelas 

diferentes estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, bem como nos vários documentos de 

suporte ao funcionamento do AEL. 

Para agregar todas as atividades e projetos, de forma a facilitar o seu acompanhamento e avaliação, 

foram definidas 4 linhas de ação3: 

▪ L.1 | OS RESULTADOS – que engloba os resultados académicos, os resultados sociais e o 
reconhecimento da comunidade. 

▪ L.2 |A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO – que engloba a oferta educativa, planeamento e 
articulação e monitorização no processo de aprendizagem, avaliação das aprendizagens e 
os apoios educativos. 

▪ L. 3| A ORGANIZAÇÃO E A GESTÃO ESCOLAR – que engloba a gestão organizacional e dos 
recursos, a conceção, o planeamento e o desenvolvimento das atividades, os procedimentos 
internos, a informação e comunicação, as lideranças e a cultura organizacional. 

▪  L. 4| A AUTOAVALIAÇÃO E REGULAÇÃO – que engloba a organização e planeamento estratégico 
da autoavaliação, a divulgação e a reflexão sobre os resultados e planos de melhoria. 

 

Em termos de estruturação, as ações do PAA 2020-2021 estão sistematizados em categorias cuja 

agregação é feita em função da sua origem ou caraterísticas da dinamização das atividades e 

projetos. As categorias são:  

▪ Atividade – ação isolada que só acontece uma vez ao longo do ano letivo e num único local 
(Ex.: Feira da Castanha e do Mel; Festa de Natal, etc.). Se inserida num projeto (Ex.: RBE, 
CML, etc.) deve ser especificado no campo “Observações”; 

▪ Projeto – conjunto de atividades que se desenvolvem ao longo de um ou mais anos letivos 
(Ex.: Operação Tampinhas; Projeto Etwinning). Se tiver origem externa, campo 

 
3 Vide página 15 do PEA 19-21 do AEL in http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-
AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf 

http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf
http://escolas.aglousa.com/wp-content/uploads/2019/08/PROJETO-EDUCATIVO-AEL-19-21_versao-aprovada-CG.pdf
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“Observações” pode indicar-se o projeto-mãe, os interlocutores, eventualmente colocar o link 
do projeto, ou associar no “Anexos” a documentação do projeto-mãe; 

▪ Clube – Atividade de complemento curricular com frequência semanal, mediante inscrição, 
que pode incluir vários tipos de atividades; 

▪ Atividades agregadoras – é um grupo específico que abrange todo o AEL sendo registada 
pela Direção ou por Coordenadores de Projetos Transversais e Equipas de Trabalho; 

▪ Atividades de articulação – é um grupo específico que abrange atividades/projetos de mais 
do que um ciclo ou grupo disciplinar ou estabelecimento de educação e ensino ou turmas. 

 

 

Figura 2 – Gravação de vídeo com a professora Carla Ferreira para as “Boas práticas do ensino à 
distância”, publicado pela Direção Geral da Educação no site #EstudoEmCasa. 

 

As atividades/projetos estão caracterizadas de acordo com as seguintes tipologias: 

▪ 1 – Visitas de Estudo4 
▪ 2 – Exposição/Feira 
▪ 3 – Espetáculo 
▪ 4 – Atividade Desportiva 
▪ 5 – Campeonato/Concurso 
▪ 6 – Ação de Informação e/ou Sensibilização (destinada a docentes, técnicos, assistentes 

operacionais ou à comunidade educativa) 
▪ 7 – Sessão de formação 
▪ 8 – Festa/ Convívio/Encontro 
▪ 9 – Projeto  
▪ 10 – Clube 
▪ 11 – Uso didático das TIC (Ex. blogue, apps, conteúdos digitais educativos)  
▪ 12 - Atividade de leitura e/ou escrita 
▪ 13 – Intercâmbio escolar4 
▪ 14 - Comemoração de dia/efeméride 
▪ 15 - Inquérito/questionário 
▪ 16 - Simulacro 
▪ 17 – Melhoria de procedimentos ou da comunicação interna/externa 
▪ 18 – Representação das Escolas4 
▪ 19 – Passeios Escolares4 
▪ 20 – Programa de geminação4 

 
4 Cf. Despacho nº 6147/2019, 4/7 



 

  

 

9 
 

▪ 21 – Outros tipos de atividades 

 

Para cada atividade/ projeto foi indicada a data de realização, os destinatários, o local da 
realização, a unidade orgânica (estabelecimentos de educação e ensino do AEL), o promotor 
(departamento curricular, estrutura ou serviço promotor que propõe e monitoriza a atividade/projeto), 
o responsável pela atividade (pessoa que procede ao registo e é ponto de contacto quando for 
necessário algum esclarecimento), outros intervenientes (docentes envolvidos na organização e 
participação; pessoal não docente e outras pessoas ou entidades externas envolvidas), as 
finalidades da atividade, as ações e tarefas previstas, os instrumentos de avaliação da atividade, 
os custos estimados, observações (informações complementares) e anexo(s). 

Foram também definidos prazos limite para a monitorização das atividades e projetos após cada 
período escolar. Na monitorização, além da identificação da atividade através da codificação 
atribuída, os responsáveis pela atividade terão de informar sobre: o grau de concretização; as 
dificuldades de organização; relato sucinto da atividade, evidenciando o que foi realizado, os 
aspetos que ajudaram a que a atividade tivesse ou não sucesso; uma apreciação global (de acordo 
com os objetivos, as linhas de ação e o grau de satisfação da atividade com base numa escala pré-
estabelecida) e ainda mencionar aspetos a melhorar, assim como se a atividade deve ou não ter 
continuidade no futuro.  

 

 

             Figura 3 – Refeitório escolar a funcionar com 1/3 da capacidade, no contexto da pandemia COVID-19 

São 12 as áreas estratégicas para o ano escolar 2020-2021: 

▪ Funcionamento seguro das escolas e jardins de infância, respeitando as normas de 

segurança e as recomendações da DGS para o combate à propagação da pandemia COVID-

19 

No início do ano escolar foram elaborados e aprovados o Plano de Contingência, o Plano de 

Regimes de Funcionamento, o Plano de Ensino à Distância e implementadas a sinalética e 

medidas de informação em todas as escolas e jardins de infância.  

Foi feita uma avaliação inicial e há uma monitorização regular para melhorar e ajustar as 

medidas adotadas em função da evolução da pandemia. 

O funcionamento da escola e os horários dos alunos foram ajustados à situação e às 

condições existentes, assim como os transportes escolares e as atividades extracurriculares. 
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Foram dadas recomendações aos docentes para ações de sensibilização para as medidas 

de prevenção da propagação do contágio.  

O AEL está representado no Conselho Consultivo Estratégico para a Recuperação da 

Pandemia5. 

Também foram implementados novos procedimentos de limpeza e desinfeção, ajustada a 

distribuição de serviço e reforçada a aquisição de produtos de higiene, de desinfeção e de 

equipamentos de proteção individual. 

Existe um acompanhamento regular dos casos suspeitos e dos casos confirmados, em 

articulação com as autoridades de saúde e da proteção civil. 

Esta área assume uma prioridade primordial ao longo do ano escolar 2020-2021 para 

assegurar a segurança, a saúde e o bem-estar da comunidade educativa e da população em 

geral. 

 

▪ Alargamento da autonomia e flexibilização curricular e a educação para a cidadania 

De acordo com o DL n.º 55/2018, em 2020-2021 os 3º, 9º e 12º anos funcionarão com os 

novos planos curriculares e formas de avaliação. Aproveitar a experiência dos dois anos 

anteriores e melhorar os aspetos menos bem conseguidos é a aposta neste ano, que apenas 

será ganha se os docentes conseguirem ajustar algumas práticas pedagógicas, aumentarem 

o trabalho colaborativo e envolverem os alunos de modo mais ativo no processo de ensino-

aprendizagem e na sua avaliação contínua. 

De acordo com a avaliação realizada no ano anterior sobre o grau de autonomia e 

flexibilização curricular, conclui-se que entre turmas e níveis de ensino há uma grande 

heterogeidade, devendo as Equipas Educativas valorizar mais a interdisciplinaridade e os 

domínios de articulação curricular, conforme preconiza o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais para cada ciclo e o PEA 2019-2021 

do AEL. 

O AEL aderiu ao Projeto Nacional "Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 

Avaliação Pedagógica (MAIA)”6 com o intuito de estimular a melhoria dos critérios de 

avaliação e perfil de desempenho dos alunos, modificando algumas práticas de avaliação 

menos ajustadas. 

 
5 Vide: https://cm-lousa.pt/municipio-da-lousa-cria-conselho-consultivo-estrategico-recuperacao-da-pandemia/  
6 Vide: https://sites.google.com/view/maiacfms  

https://cm-lousa.pt/municipio-da-lousa-cria-conselho-consultivo-estrategico-recuperacao-da-pandemia/
https://sites.google.com/view/maiacfms
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Figura 4 – Exposição de trabalhos no âmbito do projeto “Climagir”, na Escola Secundária da Lousã. 

 

▪ Promoção do trabalho experimental, da articulação curricular e da inovação pedagógica, 

aumentando o índice de flexibilização curricular e interdisciplinaridade 

As componentes prática e experimental são fundamentais para que os alunos compreendam 

melhor e saibam aplicar adequadamente os saberes teóricos. É igualmente importante que a 

escola esteja alinhada com as competências que no futuro são consideradas as mais 

determinantes para a integração das pessoas na vida ativa e na sociedade.  

Das 10 competências prioritárias para o ano 2025, identificadas pelo Fórum Económico 

Mundial7, metade está relacionada com a capacidade de resolução prática de problemas e as 

restantes distribuem-se pelo uso das tecnologias, a autonomia pessoal e o trabalho em equipa 

e as relações com os outros. 

O trabalho experimental pode ser concretizado de diferentes formas: atividades presenciais, 

visitas de estudo, uso dos espaços da escola, uso de simuladores interativos virtuais, visitas 

virtuais, tarefas a realizar em casa para apresentar resultados e conclusões, entre outras 

possibilidades. 

A este nível é fundamental melhorar a articulação entre os docentes das turmas e dos grupos 

de área disciplinar entre si e entre ciclos, para evitar redundancias, sobrecarga de tarefas 

para os alunos e professores, para que numa mesma experiência/projeto os alunos 

compreendam que os fenómenos e saberes não estão compartimentados por áreas do 

conhecimento, mas estão relacionados.  

▪ Melhoria dos critérios de avaliação e de desempenho dos alunos 

Por vezes os alunos têm dificuldade em perceber o que “sabem” e o que lhes falta “saber” 

para atingir determinado nível de desempenho escolar e/ou conhecimentos. Os critérios de 

avaliação devem ser melhorados ao nível da comunicação e da interação com os alunos, para 

que eles também estabeleçam metas individuais e não “prestem contas” apenas sobre o que 

deveriam ter aprendido. Trata-se de alterar o paradigma de avaliar por medida para avaliar 

para aprender e melhorar competências. 

▪ Melhoria dos resultados escolares e redução da indisciplina 

 
7 Vide: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-
them/  

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
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Globalmente verificou-se uma evolução dos resultados escolares e das taxas da qualidade 

do sucesso e do número de alunos que conseguiu entrar no ensino superior. Também houve 

uma redução global do número de participações disciplinares comparativamente aos anos 

2018/2019 e 2016/2017. 

Contudo, verifica-se heterogeneidade nos indicadores resultados escolares e indisciplina 

nalgumas turmas que merecem atenção. Por exemplo, há turmas com 50% ou mais 

participações disciplinares num determinado ano de escolaridade. Também há alunos com 

maiores dificuldades de aprendizagem que nem sempre aproveitam os apoios educativos e 

de complemento curricular que lhes são disponibilizados. 

Será dada uma especial atenção nos 1º e 2º anos (1º CEB) e no 7º, 8º e 9º (3º CEB), com 

base em indicadores dos últimos anos8, o que motivou a candidatura de 2 projetos ao 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que foram aprovados. Estes 

projetos dotarão o agrupamento com mais 2 psicólogos que têm como tarefa acompanhar 

turmas e alunos referenciados para melhorar as competências socioemocionais e capacitar 

com estratégias de autocontrolo e organização dos alunos, para apoiar os docentes na 

adoção de medidas universais mais ajustadas e fomentar a formação dos pais. 

No Plano de Melhoria do AEL uma das ações prioritárias é a “Melhoria dos resultados 

escolares”. 

▪ Concretização dos projetos para o combate ao insucesso, para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais, para a inovação, para a cidadania e para a qualidade 

Anteriormente mencionámos o projeto MAIA e o PNPSE, mas há outros projetos que 

concorrem para vários objetivos do PEA 2019-2020. 

O Programa de Mentoria, recomendado pela Tutela neste ano escolar, será entendido como 

uma evolução e consolidação de uma experiência que o AEL implementou conjuntamente 

com o Espaço J, em 2019-2020, avaliada com sucesso e interesse por parte dos alunos e 

docentes envolvidos. 

Os Ambientes Inovadores, apoiados pela Autarquia e pela CIM-RC, dotaram o AEL com 

robots e computadores que têm sido utilizados no contexto de várias disciplinas e nos 3 clubes 

de robótica e programação. Este ano o desafio será conseguir que mais docentes explorem 

atividades utilizando estes recursos (muito associados ao conceito STEM9) e também 

aumentar o número de recursos para os alunos. No Plano de Melhoria do AEL uma das ações 

prioritárias é as “aprendizagens inovadoras”. 

 
8 Consultar os Relatórios de Autoavaliação do AEL, disponíveis no site institucional www.escolas.aglousa.com  
9 Vide: https://www.cienciaviva.pt/projectos/stem/  

http://www.escolas.aglousa.com/
https://www.cienciaviva.pt/projectos/stem/
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Figura 5 – Clubes de Robótica e Programação, no âmbito do Projeto  
Ambientes Inovadores, apoiado pela CML e pela CIM-RC. 

 

O projeto Ciência Viva é uma candidatura financiada pelo POCH, que se encontra no 2º ano 

de execução, incluindo várias ações experimentais, palestras com cientistas e de divulgação 

das ciências e tecnologia, envolvendo várias áreas disciplinares (matemática, biologia, física 

e química) e clubes (Ciência, Matemática, Robótica e Programação). Este projeto concorre 

para a ação do Plano de Melhoria “Atividades Inovadoras”. 

O AEL aderiu em anos anteriores e tem vindo a desenvolver atividades no âmbito do Plano 

Nacional das Artes, do Plano Nacional da Leitura e do Plano Nacional de Cinema, que agora 

se pretende que trabalhem de forma mais articulada e com maior visibilidade na comunidade, 

funcionando ainda como esteira para outras atividades que por vezes são desenvolvidas 

isoladamente.  

A Academia My Polis é um projeto de continuidade no âmbito da cidadania ativa para os 

jovens, que junta a participação democrática e tecnologia apoiada em estratégias de 

gamificação. Este projeto, assim como o projeto Cidadania 3D (Direitos humanos, 

Democracia e Demografia) promovido pela Cáritas Diocesana de Coimbra, têm sido uma boa 

base de apoio para a implementação da Estratégia de Educação para a Cidadania em alguns 

anos de escolaridade e turmas. Este projeto concorre para a ação do Plano de Melhoria 

“Atividades Inovadoras”. 

O Projeto (C)ASA é também um projeto de continuidade, que se integra no âmbito da ação 

"Um projeto, um município" do " Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e 

Promoção do Sucesso Educativo da Região de Coimbra". Trata-se de um Centro de Apoio e 

Recursos para a Aprendizagem que assenta numa estrutura física (sala de treino de 

competências na EB nº2 da Lousã) e em recursos didáticos móveis (jogos e outros recursos 

didáticos) destinados à promoção de saberes e de competências na escola ajustados aos 

vários níveis de ensino, sendo também um espaço de inclusão para crianças e jovens que se 

encontram em situação de grande vulnerabilidade social ou em processo de transição para a 

vida autónoma e adulta. Este projeto concorre para a ação do Plano de Melhoria “Atividades 

Inovadoras”. 

O Projeto "CapA - Capacitar Aprendizagens", pensado para a promoção do sucesso escolar e 

para disponibilizar melhores recursos tecnológicos destinados a apoiar os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, entra no 2º ano de execução. As dinâmicas assentam no uso 

da robótica e da programação, promotores de ambientes mais criativos de escola e de sala 

de aula e no software musical “Classplash”, destinado aos alunos do 1º ciclo, criado para 

estimular e promover a aprendizagem da linguagem musical (audição, composição, pratica 
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instrumental, leitura musical, descoberta dos instrumentos musicais) através de diversos 

jogos interativos. Este projeto concorre para a ação do Plano de Melhoria “Atividades 

Inovadoras”. 

O projeto “Toque e Tom... and more!” integra atividades de caráter lúdico, nas áreas de 

Música, Expressão Físico-Motora e Inglês para as crianças dos Jardins de Infância, que este 

ano será dinamizado à distância, tendo o Municipio apetrechado os jardins de infância com 

meios multimédia para permitir estas atividades à distância. 

Será também dada continuidade ao Plano Municipal de Alimentação Saudável e Sustentável 

que inclui os projetos “Alimenta-te Bem, Cresce Saudável”, que consiste na dinamização de 

ações de educação alimentar em meio escolar e o “Regime da Fruta Escolar” que consiste 

na distribuição gratuita de frutas e hortícolas, com caráter regular, este ano três vezes por 

semana, nas Escolas do 1.º ciclo. 

Mantêm-se ainda no plano de atividades as Sessões de Empreendedorismo e Concurso 

Municipal Ideias de Negócio, mas com adaptações ao contexto da COVID-19, pois estimula 

os jovens do ensino secundário a criar e desenvolver ideias de negócio, nas vertentes da 

conceção do produto, da sua sustentabilidade ambiental e transferência para o mercado. 

No âmbito do Plano Municial para a Juventude, o AEL apoia e divulga a Assembleia Municipal 

Jovem, iniciativa que consiste na eleição de deputados jovens a frequentar o ensino 

secundário (este ano alargado aos alunos do 9º ano), para apresentar, debater e votar 

propostas para a execução de um orçamento participativo que anualmente o Município define 

para a concretização da proposta mais votada. 

Tem continuidade o Projeto MUSA (MUSeuAqui), promovido pelo Município da Lousã, que 

tem como objetivo tornar acessíveis as coleções dos espaços museológicos, aproximar a 

comunidade educativa dos museus, deslocalizar temporariamente peças museológicas para 

as escolas permitindo que os alunos as explorem e as recriem, aprendendo também mais 

sobre os seus autores e o tempo e contexto social em que foram criadas/utilizadas. Este 

projeto interage com o Plano Nacional das Artes. 

No âmbito do Programa ERASMUS, a aposta é elaborar candidaturas para participação de 

alunos e docentes em atividades internacionais de formação e desenvolvimento de 

competências sociais. Neste ano será elaborada a Política de Internacionalização do AEL, de 

modo a aumentar o potencial de seleção nas candidaturas a que concorre. Mantém-se a 

participação no Programa eTwinning que já é “uma tradição” no AEL e que tem merecido o 

reconhecimento dos projetos, além do entusiasmo e capacidades que alunos e docentes 

demonstram, tendo sido renovado o reconhecimento do AEL como Escola eTwinning.Assim, 

o AEL manter-se-á empenhado na concretização da Missão Escolas eTwinning. 

No âmbito da educação para a saúde, o Plano de Educação para a Saúde será dinamizado, 

em articulação com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Arouce, integrando ações 

desde o pré-escolar ao 12º ano. Está prevista a articulação com os temas da sáude que 

integra a Estratégia de Educação para a Cidadania, e um reforço da sensibilização para todos 

os alunos para a prevenção da propagação da COVID-19. 
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Figura 6 – Simulacro “A terra treme”, no ano de 2019. 

A colaboração com o Programa Escola Segura resulta da cooperação com a GNR, no âmbito 

da iniciativa nacional do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Educação, 

orientada para uma atuação policial visível junto da população escolar, concretizada através 

de ações de prevenção criminal e de ações pedagógicas e de sensibilização em sala de aula, 

em espaços escolares, e no quartel, a também na demonstração de meios. Está prevista a 

realização de outras ações relacionadas com a segurança, designadamente a sensibilização 

para catástrofes, se possível, simulacros, formação para o uso de meios de combate a 

incêndios e formação em primeiros socorros e suporte básico de vida. 

Está prevista a participação no programa “Eco-Ecolas”10 da ABAE, na iniciativa “Climagir”11 e 

a dinamização das Hortas Pedagógicas nos jardins de infância e nas escolas do 1º ciclo e no 

3º ciclo na Escola Básica n.º 1. 

O projeto Rádio Miúdos ficou condicionado no ano transacto devido à suspensão das 

atividades escolares presenciais, mas será retomado em 2020-2021. Trata-se de um projeto 

de rádio online para crianças, que apoia a dinamização das rádios escolares, sensibilizando 

para uma cidadania participativa precoce, para o desenvolvimento da literacia digital, a 

criação de uma rede de rádio escolares, o desenvolvimento de competências sócio 

emocionais e interpessoais. O AEL tem a Escola Básica n.º1 e a Escolas Básica n.º 2 neste 

projeto, mas também um projeto da rádio escolar na Escola Secundária. 

 
10 Vide: https://ecoescolas.abae.pt/  
11 Vide: https://climagir.cim-regiaodecoimbra.pt/  

https://ecoescolas.abae.pt/
https://climagir.cim-regiaodecoimbra.pt/
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                 Figura 7 – Sessão de formação da “Rádio Miúdos”, projeto apoiado pela CML 

Após a obtenção do Selo de Qualidade EQAVET12 por três anos, mantém-se o trabalho de 

melhoria contínua para manter a qualidade e melhorar os procedimentos internos no âmbito 

do ensino profissional, mas também do AEL em geral. 

Destacamos ainda o Programa “Escola sem bullying, Escola sem violência”13 em que o AEL 

recebeu o reconhecimento no início do ano 2020-2021 e que vai procurar manter neste ano 

escolar. Também está nos objetivos do AEL manter o selo “Segurança Digital nas escolas”14, 

se possível aumentando o nível de reconhecimento. 

O Espaço J - 7ª Geração é dinamizado pela ACTIVAR funcionando na Escola Básica nº 1 da 

Lousã. Este projeto prevê a realização de um conjunto de ações orientadas para a formação 

de crianças e jovens (dos 10 aos 30 anos) em ambiente informal, orientadas para o 

desenvolvimento autónomo de projetos pessoais e coletivos, potenciadores de dinâmicas 

culturais e sociais, bem como da descoberta de competências individuais e um melhor 

autoconhecimento. 

Será dada continuidade ao Projeto “SMILE”15 (Scaling Up the Model for Inclusive Learning in 

Europe), implementado em articulação com a ARCIL, que tem como objetivo a tradução e 

validação de um instrumento de análise do ambiente escolar, para organizar os processos de 

modo a aferir/criar um ambiente escolar inclusivo. Esta ferramenta foi desenvolvida na 

Bulgária, sendo reconhecida como uma boa prática e está agora a ser disseminada a validada 

noutros países europeus. Este ano será adotada a metodologia “PS-SMILE” para os alunos 

do 1º e 2º anos e para os alunos do 3º ciclo, apoiado com os recursos humanos provenientes 

da candidatura do PNPSE. Ambos os projetos concorrem para a ação do Plano de Melhoria 

“Melhoria dos resultados escolares”. 

A cooperação com o Jornal Trevim resulta de um protocolo para a dinamização conjunta de 

atividades, que concorre para uma maior divulgação das atividades escolares e do trabalho 

dos alunos, dos docentes e dos não docentes, concretizada por notícias, separatas da 

educação, atividades no espaço escolar (exposições, debates, workshops) e visitas de alunos 

à redação. 

 
12 Vide: http://www.qualidade.anqep.gov.pt/   
13 Vide: https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/  
14 Vide: https://www.erte.dge.mec.pt/esafety-label  
15 Vide: http://smile.emundus.lt/pt/sobre  

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/sobre.asp#:~:text=O%20Quadro%20de%20Refer%C3%AAncia%20Europeu,europeu%2C%20colocando%20%C3%A0%20disposi%C3%A7%C3%A3o%20das
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/
https://www.erte.dge.mec.pt/esafety-label
http://smile.emundus.lt/pt/sobre
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Figura 8 – Exposição de peças do Museu Dr. Louzã Henriques, na Escola Secundária da Lousã, 
 no âmbito dos projetos MUSa e do Plano Nacional das Artes 

 

▪ Reforço da ação das lideranças intermédias e dos coordenadores dos grupos de trabalho 

 

Este é uma das ações previstas no Plano de Melhoria do AEL, sendo concretizada através 

da valorização da ação dos coordenadores, diretores de turma, coordenadores dos diversos 

grupos de trabalho e coordenadores dos serviços do AEL, implicando a melhoria dos 

processos de planificação, do plano de comunicação, da capacitação, da autonomia e 

capacidade de decisão, do reconhecimento, do foco nos resultados e na monitorização das 

ações.  

O AEL prevê, em 2020-2021, promover ações de formação em articulação com o CFAE Nova 

Ágora e no Plano de Formação Interno. Este planeamento será feito em articulação com o 

Município.  

 

▪ Maior participação e envolvimento dos pais e alunos na vida do AEL 

 

O aumento da participação e o envolvimento de alguns pais no acompanhamento da vida 

escolar dos filhos e na vida do AEL, através de um maior número de contactos com os 

diretores de turma, da participação nas atividades e nos órgãos das associações de pais, na 

participação nas atividades das escolas e jardins de infância, na captação de recursos e 

oportunidades para enriquecimento da escolaridade dos filhos e na resposta a questionários 

de monitorização ou de autoavaliação do AEL constitui um desafio para o ano de 2020-2021. 

Manter-se-ão as reuniões periódicas com as associações de pais, havendo disponibilidade 

para reuniões extraordinárias sempre que necessário. De igual modo, mantém-se a 

disponibilidade para o atendimento aos pais, quer por telefone ou email, quer presencialmente 

de acordo com as normas em vigor, sendo que o contacto preferencial deve ser feito através 

das associações de pais e dos representantes dos pais. 

Deverá melhorar a comunicação entre alguns DT/Professores Titulares/Educadoras com os 

pais, quer em termos da uniformização das informações transmitidas e dos procedimentos 

em vigor no AEL. 

O maior envolvimento dos pais deverá também ocorrer na planificação das atividades das 

turmas e no feedback mais regular da avaliação contínua. 

 

▪ Formação para os docentes, os não docentes e pais e promoção de espaços de partilha e de 

reflexão 
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O Plano Europeu de Ação Digital 2021-2027, no caso português, prevê formação/certificação 

para 100.000 docentes em competências digitais o que significará várias horas de formação 

orientadas para o uso otimizado das TIC e dos recursos educativos digitais. 

O CFAE Nova Ágora, ao qual está associado o AEL, está a concluir o Plano de Formação do 

biénio 2019-2020 e encontra-se a preparar o plano para o biénio seguinte. O AEL realizou o 

diagnóstico das ações que considera estratégicas, para integrar na Proposta de Plano de 

Formação que será preparada para obtenção de financiamento.  

 

                  Figura 9 – Formação para assistentes operacionais, ministrada pelo Exército, no âmbito do  
                    controlo da propagação da pandemia COVID-19  

 

O Plano de Formação Interno será preparado para ser aprovado durante o 1º período do ano 

2020-2021, incluindo para docentes, não docente e para os pais. Além das ações que possam 

ser desenvolvidas com o apoio de parceiros educativos, uma vez que o Orçamento de Estado 

não atribuiu qualquer dotação orçamental, espera-se a resposta de docentes e não docentes 

voluntários para dinamizar ações e partilha de experiências, aproveitando o potencial dos 

recursos humanos do AEL. 

A intervisão é uma das áreas prioritárias de desenvolvimento profissional, incluída no Plano 

de Melhoria do AEL, tenod iniciado as atividades no ano anterior, mas que ficaram 

condicionadas pela suspensão das aulas presenciais. 

 

▪ Aposta na desmaterialização, desburocratização e simplificação administrativa 

 

Foi solicitado em maio de 2020, aos departamentos curriculares, aos conselhos de docentes 

e aos conselhos dos diretores de turma, propostas exequíveis de simplificação e de melhoria 

de documentos de suporte pedagógico e administrativo, numa perspetiva de melhoria 

contínua e de uma maior desburocratização. 

O mesmo foi solicitado aos Serviços Administrativos em novembro de 2019, mas está 

atrasado, devendo ser recuperado parte desses objetivos até final do ano de 2020. 

No âmbito das tarefas e rotinas dos assistentes operacionais, no início do presente ano letivo 

foram implementados novos registos de limpeza, revistos os procedimentos de higienização 

e desinfeção dos espaços/equipamentos/mobiliário, assim como foi feito o planeamento para 

aquisição de materiais, produtos e consumíveis. 
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                Figura 10 – Reuniões de trabalho dos professores a distância, durante a pandemia COVID-19 

 

Em 3/9/2020 foi implementada a intranet do AEL que é mais um espaço de divulgação de 

informações, de partilha de recursos e um repositório de documentos-modelo e de 

formulários, acessível a todos os trabalhadores. Concorre também para a desmaterialização, 

uma melhor comunicação interna e para a sustentabilidade ambiental. 

No âmbito do ensino à distância e do Plano de Transição Digital foram criados emails 

institucionais para os alunos, foi implementada a plataforma Classrrom com salas virtuais em 

todos os níveis (pré-escolar ao 12º ano) e também para alguns clubes e apoios educativos. 

Infelizmente a insuficiência de meios financeiros condiciona o investimento em sistemas de 

informação mais eficazes e que não ocupem tanto tempo aos docentes com tarefas 

administrativas redundantes. 

 

▪ Melhoria da comunicação interna e externa 

 

Será dada continuidade ao processo de melhoria da comunicação interna e externa, 

designadamente através da atualização do site institucional, da intranet e do Facebook. 

Manter-se-á a divulgação dos memorandos do Conselho geral e do Conselho Pedagógico, 

assim como de outros documentos relativos a decisões da vida do AEL. 

Também a divulgação da oferta formativa será uma aposta durante o ano, enfatizando os 

resultados escolares e o índice de acesso ao ensino superior.  

Deverá ser reforçada a divulgação dos instrumentos de gestão do AEL (PEA; Regulamento 

Interno, Plano de Melhoria, Relatório e Procedimentos de Autoavaliação), sinalizados como 

aspetos menos bem conseguidos quer na Avaliação Externa das Escolas, quer pelo 

Observatório do AEL.   

 

▪ Preparação do arranque das obras de requalificação na Escola Secundária 

 

A requalificação da Escola Secundária da Lousã é uma necessidade sentida há muito tempo, 

que está prestes concretizar-se. Porém, irá exigir esforço e sacrificar alguns dos aspetos 

positivos do funcionamento desta escola durante o período em que decorrerem os trabalhos, 

uma vez que a intervenção abrangerá toda a escola e não existe nas outras escolas do AEL 

capacidade para acomodar as turmas da Escola Secundária.  
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Planear e preparar esta etapa é um desafio e implica a união de esforços, dos alunos, dos 

trabalhadores e das famílias, em torno de soluções que sejam razoáveis e mas também 

compreendidas. 

 

Figura 11 - Apresentação de atividades de robótica e programação à equipa da CIM-RC, 
 no âmbito dos Ambientes Inovadores 

 

Ainda no âmbito do trabalho com os parceiros educativos evidenciam-se, no ano 2020-2021, 14 

atividades/ projetos: 

 

▪ A CJPC da Lousã habitualmente propõe atividades às quais o AEL se associa nos vários 

níveis de ensino, como por exemplo o dia do Laço Azul, sessões para educadores (pais, 

docentes, não docentes, técnicos). 

 

Figura 12 – Sinalética dos jardins de infância e escolas no âmbito do Plano de Contingência para a 

pandemia COVID-19  

As atividades gerais do AEL estarão muito condicionadas em função da evolução da pandemia: 
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▪ Receção aos alunos no início do ano escolar – foi preparada em 2020-2021 de forma 

diferenciada para os pais e para os alunos, mas devido à decisão de última hora do Governo, 

teve de ser reformulada e apenas os alunos e encarregados de educação dos anos de início 

de ciclo tiveram uma receção presencial. As restantes reuniões com os pais foram realizadas 

online e o acolhimento aos alunos foi feito no primeiro dia de aulas pelos docentes. 

▪ Almoço de Natal – não deverá poder ser realizado, devido ao risco de contágio e às 

imposições legais que devem estar em vigor no mês de dezembro. 

▪ Dia do Agrupamento – muito provavelmente não poderá realizar-se, a não ser que a situação 

pandémica melhore antes do final do ano escolar. 

▪ Festa de Final do ano escolar – é uma atividade que junta toda a comunidade educativa num 

mesmo evento cultural e gastronómico, onde os alunos apresentam algumas performances e 

trabalho realizados ao longo do ano escolar. Está dependente do evoluir da situação 

pandémica. 

▪ Sunset - convívio para todos os trabalhadores do AEL que celebra o final do ano escolar. Está 

igualmente dependente da evolução da situação pandémica 

 

As Associações de Pais e a Associação de Estudantes da Escola Secundara da Lousã têm também 

planos de atividades próprios que se encontram apensos a este documento, uma vez que constituem 

ações que envolvem a comunidade educativa e que são apoiadas pela Direção do AEL. 

Segue-se a apresentação das atividades e projetos propostos pelos Grupos de Área Disciplinar, 

Departamento Curriculares e equipas de trabalho, num total de 250 ações para o ano 2020-2021, 

que foram pensados considerando o contexto da COVID-19, mas estarão condicionados à evolução 

do risco para a saúde.  

Não estão consideradas, no total acima indicado, as atividades de caráter administrativo e 

organizacional.  
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ATIVIDADES E PROJETOS 
 

 

No total, para o ano 2020-2021, estão planeadas 252 atividades/projetos, verificando-se uma redução 

global de 124 iniciativas comparativamente ao ano escolar 2018-2019 e 91 comparativamente ao ano 

2019-2020. A distribuição, por estrutura promotora das atividades, é a seguinte: 

 

Gráfico 1 - Distribuição das atividades e projetos por estrutura promotora, no ano 2020/2021 

 

Em termos da distribuição ao longo do ano letivo, verifica-se que existe uma maior concentração de 

atividades nos 1º e 2º períodos escolares, mas um significativo número de atividades/projetos 

desenvolvem-se ao longo de todo o ano ou em mais do que um período letivo. 
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Gráfico 2 - Número de atividades por período escolar, no ano escolar 2020/2021 

 

A distribuição das atividades/projetos por tipologia é a seguinte: 

 

Gráfico 3 - Número de atividades e projetos por tipologia, no ano escolar 2020/2021 

 

As atividades e os projetos concorrem para a concretização dos objetivos estratégicos (OE) do Projeto 

Educativo do AEL16 do triénio 2019-2021, verificando-se um maior enfoque nos “OE.1 – Melhorar os 

resultados académicos, os resultados sociais e o reconhecimento da comunidade” e “OE.2 – Melhorar 

a oferta educativa, planeamento e articulação e monitorização no processo de aprendizagem, 

 
16 Os objetivos estratégicos (OE) estão apresentados na página 6 deste documento. 
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avaliação das aprendizagens e a gestão dos apoios educativos. Com menor expressão, ou em 

complementaridade, também existem atividades e projetos relacionados com o “OE.3 – Melhorar a 

gestão organizacional e dos recursos, a conceção e o planeamento e o desenvolvimento das 

atividades, os procedimentos internos, a informação e comunicação, as lideranças, e a cultura 

organizacional” e o “OE.4 – Melhorar a organização e o planeamento estratégico da autoavaliação, a 

divulgação e a reflexão sobre os resultados e planos de melhoria”. 

 

Gráfico 4 – Distribuição de atividades e projetos por objetivos estratégicos do Projeto Educativo 

 

Departamento Pré-escolar 

Este departamento tem previsto realizar neste ano escolar 26 atividades (-45 ações 

comparativamente ao ano 19/20) que se distribuem nas seguintes tipologias: 1 ação de 

informação/sensibilização; 7 comemorações de efemérides; 1 outras tipologias; 16 projetos; 1 visitas 

de estudo/deslocação ao meio ambiente. Estas atividades têm como destinatários 311 crianças, 

distribuídas por 14 grupos que integram os 5 jardins de infância do AEL. 

Ao longo do ano, este nível de ensino estará também envolvido em vários projetos e atividades 

promovidos, em parceria, com Câmara Municipal da Lousã (“Toque e Tom”, Equipa multidisciplinar, 

“Alimentação Saudável”) e com outros parceiros educativos. A maioria destas atividades é realizada 

em regime de ensino a distância para evitar cruzamento de grupos e de técnicos que dinamizam as 

atividades, como estratégia para evitar a propagação do contágio da COVID-19. 

Também as associações de pais propõem-se desenvolver algumas atividades nos respetivos jadins 

de infância, mas também de forma mais condicionada de acordo com o Plano de Contigência do AEL.  

116

91

11
19

1 4 3 1 3 1
0

20

40

60

80

100

120

140

OE1 OE1,
OE2

OE1,
OE2,
OE3

OE1,
OE3

OE1,
OE3,
OE4

OE1,
OE2,
OE3,
OE4

OE2 OE2,
OE3

OE3 OE4



 

  

 

25 
 

.  

Figura 13 – Dia da Floresta em 2019, assinalado na Nave de Exposições com a  
assinatura de um protocolo entre a Direção Geral das Florestas e a CML  

 

Departamento 1º Ciclo 

O 1º CEB prevê realizar um total de 21 atividades (-4 ações que no ano anterior) distribuídas da 

seguinte forma: 1 ação de informação/sensibilização, 1 atividade de leitura/escrita criativa; 1 Clube de 

Xadrez; 12 projetos; 1 atividade de uso das TIC; 4 visitas de estudo/deslocações ao meio ambiente. 

Estas atividades têm como destinatários 520 alunos, distribuídos por 26 turmas que integram as 4 

escolas com 1º ciclo. 

A situação pandémica justifica a redução das visitas de estudo (questões de segurança e custos de 

deslocação devido à limitação de passageiros por viatura) e a comemoração de efemérides e 

atividades que juntavam as turmas. 

No decurso do ano, este nível de ensino estará igualmente envolvido em vários projetos e atividades 

promovidos, em parceria, com a Câmara Municipal da Lousã, atividades da biblioteca escolar, de 

prevenção da segurança, do regime do leite escolar e do regime da fruta escolar, do desporto na 

escola, Eco-Escolas, Climagir, etc. 

As AEC são dinamizadas pela ACTIVAR e no presente ano são mais diversificadas. 

 



 

  

 

26 
 

 

 

 



 

  

 

27 
 

 

Figura 14 – Festa de Natal do 1º Ciclo (Escola básica de Santa Rita), em 2019 

Nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário (regular e cursos profissionais) as atividades e projetos são 

apresentados por departamento e grupos de trabalho. Estas atividades têm como destinatários 231 

alunos do 2º ciclo, 524 alunos do 3º ciclo, 334 alunos do ensino secundário e 3 alunos do 

ensino doméstico associados às 2 escolas básicas e à escola secundária. 

 

Departamento de Línguas (grupos 200, 220, 300, 320 e 330) 

O grupo de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras (Inglês, Francês e Espanhol) têm previsto um 

total de 8 atividades (-13 ações comparativamente ao ano 19/20) que se distribuem da seguinte 

forma: 1 atividade de leitura/escrita, 1 clube de escrita, 4 comemorações de efemérides, 2 

exposições/feira. Este departamento, através dos seus grupos de área disciplinar ou dos docentes de 

algumas turmas, colabora em atividades do Plano Nacional das Artes, do Plano Nacional de Cinema 

e do Plano Nacional da Leitura. A redução das atividades deve-se à situação pandémica e ao sobre 

esforço do ensino não presencial. 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas (grupos 200, 290, 400, 410, 420 e 430) 

São 17 as atividades/projetos (-17 ações comparativamente ao ano 19/20) planeados por este 

departamento curricular distribuindo-se do seguinte modo: 4 sessões de informação/sensibilização, 4 

concursos/campeonatos, 1 clube, 3 comemorações de efemérides, 1 participação em 

feiras/exposições, 1 projeto, 1 sessão de formação e 3 visitas de estudo. Este departamento colabora 

também na dinamização do projeto Parlamento dos Jovens e, em cooperação com o departamento 

de Educação Especial na atividade “Dia Internacional dos Direitos Humanos e dos Direitos dos 

Animais”. 
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Figura 15 – Visita de estudo a Conímbriga, no ano 2018-2019 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais (grupos 230, 500, 510, 520, 

540 e 550) 

Este departamento tem previsto um total de 23 atividades (-30 ações comparativamente ao ano 

19/20), incluindo 4 ações de informação/sensibilização, 6 concursos/campeonatos, 2 clubes, 7 

comemorações de dias/efemérides, 4 participações em feiras/exposições, 3 projetos, 3 sessões de 

informação, 1 visitas de estudo/deslocações ao meio. Este departamento colabora também nas 

atividades da Ciência Viva, do Projeto para a Promoção da Educação para a Saúde, e Projeto dos 

Ambiente Inovadores.  

 

Figura 16 – Exposição de Biologia no átrio da Escola Secundária da Lousã 
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Departamento de Expressões (grupos 240, 250, 260, 530, 600 e 620) 

São 16 as atividades (+4 ações comparativamente ao ano 19/20) planeadas pelos grupos de área 

disciplinar que integram este departamento curricular. As atividades distribuem-se da seguinte forma: 

6 atividades desportivas; 3 comemorações de efemérides; 2 espetáculos; 1 exposição/feira; 1 

atividades de uso das TIC e competências digitais; 1 decoração de escola; 1 projeto; 1 visita de 

estudo/deslocação ao meio envolvente. Este departamento colabora também com o Plano Nacional 

das Artes e nas atividades do Desporto Escolar que tem um plano de atividades próprio em função 

do desenvolvimento dos quadros competitivos nas diferentes modalidades, sendo habitual a maioria 

dos grupos equipa atingir bons resultados. 

 

Figura 17 – Decoração de montras na Lousã (tema Mondrian) , no âmbito do Plano Nacional das Artes 

 

Departamento da Educação Especial (grupo 910) 

Este departamento planeou 20 atividades (+1 ação comparativamente ao ano 19/20), distribuídas do 

seguinte modo: 3 ações de sensibilização para a diferença; 2 atividades de escrita aumentativa; 1 

atividades desportivas; 6 comemorações de dias/efemérides; 4 projetos e 7 visitas de estudo/ 

exploração do meio envolvente. 

 

Bibliotecas Escolares 

O AEL tem 4 bibliotecas escolares, integradas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). Todos os 

alunos e alunas dos estabelecimentos de ensino usufruem dos serviços e das atividades/projetos das 

bibliotecas, também articuladas com a programação da rede concelhia de bibliotecas, na qual o 

Agrupamento de Escolas é parceiro. Para o ano 2020/2021 a equipa das bibliotecas escolares 

planeou 11 atividades/ projetos (havendo um decréscimo de 13, comparativamente ao ano anterior), 

sendo que várias são transversais aos vários níveis de ensino. Nestas atividades/projetos incluem-

se: 2 ações de informação/sensibilização, 1 atividade de leitura/escrita, 1 concurso, 1 comemorações 

de dias/efemérides, 1 inquérito, 1 melhoria de procedimemtos de comunicação externa, 1 exposição, 

2 atividades de articulação com as bibliotecas do concelho e 1 de formação sobre gestão de 

bibliotecas escolares, 1 sessão de formação para utilizadores, 1 atividade de exploração do uso das 

TIC e desenvolvimento de competências de literacia digital.  

Além destas atividades as bibliotecas funcionarão com um horário e lotação ajustado à contingências 

da pandemia COVID, podendo os docentes requisitar recursos para usar nas salas de aula. 
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Está previsto no 1º período a renovação da pádina web das bibliotecas do AEL e pesquisar soluções 

que permitam a implementação de serviços de requisição de ebooks, alinhado com os objetivos da 

desmaterialização e do aumento da acessibilidade on-line. Além destas atividades pedagógicas, têm 

lugar as atividades de gestão e de atualização do acervo documental. 

Com as obras de requalificação na Escola Secundária, prevista para iniciar ao longo do ano 2021, 

poderá ser necessário acondicionar o acervo documental e ajustar o funcionamento da biblioteca. 

 

Figura 18 – Concerto musical de utentes da ARCIL, para alunos da Escola básica nº 2, 
 no Dia da Igualdade e da Inclusão, em 2019. 

 

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

No ano 2020/2021 os SPO planeram 6 atividades/ projetos relacionados com a orientação escolar e 

profissional, o apoio psicopedagógico, o desenvolvimento vocacional para alunos do 9º ano, e a 

transição dos alunos do 1º para o 2º ciclo. Além destas atividades, as 2 psicólogas escolares 

asseguram o atendimento de casos no âmbito do acompanhamento psicológico e apoio 

psicopedagógico aos alunos, encaminhados pelos diretores de turma e validados pela EAMEI.  

Em 2020/2021, em resultado de uma candidatura, o AEL conta com mais 2 psicólogos afetos ao 

Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) que têm como principais objetivos o 

reforço de competências sócio-emocionais para alunos do 1º e do 3º ciclo, para aumentar o sucesso 

escolar, com recurso à metodologia PS-SMILE (projeto europeu de capacitação dos alunos e dos 

pais), em articulação com a ARCIL, e outras que se verifiquem ajustadas à concretização dos 

objetivos e metas.  

 

Clubes 

No ano escolar 2020-2021 estão em funcionamento 20 clubes que dinamizam atividades ao longo 

do ano letivo, nos dias e horários divulgados na página eletrónica do AEL17: 

▪ Na Escola Básica nº 1 da Lousã funcionam 6 clubes: Clube de Música, Clube de Xadrez, 2 

Clubes da Matemática, Clube das Artes, Clube das Ciências, Clube de Robótica. 

▪ Na Escola Básica nº2 da Lousã funcionam 6 clubes: Cantinho da Matemática, 2 grupos 

OCCAP – Oficina de Cinema, Comunicação e Artes de Palco, Clube da Música, Clube Baú 

da História e Clube de Robótica. 

 
17 Vide: https://escolas.aglousa.com/clubes-e-projetos/  

https://escolas.aglousa.com/clubes-e-projetos/
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▪ Na Escola Secundária da Lousã funcionam 8 clubes: Projeto Parlamento dos Jovens, 3 

Clubes da Matemática, Clube Programação e Robótica, Ciência na Escola, Clube das Artes, 

Clube eTwinning. 

 

Figura 19 – Cedência de equipamentos informáticos para apoio ao ensino a distância,  
Doados aos AEL, por 3 empresas da Lousã. 

 

Desporto Escolar 

No Desporto Escolar, no presente ano, funcionam 10 grupos equipa e uma modalidade individual 

nas seguintes modalidades: Voleibol (Infantis A masculino e feminino; Infantis B masculino e feminino; 

Iniciados Feminino; Juvenis Feminino), Futsal (Iniciados feminino; juvenis feminino), Atletismo, 

Desporto adaptado misto – Boccia (2 grupos); Xadrez (A e B), envolvendo alunos desde o 3º ano ao 

12º ano de escolaridade. Temos também em funcionamento o Projeto Desporto Escolar + e o Projeto 

Desporto Escolar Territórios. Os dias e horários dos treinos estão divulgados na página eletrónica do 

AEL. 

 

Figura 20 – Torneio de Voleibol no âmbito do Desporto Escolar 
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Projetos no âmbito da Saúde em Meio Escolar 

No âmbito da Promoção da Saúde em Meio Escolar, a Equipa de Saúde Escolar que integra docentes, 

psicólogos, o enfermeiro do Centro de Saúde da Lousã, técnicos de Associações locais e 

representantes dos pais, elaboram o documento “Projeto de Promoção e Educação para a Saúde 

(PES) 2020-2022”, que define como áreas prioritárias: Saúde mental; Prevenção da violência; 

Educação alimentar; Atividade física; Comportamentos aditivos e dependências; Afetos e Educação 

para a Sexualidade; Plano Nacional de Saúde Oral (em Saúde Escolar). 

O Plano de atividades desta equipa de trabalho prevê 9 atividades transversais, 15 atividades para o 

pré-escolar e 37 atividades para os alunos do 1º ao 12º ano. O “Projeto de Promoção e Educação 

para a Saúde (PES) 2020-2022” pode ser consultado na página eletrónica do AEL, será desenvolvido 

ao longo do biénio e avaliado periodicamente. 

 

Figura 21 – Participação do OCCAP na XIV Mostra de Teatro Escolar de Coimbra18 

 

Plano Nacional das Artes (PNA) 

Este Plano prevê políticas integradas (cultura e educação) para aproximar os cidadãos à arte, em 

especial das crianças e jovens, estimular a divulgação e preservação do património histórico (material 

e imaterial), fomentar a circulação da criação contemporânea. A concretização do PNA no AEL ocorre 

de acordo com um programa de atividades, articulado com as atividades do Município, e também da 

colaboração de um artista residente, que se integra no Plano Cultural de Escola (PCE). Em 2019-

2020 foi constituída a equipa PNA e uma comissão consultiva, estando o PCE no 2º ano de execução. 

As contingências da pandemia condicionaram a concretização de algumas atividades no 3º período 

do ano transato e no 1º período deste ano, mas concretizaram-se outras, tais como exposições, 

ensaios e encontros dos alunos com o artista residente. Espera-se que ao longo dos 2º e 3º períodos 

seja possível concretizar a gravação da obra musical “NOX” (original), e também de outras atividades 

musicais, das artes plásticas e visuais e exposições do património local. No total estão previstas 11 

atividades: Exposição na ESL do Projeto MUSA; Semana das Artes; Ciclo do Equinócio (poesia e a 

água); Dia Internacional do Cinema; Interculturalidade e Arte na Saúde; Dia dos Direitos Humanos; 

Musical Drive no Castelo da Lousã, Exposição de fotografia PNA; Desvio “sair para entrar”; Projeto 

“Património Local Serra da Lousã e Projeto de Intercâmbio com Espanha - “Brinquedos e Jogos 

Tradicionais”. 

 
18 Vide: http://oteatrao.com/evento/xiv-mostra-de-teatro-escolar/  

http://oteatrao.com/evento/xiv-mostra-de-teatro-escolar/
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Plano Nacional de Cinema (PNC) 

O PNC está orientado para a promoção do cinema e da divulgação de obras cinematográficas junto 

do público escolar e pretende formar públicos escolares, despertando nos jovens o hábito de ver 

cinema, bem como valorizá-lo enquanto arte junto das comunidades educativas. Este projeto implica 

docentes com formação PNC e estima envolver em 2019-2020 entre 100 e 200 alunos (1-2 turmas 

por professor da equipa). A literacia para o cinema é a meta fundamental, através de um trabalho 

orientado com os alunos, que aprendem a pensar o cinema e a ver filmes enquanto experiência 

artística e cultural, e não apenas como entretenimento. Os conhecimentos da história do cinema, da 

sua gramática, meios e géneros, bem como o reconhecimento de diversas cinematografias, de 

diferentes origens geográficas e autorais, são também objetivos a alcançar nestas aprendizagens, 

contribuindo ainda para a coesão da identidade e memória coletivas. A divulgação de filmes 

recomendados pelo PNC aos outros docentes do agrupamento e a informação/ formação/ 

sensibilização para as linhas orientadoras do PNC é também uma das tarefas da equipa de trabalho.  

 

Eco-Escolas 

Os jardins de infância e escolas do AEL continuam empenhados no Eco-Escolas, tendo vindo a obter 

o reconhecimento em anos sucessivos. O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation 

for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE, que pretende 

encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da 

Educação Ambiental para a Sustentabilidade.  

A metodologia assenta na participação das crianças e jovens na tomada de decisões, para promover 

uma cidadania responsável e contribuir para uma escola e uma comunidade mais sustentáveis. 

A grande aposta no ano 2020-2021 é a dinamização de hortas escolares, nas ações no projeto 

“Climagir” (apoiado pela CIMRC) e também o Projeto “Lousã Recicla +”, ambos dinamizados pela 

Câmara Municipal da Lousã, um relacionado com a reflorestação, outro com a instalação de 

contentores de recolha seletiva e de compostores, estando ainda previstas a realização de visitas de 

estudo aos locais de valorização e tratamento de resíduos, o terceiro com a recolha de papel e cartão, 

tampinhas de plástico e equipamentos elétricos avariados que revertem para aquisição de ajudas 

técnicas para alunos ou outras pessoas da comunidade da Lousã, permitindo-lhes uma maior 

qualidade de vida. 

 

Figura 22 – Hastear da bandeira Eco-Escolas na Escola básica nº 1, em 2019. 
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EQAVET 

O AEL obteve em 2020, pelo período de 3 anos, o selo EQAVET (Quadro de Referência Europeu de 

Garantia da Qualidade para a Educação e Formação Profissionais), consagrado pela Recomendação 

de 18 de junho de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia, 

concebido para melhorar o Ensino e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu.  

O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária, tendo o AEL apresentado uma candidatura 

ao POCH para financiamento da sua implementação. Com este projeto pretende-se documentar, 

desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta do ensino profissional e a qualidade 

das práticas de gestão, implicando processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos 

de avaliação interna e externa, e relatórios de progresso, estabelecendo critérios de qualidade e 

descritores indicativos que sustentam a monitorização e a produção de relatórios, evidenciando a 

importância dos indicadores de qualidade. 

Durante o ano 2020-2021 o AEL tem previstas ações tendo em vista o cumprimento dos requisitos e 

dos processos de melhoria continua, de acordo com a metodologia EQAVET.  

 

Outras atividades e projetos transversais 

A atividade “Dia do Diploma” é a gala de reconhecimento do mérito escolar e desportivo que ocorre 

em data a combinar no início de cada ano escolar, envolvendo alunos e famílias, num total aproximado 

de 700 participantes. Em 2019 teve transmissão direta através da rede social Facebook. Devido à 

pandemia COVID em 2020-2021 o formato teve de ser repensado, de modo a evitar o aglomerado de 

pessoas, sem precindir do merecido reconhecimento dos alunos que terminaram o ensino secundário 

ou que tiveram um desempenho escolar conseguindo alcançar o Quadro de Mérito.  

 

Figura 23 - Dia do Diploma 2019, no Pavilhão Municipal das Exposições 

No âmbito da segurança, está previsto em 2020-2021 a colaboração na implementação das medidas 

de prevenção e contingência no âmbito da COVID-19, designadamente a marcação de circuitos, 

sinalização e divulgação de informação com recomendações para a prevenção do contágio. 

No âmbito da realização de simulacros (evacuação em caso de incêndio e sismos), em todos os 

estabelecimentos de ensino, a Equipa de Segurança Escolar em articulação com a estrutura de 

Proteção Civil Concelhia, fará exercícios condicionados ao evoluir da situação de pandemia.  

Serão dinamizadas sessões de formação de “Suporte Básico de Vida” e de “Manuseio de 

equipamentos de combate a incêndios”.  
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Está ainda prevista uma revisão dos Planos de Prevenção e Emergência e também a aprovação dos 

Planos de Segurança e medidas de autoproteção que estão pendentes de orçamento do Ministério 

da Educação e de algumas ações do Município. 

Também ao nível da segurança na internet o AEL continua a participar em projetos e iniciativas, 

tendo recebido o reconhecimento do Selo de Segurança Digital, categoria Bronze, que é válido até 

maio de 2021, que espera conseguir renovar no ano seguinte. 

Mantém-se o apoio do AEL, através de docentes que se disponibilizam para dinamizar o Projeto 

Make-A-Wish vai à Escola, à Maratona de Cartas da Amnistia Internacional e à Semana do 

Coração da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

 

Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes da Escola Secundária (AEESL) tem novos corpos gerentes e um Plano 

de Atividades próprio que inclui 11 ações, sendo também chamada a participar na vida do AEL através 

dos seus representantes nos diversos órgãos e estruturas de decisão e na participação no Orçamento 

Participativo. As atividades incluem concertos, concursos de fotografias, projetos de inclusão social e 

solidariedade e ações ambientais. 

Os estudantes do 9º ano e do ensino secundário integrarão ainda a Assembleia Municipal Jovem, 

uma iniciativa da Autarquia que tem como objetivo ser um espaço e tempo de debate entre jovens 

estudantes do ensino secundário e profissional no concelho da Lousã, onde este podem expor ideias 

para o presente e o futuro do município numa dada área temática, bem como partilhar problemas e 

definir estratégias que contribuam para as soluções. Esta Assembleia disponibiliza aos jovens um 

conjunto de instrumentos que dinamizam a democracia, sendo um órgão colegial que aconselha a 

Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e o Conselho Municipal de Juventude da Lousã, e que 

tem dispõe de uma parcela orçamental para implementação da(s) medida(s) que aprova. 

O espaço da AEESL será requalificado para melhorar as condições para os alunos e para acolher a 

o projeto Rádio Escolar.  

 

Figura 24 – Distibuição de presentes de Natal na Escola Básica nº 2 da Lousã 

 

Associações de Pais 

Durante o ano escolar as Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) reúnem com 

a direção do AEL, debatendo preocupações e procurando soluções partilhadas. As APEE colaboram 
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na organização do Dia de Receção aos Alunos e em festividades (Natal; Final do Ano Escolar), em 

ações de informação/reflexão sobre educação parental, em atividades de angariação de fundos 

documentais e outros materiais que melhorem as condições de aprendizagem e os espaços de lazer 

nas escolas e jardins-de-infância.  

Em 2020-2021 as várias APEE propõem-se realizar algumas atividades, naturalmente ajustadas ao 

tempo de contingência que todos vivenciamos. Concretamente: APEE de Serpins e Casal de Santo 

António – 4 atividades; APEE de Santa Rita – 4 atividades; APEE da EB nº1 da Lousã – 4 atividades; 

APEE da EB nº2 da Lousã – 4 atividades; APEE da Escola Secundária da Lousã – 3 atividades. 

 

Direção do AEL 

A Direção do AEL, em 2020-2021, entra no 3º ano de mandato com bons indicadores de concretização 

do PEA, de acordo com os Resultados da Autoavaliação, do InfoEscolas e do Acesso ao ensino 

superior. A continuidade do trabalho será essencialmente focada na consolidação de resultados, na 

melhoria das metas e ações ainda não concretizadas e que estão elencadas como áreas estratégicas 

neste Plano. Será um ano em que encerra um ciclo bienal de avaliação do pessoal não docente, 

atividade que é sempre muito trabalhosa num universo de mais de 130 trabalhadores.  

A gestão quotidiana do Plano de Contingência para o controlo da pandemia COVID-19 constituirá um 

trabalho adicional que necessita de uma boa articulação interna e com as autoridades, assim como 

uma boa gestão da comunicação. Ao longo do ano haverá vários procedimentos de aquisição de 

equipamentos de proteção individual e produtos de desinfeção e limpeza, assim como o reforço da 

sinalização e das ações de sensibilização para as medidas de controlo. 

Como referido anteriomente, a preparação do próximo ano letivo 2021-2022 terá de ser muito bem 

pensada em função do faseamento das obras de requalificação da Escola Secundária, cujo processo 

concursal foi lançado no início do mês de dezembro de 2020. 

 

Figura 25 – Imagem 3D da requalificação do Bloco C (Polivamente e Serviços)  
da Escola Secundária da Lousã 

 

Outras prioridades da DIreção são: prevenção e gestão das situações de indisciplina; implementação 

do Plano de Melhoria 2019-2021; melhoria dos resultados escolares; reforço do papel das lideranças 

intermédias; maior proximidade dos alunos, através do apoio às suas atividades e das assembleias 

dos alunos; melhoria da gestão dos apoios educativos; promoção da reflexão dos critérios de 

avaliação dos alunos; divulgação dos instrumentos de gestão e de autonomia; melhoria de vários 

procedimentos internos para simplificação burocrática (formulários e documentos pedagógicos, 

mapeamento de processos; avaliação do impacto); melhoria da comunicação interna (intranet) e 



 

  

 

37 
 

externa; consolidação das alterações introduzidas pelos DL 54/2018 e DL55/2018; reforço das 

parcerias existentes; atualização das progressões dos docentes; formação do pessoal docente e do 

pessoal não docente; conclusão da revisão do regulamento interno; atualização e revisão das 

parcerias existentes; recrutamento e integração de pessoal não docente; reuniões periódicas com 

associações de pais, associações de estudantes e entidades parceiras; desenvolvimento e 

implementação do novo site do AEL; melhoria do plano de formação para docente e não docentes; 

promoção de campanhas para a redução de custos energéticos e outras medidas que contribuam 

para a redução do consumo de água, energia, comunicações, impressão/ cópia; monitorização dos 

refeitórios escolares. 

A preparação do Projeto Educativo para o triénio 2021-2023, envolvendo toda a comunidade 

educativa, é uma outra tarefa a realizar durante o ano 2021, assim como a elaboração e atualizaçãos 

dos instrumentos de gestão do AEL. 

 

Segue-se, no próximo separador, a apresentação das atividades planeadas para o ano 2020-2021, 

organizadas por período escolar, iniciando por aquelas que são transversais aos 3 períodos letivos. 
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Anexo 1 - Lista detalhada das Atividades e Projetos do Agrupamento de Escolas da Lousã 

Anexo 2 - Lista de Atividades da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã  

Anexo 3 - Lista das Atividades da Associação de Pais de Escola Básica nº 1 da Lousã 

Anexo 4 - Lista das Atividades da Associação de Pais de Escola Básica nº 2 da Lousã 

Anexo 5 - Lista das Atividades da Associação de Pais de Escola Básica de Santa Rita 

Anexo 6 - Lista das Atividades da Associação de Pais de Escola Básica Casal de Santo   

                António e JI de Serpins 

Anexo 7 - Lista das Atividades da Associação de Pais de Escola Secundária da Lousã 

Anexo 8 - Lista de Atividades da APEE do JI da Lousã 
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AO LONGO DO ANO LETIVO 

Cód 
Ativ. 

Designação Tipo 
Objetivo(s) 

estratégico(s) 
Data 

realização 
Destinatários 

Local de 
realização 

Unidade 
orgânica 

Organização Finalidades 
Ações e tarefas 

previstas 
Instrumentos de 

avaliação 

350 Atividades/ 
projetos 
promovidos pela 
Associação de 
Estudantes 

Vários tipos OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Associação de 
Estudantes 

A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

400 Eco-Escolas Projeto OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Coordenadores 
Eco-escolas 

A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

450 Projeto Educação 
para a Saúde 

Projeto OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Coordenadores 
PES 

A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

500 Atividades/ 
projetos 
promovidos pelas 
Assoc. de Pais e 
Encar. de 
Educação / 
Repres.dos Enc. 
de Educação 

Vários tipos OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Associação de 
Pais e 
encarregados 
de educação / 
Representantes 
de 
encarregados 
de educação 

A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

550 Atividades/projeto
s promovidos pela 
Autarquia 

Vários tipos OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Autarquia A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

600 Atividades/projeto
s promovidos por 
outras entidades 

Vários tipos OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Outras 
entidades 

A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

650 Atividades/projeto
s promovidos pela 
Direção 

Vários tipos OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

300 Plano Nacional 
das Artes 

Vários tipos OE.1; OE.3 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

310 Erasmus Vários tipos OE.1; OE.4 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

320 Desporto Escolar Vários tipos OE.1; OE.5 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 
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330 Cidadania e 
Desenvolvimento 

Vários tipos OE.1; OE.6 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

340 SPO Vários tipos OE.1; OE.7 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

A designar Todas Direção A indicar A indicar A indicar e 
monitorização 

650 Formação para 
não docentes 

Formação OE.3; OE.4 Ao longo 
do ano 
letivo 

Não 
Docentes 

online AEL Direção A indicar A indicar Folha de 
Presenças 

100 Celebração de 
efemérides/dias 
festivos 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Biblioteca 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover o 
conheciment
o e a 
participação 
na 
comunidade; 
Desenvolver 
a criatividade 
e a 
capacidade 
de reflexão.   

Elaboração e 
exposição de 
diferentes 
trabalhos com  
exploração 
prévia das 
temáticas; 
atividades de 
convívio. 

Registo 
fotográfico e 
grelha de 
autoavaliação. 

97 Crescer na 
Comunidade 
Local - Saídas 
semanais à 
comunidade local 

Visita de 
estudo 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover o 
conheciment
o dos alunos 
e a sua 
autonomia. 

Saídas ao 
meio 
envolvente 

Grau de 
satisfação dos 
alunos 

98 Vamos falar de 
Cidadania 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala EB nº 1 Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

-Formar 
alunos que 
sejam 
civicamente 
responsáveis
, tolerantes, 
justos, 
organizados 
e 
autónomos. 

Ações de 
sensibilização 
dinamizadas 
por diferentes 
convidados; 
Debates 
acerca das 
temáticas. 

grelhas de 
autoavaliação; 
registo 
fotográfico 

99 Atividades na 
Rede - Rede de 
Bibliotecas da 
Lousã 

Outro - 
Diversas 
tipologias 

OE.1; OE.2; 
OE.3 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 

Sala, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Na Lousã  

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 

Biblioteca 
Escolar 

Promover a 
Leitura, a 
Inclusão, os 
autores/artist
as e o 
património 
local. 

"IX Concurso 
de Leitura da 
Lousã", 
"Projeto de 
Promoção da 
Leitura da 
RBL - 
animação da 
Leitura e 
encontro com 

Relatório 
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Comunidad
e 
Educativa, 
Comunidad
e 
lousanense 

Escola 
Secundária 

autores", "Ler 
Lousã", 
"Semana da 
Leitura", 
Exposição 
"Todos 
Juntos" (no 
âmbito do 
projeto "Todos 
Juntos 
Podemos 
Ler"). 

400 Da Horta para a 
panela - Horta 
pedagógica 

Projeto OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Refeitório 

JI da Lousã Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover 
práticas de 
uma 
alimentação 
saudável e 
equilibrada; 
Sensibilizar 
para a 
importância 
de uma 
agricultura 
orgânica ou 
biológica.  

Proceder a 
sementeiras e 
plantações de 
diversos 
produtos 
agrícolas com 
as turmas; 
Acompanhar e 
registar o 
crescimento 
dos diversos 
produtos 
agrícolas da 
horta. 

Evidências, 
registos gráficos/ 
desenhos e 
registos de 
medições. 

71 Património Local - 
Serra da Lousã 

Projeto OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Pavilhão 
desportivo, 
Auditório/sal
a polivalente 

EB nº 1 Direção de 
Turma/CT 6F; 
6G; 6H; 6I 

 Sensibilizar 
para a 
valorização e 
preservação 
do 
património 
cultural e 
ambiental; 
Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
e a interação 
dos 
interveniente
s no 
processo 
ensino-
aprendizage
m;  Formar 

"Peça de 
teatro "Uma 
tarde na aldeia 
do Talasnal” - 
6F; 
"Workshop: 
"Pedra sobre 
Pedra - arte 
sustentável"- 
6G; Projeto: 
"Projeto da 
Robótica - 6H; 
"Atividade de 
dança 
tradicional 
"Sons da 
Serra” - 6I. 

Observação 
direta dos 
alunos/ 
Trabalho 
cooperativo/ 
Guiões das 
atividades/ 
Trabalho final 
realizado/Autoa
valiação do 
trabalho 
individual e de 
grupo. 
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cidadãos 
empenhados 
na 
construção 
da sociedade 
atual.   

71 Pedra sobre 
Pedra - arte 
sustentável - 
inserida no 
Projeto: 
"Património Local 
- Serra da Lousã" 

Projeto OE.1; OE.3 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
CT e alunos 
6F; 6G; 6H 
e 6I. 

Exterior / 
recreio 

EB nº 1 CT 6F; 6G; 6H; 
6I. 

 Promoção 
do 
envolvimento 
da 
comunidade 
educativa 
com o 
Projeto 
Educativo 
Local. 
Promover a 
melhoria dos 
resultados 
escolares e a 
valorização 
do trabalho 
desenvolvido 
pelos 
envolvidos 
no processo. 

Realização de 
um workshop 
de Xisto. 

Guiões de 
Opinião; 
Observação 
direta do 
desempenho e 
envolvimento 
dos alunos; 
trabalhos 
expressivos 
sobre a ação 
desenvolvida. 

101 Correspondência 
Digital entre 
Jardins de 
Infância 

Projeto OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Dar a 
conhecer os 
outros JI e as 
localidades 
onde estão 
inseridos; 
Partilha de 
atividades. 

Sessões de 
vídeo 
conferência 
entre pares;  

Monotorização 
da atividade no 
formulário de 
avaliação do 
PAA; Registos 
gráficos e 
fotografias 

102 Que profissão? 
Que futuro? 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

EB nº 1 Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

-Dar a 
conhecer as 
diferentes 
profissões e 
levar os 
alunos a 
perspetivar o 
seu futuro;  

Convite a pais 
e elementos 
da 
comunidade 
educativa para 
falar sobre as 
suas 
profissões; -
trabalhos de 
pesquisa com 
os alunos e 

Trabalhos de 
pesquisa; 
registos 
fotográficos 
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exposição final 
dos mesmos 
no bloco B. 

103 A comida é um 
segredinho que 
tem muito para 
contar 

Projeto OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Refeitório, 
Em casa 

EB nº 1 Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

"Valorizar os 
alimentos 
saudáveis e 
fomentar a 
valorização e 
respeito 
pelos 
mesmos. 

Leitura de 
livros e 
exploração de 
vídeos 
alusivos ao 
tema. 
Supervisão/ 
reconheciment
o de boas 
maneiras 
durante as 
refeições. 

Observação 
direta e grelhas 
de registo 

104 Aplicação do 
Modelo de 
avaliação da 
biblioteca escolar   

Inquérito/qu
estionário 

OE.4 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Direção 

Biblioteca, 
Casa (em 
formato 
digital ou em 
suporte 
papel) 

EB nº 1, EB 
nº 2 

Biblioteca 
Escolar 

Avaliar o 
serviço, 
contribuindo 
para a sua 
melhoria, nos 
quatro 
domínios do 
modelo. 
Avaliar o 
impacto da 
BE, nas 
aprendizage
ns e 
formação 
global dos 
alunos. 

Planeamento, 
recolha de 
dados e 
evidências, 
análise de 
dados e 
interpretação 
da informação, 
apresentação 
de relatórios e 
elaboração de 
planos de 
melhoria. 

Questionários, 
Registos das 
BE, Relatórios e 
Planos de 
Melhoria. 

105 Aplicação do 
Referencial 
"Aprender com a 
Biblioteca 
Escolar" 

Outro - 
Atividade 
transversal 

OE.1; OE.2; 
OE.3 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Biblioteca, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Em formato 
digital (se 
necessário) 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Promover as 
diferentes 
literacias, o 
sucesso 
educativo e a 
cidadania. 

Realização de 
sessões de 
trabalho com 
as turmas. 
Produção de 
recursos 
materiais e 
digitais. 

Relatório 

106 Articulação 
Curricular Pré-
Escolar/1ºCEB 

Projeto OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover a 
integração e 
o 
acompanha

-Atividades 
entre os pares 
que devem ser 
transversais e 

Monitorização 
da atividade no 
Formulário de 
avaliação do 
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Encarregad
os de 
Educação 

envolvente, 
Vídeo-
conferência 

de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

mento das 
crianças no 
seu percurso 
escolar; 
implementar 
e 
desenvolver 
atividades 
que 
permitam 
conhecer 
melhor as 
duas 
realidades. 

englobar as 
diferentes 
áreas de 
conteúdo/área
s curriculares. 
-Ações de 
sensibilização 
para pais. 

PAA ; Registos 
gráficos e 
fotográficos 

107 Assim eu Sei o 
que vou comer!! - 
Ementas 
Acessíveis a 
Todos 

Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

CAA - EB 
n.º 2 

EB nº 2 Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Disponibilizar 
semanalment
e a 
informação 
das ementas 
a TODOS os 

Construir a 
ementa 
semanal da 
cantina da EB 
n.2 com os 
símbolos 
pictográficos 
do AraWord 
em tamnho 
A3. Afixar 
semanlamente 
a ementa 
adaptada no 
local 
destinado ao 
efeito. 

Feedback dos 
alunos com 
dificuldades na 
leitura/escrita e 
outros.  

340 Acompanhamento 
psicológico e/ou 
apoio 
psicopedagógico 

Outro -
Atendimento 
de casos 

OE.1; OE.3 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

1 - Contribuir 
para o 
desenvolvim
ento global e 
harmonioso 
do aluno; 
2 - Promover 
o sucesso 
escolar.psico
lógicos. 

Acompanham
ento 
psicológico 
e/ou apoio 
psicopedagógi
co com os 
alunos do 2º 
ciclo e 3º ciclo 
e do ensino 
secundário .1 - 
Entrevistas 
individuais 
com os 
alunos; 
2 - Cotação e 

Número de 
alunos 
atendidos. 
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interpretação 
de testes 
psicológicos. 

108 Cinoterapia - 
implementação e 
generalização da 
terapia assistida 
pelo cão, em 
contexto escolar, 
para alunos com 
PEA 

Projeto OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Desenvolver 
a 
autoconfianç
a dos alunos. 
Promover o 
gosto pelos 
animais. 

Contato e 
celebração do 
protocolo com 
a GNR 

Satisfação dos 
alunos 

109 Clube Ciência 
Viva Na Escola 

Projeto OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Espaço 
envolvente, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Museu de s. 
Francisco 
Coimbra - 
Encontro 
CCVE 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Contribuir 
para a 
literacia 
científica e 
tecnológica 
dos alunos e 
da 
comunidade 
educativa; 
Fomentar a 
abertura da 
Escola à 
comunidade 
local 

Workshops na 
área das 
ciências, 
conferências, 
etc. 

Questionários e 
Relatórios de 
atividades/sess
ões 

110 Clube de 
Programação e 
Robótica 

Clube OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Espaço 
envolvente 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Utilizar 
diversas 
linguagens 
de 
programação
Programar 
com robots 
lego 
mindstorms e 
mbot 

Demonstrar à 
comunidade 
os projetos 
realizados; 
Participar em 
festival de 
robótica 

Atividades 
desenvolvidas 

111 Clube eTwinning Clube OE.1; OE.2 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

 Usar as 
tecnologias 
de 
informação e 
a língua 
inglesa em 
contextos 
reais e 
motivadores; 
Estabelecer, 

trabalho de 
projeto via 
twinspace 

inquéritos e/ou 
observação 
direta 
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fortalecer e 
alargar 
parcerias 
com outras 
escolas da 
Europa 

100 Comemoração de 
datas e 
efemérides na BE 

Comemora 
ção de 
dia/efemérid
e 

OE.1; OE.2; 
OE.3 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/ 
alunos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Exterior / 
recreio, 
Biblioteca, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Formato 
digital, se 
necessário 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Promover o 
conheciment
o de 
conteúdos 
curriculares, 
de temas 
transversais 
e do 
património. 
Incentivar o 
gosto pela 
Arte.  

Exposições de 
recursos 
existentes e 
de trabalhos 
realizados. 
Organização 
de palestras/ 
ações de 
sensibilização. 

Relatório das 
atividades 
desenvolvidas. 
Questionário de 
satisfação dos 
participantes. 

112 Criação da 
Biblioteca Digital 
do AEL 

Melhoria de 
procediment
os ou da 
comunicaçã
o 
interna/exter
na 

OE.3 Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

Em formato 
digital 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Promover as 
diferentes 
literacias em 
formato 
digital. 
Melhorar a 
acessibilidad
e aos 
recursos 
disponíveis. 

Selecionar/ad
quirir/criar 
recursos e 
alojar os 
mesmos, 
numa 
plataforma 
digital 
acessível aos 
utilizadores do 
AEL.  

Relatório 

113 Criação de 
Tapetes para 
Robots (MIND) 

Uso didático 
das TIC 

OE.1 Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Incentivar os 
docentes 
titulares de 
turma a fazer 
uma 
utilização 
regular dos 
Robots - 
Mind 

Ação de 
sensibilização/
formação aos 
docentes do 
departamento, 
sobre a 
utilização dos 
Robots. 
Criação dos 
tapetes 
temáticos, em 
formato digital 
para, 
posteriorment
e, serem 

Inquérito no 
final do ano 
letivo. 
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impressos em 
"tela". 

114 
Criar com 
Escolas- Portugal 
dos Pequenitos 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Portugal dos 
Pequenitos 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Envolvimento 
nas 
atividades 
propostas 
pela FBB do 
Projeto Criar 
com Escolas- 
"O meu 
quarto a 
minha 
fronteira, 
antes e após 
COVID". 

Elaboração de 
vários 
pequenos 
projetos sobre  
a temática 
proposta- O 
meu quarto, a 
minha 
fronteira" 

Relatório Final 

115 
Da Escola para a 
Floresta 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e 
Educativa, 
Autarquia, 
Conselho 
Diretivo dos 
Baldios de 
Vilarinho 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Serra da 
Lousã 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Contribuir 
para a 
Reflorestaçã
o a Serra da 
Lousã com 
árvores 
autóctenes. 
Conscienciali
zar os alunos 
e a 
comunidade 
para a 
preservação 
da flora local.  

Divulgação do 
projeto junto 
na escola; 
Envolver os 
alunos na 
plantação de 
pequenas 
árvores em 
vasos e/ou 
semear 
sementes de 
carvalho, 
castanheiro e 
sobreiro.  

Número de 
árvores 
recolhidas e  
plantadas. 

116 
Desafios da 
Biblioteca 

Campeonat
o/Concurso 

OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Biblioteca, 
Em formato 
digital 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Promover a 
aquisição de 
conheciment
o de forma 
lúdica. 

Elaboração de 
desafios e 
criação de 
questionários, 
em formato 
digital, para 
divulgação/rea
lização dos 
mesmos. 
Apuramento 
de resultados 
e atribuição de 
certificados e 
prémios/lembr
anças.  

Ficheiro EXCEL 
para tratamento 
dos resultados. 
Questionários 
de satisfação 
aos 
participantes 
(amostragem). 
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117 Desafios do ALEA 
Campeonat
o/Concurso 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Internet EB nº 1 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Criar, 
incentivar e 
desenvolver 
o gosto pela 
matemática; 
Desenvolver 
o 
conheciment
o estatístico. 

 Incentivar à 
participação 
nos desafios 
propostos pelo 
ALEA 

  Grau de 
participação e 
classificações 
obtidas nos 
desafios. 

118 
Desafios 
Seguranet 

Campeonat
o/Concurso 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, Local 
com pc  

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Adquirir 
competência
s 
necessárias 
para um uso 
seguro e 
adequado do 
ciberespaço 

Responder 
aos desafios 
mensais em 
seguranet.pt 

Resposta aos 
desafios 
propostos em 
seguranet.pt 

119 
Enriquecimento 
do recreio 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

JI da Lousã 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Enriquecer 
alguns 
espaços do 
recreio do 
J.I. com 
mesas e 
bancos de 
madeira. 
Potenciar a 
realização/di
versificação 
de diversas 
atividades ao 
ar livre com 
as turmas, 
nomeadame
nte pintura, 
modelagem, 
leitura de 
histórias, 
entre outras. 

Seleção de 
estruturas; 
Envolver os 
diversos 
parceiros 
deste projeto; 

Concretização 
da colocação 
das estruturas 
no recreio; 
Recolha de 
Evidências 

300 
Exposição de Arte 
Popular/Projeto 
MUSA 

Exposição/F
eira 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad

Biblioteca, 
Auditório/sal
a polivalente 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

PNA em 
articulação com 
o Museu 
Etnográfico Dr. 
Louzã 
Henriques - 
Projeto MUSA 

Reforçar a 
mobilização 
de literacias 
diversas, de 
múltiplas 
competência
s, teóricas e 

Oficina de 
escrita e 
ilustração 
sobre os 
objetos 
expostos; 
visitas à 

Trabalhos dos 
alunos com 
autoavaliação; 
observação 
direta, feita 
pelos docentes 
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os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

práticas, 
promovendo 
o 
conheciment
o científico, a 
curiosidade 
intelectual, a 
criatividade e 
o espírito 
crítico e 
interventivo; 
promover a 
implementaç
ão do 
trabalho 
colaborativo, 
interdisciplin
ar, 
transdisciplin
ar e 
multidisciplin
ar. 

exposição 
para 
conhecimento 
dos núcleos 
patentes e 
para um 
trabalho de 
curadoria. 

120 História do Dia 
Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala EB nº 1 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Desenvolver 
o gosto pela 
leitura 
recreativa e 
escrita 
autónoma 

Leitura diária 
de uma 
"História do 
dia" do escritor 
António 
Torrado ou de 
uma história 
do livro 
"Histórias para 
contar em 
minuto e meio" 
de Isabel 
Stilwell  

questionários 
de 
satisfação/texto
s dos alunos  

400 Horta Pedagógica Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e Educativa 

horta 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Sensibilizar 
para uma 
agricultura 
biológica. 
Promover 
práticas 
ancestrais de 
agricultura 
sustentável. 

Sementeiras 
de inverno e 
primavera, 
acompanhame
nto do brotar e 
do crescer e 
colheitas. 

Observação e 
Registos 
gráficos. 
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121 
Leitura/escrita 
com a Biblioteca 

Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Biblioteca, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Em formato 
digital 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Promover o 
gosto pela 
Leitura e 
pela Escrita 
em 
diferentes 
suportes. 

Dinamização 
de clubes e 
projetos de 
leitura e de 
escrita, a nível 
escolar, local 
e nacional. 

Relatório 

122 Livro digital Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Biblioteca 

Escola 
Secundária 

Turma 
CPTEAC1 Ana 
Maria Umbelino 

Aperfeiçoar a 
expressão 
escrita; 
Desenvolver 
o espírito 
crítico; 

Elaboração de 
um livro digital  

Avaliação do 
produto final  - 
livro (expressão 
escrita; espírito 
crítico) 

123 

Mergulho na 
Inclusão - 
Atividades de 
Adaptação ao 
Meio Aquático 

Atividade 
Desportiva 

OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Piscina 
municipal 

EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover o 
desenvolvim
ento integral 
dos alunos. 
Contribuir 
para o 
aumento de 
contextos 
educativos e 
promover a 
melhoria das 
posturas 
(atitudinais e 
corporais) 

Frequência da 
piscina com 
regularidade 
semanal 

Grau de 
satisfação dos 
alunos. 

124 
Movimento Gentil   
"Gentileza gera 
gentileza" 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Refeitório, 
Pavilhão 
desportivo 

EB nº 2, EB 
nº 1, EB1 c/JI 
de Sta Rita 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Educar para 
a Cidadania. 
Valorizar as 
relações 
interpessoais 
promovendo 
a construção 
de um 
melhor e 
mais 
pacífico, 
através da 
solidariedade 

Dinamização/
Participação 
em atividades 
referentes ao 
Projeto. 
Realização de 
atividades 
para 
divulgação/ex
pansão do 
Projeto, na 
comunidade 
educativa. 

lha de registo 
de 
comportamento
s e trabalhos de 
expressão 
plástica e 
expressão 
musical. 
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do espírito 
de equipa, 
da alegria e 
do otimismo. 

125 

OCCAP - Oficina 
de Cinema 
Comunicação e 
Artes de Palco 

Clube OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Auditório/sal
a polivalente 

EB nº 2 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Incentivar e 
desenvolver 
a 
sensibilidade 
artística e os 
horizontes 
culturais e 
Aprofundar a 
cooperação 
com os 
outros em 
tarefas e 
projetos 
comuns, 
entre outros. 

Desenvolvime
nto e 
apresentação 
de trabalhos 
próprios na 
comunidade 
educativa e 
em outros 
contextos e 
colaboração 
com projetos 
como o PPES 
e o PNA. 

Observação dos 
progressos dos 
alunos e da 
reação do 
público, durante 
as 
apresentações. 

126 Oficina de Escrita 
Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, casa EB nº 1 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Promover o 
gosto pela 
leitura e 
escrita 
Desenvolver 
competência
s de leitura e 
escrita 

Participação 
em concursos 
literários 
Escrita de 
textos com 
diferentes 
intenções 
comunicativas 

textos escritos 

127 
Património 
Cultural e Natural 
da Lousã 

Visita de 
Estudo 

OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Espaço 
envolvente, 
Vila e Serra 
da Lousã; 
Museus da 
Lousã 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

GAD de 
Educação 
Visual 

Conhecer e 
valorizar o 
património 
natural e 
cultural do 
meio 
envolvente 
da 
comunidade 
escolar;  
sensibilizar 
para a 
importância 
da 
preservação 
dos bens 
patrimoniais 
como 

Visitas ao 
Centro 
Histórico da 
Lousã, ao 
Castelo e à 
Serra; visita 
ao Museu 
Álvaro Viana 
de Lemos e ao 
Museu 
Etnográfico 
Dr. Louzã 
Henriques 

Observação 
direta; relatório 
das visitas 
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elementos de 
reforço da 
identidade 
cultural da 
região. 

128 
PrémiosFAQtos - 
"Aplicações das 
radiofrequências" 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, Vila da 
lousã 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Efetuar a 
associação 
entre os 
conteúdos 
lecionados 
ao nível da 
física e a 
realidade do 
quotidiano. 
Fomentar o 
gosto pela 
pesquisa e 
trabalho de 
projeto na 
resolução de 
problemas. 

Simular a 
experiência de 
Hertz na 
produção de 
ondas 
eletromagnétic
as. 
Efetuar 
medições de 
campos 
eletromagnétic
os nas 
imediações 
das antenas 
das 
operadoras de 
telemóveis. 

Grau de 
participação dos 
alunos e 
qualidade dos 
projetos. 

129 
Projeto " Oficina 
de Segurança" 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Espaço 
envolvente 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Dotar as 
crianças de 
conheciment
os sobre os 
riscos e 
perigos a 
que estão 
expostos; 
promover a 
adoção 
consciente 
de atitudes 
de 
prevenção e 
emergência, 
visando 
cidadãos 
responsáveis
participativos 
e atentos. 

Visita ao 
Espaço da 
Oficina de 
segurança 
(uma vez por 
período); 
participação 
em atividades 
proporcionada
s pelas quatro 
valências da 
Oficina de 
Segurança. 

Observação 
direta; registo 
fotográfico 

330 Projeto (Des)Igual 
Sessão de 
formação 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala 
JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 

Equipa de 
Educação para 

Capacitar as 
crianças/alun
os de 

Uma/duas 
sessões com 
um formador 

Observação 
direta do 



 

                        Anexo 1 | Lista detalhada de Atividades e Projetos 2020-2021 do Agrupamento de Escolas da Lousã 

  
53 

 

da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

a Cidadania da 
Escola (EECE) 

informação/a
tividades 
para o 
desenvolvim
ento dos 
Projetos de 
CD; Informar 
e sensibilizar 
para a 
Igualdade de 
Género 

da Cáritas e 
uma sessão 
de 
trabalho/ativid
ades dos 
grupos/turmas 
com materiais 
disponibilizado
s. 

interesse/empe
nho dos alunos. 

130 
Projeto 
Classplash 

Uso didático 
das TIC 

OE.1; OE.3 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala, Alunos 
das SMA1 e 
SMA2 da 
EB1 

EB nº 1, EB 
nº 2 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover o 
uso das 
novas 
tecnologias 
na prática 
musical; 
Incentivar a 
criatividade 
do aluno. 

Implementaçã
o em sala de 
aula das App 
Rhythmic 
Village e 
Cornelius 
Composer, 
nas atividades 
de criação e 
composição, 
nas aulas de 
Educação 
Musical, nas 
turmas do 2º 
ciclo. 
Implementaçã
o pelos 
alunos, em 
casa, da App 
Flute Master.  

Observação 
direta do 
impacto da 
atividade nos 
resultados dos 
alunos, na 
disciplina de 
Educação 
Musical. 

300 

Projeto Cultural 
de Escola-Plano 
Nacional das 
Artes 

Projeto 
OE.1; OE.2; 
OE.3 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Refeitório, 
Pavilhão 
desportivo, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Qualquer 
outro local 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

PNA 

Desenvolver 
a literacia 
cultural dos 
alunos do 
AEL; 
Valorizar o 
Património 
Natural e 
Cultural de 
Portugal, em 
particular da 
região da 
Lousã 

Explorar o 
carácter 
transdisciplina
r da Arte; ser 
um elemento 
aglutinador 
dos diferentes 
Planos do AEL 

Instrumentos de 
avaliação a 
serem definidos 
para cada 
atividade; 
relatório de 
avaliação das 
atividades 
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necessário 
às 
atividades 

131 

Projeto de 
Intercâmbio com 
IES Flix- 
Catalunha - 7ºB 

Intercâmbio 
Escolar 

OE.1; OE.2; 
OE.3; OE.4 

Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Pavilhão 
desportivo, 
Outro local 
que o 
projeto 
venha a 
necessitar 
para a sua 
concretizaçã
o 

EB nº 2, 
Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

CT 7ºB 

Criar um 
museu virtual 
de 
brinquedos 
tradicionais e 
populares de 
Portugal e 
Espanha 
(Catalunha), 
com base em 
fontes orais, 
escritas e 
icnográficas; 
desenvolver 
uma cultura 
de partilha a 
nível interno, 
local, 
regional e 
transnacional
. 

Criar 
situações de 
comunicação 
autênticas 
para que os 
alunos 
possam ativar 
conhecimento
s, 
competências, 
habilidades, 
capacidades e 
conteúdos; 
utilizar as TIC 
como meio de 
comunicação 
entre os 
alunos do 7º B 
do AEL e o 
Institut de Flix, 
na Catalunha. 

Observação 
direta, fichas e 
grelhas de 
avaliação; 
resultado final 
do projeto 

450 

Projeto de 
Promoção e 
Educação para a 
Saúde (PPES) 

Projeto OE.1; OE.3 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Refeitório, 
Pavilhão 
desportivo, 
Auditório/sal
a polivalente 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Equipa 
Programa de 
Educação para 
a Saúde (PES) 

Aumentar a 
literacia 
sobre 
questões 
relacionadas 
com a saúde; 
Aumentar 
nos jovens 
competência
s que 
permitam 
escolhas 
informadas e 
seguras no 
campo da 
saúde. 

Sessões de 
educação para 
a saúde e 
outras 
atividades 

Observação 
direta e 
questionários  

310 

Projeto Erasmus+ 
"To a Healthy 
lifestyle, step by 
step" (ano II) 

Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 

Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Equipa 
Erasmus+/eTwi
nning 

- Estimular a 
adoção de 
hábitos de 
vida 
saudáveis; 

tarefas 
conjuntas no 
twinspace do 
projeto, 
palestras, 

inquéritos 
conjuntos na 
plataforma 
eTwinning, 
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Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Comunidad
e Educativa 

Biblioteca, 
Pavilhão 
desportivo, 
Auditório/sal
a 
polivalente, 
Escolas 
Parceiras na 
Polónia e 
em Espanha 

promover o 
trabalho de 
projeto em 
equipa e em 
colaboração 
com os pares 
noutras 
escolas da 
Europa. 

workshops, 
mobilidades ... 

observação 
direta 

330 Projeto Triplo D 
Sessão de 
formação 

OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala 

JI das 
Fontainhas, JI 
do Freixo, JI 
da Lousã, JI 
de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Equipa de 
Educação para 
a Cidadania da 
Escola (EECE) 

Capacitar as 
crianças/alun
os de 
informação/a
tividades 
para o 
desenvovlim
ento dos 
Projetos de 
CD; Informar 
e sensibilizar 
para a 
participação 
cívica e 
democrática. 

Uma/duas 
sessões com 
um formador 
da Cáritas e 
uma sessão 
de 
trabalho/ativid
ades dos 
grupos/turmas 
com materiais 
disponibilizado
s. 

Observação 
direta do 
interesse/empe
nho dos alunos. 

132 
Projeto: "Missão 
sem Título" 

Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Família 

Sala, 
Domicílio 
através da 
Plataforma 
Classroom; 
Museu 
Municipal de 
Coimbra. 

EB nº 1 

Docentes da 
Disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolviment
o do 6º ano 

Sensibilizar 
para a 
valorização e 
preservação 
do 
património 
cultural e 
ambiental; 
Fomentar o 
trabalho 
colaborativo 
e a interação 
dos 
interveniente
s no 
processo 
ensino-
aprendizage
m;  Formar 
cidadãos 

Projeto online, 
através da 
página de 
Facebook do 
Museu 
Municipal de 
Coimbra, que 
trabalha a 
coleção de 
Arte Telo de 
Morais. 
Concretização 
de desafios. 

Grau de 
participação e 
qualidade das 
missões 
realizadas. 



 

                        Anexo 1 | Lista detalhada de Atividades e Projetos 2020-2021 do Agrupamento de Escolas da Lousã 

  
56 

 

empenhados 
na 
construção 
da sociedade 
atual. 

400 Recicla+ Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
casa 

EB nº 1 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Promover 
hábitos  de 
separação 
de  resíduos 
na sala de 
aula e em 
casa. 

Separação de 
resíduos na 
sala de aula e 
em casa.  

Observação 
direta/questioná
rios 

133 
Saber ser, saber 
estar 

Projeto OE.3 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Refeitório, 
Pavilhão 
desportivo, 
Auditório/sal
a polivalente 

EB nº 1 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Educar para 
a Cidadania. 
Promover o 
respeito por 
atitudes e 
comportame
ntos 
corretos. 

Diálogo sobre 
comportament
os 
corretos/incorr
etos e suas 
consequência
s. 
Monitorização 
de 
comportament
os nos vários 
espaços 
escolares. 

Preenchimento 
de grelhas de 
registo  

134 
Todos os Dias 
São Inclusão 

Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvente, 
Biblioteca, 
Refeitório 

EB nº 1 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

- aprender a 
conhecer; 
aprender a 
fazer; 
aprender a 
conviver e 
aprender a 
ser 

Exposição de 
trabalhos; 
partilha de 
experiências; 
teatro; leitura; 
desenhos; 
artigos para o 
jornal e/ou 
outras 

Obsrvação 
direta 

135 
Um recreio mais 
verde 

Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Desenvolver 
o sentido 
estético do 
espaço 
exterior/ 
recreio; 
aprender a 
cuidar das 
plantas. 

-Criar 
espaços/ 
recipientes 
para 
jardinagem; 
cultivar 
plantas 
ornamentais; 
solicitar a 
colaboração 
dos 

Autoavaliação 
em 
instrumentos 
próprios para o 
efeito; 
Monitorização 
da atividade nos 
Formulários de 
Registo Google 
Forms. 
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encarregados 
de educação. 

136 Xadrez Clube OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala EB nº 1 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Desenvolver 
o cálculo 
mental e o 
pensamento 
abstrato; 
promover a 
partilha de 
estratégias 
de jogo entre 
os alunos. 

Projeção de 
um tabuleiro 
de xadrez, no 
quadro 
interativo e 
realização de 
jogadas, com 
registo numa 
folha de papel.  

Participação e 
interesse dos 
alunos 

137 Partilhas Digitais Projeto OE.1; OE.2 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos 

Sala JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover a 
articulação 
de conceitos 
curriculares 
de ambas as 
turmas; 
fomentar a 
manutenção 
de laços 
afetivos entre 
as crianças 
das duas 
turmas; 
partilhar as 
aprendizage
ns de cada 
turma. 

Realização de 
videoconferên
cias com a 
participação 
das duas 
turmas, nas 
quais são 
partilhados 
conceitos/ 
conhecimento
s adquiridos, 
tendo como 
suporte várias 
estratégias 
(teatro de 
fantoches; 
cartazes; 
canções e 
entre outras). 

Autoavaliação 
em 
instrumentos 
próprios para o 
efeito; 
Monitorização 
da atividade nos 
Formulários de 
Registo Google 
Forms. 

400 
Da semente à 
Àrvore 

Projeto OE.1 
Ao longo 
do ano 
letivo 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
horta 
pedagógica 

EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover a 
sustentabilid
ade 
ambiental 

 sementeira de 
árvores 
autóctones da 
serra da 
Lousã, 
acompanhame
nto, 
germinação e 
crescimento. 

Observação e 
registo. 
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1º PERÍODO 

Cód 
Ativ. 

Designação Tipo 
Objetivo(s) 

estratégico(s) 
Data 

realização 
Destinatários 

Local de 
realização 

Unidade 
orgânica 

Organização Finalidades 
Ações e tarefas 

previstas 
Instrumentos 
de avaliação 

650 
Receção aos 
docentes 

Reunião 
online 

OE.1; OE.2; 
OE.3; OE.4 

02-09-
2020 

Docentes online AEL Direção 

Apresentar as 
linhas orientadoras 
para o ano 2020-
2021 

Apresentação 
powerpoint 

Folha de 
Presenças 

650 

Reuniões 
Departamento; 
Grupos de 
trabalho; 
Conselhos de 
Turma; 
Articulação 
curricular 

Reunião 
online 

OE.1; OE.2; 
OE.3; 

De 02 a 
11-09-
2020 

Docentes online AEL Direção 
Preparar o ano 
letivo 

Diversas 
Folha de 
Presenças 

650 
Reunião Pessoal 
não docente 

Reunião 
OE.1; OE.3; 
OE.4 

07-09-
2020 

Não 
docentes 

Polivalent
e 

EB1, EB2, 
ES 

Direção 

Apresentar as 
linhas orientadoras 
para o ano 2020-
2021 

Apresentação 
powerpoint 

Folha de 
Presenças 

650 

Receção aos 
alunos e 
Encarregados de 
Educação 

Reunião OE.1 
15 e 16-
09-2020 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação 

salas e 
online 

AEL Direção 

Apresentar as 
linhas orientadoras 
para o ano 2020-
2021 

Apresentação 
powerpoint; 
preenchimento 
de documentos 

Folha de 
presenças 

1 
No Jardim de 
Infância com os 
Amigos 

Projeto OE.1 
De 17 a 
30-09-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Refeitório 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover o 
respeito mútuo, a 
cooperação, o 
civismo e a 
solidariedade entre 
todos;Desenvolver 
uma cultura 
assente nos 
principios da 
tolerância e do 
respeito pela 
diferença. 

Elaboração das 
regras da 
sala;Tabelas de 
registo de 
Presenças e 
Tempo. 

Registo 
fotográfico; 
registo de 
autoavaliação. 

550 
Assembleia Digital 
- Dia Mundial da 
Igualdade 

Projeto OE.1 Outubro 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 

Sala, 
Google 
Meet 

Fora do AEL 
CML; Academia 
MyPolis 

Formar cidadãos 
empenhados na 
construção da 
sociedade atual; 
promover a 
aquisição de 

Colocação das 
propostas dos 
alunos na 
plataforma; 
participação na 
Assembleia 

Verificação da 
adesão e 
interesse dos 
alunos, 
empenho dos 
alunos ao 
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Comunidad
e Educativa 

conhecimento 
relativo ao ODS-5 - 
Alcançar a 
igualdade de 
género e 
empoderar todas 
as mulheres e 
meninas ( Agenda 
2030 ONU) e 
promoção da 
ideação coletiva de 
uma ação 
interventiva na 
Lousã. 

Digital e 
elaboração de 
uma notícia para 
o jornal do 
Agrupamento 

longo do 
projeto e 
qualidade da 
participação 
dos alunos na 
Assembleia 
Digital 

2 
Mês Europeu de 
Cibersegurança 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2 Outubro 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Espaço 
envolvent
e, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Desenvolver 
competências 
necessárias para 
um uso seguro e 
adequado do 
ciberespaço; 
participar na 
iniciativa Mês 
Europeu da 
Cibersegurança 

elaboração de 
histórias 
animadas em 
Scratch; mostra 
de trabalhos 

trabalhos 
desenvolvidos 

3 
Semana da 
Música 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; OE.3 
De 01 a 
08-10-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Rádio 
EB nº 1, EB 
nº 2 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Estimular o sentido 
estético e o gosto 
pela música; 
Promover a 
comemoração de 
efemérides e a 
valorização do 
património musical 
português. 

Seleção de 
músicas da 
fadista Amália 
Rodrigues. 
Passagem das 
músicas 
selecionadas e 
leitura de notícias 
e artigos na rádio 
das Escolas EB1 
e EB2. 

Observação 
direta do 
desempenho 
e 
envolvimento 
dos alunos. 

4 
Os Animais e o 
seu Bem-estar 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
05-10-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Estimular o gosto 
pelo saber, espírito 
crítico e a 
critaividade; 
sensibilizar para a 
necessidade de 
proteger os 
animais e a 
preservação de 
todas as espécies. 

Desenhar ou 
pintar o animal 
preferido;pesquis
a sobre as várias 
espécies de 
animais. 

Registo 
fotográfico e 
registo 
gráfico. 
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300 Silêncio a Ler+ 
Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1 
07-10-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala EB nº 1 
Plano Nacional 
das Artes 

Incentivar a leitura 
e a criatividade, 
visando 
desenvolver as 
potencialidades da 
comunicação; 
Despertar o gosto 
pela leitura. 

Leitura 
dramatizada da 
história "A Flor 
vai ver o mar" de 
Alves Redol 
pelos alunos do 
4ºD aos alunos 
do 1ºC 

Diálogo com 
os alunos 
sobre a 
história que 
escutaram.  

310 
Comemoração do 
dia Europeu 
Erasmus+ 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
12-10-
2020 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

EB nº 2 

Equipa 
Erasmus+ 
Projeto “To a 
Healthy lifestyle, 
step by step” 

Comemorar o dia 
Europeu Erasmus 
com atividades 
lúdicas 
tradicionais; 
Conviver, 
respeitando a 
igualdade de 
género; Promover 
o convívio salutar 
entre todos os 
alunos; Dar 
sentido ao objetivo 
do projeto 
Erasmus*+ “To a 
Healthy lifestyle, 
step by step”. 

Os alunos 
participarão 
numa atividade 
ao ar livre numa 
sessão com 
recurso a jogos 
tradicionais, 
locais e do país. 

Trabalho 
sugerido aos 
alunos para 
avaliar o seu 
grau de 
envolvimento 
e de 
satisfação. 

5 
À Conversa com 
... o Professor 
Jorge Paiva 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2 
14-10-
2020 

A atividade 
destina-se 
aos alunos 
envolvidos 
no Projeto 
Erasmus+ 
"To a 
Healthy 
Lifestyle 
step by 
step" - das 
turma A e 
E do 8º ano 

Espaço 
envolvent
e, 
Auditório/
sala 
polivalent
e, 
percurso 
pedonal 
ESL - 
EB1 da 
Lousã e 
regresso 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Equipa 
Erasmus+/eTwin
ning 

Articulação 
projetos Erasmus+ 
e Ciência Viva. 
Estimular a adoção 
de hábitos de vida 
saudável e 
sensibilizar para a 
sustentabilidade 
ambiental. 

Trabalho prévio 
de Ciências 
Naturais a 
elaborar pelos 
alunos do 8ºA e 
E; Percurso 
pedonal - da ESL 
à EB1 da Lousã 
e regresso  - 
Milha diária / 
semana Europeia 
do Desporto e 
palestra na EB 1 
com o Professor 
Jorge Paiva 
(Evento 
eTwinning; 
articulação 
projetos 

observação 
direta, 
inquéritos 
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Erasmus+ e 
Ciência Viva) 

6 
Ação sobre "A 
Semana do 
Cérebro" 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2 
16-10-
2020 

Alunos de 
12º com as 
opções de 
Psicologia 
e Biologia 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Sensibilizar para 
atitudes 
investigativas e 
doenças genéticas 

Ação online 
promovida pelo 
Centro de 
Neurociências na 
qual um cientista 
expões as 
metodologias e 
resultado de um 
trabalho de 
investigação 
sobre o Autismo. 

Participação 
na atividade; 
Preenchiment
o de Inquérito 
online 

7 
Semana da 
Alimentação 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
De 12 a 
16-10-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Sala; 
Átrio do 
bloco A e 
Bloco B 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100); Projeto 
Educação Para 
a Saúde (PES) 

Reconhecer a 
importância da 
alimentação ,para 
sermos 
saudáveis;Promov
er o consumo de 
frutas,verduras e 
legumes. 
Sensibilizar para a 
importância da 
comemoração do 
Dia da 
Alimentação 

Identificar 
alimentos 
saudáveis e não 
saudáveis;Elabor
ação da roda dos 
alimentos. 
Colocação de 
faixas nas 
varandas dos 
átrios da ES 

Registos 
gráficos e 
registos 
fotográficos. 
Relatório 

8 
Caminhada com 
Plogging 

Atividade 
desportiva e 
ação de 
informação 
e/ou 
sensibilizaçã
o 

OE.1 
De 12 a 
16-10-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Concelho 
da lousã 

EB nº 1 

Conselhos de 
turma, das 
turmas G, H, 9ºF 
e 9ºI 

Promover um 
processo de 
consciencialização 
ambiental, de 
promoção de 
valores, de 
mudança de 
atitudes e de 
comportamentos 
face ao ambiente. 
Preparar os alunos 
para o exercício de 
uma cidadania 
consciente, 
dinâmica e 
informada face às 
problemáticas 
ambientais atuais. 

Colocação de 
proteção 
individual 
(máscaras e 
luvas 
descartáveis); 
Caminhada 
promovendo 
hábitos 
saudáveis, 
respeitando o 
distanciamento 
social; Recolha 
de lixo ( plástico, 
indiferenciado e 
beatas de 
cigarro) 

Observação 
direta do 
empenho dos 
alunos e 
quantidade de 
lixo recolhido. 
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9 

Semana do 
Cérebro- 
Videoconferência: 
"Perturbações do 
Espetro do 
Autismo": 
Apresentação de 
investigação 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2 
16-10-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Sala 
Escola 
Secundária 

Docentes de 
Biologia e 
Psicologia do 
12º ano 

Abertura de 
horizontes sobre 
vias profissionais 
futuras; 
Compreensão e 
motivação de/ para 
processos 
investigativos  

Participação na 
sessão e nas 
atividades de 
interação via 
plataforma 
digital; 
Realização de 
síntese da 
importância da 
ação para cada 
aluno a ser 
solicitada pelas 
docentes 
envolvidas.  

"Relatório" 
entregue 
pelos alunos; 
Participação 
observada na 
ação. 

10 
Dia das 
Acessibilidades 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 
22-10-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Sensibilizar os 
alunos para o 
problema das 
acessibilidades na 
escola, no 
concelho da Lousã 
e no país em geral. 
Palestra - 
Associação 
Salvador 

Participação na 
conferência via 
Zoom; recolha 
prévia de 
perguntas da 
turma a 
apresentar ao 
orador durante a 
sessão. 

Observação 
direta do 
interesse 
demonstrado 
pelos alunos e 
da sua 
participação. 

550 

Sessão sobre 
alterações 
climáticas - 
CLIMAGIR 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.3; 
OE.4 

De 26 a 
30-10-
2020 

Crianças/al
unos 

sala, sala 
de 
reuniões 
e 
Auditório 
na EB1 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

CML 

Sensibilizar a 
população; 
Promover ações 
de mitigação e 
adaptação às 
alterações 
climáticas; Incutir 
valores ecológicos 
e ambientais; 
Promover a 
Floresta autóctone; 
Valorizar o nosso 
território. 

  

 Adotar 
Medidas 
Urgentes para 
Combater as 
Alterações 
Climáticas e 
os Seus 
Impactos”, 
para o qual 
todos 
devemos 
estar atentos 
e saber como 
adaptar-nos 
aos riscos 
relacionados 
com o clima e 
com as 
catástrofes 
naturais 
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11 Halloween 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; OE.2 
29 e 30-
10-2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330); 
SMA da ESL 

Divulgar tradições/ 
aspetos culturais 
de países de 
expressão inglesa;  
motivar os 
discentes para a 
aprendizagem da 
Língua Inglesa. 
Conhecer as 
tradições 
relacionadas com 
esta data e 
adapta-las à nossa 
realidade; 
Desenvolver o 
sentido estético  e 
artístico .   

Concurso; 
Elaboração de 
trabalhos 
(cartazes / 
máscaras / ...), 
de preferência 
com material 
reciclável, 
baseados na 
exploração de 
vocabulário, do 
significado do 
Halloween e 
sobretudo da 
comemoração 
desta tradição 
em tempo de 
Covid-19; 
Exposição dos 
mesmos no 
Polivalente; 
Elaboração de 
molduras; 
Decoração dos 
espaços (sala e 
átrio do Bloco B)    

Relatório  

11 
Halloween 
(concurso) 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
De outubro 
a 02-11-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala, em 
casa  

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Grupo 330 e 
220 

 Promover a 
interculturalidade, 
incentivar a 
participação, 
autonomia, 
imaginação, 
criatividade/original
idade (o sentido 
artístico) e alargar 
o conhecimento 
linguístico de uma 
forma lúdica. 

Criar uma 
máscara 
(disfarce 
assustadorament
e divertido) 
alusiva ao 
"Halloween" com 
recurso a 
materiais 
recicláveis, 
fotografar-se com 
a máscara 
(selfie) e enviá-la 
juntamente com 
uma frase 
("Halloween in 
the time of Covid-
19 is..."). A 
exposição dos 

Os trabalhos 
(selfie e frase 
em Inglês) 
serão 
avaliados por 
um júri; 
questionário 
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trabalhos 
realizar-se-á 
online. Atribuição 
de prémios aos 
trabalhos que 
obtiverem  maior 
votação (júri); 
todos os 
participantes 
receberão um 
certificado de 
participação. 

12 
Bullying em meio 
escolar 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 Novembro 
Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Sensibilizar para 
as consequências 
do bullying em 
meio escola e 
formas de o 
combater. 
Melhorar o 
comportamento 
dos alunos no 
recreio. 

Apresentação/dis
cussão do tema 
aos alunos pela 
equipa da Escola 
Segura 

Diálogo com 
os alunos 
sobre o tema 
abordado. 

13 
OFICINA DE 
CURRÌCULOS 

Sessão de 
formação 

OE.1; OE.2; 
OE.3 

Novembro 

Crianças/al
unos, 
Turmas 
A,B,C e D-
12ºano 
CPTGEAC
3-ENSINO 
PROFISSI
ONAL 

Sala de 
Reuniões- 
BlocoB 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Reflexão sobre o 
Currículo Formal e 
Não Formal 

Sessões Ativas 
de sensibilização 
com convite à 
reflexão  

Participação e 
Interesse dos 
alunos. 
Elaboração de 
uma reflexão. 

14 

Sensibilização dos 
alunos sobre 
prevenção e 
segurança 
rodoviária 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 Novembro 
Crianças/al
unos 

Sala 
EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Sensibilizar os 
alunos para os 
fatores de que 
dependem a 
distâncias de 
reação, a distância 
de travagem e a 
distância de 
segurança num 
acidente 
rodoviário. 

Serão 
convidados 
elementos da 
GNR, da escola 
segura, para, em 
sala de aula, 
sensibilizarem os 
jovens para os 
efeitos do 
consumo de 
álcool e drogas, 
o uso do 
telemóvel, o 
excesso de 

Observação 
direta e 
consolidação 
das 
aprendizagen
s específicas 
da disciplina 



 

                        Anexo 1 | Lista detalhada de Atividades e Projetos 2020-2021 do Agrupamento de Escolas da Lousã 

  
65 

 

velocidade e as 
condições dos 
veículos e 
atmosféricas nos 
acidentes 
rodoviários.   

15 
Visita de estudo 
ao Museu Louzan 
Henriques 

Visita de 
Estudo 

OE.1; OE.2 Novembro 
Crianças/al
unos 

Lousã Fora do AEL 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Conhecer e 
valorizar o 
património local; 
Colaborar com o 
Projeto Cultural de 
Escola 

Visita guiada ao 
Museu Louzan 
Henriques 

Inquérito 

16 A Terra Treme Simulacro OE.1 
05-11-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Sala 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Coordenadores 
de Segurança 

Sensibilização 
para o risco 
sísmico. 

informação a 
toda a 
comunidade 
educativa através 
de folheto e 
passagem de 
vídeo nas aulas 
todas. 

Inquérito aos 
alunos. 

17 

Comemoração 
"Guy Fawkes 
Night" / Bonfire 
Night  

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; OE.2 
05-11-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

divulgar tradições/ 
aspetos culturais/ 
históricos de 
países de 
expressão inglesa 
(UK); aplicar 
conhecimentos de 
outras disciplinas 
(TIC), através da 
pesquisa, seleção 
e organização da 
informação em 
língua inglesa. 

elaboração de 
trabalhos 
baseados na 
exploração de 
vocabulário e do 
significado 
histórico desta 
efeméride; 
divulgação do 
trabalho dos 
discentes junto 
da comunidade 
educativa através 
de uma 
exposição no 
Polivalente. 

Trabalho final 
; domínio do 
uso das TIC 
,espirito de 
iniciativa, 
criatividade, 
empenho e 
autonomia. 

300 

Ciclo de Cinema 
Francês - 
Celebração do Dia 
Mundial do 
Cinema ("O 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
05-11-
2020 e 06-
11-2020 

Comunidad
e Educativa 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC) e Plano 
Nacional das 
Artes (PNA) 

Facilitar o acesso 
da comunidade 
educativa à cultura 
e à arte; celebrar o 
cinema no seu Dia 

Apresentação 
prévia dos filmes 
a visionar por 
elementos da 
equipa do PNC; 

Manifestações 
de interesse e 
participação 
do público. 
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Cinema Está à tua 
Espera") 

Mundial, e 
concretamente a 
cinematografia 
francesa. 

comentário de 
pós-visionamento 
alargado a todos 
os participantes. 

18 

Visita de Estudo 
ao Museu 
Etnográfico Dr. 
Louzã Henriques 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
06-11-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Museu 
Louzã 
Henriques 

EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Reconhecer 
elementos do 
mundo rural local 
do passado 
relacionando com 
o tema da 
agricultura. 
 

Visita guiada ao 
museu. 

Diálogo com 
os alunos e 
observação 
do 
comportament
o dos alunos.  

19 
História e 
Tradições de S. 
Martinho 

Projeto / 
Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
De 02 a 
11-11-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Sala 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100),  

Conhecer as 
tradições; 
sensibilizar para a 
valorização e 
preservação do 
património cultural. 
Promover relações 
interpessoais  
positivas . 

Visualização de 
vídeos, narração 
de histórias, 
aprendizagem de 
canções e 
registos gráficos 
alusivos ao tema. 

Autoavaliação 
em 
instrumentos 
próprios para 
o efeito; 
Monitorização 
da atividade 
nos 
Formulários 
de Registo 
Google 
Forms. 
Relatório 

20 

XXXIX Olimpíadas 
Portuguesas de 
Matemática 
(OPM) 

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
11-11-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala 
EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Criar, incentivar e 
desenvolver o 
gosto pela 
matemática; • 
Desenvolver o 
conhecimento e o 
raciocínio lógico 
matemático. 

Aplicação das 
provas; Correção 
e classificação 
das provas; 
Introdução dos 
resultados da 1.ª 
eliminatória, na 
área restrita, do 
site das OPM; 
Divulgação na 
página das OPM 
dos alunos 
apurados para a 
2.ª eliminatória. 

Grau de 
participação 
dos alunos do 
3.º ciclo e   do 
ensino 
secundário. 

21 
Dia Mundial da 
Filosofia 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
19-11-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Espaço 
envolvent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Reconhecer a 
relevância e a 
atualidade da 
Filosofia. 
Tomar contacto 
com a vida e obra 

Produção de 
vários tipos de 
textos escritos 
sobre a temática. 

Leitura, 
análise e 
apreciação 
dos textos 
produzidos. 
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de diversos 
filósofos. 

22 
Comemoração do 
Thanksgiving Day 
(USA) 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; OE.2 
26-11-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

Divulgar tradições/ 
aspetos culturais e 
históricos de 
países de 
expressão inglesa  
(USA) ; aplicar 
conhecimentos de 
outras disciplinas 
(TIC), através da 
pesquisa, seleção 
e organização de 
informação em 
Língua Inglesa.. 

Elaboração de 
trabalhos 
baseados na 
exploração de 
vocabulário, do 
significado do 
Thanksgiving 
Day e na 
aprendizagem da 
história dos EUA  
através da 
Internet ; 
divulgação dos 
trabalhos através 
de uma 
exposição no 
Polivalente. 

Trabalhos 
realizados ; 
domínio das 
TIC , espirito 
de iniciativa, 
criatividade, 
empenho e 
autonomia. 

23 Não me esqueças 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
Novembro 
e 
dezembro 

Crianças/al
unos 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Sensibilizar para a 
temática das 
crianças 
desaparecidas; 
transmitir 
mensagens de 
esperança. 

Painel elaborado 
pelos alunos 
relacionado com 
o dia 25 de maio 
- dia das crianças 
desaparecidas. 

Observação 
direta da 
participação 
dos alunos. 

24 Projeto Agir + 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2 
Novembro 
e 
dezembro 

Crianças/al
unos, 
Turma 
CPTEAC 1- 
Ensino 
Profissional 

Sala 
Escola 
Secundária 

Grupo 409 

Abordar Temáticas 
como o Direitos 
Humanos, a 
Igualdade e a 
Diferença, Eu e os 
Outros. 

Sessões de 
sensibilização 
com dinâmicas 
ativas que 
possibilitarão aos 
alunos refletir, 
tomar posição e 
elaborar 
trabalhos sobre 
as temáticas 
tratadas. 

Participação e 
Empenho 
demonstrado, 
Realização de 
fichas 
formativas 
sobre os 
temas 
tratados 

25 

Comemoração 
Dia Internacional 
da Pessoa com 
Deficiência 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
03-12-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 

Todos os 
espaços 
do 
Agrupam
ento de 
Escolas 
da Lousã 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover uma 
maior 
compreensão dos 
assuntos relativos 
à deficiência e 
mobilizar a defesa 
da dignidade, dos 
direitos e o bem-

Torneio de 
Boccia na EB1; 
iniciativas várias 
nos espaços 
escolares do 
agrupamento. 

Relatório 
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Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

estar das pessoas. 
Aumentar a 
consciência dos 
benefícios trazidos 
pela inclusão das 
pessoas com 
deficiência em 
cada aspeto da 
vida política, 
social, económica 
e cultural. 
 
 

26 
Feira de minerais 
e rochas 

Exposição/F
eira 

OE.1 

EB2: 09 a 
11-12-
2020; EB1: 
14 a 16-
12-2020; 
ES: 17 e 
18-12-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Reconhecer o 
contributo dos 
fósseis para a 
reconstituição da 
história da vida na 
Terra; Reconhecer 
a grande 
diversidade de 
minerais. 

1.Exposição, 
venda de 
amostras. Ações 
interativas para 
os alunos. 

Observação 
direta: Adesão 
à feira;  Nº de 
ações para 
grupos de 
alunos. 

27 

Dia Internacional 
dos Direitos 
Humanos e dos 
Direitos dos 
Animais 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
De 06 a 
10-12-
2020 

Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária, 
EB nº 1, JI 
das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100), 
Departamento 
de Educação 
Especial (910), 
Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Conhecer os 
valores 
subjacentes ao 
respeito pelos 
Direitos Humanos; 
Sensibilizar para o 
bem-estar animal e 
a preservação de 
todas as espécies.  

Visualização de 
vídeos; narração 
de histórias; 
registos gráficos. 
Ação de 
sensibilização 
sobre os direitos 
humanos e dos 
animais; 
Exposição de 
fotografias. 
Elaboração de 
cartazes. Sessão 
a realizar por 
colaborador(a) 
do CES (Projeto 
"O CES vai à 
escola, 2020-21) 

Autoavaliação 
em 
instrumentos 
próprios para 
o efeito; 
Relatório  

300 

Ciclo de Cinema 
sobre os Direitos 
Humanos - 
celebração do Dia 
Internacional dos 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
10 e 11-
12-2020 

Comunidad
e Educativa 

Auditório/
sala 
polivalent
e, Museu 

EB nº 1 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC) e Plano 
Nacional das 
Artes (PNA) 

Facilitar o acesso 
da comunidade 
educativa à cultura 
e à arte; promover 
o cinema enquanto 

Apresentação 
prévia dos filmes 
a visionar por 
elementos da 
equipa do PNC; 

Manifestações 
de interesse e 
participação 
do público. 
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Direitos Humanos 
("O Cinema Está á 
tua Espera") 

Lousã 
Henriques 

veículo de 
questionação e 
reflexão sobre os 
direitos humanos. 

comentário de 
pós-visionamento 
alargado a todos 
os participantes. 

28 Natal Projeto OE.1 
De 13 a 
18-12-
2020 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Espaço 
envolvent
e 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Identificar o Natal 
como festa da 
família, bem como 
as tradições e os 
valores associados 
à época. 

Elaboração de 
trabalhos 
alusivos à época, 
utilizando 
diversas técnicas 
de artes visuais; 
narração de 
histórias e 
canções.  

Autoavaliação 
em 
instrumentos 
próprios para 
o efeito; 
Monitorização 
da atividade 
nos 
Formulários 
de Registo 
Google 
Forms. 

320 
Duplas de 
Voleibol 

Atividade 
Desportiva 

OE.1; OE.2 
14-12-
2020 

Crianças/al
unos 

Pavilhão 
desportiv
o 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover o 
convívio entre os 
alunos  e 
professores e 
motivar os alunos 
para a prática 
desportiva. 

Divulgação e 
planeamento. 

Inquérito de 
satisfação aos 
alunos e 
número de 
alunos 
participantes 
na atividade. 

29 
Caminhos da 
Autonomia 
...Fórum Cinema 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
15-12-
2020 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Coimbra-
Fórum  

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Adquirir 
competências na 
utilização de 
serviços em 
grandes 
superficies. Assistir 
a filme em grande 
sala de exibição.  

Visualizar filme e 
usar transportes 
públicos. 

Relatório 

320 
Corta Mato 
Escolar 

Atividade 
Desportiva 

OE.1; OE.3 
16-12-
2020 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

EB nº 1 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover a 
atividade física e 
desenvolver a 
solidariedade e a 
cooperação entre 
alunos e 
professores. 

Divulgação e 
planeamento da 
atividade. 

Registo do 
número de 
alunos 
participantes e 
inquérito de 
satisfação aos 
alunos 
participantes.  

30 
Atividade de 
Voluntariado 

Projeto OE.1 
 1.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Espaço 
envolvent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Motivação para 
atitudes profiláticas 
relativamente aos 
diferentes cancros 
do sistema 
reprodutor; Motivar 

Realização de 
pesquisas e  
intervenções na 
Comunidade, 
relativas ao 
cancro e ao 

Descrição 
pessoal, de 
cada aluno, 
sobre a 
importância 
da atividade 
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para a participação 
em ações de 
voluntariado 

Projeto de 
Cidadania e 
Desenvolvimento
. 

de 
voluntariado 

31 
BOOTCAMP- 
ATIVA O TEU 
FUTURO 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; OE.2; 
OE.3 

1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Salão do 
Hotel 
Mélia da 
Lousã 

Fora do AEL Grupo 410 

Sensibilização dos 
alunos para as 
saídas 
académicas/profiss
ionais após o 
12ºano.Reflexão 
sobre os desafios 
e as dificuldades 
que poderão sentir 
no seu percurso. 

Ação de 
sensibilização 
dos alunos para 
as saídas 
académicas/profi
ssionais no seu 
percurso após o 
12ºano. 
Acompanhament
o, mobilização e 
esclarecimento 
dos alunos sobre 
as principais 
dificuldades 
sentidas no seu 
futuro. Análise 
reflexiva sobre os 
desafios com que 
se vão confrontar 
ao longo da sua 
vida académica e 
profissional. 

Interesse e 
participação 
demonstrada. 
Preenchiment
o de um 
inquérito. 

300 
Curtas no Jardim 
de Infância  

Outro - 
Visionament
o de filme 

OE.1 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Museu 
local 

Fora do AEL 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC) e Plano 
Nacional das 
Artes (PNA) 

Formar públicos 
escolares para o 
cinema e a arte em 
geral; promover a 
articulação com os 
agentes culturais 
locais.  

Visionamento de 
curtas-metragens 
de animação; 
exploração do 
espaço 
envolvente. 

Interesse e 
participação 
dos alunos; 
eventuais 
atividades de 
pós-
visionamento. 

32 Heróis da Fruta Projeto OE.1 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Sala 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Melhorar os 
hábitos 
alimentares das 
crianças; 
sensibilizar os 
encarregados de 
educação para a 
importância da 
nutrição na saúde 
das crianças.  

Escolher e 
cumprir um super 
desafio durante 5 
semanas.  

Passaporte 
Heróis da 
Fruta 
(preenchiment
o diário 
durante as 5 
semanas).  
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33 
Carta de Natal em 
tempo de COVID 

Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1; OE.2 
Final do 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

Produzir um 
determinado tipo 
de texto (uma 
carta)  em língua 
inglesa ; refletir 
sobre a celebração 
da época natalícia 
em tempo de 
pandemia. 

Escrever uma 
carta em língua 
inglesa sobre a 
celebração do 
Natal em tempo 
de COVID-19;  
expressar a sua 
opinião e 
justificá-la com 
argumentos 
adequados. 

Produto final 
(carta) ; 
adequação da 
argumentação 
; espirito de 
iniciativa, 
criatividade, 
empenho e 
autonomia. 

34 

Decorações de 
Natal na EB1, 
EB2 e Escola 
Secundária 

Outro - 
Decoração 
das escolas 

OE.1 
Final do 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvent
e, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Criar ambiente 
acolhedor nos 
diferentes espaços 
escolares;  
promover 
situações de 
aprendizagem que 
conduzam à 
interiorização de 
valores pessoais e 
universais, 
desenvolvendo a 
sensibilidade 
estética e a 
capacidade de 
resolver 
problemas.  

Elaboração de 
trabalhos para 
ornamentar os 
espaços 
escolares, 
valorizando a 
componente 
ambiental e 
patrimonial  

Observação 
direta; grelha 
de avaliação 

35 
Encontro com o 
Fotógrafo José 
Luís Santos 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 
Final do 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Consciencializar 
para a importância 
da fotografia como 
forma de 
evidenciar 
desigualdades na 
distribuição da 
riqueza. 

Contactos, 
presparação da 
sessão. 

Interesse dos 
alunos 

36 

Palestra   da 
FCTUC 
"Tectónica de 
Placas e o 
Vulcanismo" 

Sessão de 
formação 

OE.1 
Final do 
1.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Despertar o 
interesse e 
dinamizar o 
ensino/aprendizag
em da Geologia; 
Captar vocações 
para as 
Geociências. 

Palestra com o 
Professor Doutor  
Fernando Carlos 
Lopes do DCT da 
FCTUC sobre 
dois temas 
Trabalhados na 
Geologia do 10º 

Interesse e 
feedback dos 
alunos. 



 

                        Anexo 1 | Lista detalhada de Atividades e Projetos 2020-2021 do Agrupamento de Escolas da Lousã 

  
72 

 

ano/Esclarecime
nto de dúvidas. 

37 
Maratona de 
Cartas 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 
Dezembro 
e janeiro 

Comunidad
e Educativa 

Net - site 
da 
Amnistia 
Internacio
nal 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Conhecer a ação 
desenvolvida pela 
Amnistia 
Internacional; 
intervir ativamente 
na defesa dos 
Direitos Humanos 

Assinatura online 
das petições 
apresentadas 
pela Amnistia 
Internacional 

Contabilizaçã
o do número 
de 
intervenções 
(dado a 
fornecer pela 
Amnistia 
Internacional 
em Portugal). 

38 Dress a Girl Projeto OE.1 
1.º e 2.º 
Períodos 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Promover os 
valores da 
solidariedade. 

Confeção de 
vestidos para 
serem 
encaminhados 
para países em 
desenvolvimento. 

Interesse 
manifestado 
pelos 
participantes. 

39 
Formação do 
utilizador da 
Biblioteca 

Sessão de 
formação 

OE.1; OE.2 
1.º e 2.º 
Períodos 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Biblioteca
, Em 
formato 
digital, se 
necessári
o. 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2, 
Escola 
Secundária 

Biblioteca 
Escolar 

Conhecer o 
espaço e a sua 
organização. 
Fomentar a 
pesquisa e a 
utilização 
adequada dos 
recursos. 

Sensibilização 
para as normas e 
organização da 
Biblioteca, com 
apoio de recurso 
multimédia. Jogo 
didático. 

Questionário 
de satisfação 
digital 

40 

Visionamento dos 
filmes "Tempos 
Modernos" e "O 
Clube dos Poetas 
Mortos"  

Outro - 
Visionament
o de filme 

OE.1; OE.2 
1.º e 2.º 
Períodos 

Crianças/al
unos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC), em 
articulação com 
a disciplina de 
Inglês 

Promover o 
cinema enquanto 
meio para o 
alargamento de 
conteúdos 
disciplinares; 
desenvolver o 
espírito crítico e a 
capacidade de 
análise dos alunos. 

Atividades de pré 
e pós 
visionamento. 

Interesse, 
participação e 
envolvimento 
dos alunos 
nas tarefas. 

41 

Ação de 
Formação sobre 
Literacia 
Financeira - 
Banco de Portugal 
- Cursos 
Profissionais 

Sessão de 
formação 

OE.1; OE.2 

1.º e/ou 2.º 
Período 
(dependen
te da 
disponibilid
ade do 
Banco de 
Portugal)  

Crianças/al
unos 

Sala de 
Formação 
ou A18 

Escola 
Secundária 

Grupo 430 

Sensibilização 
para os cuidados a 
observar nos 
canais digitais, 
segurança digital, 
no acesso a 
produtos e 
serviços bancários, 
conhecimento da 
linguagem e de 

Esclarecimento 
de dúvidas e 
debate 

Interesse e 
participação 
dos alunos 
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operações 
financeiras, 
indispensáveis 
para a vida 
profissional e vida 
pessoal. 
Sensibilização 
para a importância 
de poupar e os 
comportamentos 
que influenciam as 
decisões de 
poupança/consum
o e outros 
assuntos 
financeiros. 
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2º PERÍODO 

Cód 
Ativ. 

Designação Tipo 
Objetivo(s) 

estratégico(s) 
Data 

realização 
Destinatários 

Local de 
realização 

Unidade 
orgânica 

Organização Finalidades 
Ações e tarefas 

previstas 
Instrumentos de 

avaliação 

42 

Exibição do filme " 
Tempos 
Modernos"(Charlie 
Chaplin,1936) 

Outro - 
Visionament
o de filme 

OE.1; 
OE.2 

Janeiro 
Crianças/a
lunos, 
CPTEAC 3 

Sala 
Escola 
Secundária 

Grupo 410 

Implementar a 
literacia do 
cinema, 
propiciando o 
conhecimento da 
sua história, 
estética e técnicas 
próprias. 

Apresentação e 
visionamento do 
filme. Elaboração 
em grupo, de uma 
sinopse e ficha 
técnica do filme. 

Envolvimento e 
participação dos 
alunos. Trabalho 
de grupo. 

43 Dia da Paz 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.2 
04-01-
2021 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Sensibilizar para a 
importância da paz 
no mundo. 
Estabelecer 
diálogos com as 
crianças sobre o 
modo de resolver 
conflitos que 
possam surgir. 

História: "O livro 
da paz", Todd Parr 
e exploração da 
mesma 
 Trabalho alusivo 
ao tema 

Registos 
gráficos e 
fotográficos 

44 Reis 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; 
OE.2; 
OE.3 

De 04 a 
08-01-
2021 

Comunida
de 
Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvent
e 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB nº 1, EB 
nº 2 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100), 
Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Conhecer / 
preservar a 
tradição dos reis. 
Incentivar a 
pesquisa. 
Conhecer e 
preservar o 
património cultural 
português; 
promover o sentido 
estético, o gosto 
pela música e a 
comemoração de 
efemérides. 

História dos Três 
Reis e Lenda do 
Bolo Rei. 
Trabalhos de 
expressão plástica 
alusivos. 
Apresentação à 
comunidade 
escolar de 
canções alusivas 
à época (Reis), no 
decorrer de alguns 
intervalos, por 
alunos do 2CEB. 

  

45 

Ação sobre 
Células 
Estaminais e 
Reprodução 

Sessão de 
formação 

OE.1; 
OE.2 

07-01-
2021 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Compreender 
aspetos 
relacionados com 
as potencialidades 
das células 
estaminais; Formar 
para o mundo do 
trabalho, 
articulando saídas 

Exposição do 
orador sobre 
aspetos ligados à 
sua área de 
especialização e 
posterior debate/ 
Diálogo com os 
elementos da 
turma. 

Participação, 
texto escrito de 
auto e 
heteroavaliação 
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profissionais e o 
contributo para a 
cidadania 

46 
Dia Mundial do 
Riso - “Rir é o 
melhor remédio!” 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
18-01-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Exterior / 
recreio, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover o bem-
estar e as relações 
sociais; realçar 
alguns benefícios 
do riso, tais como 
reduzir o stress,  
prevenir doenças 
cardíacas e 
estimular o 
equilíbrio 
emocional. 

Animação do 
recinto escolar da 
EB N.º1 durante 
os intervalos; 
elaboração e 
distribuição de 
""boquinhas/ 
smiles" pela 
comunidade 
escolar 
elaborados pelos 
alunos e docentes. 

Registo 
fotográfico e 
adesão à 
atividade. 

320 Megaspinter 
Atividade 
Desportiva 

OE.1; 
OE.3 

22-01-
2021 

Crianças/a
lunos 

Exterior / 
recreio 

EB nº 2 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover a 
atividade física e o 
espírito desportivo. 

Divulgação e 
organização 

Inquérito de 
satisfação aos 
participantes e 
número de 
pessoas 
envolvidas na 
atividade.  

47 

Visita de Estudo 
ao Encontro 
Nacional dos 
Clubes Ciência 
Viva na Escola 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
23-01-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Docentes 

Local de 
realização 
em 
Coimbra 
do 
Encontro 
nacional 
CCVE 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Representar o 
Agrupamento no 
âmbito dos Clubes 
Ciência Viva na 
Escola 

Exposição e 
apresentação de 
atividades 

Questionário de 
grau de 
satisfação dos 
participantes; 
relatório de 
atividade 

48 
Concurso de 
Rosas dos ventos 

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
Janeiro e 
fevereiro 

Crianças/a
lunos 

Exterior / 
recreio 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Compreender a 
importância dos 
processos de 
orientação na 
localização relativa 

Construção de 
rosas dos ventos  

Júri constituído 
para o efeito 

330 

Votação online 
num Projeto 
sustentável 
dinamizado pela 
Câmara Municipal 
da Lousã em 
articulação com a 
disciplina 

Outro - 
Votação 
Online 

OE.1 

Semana 
de final do 
1º 
semestre 
ou início 
do 2º 
semestre 

Crianças/a
lunos 

Sala, A 
definir se 
a votação 
será 
online na 
sala de 
aula ou 
no 
domicílio 

EB nº 1, EB 
nº 2 

Equipa de 
Educação para 
a Cidadania da 
Escola (EECE) 

Integrar nos 
Projetos de Turma 
(PTT) dos 6º anos 
de escolaridade 
ações 
relacionadas com 
a Sustentabilidade 
do meio 
Local/Ambiente. 

Votação online 
num Projeto 
sustentável 
dinamizado pela 
Câmara Municipal 
da Lousã em 
articulação com a 
disciplina 

Grau de ação na 
participação da 
votação online. 
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Cidadania e 
Desenvolvimento  

através 
do meet 
na 
plataform
a 
aglousa. 

Cidadania e 
Desenvolvimento. 

50 Entrudo 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; 
OE.2 

De 08 a 
12-02-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Comunida
de 
Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvent
e 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Conhecer as 
tradições do 
entrudo locais  e 
de outras regiões. 
Brincar ao 
Carnaval. 

Pesquisas  e 
trabalhos de 
expressão plástica 
relacionados com 
o tema. 
Desfile de 
Carnaval ( se fôr 
possível) 

Registos 
gráficos e 
fotográficos. 

51 
Safer Internet 
Week 2021 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2 

De 08 a 
12-02-
2021 

Crianças/a
lunos, Pais 
e 
Encarrega
dos de 
Educação 

Sala, 
Biblioteca 

EB nº 2 
Biblioteca 
Escolar 

sensibilizar os 
alunos para a 
segurança na 
Internet; promover 
a literacia digital 

Sessões de 
sensibilização 
para discentes, 
em especial os de 
5º ano por turma 
(a biblioteca vai à 
sala de aula); 
jogos e exposição 
na biblioteca; 
evento eTwinning 
na repetiva 
plataforma 
eletrónica; 
divulgação de 
informação junto 
dos EE. 

observação 
direta e/ou 
inquérito online. 

52 
Comemoração de 
"St. Valentine's 
Day" 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2 

De 10 a 
12-02-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Comunida
de 
Educativa 

Sala, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

divulgar tradições/ 
aspetos culturais 
de países de 
expressão inglesa; 
- motivar os 
discentes para a 
aprendizagem da 
língua inglesa. 

elaboração de 
trabalhos 
baseados na 
exploração de 
vocabulário e do 
significado de St. 
Valentine's Day;   
exposição dos 
mesmos na 
Biblioteca Escolar 
e no Polivalente. 

observação 
direta ; trabalhos 
produzidos. 

320 Carnavolei 
Atividade 
Desportiva 

OE.1; 
OE.3 

18-02-
2021 

Crianças/a
lunos 

Espaço 
envolvent
e 

Fora do AEL 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover 
momentos de 
convívio entre 
alunos e 

Organização e 
planeamento. 

Inquérito de 
satisfação aos 
alunos. Registo 
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oportunidade para 
proporcionar 
aprendizagens ao 
nível do jogo de 
Basquetebol. 

do número de 
participantes. 

53 
Semana dos 
afetos 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.2 
De 18 a 
24-02-
2021 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

- Sensibilizar para 
a importância dos 
afetos. 
- Promover o 
espírito de 
interajuda e a 
amizade.  

Elaboração de 
mensagens 
alusivas aos 
afetos em forma 
de coração. 
Intercâmbio virtual 
das mesmas. 
 
  

Registos 
gráficos, 
fotográficos  e 
evidências na 
classroom. 

54 
Olimpíadas de 
Física 2021 

Campeonato
/Concurso 

OE.1; 
OE.2 

20-02-
2021 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Desenvolver o 
gosto pela Física e 
pela Ciência em 
geral. Promover a 
interação com  
alunos de outros 
agrupamentos e 
desenvolver a 
criatividade dos 
alunos na procura 
de soluções para 
problemas que 
lhes são 
colocados. 

Realização de 
uma prova escrita 
a nível de escola 
para seleção de 3 
alunos que 
representarão o 
Agrupamento 
numa prova 
regional (teórica e 
prática) que 
selecionará os 20 
melhores alunos a 
nível nacional. 

Grau de 
participação e 
grau de 
satisfação dos 
alunos 

55 Aulas ao 8.º 
Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2 

Março 
Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Promover 
estratégias que 
envolvam 
aquisição de 
conhecimento, 
informação e 
outros saberes, 
relativos aos 
conteúdos das AE, 
através de trabalho 
colaborativo. 
Estimular nos 
alunos do 8.º e 
10.º ano o gosto 
pela Física e pela 
Química, com o 
recurso a formas 

Apresentação, em 
formato de 
laboratório aberto, 
dos trabalhos 
realizados pelos 
alunos, do 10.º 
ano, da disciplina 
de Física e 
Química A (no 
âmbito dos 
respetivos projetos 
laboratoriais do 1.º 
período) aos 
alunos das turmas 
do 
8º ano, no âmbito 
do projeto 

Projeto 
laboratorial 
escrito e 
elaborado em 
grupo. 
Apresentação 
oral do tema 
atribuído ao 
grupo.  
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inovadoras de 
aprendizagem. 

“Erasmus” em que 
estas turmas 
intervêm, 
mas também 
outras turmas do 
8.º ano com 
horário 
compatível.  

400 
Educação 
Ambiental 

Diversas 
tipologias 

OE.1 Março 
Crianças/a
lunos 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvent
e 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Sensibilizar para a 
proteção e 
sustentabilidade 
ambiental.  

Atividades a 
realizar de acordo 
com a 
especificidade de 
cada tema 
abordado 
(Primavera, dia 
mindial da arvora, 
plantas,animais e 
dia mundia da 
agua). 

Os instrumentos 
a utilizar ficam 
ao critério da 
titular do grupo. 

56 
Dia Internacional 
da Mulher 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
08-03-
2021 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Perspetivar 
historicamente 
momentos de 
afirmação das 
mulheres na 
sociedade 
ocidental. 
Avaliar a 
persistência de 
situações de 
desigualdade de 
género. 

Trabalho de 
pesquisa pelos 
alunos, de acordo 
com os objetivos 
mencionados. 

Verificação da 
mobilização de 
informações, 
conhecimentos 
e experiências 
expressos nos 
trabalhos 
produzidos.  

57 
Jogos da 
Freguesia 

Atividade 
Desportiva 

OE.1; 
OE.2; 
OE.3 

18-03-
2021 

Crianças/a
lunos 

Campo 
do Rugby 
Clube da 
Lousã e 
Campo 
de 
Futebol 
do CDL 

Fora do AEL 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover junto da 
comunidade os 
Jogos 
Tradicionais. 
Promover a cultura  
e criar um clima 
favorável ao 
estabelecimento 
de inter-relações. 

Divulgação e 
Planeamento. 

Inquérito de 
satisfação aos 
participantes e 
número de 
pessoas 
envolvidas na 
ação. 

58 Dia da Árvore  

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
21-03-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Comunida
de 
Educativa 

Exterior / 
recreio 

EB nº 1 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Sensibilizar os 
alunos para a 
importância da 
preservação das 
árvores; estimular 

Ação de 
sensibilização 
sobre a temática; 
plantação de uma 
árvore e 

Diálogo aberto 
sobre a 
avaliação da 
atividade; 
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a criatividade e a 
utilização de 
materiais de 
desperdício. 

elaboração de um 
espantalho para a 
horta da EB1. 

registo 
fotográfico. 

310 

Mobilidade 
Erasmus+/visita 
de estudo à 
Polónia 

Visita de 
Estudo 

OE.1; 
OE.2 

De 21 a 
27-03-
2021 

Crianças/a
lunos, 
Docentes 

Escola 
polaca 
parceira 
do projeto 
em 
Dzierzóni
ów 

Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Equipa Erasmus 
+/eTwinning 

- Estimular a 
adoção de hábitos 
de vida saudáveis; 
promover o 
trabalho de projeto 
em equipa e em 
colaboração com 
os pares noutras 
escolas da Europa 

Visitas e 
atividades 
conjuntas 
previstas no 
projeto Erasmus+ 
aprovado 

os previstos no 
projeto 

400 A nossa Horta Projeto OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Exterior / 
recreio 

JI das 
Fontainhas 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Despertar o 
interesse das 
crianças para o 
cultivo da horta e 
conhecimento do 
processo de  
germinação; 
Observar as várias 
espécies vegetais 
e a relação com a 
alimentação 
saudável. 

Preparação da 
terra; plantação de 
produtos 
hortícolas. 

Fotos e registos 
gráficos. 

59 
Clica em 
Segurança! 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2; 
OE.3 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Biblioteca
, Em 
formato 
digital, se 
necessári
o. 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

Biblioteca 
Escolar 

Sensibilizar e 
capacitar os 
alunos para a 
importância de 
uma utilização 
correta e segura 
da Internet. 

Sensibilização 
apoiada em 
recursos 
multimédia. 

Questionário de 
satisfação digital 
a alunos e 
docentes 
participantes. 

340 
E Depois do 9º 
Ano?  

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

1 - Informar sobre 
o sistema de 
ensino pós 9º ano; 
2 - Facilitar 
decisões 
vocacionais mais 
autónomas e 
conscientes. 

1 - Preparação 
das ações e de 
materiais 
informativos; 
2 - Dinamização 2 
sessões de 
sensibilização/info
rmação dirigidas a 
cada turma do 9º 
ano da ESL  

Observação do 
interesse dos 
alunos durante 
as ações. 

400 Jardim florido Projeto OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Exterior / 
recreio 

JI das 
Fontainhas 

Departamento 
de Educação 

Despertar nas 
crianças o gosto 
por flores;Dar a 

Pintura de blocos 
e caixas de 
madeira; 

Fotos e registos 
gráficos. 
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Pré-escolar 
(100) 

conhacer espécies 
de flores. 

plantação de 
flores e 
suculentas. 

60 
Concurso de 
Ideias 

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Hotel 
Palácio 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Desenvolver o 
espírito 
empreendedor 
junto dos alunos 

Mobilização dos 
alunos ; trabalho 
em parceria com a 
CIMRC. 

Interesse 
manifestado. 

61 
Divulgação dos 
Cursos 
Profissionais 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Divulgação junto 
dos alunos do 9º 
ano das ofertas de 
cursos 
profissionais. 

Convite a ex- 
alunos; divulgação 
de trabalhos 
realizados. 

Interesse 
manifestado 

400 Eco Trilhos 
Outro - 
Saída de 
Campo 

OE.1; 
OE.3 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarrega
dos de 
Educação, 
Comunida
de 
Educativa 

Espaço 
envolvent
e, Serra 
da Lousã 

EB nº 1 
Direção de 
Turma 8F,G,H 

Incentivar o 
trabalho de campo 
e as vivências no 
espaço exterior; 
Investigar, 
interpretar e 
conhecer território 
da freguesia em 
que se insere a 
escola e o seu 
património 
ambiental, social e 
cultural; 
Compreender a 
importância dos 
espaços verdes no 
ordenamento do 
território, na 
qualidade de vida 
da população e na 
mitigação da 
poluição; 

As estações 
(pontos de 
reefeência) 
deverão 
preferencialmente 
ter diferentes 
enfoques, com 
sugestão de 
atividades 
relativos aos 
aspetos 
ambientais como 
por exemplo: 
Alterações 
Climáticas: 
Mitigação/ 
Adaptação; 
Mobilidade 
Sustentável, 
Alimentação e 
Agricultura 
Sustentável,  Solo, 
Natureza, 
Biodiversidade, 
Floresta 

Folheto A4, 
promocional do 
percurso, em 
formato digital 
Fotos/evidências 
da 
concretização 
do percurso por 
um grupo da 
escola ou 
comunidade 

62 
Olimpíadas de 
Economia 

Campeonato
/Concurso 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Faculdad
e de 
Economia 
da 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 

Aumentar o 
interesse pelas 
questões 
económicas. 
Aproximar os 

Participação nas 
Olimpíadas, 
mobilização dos 
alunos; contactos 
com a Faculdade 

Interesse dos 
Participação e 
grau de 
interesse 
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Universid
adede 
Coimbra 

290, 400, 410, 
420 e 430) 

alunos da oferta da 
Faculdade de 
Economia de 
Coimbra 

de Economia de 
Coimbra. 

manifestado.alu
nos 

63 
Olimpíadas 
Portuguesas de 
Biologia Júnior  

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala 
EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Estimular o 
interesse dos 
alunos pela 
Biologia. 

Duas eliminatórias 
destinadas a 
alunos de 9º ano, 
que decorrem nas 
respetivas 
escolas, em que a 
segunda se 
destina aos alunos 
melhor 
classificados na 
primeira 
eliminatória. 
Ambas as 
eliminatórias 
decorrem online. 

Número de 
alunos inscritos; 
resultados 
obtidos; número 
de alunos que 
passaram à 
segunda 
eliminatória. 
Grau de 
satisfação dos 
intervenientes. 

64 
Palestra sobre a 
Saúde Mental 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos, 
Docentes 

Sala de 
Reuniões 

Escola 
Secundária 

Grupo 410 

Compreender o 
conceito de saúde 
mental e da sua 
importância e 
influência no 
comportamento 
humano. 
A importância da 
convivência social. 

Palestra de 
informação e 
sensibilização  

Interesse e 
participação 
demonstrada. 
preenchimento 
de um inquérito. 

340 

Projeto de 
Orientação 
Vocacional com o 
8º ano 

Outro - 
Programa de 
Desenvolvim
ento 
Vocacional 

OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala EB nº 1 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Contribuir para um 
melhor 
autoconhecimento 
(interesses, 
preferências, 
competências, …) 
dos alunos; 
Promover 
competências de 
tomada de 
decisão.  

Dinâmicas de 
grupo; atividades 
individuais de 
orientação 
vocacional.  

Questionário de 
avaliação a 
passar aos 
alunos no final 
das sessões. 

300 
Semana 
Intercultural do 
Cinema 

Outro - 
Visionament
o de filme 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Sala, 
Espaço 
envolvent
e, 
Auditório/
sala 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC), Plano 
Nacional das 
Artes (PNA) e 
Equipa de 

Promover o 
cinema enquanto 
veículo de 
questionação e 
reflexão sobre a 
interculturalidade; 

Visionamento de 
filmes sobre o 
tema e trabalho de 
projeto / pesquisa 
sobre os mesmos. 

Interesse e 
participação dos 
alunos; aferição 
da qualidade e 
relevância  dos 
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polivalent
e 

Cidadania e 
Desenvolviment
o (CD) 

desenvolver nos 
alunos o 
pensamento crítico 
e reflexivo. 

trabalhos 
produzidos. 

65 

Trabalhos sobre o 
filme "The Perks 
of Being a 
Wallflower", de 
Stephen Chbosky 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Comunida
de 
Educativa 

Sala, 
Biblioteca
, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Línguas 
(200, 220, 300, 
320 e 330) 

Envolver os alunos 
no processo de 
ensino-
aprendizagem, 
desenvolvendo o 
seu espírito crítico, 
criatividade , 
empenho e 
autonomia ;  
promover 
atividades de 
pesquisa, seleção 
e organização de 
informação , a 
participação ativa, 
o trabalho 
colaborativo entre 
alunos e o uso das 
TIC. 

Visualização e 
análise crítica do 
filme "The Perks of 
being a 
Wallflower";  
elaboração de 
textos, em 
trabalho de grupo, 
sobre os vários 
temas tratados no 
filme, de acordo 
com o espírito 
crítico de cada 
grupo. 

observação 
direta ; 
avaliação dos 
textos e sua 
apresentação. 

66 Visita à Futurália 
Visita de 
Estudo 

OE.1 
2.º 
Período 

Crianças/a
lunos 

Lisboa - 
FIL 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Contacto com 
ofertas formativas 
de nível superior 

Recolha dos 
interesses dos 
alunos; contactos 
com a 
organização; 
organização de 
transporte 

Recola de 
informação 
sobre o 
interesse que 
mereceu junto 
dos alunos 

67 

Visita a 
Laboratório de 
Análises Clínicas 
Arunce 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2 

2.º 
Período 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Laboratóri
o de 
Análises 
Clínicas 
Arunce 

Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Compreender 
aspetos 
relacionados com 
o papel do sistema 
imunitário no 
organismo 
humano; conhecer 
as potencialidades 
de um laboratório 
de análises 
clínicas e saídas 
profissionais 
relacionadas com 
a Biologia  

Deslocação para o 
Laboratório, 
recolha de 
apontamentos 
sobre aspetos 
importantes;  

Breve relatório 
final descritivo 
da importância  
da atividade 
para cada aluno 
da atividade 
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450 
Ações do Projeto 
"Mais Contigo" 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.2 

2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos, 
Docentes 

Sala 
Escola 
Secundária 

PES 

Sensibilizar para 
aspetos 
importantes 
relacionados com 
a saúde mental; 
Promover 
comportamentos 
saudáveis e 
gestão da saúde 
mental 
 
 

Ações de 
Formação 
presencial/videoco
nferência 

Texto a elaborar 
na aula, 
assinalando 
aspetos 
importantes 
retidos na ação 

400 Horta Biológica Projeto 
OE.1; 
OE.2 

2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos 

Exterior / 
recreio 

JI de Serpins 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Conhecer a 
importância de 
cultivar uma horta 
biológica; adquirir 
conhecimentos 
sobre como 
cultivar diversos 
produtos 
hortícolas.  

Cultivar uma horta 
biológica; colher e 
degustar os 
alimentos 
cultivados. 

Autoavaliação 
em instrumentos 
próprios para o 
efeito; 
Monitorização 
da atividade nos 
Formulários de 
Registo Google 
Forms. 

340 

Programa de 
Desenvolvimento 
Vocacional para 
os alunos do 9º 
ano da ESL 

Outro - 
Programa de 
Desenvolvim
ento 
Vocacional 

OE.1; 
OE.2 

2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

1 - Estimular o 
desenvolvimento 
vocacional; 
2 - Facilitar 
decisões mais 
autónomas e 
conscientes. 

1 - Sessões em 
pequeno grupo 
com os alunos; 
2 - Entrevistas 
individuais com os 
alunos.  

Número de 
alunos inscritos 
no programa. 

68 
Projeto: "Criança 
a Criança" 

Projeto 
OE.1; 
OE.2 

2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Família 

Sala, 
Auditório/
sala 
polivalent
e, 
Sessões 
online 
com 
Instituição 
CEIFAC e 
Santa 
Casa de 
Misericór
dia de 
Coimbra   

JI do Freixo, 
EB nº 1 

Docentes 
Responsáveis 
pela disciplina 
de Cidadania e 
Desenvolviment
o dos 6º anos 

Promover a 
implementação do 
trabalho 
colaborativo 
multidisciplinar; 
Fomentar a 
interação dos 
intervenientes no 
processo ensino-
aprendizagem; 
Sensibilizar para a 
valorização e 
preservação do 
património cultural 
artesanal e 
ambiental. 

Sessões em 
videoconferência. 
Realização de um 
concurso para a 
realização da 
embalagem dos 
sabonetes - 
Projeto Sabão 
com Arte. 

Observação 
direta dos 
alunos/ Trabalho 
cooperativo/ 
Guiões das 
atividades/ 
Registo 
fotográfico/ 
Trabalho final 
realizado/Autoav
aliação do 
trabalho 
individual e de 
grupo. 
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330 
Academia 
MyPolis/Spot 
Games 

Outro - 
atividades 
de 
gamificação 

OE.1; 
OE.3 

2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos, 
Docentes 

Sala, 
Espaço 
envolvent
e 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Equipa de 
Educação para 
a Cidadania da 
Escola (EECE) 

Capacitar os 
alunos/docentes 
de 
informação/ativida
des para o 
desenvolvimento 
dos Projetos de 
CD com base em 
jogos; Promover 
junto dos jovens 
uma cidadania 
ativa e 
interventiva. 

Formação de curta 
duração para 
docentes; 
Atividades várias 
de gamificação 
com alunos. 

Instrumentos de 
avaliação 
previstos nos 
critérios de 
avaliação da 
disciplina de CD. 

49 
Olimpíadas 
Portuguesas da 
Biologia 

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
2.º e 3.º 
Períodos 

Crianças/a
lunos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Motivar para a 
apetência pela 
Biologia; Formar 
os alunos sobre 
assuntos no 
âmbito da Biologia 

Realização de 
duas eliminatórias 
e uma sessão final 
para os 
premiados. 

Participação e 
motivação/empe
nho; número de 
respostas 
corretas 
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3º PERÍODO 

Cód 
Ativ. 

Designação Tipo 
Objetivo(s) 

estratégico(s) 
Data 

realização 
Destinatários 

Local de 
realização 

Unidade 
orgânica 

Organização Finalidades 
Ações e tarefas 

previstas 
Instrumentos 
de avaliação 

69 

Realização de 
Tapetes de Flores 
em Ceira dos 
Vales 

Visita de 
Estudo 

OE.1 Abril 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

EXterior 
de Ceira 
dos Vales 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Reconhecer a 
importância das 
tradições locais 
como forma de 
potenciar o turismo 
local; Reconhecer 
fenómenos de 
aculturação 
decorrentes de 
atividades 
económicas. 

Mobilização dos 
alunos, contactos 
com a 
organização , 
realização de 
tapetes de flores. 

Interesse  e 
mobilização 
dos alunos. 

70 
Dia da 
Consciencializaçã
o do Autismo 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1 
01-04-
2021 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação 

Sala EB nº 2 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Sensibilizar e 
reconhecer os 
direitos das pessoas 
com autismo 

- Elaboração em 
CAA do laço do 
autismo 
- Entrega a cada 
colega da turma 
e respetivo 
DT/DTT 

Participação 
e enolvimento 

71 

Visita de Estudo à 
Cerdeira no 
âmbito do Projeto: 
"Património Local 
- Serra da Lousã" 

Visita de 
Estudo 

OE.1; 
OE.2 

16-04-
2021 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Aldeia de 
Xisto - 
Cerdeira 

EB nº 1, Fora 
do AEL 

Direção de 
Turma 6F; 6G; 
6H; 6I 

Articular a oferta da 
escola com as 
caraterísticas do 
meio, o Plano 
Educativo Local, as 
solicitações da 
comunidade e as 
exigências de um 
mundo em mudança; 
Sensibilizar para a 
valorização e 
preservação do 
património cultural e 
ambiental. 

Conclusão do 
Workshop em 
barro sustentável 
no forno 
artesanal da 
Cerdeira e outras 
atividades 
realizadas na 
aldeia a planificar 
com articulação 
com a Sra. 
Kerstin Thomas 
Co-Founder @ 
Art Project 
Coordenator e 
com o Setor do 
Turismo da CML. 

Guiões de 
Opinião 

72 A Liberdade 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
De 19 a 
23-04-
2021 

Crianças/al
unos 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Realçar a 
importância dos 
valores relacionados 
com a liberdade. 

 Atividades a 
realizar de 
acordo com a 
especificidade de 
cada grupo. 

Os 
instrumentos 
a utilizar 
ficam ao 
critério da 
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envolvent
e 

EB1 c/JI de 
Sta Rita 

titular do 
grupo. 

73 

Dia Mundial da 
Terra -
“Caminhada pela 
natureza” 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1 
22-04-
2021 

Crianças/al
unos 

Espaço 
envolvent
e 

EB nº 1 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Sensibilizar os 
alunos para a 
importância da 
preservação do 
planeta terra; 
Incentivar à adoção 
de hábitos de vida 
saudáveis e respeito 
pelo meio ambiente. 

Caminhada pelo 
espaço 
envolvente da 
Escola; 
Identificação dos 
elementos 
fundamentais à 
vida. 

Registo 
fotográfico; 
grelha de 
autoavaliação 

74 
Ser Criança com 
Direitos. 

Projeto OE.1 
De 24-05 a 
01-06-
2021 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Comunida
de. 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

a) Favorecer o 
desenvolvimento 
global e harmonioso 
da personalidade do 
aluno, nas 
dimensões individual 
e social, visando o 
exercício efetivo da 
cidadania; 
c) Promover a plena 
inclusão de todos os 
alunos na 
comunidade 
educativa, tendo em 
vista a melhoria do 
sucesso e a 
diminuição do 
abandono escolar. 

Leitura de 
histórias; 
Construção de 
cartazes 
coletivos. 

Registos 
escritos e 
gráficos. 

71 

Sons da Serra 
inserida no 
Projeto: 
"Património Local 
- Serra da Lousã" 

Projeto 
OE.1; 
OE.3 

Maio 
Crianças/al
unos, 
Docentes 

Exterior / 
recreio, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 CT 6I 

Apresentação do 
trabalho de projeto 
elaborado pela 
turma, ao longo do 
ano letivo, 
promovendo a 
melhoria dos 
resultados escolares 
e a valorização do 
trabalho 
desenvolvido; 
promover a 
implementação do 
trabalho colaborativo 
e interdisciplinar. 

Os alunos da 
turma I, do 6º 
ano, apresentam 
aos alunos do 1º 
ciclo uma  dança 
preparada na 
disciplina de Ed. 
Física, em 
articulação com 
outras disciplinas 
(CEA e Ed. 
Musical) e de 
acordo com o 
projeto de turma. 
 
 

Observação 
direta do 
desempenho 
e 
envolvimento 
dos alunos; 
aplicação de 
questionários 
através de 
formulários 
google. 



 

                        Anexo 1 | Lista detalhada de Atividades e Projetos 2020-2021 do Agrupamento de Escolas da Lousã 

  
87 

 

75 

Apresentação da 
Lenda da 
Princesa Peralta - 
método 
Kamishibai 

Espetáculo 
OE.1; 
OE.3 

Maio 
Crianças/al
unos, 6ºF 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Apresentação do 
trabalho elaborado 
pelos alunos, 
promovendo a 
melhoria dos 
resultados escolares 
e a valorização do 
trabalho 
desenvolvido; 
promoção do 
conhecimento e 
valorização do 
património local. 

Os alunos do 6ºF 
apresentam aos 
alunos do 1º ciclo 
alunos da UAM e 
SMAs da EB1 a 
"Lenda da 
Princesa Peralta" 
produzida no 
método 
Kamishibai. 

Observação 
direta do 
desempenho 
e 
envolvimento 
dos alunos e 
do produto 
final. 

76 

Leitura e 
dramatização com 
a autora da lenda 
"A donzela Moura 
e o cavaleiro  
cristão" 

Atividade de 
leitura e/ou 
escrita 

OE.1 Maio 
Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

EB nº 2 
Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Desenvolver o gosto 
pela leitura e o 
espírito crítico; 
Promover o 
interesse pelo 
património regional. 

Leitura e 
dramatização da 
lenda com 
recurso de 
fantoches. 

Interação dos 
alunos com a 
escritora e 
interesse 
manifestado 
pelos 
mesmos. e 
registo 
biográfico 

71 

Peça de teatro 
"Uma tarde na 
aldeia do 
Talasnal" 

Projeto 
OE.1; 
OE.3 

Maio 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Alunos das 
turmas F, 
G, H e I  

Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Apresentação do 
trabalho de projeto 
elaborado pelas 
turmas, ao longo do 
ano letivo, 
promovendo a 
melhoria dos 
resultados escolares 
e a valorização do 
trabalho 
desenvolvido; 
promover a 
articulação entre 
ciclos. 

Os alunos das 
turmas F, G, H e 
I, do 6º ano, 
apresentam aos 
alunos do 1º ciclo 
a peça de teatro 
preparada na 
disciplina de 
CEA, em 
articulação com 
outras disciplinas 
e de acordo com 
os seus projetos 
de turma. 

Observação 
direta do 
desempenho 
e 
envolvimento 
dos alunos; 
aplicação de 
questionários 
através de 
formulários 
google. 

310 

MEL _ Meeting 
Experiences in 
Lousã: Mobilidade 
Erasmus+ na 
Lousã 

Projeto 
OE.1; 
OE.2 

De 02 a 
07-05-
2021 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Espaço 
envolvent
e, 
Biblioteca
, 
Refeitório, 

Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Equipa 
Erasmus+/eTwin
ning e 
Conselhos de 
Turma do 8ºA e 
8ºE 

- Estimular a adoção 
de hábitos de vida 
saudáveis; promover 
o trabalho de projeto 
em equipa e em 
colaboração com os 
pares noutras 
escolas da Europa 

As previstas no 
projeto "To a 
Healthy lifestyle, 
step by step" e 
especificamente 
no plano 
MEL(Meeting 
Experiences in 
Lousã) 

os previstos 
no projeto 
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Família, 
Comunidad
e 
Educativa, 
Grupo de 
20 alunos e 
4 docentes 
polacos e 
espanhóis 

Pavilhão 
desportiv
o, 
Auditório/
sala 
polivalent
e, 
espaços 
envolvent
es nos 
concelhos 
da Lousã 
e 
Coimbra 

77 
Segurança 
Rodoviária 

Projeto OE.1 
De 03 a 
07-05-
2021 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Oficina de 
Seguranç
a, Escola 
Segura, 
(...) 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Promover práticas 
que visem Educar 
para a Segurança 
Rodoviária; 
Sensibilizar para 
procedimentos 
assertivos dentro 
desta temática. 

Visualização de 
filmes; 
Visita à Oficina 
de Segurança. 

Registos 
escritos 
elaborados 
com as 
crianças; 
elaboração 
de registos 
gráficos 
individuais ou  
coletivos; 
Recolha de 
evidências. 

78 Dia da Europa 

Comemoraç
ão de 
dia/efemérid
e 

OE.1; 
OE.3 

De 07 a 
11-05-
2021 

Crianças/al
unos, 11ºD 
e 11ºD, 
Docentes 

Sala, 
Exterior / 
recreio 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Grupo 420, 
Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Melhorar o 
conhecimento sobre 
a União Europeia / 
Desenvolver 
consciência de 
cidadania europeia; 
Estimular o sentido 
estético e o gosto 
pela música; 
Promover a 
comemoração de 
efemérides. 

Conferência / 
debate com 
representantes 
institucionais.   
Apresentação à 
comunidade 
escolar a melodia 
"Hino da alegria", 
interpretada nos 
instrumentos 
Orff/flauta, pelos 
alunos 2ºCEB 

Inquérito de 
satisfação 
aos 
participantes . 
Observação 
direta do 
desempenho 
e 
envolvimento 
dos alunos. 

79 A Família  Projeto OE.1 
De 10 a 
15-05-
2021 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Comunida
de. 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Favorecer o 
desenvolvimento 
global e harmonioso 
da personalidade do 
aluno, nas 
dimensões individual 
e social, visando o 

Leitura de 
histórias; 
Elaboração de 
registos 
gráficos(desenho
s) individuais. 

Recolha de 
evidências; 
Diálogos com 
as crianças. 
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exercício efetivo da 
cidadania; 
Desenvolver uma 
cultura positiva na 
construção de uma 
cidadania 
democrática e de 
valores no AEL, 

80 
Visitas virtuais a 
Museus. 

Projeto OE.1 
17 e 18-
05-2021 

Crianças/al
unos 

Sala 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Favorecer o 
desenvolvimento 
global e harmonioso 
da personalidade do 
aluno, nas 
dimensões individual 
e social, visando o 
exercício efetivo da 
cidadania;  
Reforçar a 
mobilização de 
literacias diversas, 
de múltiplas 
competências, 
teóricas e práticas, 
promovendo o 
conhecimento 
científico, a 
curiosidade 
intelectual, a 
criatividade e o 
espírito crítico e 
interventivo. 

Visualização de 
filmes; 
Realização de 
registos gráficos, 
pinturas ou 
escritos 
individuais ou 
coletivos. 

Registos 
individuais; 
Diálogos com 
as crianças. 

300 
Musical "drive in" 
no Castelo da 
Lousã 

Outro - 
Visionament
o de filme 

OE.1 
21-05-
2021 

Comunidad
e Educativa 

Castelo 
da Lousã 

Fora do AEL 

Plano Nacional 
de Cinema 
(PNC) e Plano 
Nacional das 
Artes (PNA).  

Formar públicos 
escolares para o 
cinema e a arte em 
geral; promover a 
articulação com os 
agentes culturais 
locais.  

Apresentação 
prévia do filme a 
visionar por 
elementos da 
equipa do PNC; 
comentário de 
pós-visionamento 
alargado a todos 
os participantes. 

Manifestaçõe
s de interesse 
e participação 
do público. 

81 

Visita ao parque 
biológico da Serra 
da Lousã e 
Templo 
Ecuménico  

Visita de 
Estudo 

OE.1 
26-05-
2021 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Parque 
Biológico 
da Serra 
da Lousã 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Contacto com a 
natureza e com a 
vida animal . 
Sociabilização.  

Atividades ao ar 
livre. Percursos 
pedonais 
orientados. 

relatório 
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82 
Visita de estudo 
10ºD 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
27-05-
2021 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Aplicar 
conhecimentos 
sobre medida entre 
dois pontos em 
áreas e volumes nas 
Salinas de Rio Maior 
e aplicação aos 
movimentos das 
ondas, funções reais 
de variável real 
definidas por 
expressões 
analíticas; 
Observar o 
modelado cársico 
(Carsoscópio), o sal 
como riqueza do 
subsolo (salinas de 
Rio Maior) e 
diferentes formas do 
litoral entre Cabo 
Carvoeiro e Nazaré. 

Observação e 
registo escrito e 
fotográfico dos 
motivos 
obserrvados. 

Os 
instrumentos 
descritos nos 
critérios de 
avaliação, em 
sala de aula. 

83 
Visita de Estudo à 
Quinta da 
Conraria 

Visita de 
Estudo 

OE.1 Junho 
Crianças/al
unos, 
Docentes 

Quinta da 
Conraria ( 
Ceira) 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB1 
Casal de Sto 
António, EB 
nº 1, EB nº 2 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Proporcionar 
momentos de 
convívio entre os 
alunos do 1º ano do 
Agrupamento e 
conhecer atividades 
e instrumentos 
agrícolas 

Fazer o pão e 
sementeiras 

Observação 
direta ( 
interesse, 
empenho, 
comportamen
to e 
participação). 

84 
Laboratório Aberto 
de FQ 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2 

Junho 
Crianças/al
unos 

Sala 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Estimular o gosto 
pela Física/Química 
nos alunos visitantes 
da exposição 
laboratorial. 
Proporcionar aos 
alunos de FQA a 
prática da 
comunicação de 
resultados de 
atividades 
laboratoriais e de 
pesquisa, oralmente 
ou por escrito, 
usando vocabulário 

Os alunos da 
disciplina de FQA 
do 10.º ano 
devem 
desenvolver um 
tema de projeto 
laboratorial em 
grupo, através de 
um trabalho de 
pesquisa relativo 
a um conteúdo 
programático da 
disciplina, 
concretizando o 
objeto de estudo 

Documento 
escrito 
(trabalho de 
pesquisa) e 
apresentação 
oral. 
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científico próprio da 
disciplina, 
recorrendo a 
diversos suportes. 

numa montagem 
laboratorial 
acompanhada de 
apresentação 
oral no âmbito de 
uma exposição 
em formato de 
laboratório 
aberto. 

85 
Vamos ao 
Castelo! Passeio 
de Tuk TuK 

Visita de 
Estudo 

OE.1 Junho 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Ruas da 
Lousã 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Promover o 
conhecimento da vila 
e o convívio entre os 
alunos. 

Passeio de Tuck 
tuck 

Grau de 
satisfação 
dos 
intervenientes
. 

86 
Ermidas da Sra da 
Piedade/Castelo  

Visita de 
Estudo 

OE.1 
04-06-
2021 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes 

Ermidas 
da 
Senhora 
da 
piedade e 
Castelo 
da Lousã 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Educação 
Especial (910) 

Disfrutar da 
natureza. 
Sociabilizar 

Deslocação a pé 
(aproximadament
e 4 Kms). 
Utilização dos 
passadiços. 

Relatório 

400 Cuidar da Terra. Projeto OE.1 
De 07 a 
11-06-
2021 

Crianças/al
unos, Pais 
e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Exterior / 
recreio, 
Comunida
de. 

JI das 
Fontainhas, 
JI do Freixo, 
JI da Lousã, 
JI de Serpins, 
EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Favorecer o 
desenvolvimento 
global e harmonioso 
da personalidade do 
aluno, nas 
dimensões individual 
e social, visando o 
exercício efetivo da 
cidadania;  
 Desenvolver uma 
cultura positiva na 
construção de uma 
cidadania 
democrática e de 
valores no AEL. 

Leitura de 
histórias; 
Elaboração de 
cartazes. 

Recolha de 
evidências. 
Registos 
escritos e 
gráficos. 

87 

Visita de Estudo-  
Quinta 
Pedagógica do 
Parque Biológico 
da Lousã 

Visita de 
Estudo 

OE.1; 
OE.2 

23-06-
2021 

Crianças/al
unos 

Quinta da 
Paiva- 
Miranda 
do Corvo 

JI do Freixo 

Departamento 
de Educação 
Pré-escolar 
(100) 

Proporcionar  um 
amplo conhecimento 
da fauna e flora do 
concelho e também 
da região. 

Visita guiada 
pelo parque, 
almoço 
partilhado e 
jogos ao ar livre. 

Registo 
fotográficos, 
observação e 
registos 
gráficos doa 
alunos. 

340 
A Vida e a Escola: 
E Depois do 9º 
ano?  

Ação de 
Informação 
e/ou 

OE.1; 
OE.2 

3.º 
Período 

Pais e 
Encarregad

Sala 
Escola 
Secundária 

Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

1 - Estimular os 
encarregados de 
educação a 

1 - Planeamento 
e organização da 
ação; 

Observação 
do interesse 
dos 
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Sensibilizaç
ão 

os de 
Educação 

desempenharem um 
papel mais ativo no 
acompanhamento 
dos seus 
educandos; 
2 - Divulgar a oferta 
educativa/formativa 
da ESL. 

2 - Dinamização 
de Ação para os 
encarregados de 
educação dos 
alunos do 9º ano 
da ESL 

encarregados 
de educação 
na ação. 

88 
À descoberta do 
meio local 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos 

visitar a 
pé a serra 
(castelo) 
ou pontos 
de 
interesse 
da vila 

EB1 c/JI de 
Sta Rita, EB 
nº 1, EB nº 2 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Conhecer o meio 
envolvente 
Valorizar o 
património local 

Visita, a pé, a 
alguns locais 

Observação 
do interesse 
dos discentes 
e trabalhos 
realizados  

89 
Ação Solidária na 
Mata do Sobral 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Mata do 
Sobral 

EB1 c/JI de 
Sta Rita 

Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Sensibilização para 
a preservação do 
património natural 
local; participação 
em ação solidária. 

Visita de estudo 
à Mata do 
Sobral; 
Plantação de 
Árvores 
Autóctones 

Questionário 
de satisfação 
aos/às 
alunos(as); 
Relatório de 
Visita de 
Estudo 

90 
Concurso de 
Fotografia 

Campeonato
/Concurso 

OE.1 
3.º 
Período 

Comunidad
e Educativa 

Auditório/
sala 
polivalent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Ciências 
Sociais e 
Humanas (200, 
290, 400, 410, 
420 e 430) 

Fomentar o gosto 
pela fotografia como 
elemento da 
observação de 
fenómenos 
socioeconómicos. 

Mobilização dos 
alunos, 
publicitação da 
atividade, convite 
aos elementos 
do júri, contacto 
com 
patrocinadores. 

interesse dos 
alunos. 

91 

Exposição de 
trabalhos dos 
alunos do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Eletrónica e 
Computadores 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.2; 
OE.3 

3.º 
Período 

Comunidad
e Educativa 

Sala, 
Espaço 
envolvent
e 

Escola 
Secundária 

Departamento 
de Matemática e 
Ciências 
Experimentais 
(230, 500, 510, 
520, 540 e 550) 

Dar a conhecer à 
comunidade escolar 
alguns dos trabalhos 
desenvolvidos, 
durante este ano 
letivo, pelos alunos 
do Curso 
Profissional de 
Técnico de 
Eletrónica, 
Automação e 
Computadores. 

Exposição de 
trabalhos e 
demonstração de 
funcionamento 
dos mesmos. 

Recetividade 
da 
comunidade 
escolar 

300 
MIMO - museu da 
imagem em 

Visita de 
Estudo 

OE.2; 
OE.3 

3.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

MIMO - 
museu da 
imagem 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Projeto Cultural 
de Escola/PNA 

Valorizar o 
património que 
pertence a uma arte 

No Mimo, 
estimular a 
criação artística, 

Observação 
direta e 
relatório da 
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movimento e 
Castelo de Leiria 

em 
moviment
o e 
Castelo, 
em Leiria 

universal – o 
Cinema; enriquecer 
a experiência do 
aluno pelo contacto 
com vestígios 
históricos do nosso 
país, ensinando-o a 
apreciar e valorizar a 
nossa identidade 
cultural e histórica. 

tendo a imagem 
em movimento e 
o cinema como 
tema genérico 
para produções 
culturais, numa 
perspetiva 
interdisciplinar; 
motivar os alunos 
para a defesa e 
preservação do 
património 
histórico, 
diversificando 
contextos de 
aprendizagem,  
no Castelo de 
Leiria 

visita de 
estudo 

340 
Projeto de 
Transição do 1º 
para o 2º Ciclo 

Ação de 
Informação 
e/ou 
Sensibilizaç
ão 

OE.1; 
OE.3 

3.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Exterior / 
recreio, 
Auditório/
sala 
polivalent
e 

EB nº 1 
Serviço de 
Psicologia e 
Orientação 

Fomentar nos alunos 
a curiosidade 
intelectual e procurar 
despertar o interesse 
por uma 
aprendizagem 
constante e 
permanente, 
explorando as suas 
motivações e 
interesses; criar um 
ambiente educativo 
estável, gerador de 
um sentimento de 
pertença que reforce 
a motivação de 
todos.  

Dinâmicas de 
grupo; 
abordagem 
prática à gestão 
de situações de 
mudança. 

Questionário 
de avaliação 
para 
preenchiment
o dos alunos.  

92 
Visita à Quinta do 
Caimão 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos 

Exterior-
Quinta do 
Caimão 

Fora do AEL 
Departamento 
do 1º CEB (110; 
120) 

Compreender que os 
seres vivos 
dependem uns dos 
outros, 
nomeadamente 
através de relações 
alimentares, e do 
meio físico, 
reconhecendo a 
importância da 

Relatório da 
visita de estudo;  
Desenvolvimento 
de ações de 
comunicação uni 
e bidirecional 
(Trabalho de 
grupo). 

Trabalhos 
escritos 
individuais/pa
res ou grupo; 
Observação 
direta. 
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preservação da 
Natureza; Relacionar 
fatores do ambiente 
(ar, luz, temperatura, 
água, solo) com 
condições 
indispensáveis a 
diferentes etapas da 
vida das plantas e 
dos animais. 

300 

Visita de Estudo 
ao Museu Carlos 
Reis - Torres 
Novas 

Visita de 
Estudo 

OE.3 
3.º 
Período 

Docentes, 
Alunos do 
7º ano do 
AEL 

Torres 
Novas 

EB nº 1, 
Escola 
Secundária 

Projeto Cultural 
de Escola/PNA 
e GAD de EV 

Aquisição de 
conhecimentos 
sobre o pintor Carlos 
Reis; concretização 
de saberes através 
de atividades 
multidisciplinares, 
contribuindo para 
uma formação 
cultural dos alunos. 

Visita de estudo 
ao Museu 
Municipal Carlos 
Reis e ao 
Castelo de 
Torres Novas 

Observação 
direta; 
relatório da 
atividade 

93 
Exposição Final 
de Trabalhos dos 
Alunos 

Exposição/F
eira 

OE.1; 
OE.3 

Final do 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Comunidad
e Educativa 

Lojas 
vazias 
dos 
Centros 
Comerciai
s da 
Lousã 

EB nº 1, EB 
nº 2, Escola 
Secundária 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover a 
divulgação dos 
trabalhos dos 
alunos; desenvolver 
a sensibilidade 
estética, a 
criatividade e a 
capacidade de 
resolver problemas.  

Apresentação à 
comunidade 
educativa dos 
principais 
trabalhos dos 
alunos, 
desenvolvidos ao 
longo do ano 
letivo na 
disciplina de 
Educação Visual  

Relatório da 
atividade 

94 
Visita de Estudo 
na Serra da Lousã 

Visita de 
Estudo 

OE.1 
Final do 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família, 
Comunidad
e Educativa 

Espaço 
envolvent
e 

EB nº 1 
Conselho de 
Turma do 9º H 

Desenvolver e 
aplicar conceitos de 
sustentabilidade 
ambiental em 
contexto prático. 
Promover o bem-
estar físico e 
emocional dos 
alunos.  

Caminhada na 
natureza, 
realizando a 
atividade de 
"Plogging"; 
cooperação entre 
os elementos do 
CT, convivendo 
de forma salutar, 
respeitando a 
natureza e as 
pessoas. 

Avaliação 
emocional 
com base na 
escala/questi
onário de ges 
II. 
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95 

Concerto 
interativo com a 
Sociedade 
Filarmónica 
Lousanense 

Espetáculo 
OE.1; 
OE.3 

Final do 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes 

Anfiteatro 
do 
Parque 
Carlos 
Reis 

Fora do AEL 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Fomentar o gosto 
pela música, o 
espírito crítico, a 
criatividade, a 
cooperação e a 
autonomia dos 
alunos; promover a 
interação com outros 
agentes culturais e a 
comunidade local. 

Os alunos do 6º 
ano das Escolas 
EB1 e EB2, irão 
preparar, com os 
seus professores 
de Educação 
Musical e, em 
articulação com a 
Sociedade 
Filarmónica 
Lousanense, um 
conjunto de 
temas musicais 
que serão 
apresentados à 
comunidade 
educativa e local 
no final do ano 
letivo, num 
espetáculo 
interativo com a 
referida 
coletividade. 

Observação 
direta do 
envolvimento 
e 
desempenho 
dos alunos,  
traduzidos 
nos 
resultados 
conseguidos. 

96 
Convívio de final 
de ano letivo 

Festa/ 
Convívio/En
contro 

OE.1; 
OE.3 

Final do 
3.º 
Período 

Crianças/al
unos, 
Docentes, 
Não 
docentes, 
Pais e 
Encarregad
os de 
Educação, 
Família 

A 
designar 

Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

DT e 
Representantes 
Pais do 7ºB 

Fortalecer os laços 
escola-família 

Fazer um 
convívio entre 
professores, pais 
e alunos do 7ºB 

Observação 
direta 

320 Summer Cup 
Atividade 
Desportiva 

OE.1; 
OE.2; 
OE.3 

De 07 a 
11-07-
2021 

Crianças/al
unos 

Pavilhão 
desportiv
o 

EB nº 2, 
Escola 
Secundária, 
Fora do AEL 

Departamento 
de Expressões 
(240, 250, 260, 
530, 600 e 620) 

Promover a 
modalidade de 
Voleibol. 
Desenvolver o 
espirito de 
camaradagem entre 
os participantes no 
Torneio. 

Divulgação e 
organização. 

Inquérito de 
satisfação 
aos 
participantes. 
Número de 
pessoas 
envolvidas no 
Torneio. 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

Dia do Pijama 20-11-202 Alunos da ESL AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Concurso de fotografia, associado à disciplina de 
Economia C 

24 a 27 de 
novembro 

Alunos da ESL AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Concerto de Natal 11-12-2020 Alunos, docentes e 
não docentes  da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Cinema de Natal 14-11-2020 Alunos da ESL AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Projeto de recolha de roupas para caridade Primeira semana 
de janeiro 

Alunos da ESL AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Palestras sobre interculturalidade Segunda 
semana de 
janeiro 

Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Dia do Karaoke 12-03-2021 Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Concerto de Páscoa 19-03-2021 Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Projeto tampinhas 6 a 12 de abril Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Projeto de inclusão social 12 a 16 de abril Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Concerto de fim de ano letivo 04-06-2021 Alunos, docentes e 
não docentes da 
ESL 

AEESL  Escola 
Secundária da 
Lousã 

 

Anexo 2 | Lista de Atividades da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Lousã 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

Participação no Conselho Eco-escolas Ao longo do ano Comunidade 
escolar 

Várias 
Entidades 

Direção do AEL 
Coord. da EB n1 

EB n1  

Reunião com Representantes dos pais, em regime online 
– 2º período 

Fevereiro/2021 Pais e enc. de 
educação 

APEE EB n1 Representantes dos pais 
e EE 

EB n1  

Sessão fotrográfica com os alunos Março/2021 Comunidade 
escolar 

APEE EB n1 Grupo de Trabalho 
Coord. da EB n1 

EB n1  

Reunião com Representantes dos pais, em regime online 
– 3º período 

Maio/2021 Pais e enc. de 
educação 

APEE EB n1 Representantes dos pais 
e EE 

EB n1  

Festa Eco-escolas Maio/2021 Comunidade 
escolar da EB nº1 

APEE EB n1 Grupo de Trabalho 
Coord. da EB n1 

EB n1 Em molde a definir 
oportunamente 

Palestra com os pais (temas a definir) A definir Pais e enc. de 
educação 

APEE EB n1 Direção do AEL 
Coord. da EB n1 

EB n1 Se possível em 
regime presencial, 
com nº limitado de 
inscrições 

Caminhada Solidária  Comunidade 
escolar 

APEE EB n1 Grupo de trabalho EB n1 Se for possível a 
contretização 

Articulação de atividades com a biblioteca escolar A definir Comunidade 
escolar 

APEE EB n1 Grupo de trabalho EB n1  

Inevstimento num maior envolvimento dos pais e 
encarregados de educação na APEE 

Ao longo do ano Pais e enc. de 
educação 

APEE EB n1 Direção do AEL 
Coord. da EB n1 

EB n1  

Atividades de apoio à comunidade escolar Ao longo do ano Comunidade 
escolar 

Comunidade 
escolar 

Direção do AEL 
Coord. da EB n1 

EB n1  

Anexo 3 | Lista de Atividades da APEE da Escola Básica nº 1 da Lousã 
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Atividade Calendarização Destinatários Objetivos Colaboração Local Obs. 

 Comunidade educativa 
- Sensibilizar os pais e encarregados de educação para 
a importância do seu papel na educação, levando-os a 
um maior acompanhamento da vida escolar dos  seus  
educandos  e  a  uma participação mais ativa. 

 
Todo o ano 
lectivo 

- Alunos  
- Pais e 
encarregados de 
educação 

 

• Reunir periodicamente (pelo 
menos uma vez por período) com 
os representantes dos pais e 
encarregados de educação de 
cada sala/ turma. 
• Divulgar junto dos sócios os 
assuntos julgados de interesse 
tratados nas diferentes reuniões. 
• Fomentar a organização de 
atividades que mobilizem os pais 
e encarregados de educação 
para interagir com  a  escola  fora  
dos contextos habituais de 
relacionamento. 
• Promover sessões de 
informação e formação junto dos 
pais e encarregados de 
educação. 

• Promover a angariação de mais 

associados. 

•Estabelecer contactos com 

outras associações do concelho, 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 
 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

 Segurança 
- Promover a segurança nos espaços escolares  
- Promover a segurança nos transportes escolares  
- Promover a segurança na utilização da internet  
- Promover maior consciencialização dos alunos, do 
período que atravessamos marcado pela Covid 19, 

Todo o ano 
lectivo 

- Alunos 
- Pais e 
encarregados de 
educação 

- Maior presença das forças de 
segurança 
- Maior vigilância ao interior da 
escola 
- Ações de fiscalização e 
prevenção 
dos transportes escolares 
especiais e de carreira pública 
- prevenção no acesso e 
utilização 

da internet 
- promover ações de 
sensibilização sobre o bullying; 
- promover ações de 
sensibilização sobre o Covid 19. 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Anexo 4 | Lista de Atividades da APEE da Escola Básica nº 2 da Lousã 
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Alimentação 
- Promover uma alimentação saudável  

 

Todo o ano 
lectivo 

- Alunos 

- Pais e 
encarregados de 
educação 

-Promoção de ementas 
saudáveis 
- Visitas à cantina 
- Promover a reativação do clube 
de culinária 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 

 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Inclusão 
- Melhorar de forma contínua o Ensino de  Alunos  com     
Necessidades Educativas Especiais (NEE): 

Todo o ano 
lectivo 

- Alunos 

- Pais e 
encarregados de 
educação 

- Convidar   os   pais   e/ou   EE   
de educação  de  crianças  com  
NEE, que se juntem à APEE para 
contribuir   para   a   introdução   
de novos projetos na nossa 
escola; 
- Identificar a população com 
NEE da escola; 
-Abrir  o núcleo  de EE 
(Educação -Apoiar e acompanhar 
os pais de alunos  com  NEE,  
nomeadamente em questões 
jurídico- administrativas; 
-Propor ações de sensibilização 
da comunidade escolar sobre 
crianças com NEE. 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 

 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Espaço escolar 
- Dinamizar e melhorar o espaço escolar; 

Todo o ano lectivo 

- Alunos 

- Pais e 
encarregados de 
educação 

- Ações que dinamizem espaços 

que atualmente se encontrem 

“mortos”, degradados ou mesmo 

mal aproveitados, podendo criar 

pontos de jogo nos espaços de 

recreio, durante os intervalos do 

1º ciclo, e tentar suprir outras 

necessidades da escola. 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã  

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Atividades Desportiva 
- Dia da atividade desportiva 

- Jogos tradicionais Jogos de Tabuleiro Outros eventos 
 

Todo o ano lectivo 

- Alunos 

- Pais e 
encarregados de 
educação 

Ações que incentivem a prática da 

atividade desportiva 
- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã  

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Anexo 4 | Lista de Atividades da APEE da Escola Básica nº 2 da Lousã 
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Festividades 
-  Promover o encontro e partilha da comunidade 
educativa 

Todo o ano lectivo 

- Alunos 
- Pais e 
encarregados de 
educação 

- Festa de Natal 

- Dia dos Afetos 

- Páscoa 

- Entrudo 

- Festa de Final do Ano letivo 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 

 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Interação e Participação 

-  Promover a participação dos Pais na formação dos 

alunos 

Promover a participação dos alunos na comunidade 
escolar 

  - Receção dos alunos e Pais 

- Formação dada pelos Pais e 

encarregados de Educação em 

assuntos com interesse 

pedagógico para os alunos. 

- Dia da Criança 

- Concurso para mascote da 
Escola; 
- Concurso para logotipo da 
APEE 

- AEL 
- Escola Eb2 
- Associação 
- Enc. de Educação 
- Câmara Municipal 
- Junta de Freguesia 
- Associações da Lousã 

 

Escola Básica 
nº 2 da Lousã 

 

Anexo 4 | Lista de Atividades da APEE da Escola Básica nº 2 da Lousã 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

Festa da Família - Este ano pretende-se celebrar a festa 
da Família «ao contrário». Serão as famílias em casa a 
abordar o conceito de família com os meninos e 
posteriormente enviarão para a escola um livro 
usado/prenda simbólica. A Associação de Pais reunirá 
tudo, fará uns cabazes e as ofertas serão entregues a 
crianças que se encontram privadas de terem uma família. 

Dezembro 

Famílias dos 
meninos da 
Santa Rita e 
uma ou duas 
instituições de 
acolhimento 
crianças 

 Escola 

escola e uma 
ou duas 
instituições 
abrigo de 
crianças 

 

Feira de roupa usada - para promover a reutilização de 
roupas e ajudar famílias carenciadas, pretende-se que 
todos os pais contribuam com peças de roupa usadas, que 
já não sirvam, para que, a um preço simbólico, por peça, 
estas possam ser vendidas e adquiridas por famílias com 
menos possibilidades económicas, caso as condições 
pandémicas assim o permitam 

Maio Famílias  Escola Escola  

Caminhada solidária - à semelhança dos outros anos, 
pretende-se realizar caminhada solidária, a reverter a favor 
da Louzanimals, caso as condições pandémicas o 
permitam 

Maio/junho 
Família e 
crianças 

 
Escola e 
Louzanimals 

Subida ao 
Burgo 

 

Festa de final de ano, caso as condições pandémicas o 
permitam 

30 de junho Comunidade 
Escolar 

 Escola Escola  

Anexo 5 | Lista de Atividades da APEE da Escola Básica de Santa Rita 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

S. Martinho 
11 de 
novembro 

Alunos do 
JI de 
Serpins e 
da EB1 de 
Casal de 
Santo 
António 

Oferta das 
Castanhas 
para o S. 
Martinho 

 JI /EB 

 

Festejar o Natal Dezembro 

Alunos do 
JI de 
Serpins e 
da EB1 de 
Casal de 
Santo 
António 

Promover um 
espírito de 
alegria 
inerente à 
época 

JF de Serpins JI /EB 

 

Carnaval 
16 de 
fevereiro 

Alunos do 
JI de 
Serpins e 
da EB1 de 
Casal de 
Santo 
António 

Participar 
no desfile 
de 
Carnaval 

 JI /EB 

 

Anexo 6 | Lista de Atividades da APEE de Serpins e Casal de Santo António 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

“Conversas com os pais” – devolução de informações 
relativas às atividades/projetos escolares e recolha de 
sugestões dos EE 

 

Final do 2ª 
Período 

Representantes de 
turma em particular 
Pais/EE em geral 

Pais 
Convidados 

 A designar  

Festa de final de ano letivo Jun 2021 se 
possível 

Agrupamento e 
APEE 
Comunidade 
educativa 

Pais e alunos  ESL ou Local 
ao ar livre 

 

 

Dia das profissões – convite aos pais para partilharem 
informações sobre as suas profissões 

Maio/junho Alunos 
Pais e 
encarregados de 
educação 

Pais  ESL ou Local 
ao ar livre 

 

Anexo 7 | Lista de Atividades da APEE da Escola Secundária da Lousã 
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Atividade Calendarização Destinatários Dinamização Colaboração Local Obs. 

Dança para todos (igualdade de género) fevereiro/março Crianças e pais APEEJIR e 
educadoras 

Academia de Bailado   Por 
videochamada ou 
vídeo pré-gravado 

Carnaval: criação de máscara fevereiro Alunos do JI APEEJIR Educadoras do JI 

Pais 
JI regueiro/ 
em família 

As crianças 
podem decorar a 
sua máscara em 
casa ou na escola 
para poder utilizar 
na escola na 
sexta feira que 
antecede o 
carnaval. As 
educadoras tiram 
fotos e partilham 
com os pais na 
classroom.  

Profissões 
(igualdade de género) 
 

março/abril Crianças APEEJIR e 
educadoras 

Pais  Por videochama-
da ou vídeo pré-
gravado 

Selfie: o meu pai  
Dia do pai 

março Alunos do JI e 
pais ou mães 

APEEJIR 
JI 

Pais JI regueiro Colocação de 
moldura na 
entrada do JI para 
que que pais ou 
mães possam tirar 
fotos com os 
filhos. 

Os pais e a escola abril Pais APEEJIR e 
outros 

 Videoconferê
ncia 

Reunião com 
representantes 

Selfie: a minha mãe 
Dia da mãe 

maio Alunos do JI e 
mães ou pais 

APEEJIR 
JI 

Pais JI regueiro Colocação de 
moldura na 
entrada do JI para 
que que mães ou 
pais possam tirar 
fotos com os 
filhos. 

Todos diferentes todos iguais - a minha cultura maio Alunos do JI e 
pais 

APEEJIR Pais  Por 
videochamada ou 
vídeo pré-gravado 

Anexo 8 | Lista de Atividades da APEE do JI da Lousã 
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Ecologia, alimentação e a minha casa maio Alunos do JI e 
pais 

APEEJIR e 
outros 

 Web Webinar ou 
informação 

Pequenos passos, grandes mudanças - ecologia maio Alunos do JI e 
pais 

APEEJIR e 
outros 

 Casa Atividades  

O que é meu, pode ser teu - banco de trocas junho Alunos do JI e 
pais 

APEEJIR e 
outros 

 Web  

Vou para a escola nova, deixo os meus bibes, levo as 
recordações. 

junho - final de ano 
letivo 

Pais APEEJIR Educadoras Escola Informação 

Anexo 8 | Lista de Atividades da APEE do JI da Lousã 
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