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Siglas:  

PE – Projeto Educativo  

MABE – Modelo de Autoavaliação da Biblioteca Escolar 

PB – Professora Bibliotecária  

BE – Biblioteca Escolar        

AO – Assistente Operacional (afeta à BE) 

EB – Escola Básica 

ES – Escola Secundária 

NEE – Necessidades Educativas Especiais       

CEI – Currículo Educativo Individual    

PLNM – Português – Língua Não Materna       

SOBE – Saúde Oral Bibliotecas Escolares 

PNL – Plano Nacional de Leitura       

RI – Regulamento Interno        

CIBE – Coordenadora Interconcelhia de Bibliotecas Escolares 

GIBTI – Grupo Interconcelhio de Bibliotecas Terras do Infante 

EE – Encarregados de Educação   

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 

PAA – Plano Anual de Atividades 

BM – Biblioteca Municipal 

FQ – Físico-Química 

CN – Ciências Naturais 

 

PE Objetivos 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

5
.1

 B
 

Aumentar o número 
de materiais 
informativos e 
formativos, 
produzidos e 
disponibilizados pela 
BE à comunidade 
educativa.    

A.2. PB 
Ao longo do 
ano letivo 

Atualização e divulgação da Wiki das BE do Agrupamento (http://biblioteca-escolar-
aege.wikispaces.com/):  
.documentos digitais de apoio ao currículo; 
.documentos de apoio à execução de trabalhos escolares; 
.ferramentas digitais gratuitas - tutoriais. 

Agrupamento 

N.º de novos 
materiais 
disponibilizados. 
Acessos à Wiki. 

5
.1

 B
 

A.1. 

PB 
AO 

Início do ano 
letivo e 

sempre que 
necessário 

Atualização e divulgação das listagens das obras de Educação Literária constantes nas 
Metas de Aprendizagem de Português (ensino básico) e do Projeto de Leitura (ensino 
secundário), que existem no Agrupamento.  

Docentes do 1.º 
ciclo e de 
Português 

Listas divulgadas. 

5
.1

.B
 

PB 
2.º e 3.º 
períodos 

Criação e divulgação de um modelo de pesquisa uniforme para os 2.º e 3.º ciclos.  
(Plano de melhoria EB Naus) 

Alunos 2.º e 3.º 
ciclo 

Docentes 
Produto final. 

3
.2

 A
 PB 

Docentes 
História 

 
1.º período 
abril 2018 

Preparação e montagem das exposições:  
.”Os Portugueses e a Primeira Guerra Mundial”; 
.”Livros proibidos no Estado Novo”. 

ES Gil Eanes Produtos finais. 

 

Agrupamento de Escolas Gil Eanes 

2017/2018  

Plano Anual de Atividades - Bibliotecas Escolares    

 

http://biblioteca-escolar-aege.wikispaces.com/
http://biblioteca-escolar-aege.wikispaces.com/


PE Objetivos 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

5
.1

 B
 

Aumentar as 
parcerias 
colaborativas entre 
a BE e os 
departamentos 
curriculares.  

A.1. 

PB  
Equipa BE  

AO 

outubro 
2017 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares:  
  - divulgação do tema “Ligando comunidades e culturas” (criação de um cartaz alusivo);  
  - “Qual a tua personagem favorita?” – mote para os alunos partilharem, num painel, 
um desenho, uma pintura, um origami, um marcador, um texto ou qualquer outro 
trabalho sobre personagens que os fascinaram ou fascinam nas histórias que 
ouviram/leram.   

 
Agrupamento 

Pré-escolar e 1.º 
ciclo 

Materiais 
disponibilizados e 
divulgados. 
% de docentes/ 
turmas envolvidos. 2

.1
 C

 

PB; AO 
Equipa BE 

dezembro 
2016 

Natal:  
  - decoração das BE;  
  - construção de uma árvore de Natal construída com CD/DVD (reciclagem).  

Agrupamento 

EB Naus 

2
.1

 C
 PB 

AO 
Docentes 

Ao longo do 
ano letivo 

Dinamização de eventos relacionados com dias comemorativos, a definir de acordo com 
as propostas de articulação apresentadas pelos docentes/escolas (mostras 
bibliográficas, exposições interativas, ciclos de cinema, apoio logístico às atividades 
organizadas pelos departamentos, exposição de trabalhos, …).  

Agrupamento 

5
.1

 B
 

Promover a 
melhoria das 
competências dos 
alunos enquanto 
utilizadores das BE. 

A.1. 

PB  
AO 

Equipa BE 
 

Início do 
ano letivo 

Receção aos novos alunos das escolas e apresentação das BE, das suas potencialidades 
e respetivas regras de funcionamento.  
 
Realização de sessões de “Formação de utilizadores” (atividades diferenciadas, de 
acordo com o nível etário e maturidade dos grupos/turma).  

Agrupamento 
(maior incidência 

nas EB) 
EB Ameijeira 

N.º sessões realizadas. 
% de turmas 
envolvidas. 
Desempenho dos 
alunos enquanto 
utilizadores da BE. 

Ao longo do 
ano letivo 

5
.1

 B
 

Início do 
ano letivo 

Apresentação da BE e dos seus recursos, feito a partir do filme “Ruca, o bibliotecário” 
(https://www.youtube.com/watch?v=n3YDJX2DWGc) ou “Brenda”, em “O Livro 
Encantado”(https://www.youtube.com/watch?v=b6a4Oro8-7M). 
Exploração do conteúdo do filme e pintura de um desenho alusivo à atividade.  

1.º ano (EB 
Odiáxere, 

Chinicato e 
Bensafrim) 

5
.1

 B
 

Elaboração e distribuição de marcadores de livros a todos os alunos, docentes e 
educadoras.  

EB Ameijeira 

5
.1

 B
 

novembro 
2017 

Dinamização de um Bibliopaper, no âmbito da comemoração do Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares (formação de utilizadores). 

5.º ano 

5
.1

 B
 Implementar o 

projeto “Fábrica de 
Histórias”  

B.1. 

PB 
Equipa BE 
Docentes 

Ao longo do 
ano letivo 

Apresentação do projeto aos titulares de turma. 
Desenvolvimento de sessões de escrita criativa, em articulação com o docente da 
turma.  

4.º ano (EB 
Chinicato, 

Bensafrim e 
Odiáxere) 

Pré-escolar e 1.º 
ciclo (EB 

Ameijeira)  

N.º sessões realizadas. 
% turmas envolvidas.  

5
.1

 B
 

Incentivar a 
participação em 
atividades que 
promovam o 
desenvolvimento 
das competências 
de leitura e 
literacia.  

PB 
Ao longo do 
ano letivo 

Divulgação, promoção e apoio à participação em concursos literários, de âmbito 
regional ou nacional.  

Agrupamento 
N.º ações divulgadas/ 
promovidas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3YDJX2DWGc
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=W8cLjjII0aeIrAsZwGqGd7x7kFiJTPKF%2FjLeI5TGpFo%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db6a4Oro8-


PE Objetivos 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

5
.1

 B
 

Promover a 
melhoria das 
competências dos 
alunos na área da 
literacia da leitura.  

B.2. 

Equipa da BE 
Ao longo do 
ano letivo 

Dinamização do projeto "Hora do conto".  EB Ameijeira 

N.º sessões 
realizadas. 
% turmas 
envolvidas. 

PB 
AO 

Ao longo do 
ano letivo  
(1 sessão/ 
período) 

Dinamização de um campeonato de provérbios (motivação para a leitura de diferentes 
formas literárias; ampliação da cultura geral e reconhecimento do saber popular).  

2.º, 3.º, 4.º 
ano (EB 

Ameijeira) 

N.º sessões 
realizadas. 
% turmas 
envolvidas. 
Resultados obtidos 
pelos alunos. 

5
.1

 B
 PB 

Docentes 
Português 

A definir 
Implementação do referencial "Aprender com a BE", no âmbito da literacia da leitura 
(atividades a definir em articulação com os docentes de Português).  
(Plano de melhoria EB Naus) 

7.º e 8.º anos 

% turmas 
envolvidas. 
Resultados obtidos 
pelos alunos. 

5
.1

 B
 PB 

Docentes 
PLNM 

Ao longo do 
ano letivo 

Implementação do referencial "Aprender com a BE", no âmbito das literacias dos media 
e da leitura: realização periódica de atividades, em articulação curricular, de acordo 
com a planificação da disciplina de PLNM.  
Possível elaboração de materiais/atividades destinados à Semana da Leitura.  
(Plano de melhoria EB Naus) 

5.º C; 6.º B; 
7.º A e C; 8.º E 

- Alunos de 
PLNM  

N.º sessões 
realizadas. 
% turmas 
envolvidas. 

5
.1

. B
 

PB 
AO 

2.º período 
Dinamização da atividade “Estende um poema” – elaboração e exposição, na escola de 
poemas escritos pelos alunos e/ou EE: “Estendal da Poesia”; atividade a desenvolver até 
ao dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia.  

EB Ameijeira 
Produtos finais. 
% alunos/turmas/EE 
envolvidos. 

2
.1

 C
 Diversificar a oferta 

temática das 
sessões oferecidas 
pela e na BE.  

B.2. 

PB; AO 
Docentes 
Entidades 
externas  

Ao longo do 
ano letivo 

Acompanhamento, em parceria com outros projetos existentes nas escolas, de 
palestras, sessões de esclarecimento, reuniões de trabalho, entre outros: 
.organização do espaço; 
.estabelecimento de contactos formais e informais; 
.apoio logístico.  

Escolas 
Básicas 

N.º sessões 
realizadas. 
% turmas 
envolvidas. 

1
.4

 C
 

Melhorar as 
competências das 
crianças no âmbito 
da literacia 
científica.  

PB 
Educadoras 

Ao longo do 
ano letivo, de 
acordo com as 

solicitações 
das 

Educadoras 

Apresentação, organização, planificação e dinamização do projeto "Pequenos 
Cientistas" - desenvolvimento da literacia científica.  

Pré-escolar  

N.º sessões 
realizadas. 
% turmas 
envolvidas. 
Pertinência e 
interesse das 
intervenções das 
crianças nas 
sessões. 

1
.4

 C
 PB  

Docente 
titular turma 

Ao longo do 
ano letivo 

Implementação do projeto "Newton gostava de ler!": 
.enigmatemático. 
.saber em gel. 
.3, 2, 1… lançar a sonda na biblioteca!  

Agrupamento: 
2.º ano 
3.º ano 
4.º ano 

1
.4

 C
 

Sensibilizar os 
alunos 
relativamente aos 
assuntos 
relacionados com a 
saúde oral.  

Equipa BE 

Ao longo do 
ano letivo, 1 

sessão/ 
período 

Dinamização de atividades no âmbito do projeto SOBE – rentabilização dos materiais 
presentes nos Kits SOBE. 

1.º ano (EB 
Ameijeira) 

 

 

 

 



PE 
Objetivos 

 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

5
.1

 B
 

Mobilizar os docentes e 
elementos da 
comunidade para o 
valor e impacto da 
leitura no percurso 
educativo e escolar.  B.1. 

PB 
Equipa BE 

Ao longo do 
ano letivo, 

pelo menos 
uma sessão 
por período 

Dinamização da atividade “Conversas Chaladas”, em articulação com os encontros 
literários e os agentes promotores do livro e da leitura (atividade aberta ao 
agrupamento).  
Dinamização de “Caminhadas culturais” (atividade exclusiva para docentes e 
elementos da comunidade).  

ES Gil Eanes 
(aberto ao 

agrupamento) 

N.º sessões realizadas. 
N.º participantes/ 
sessão. 

5
.1

 B
 Incentivar o 

empréstimo e a livre 
circulação do fundo 
documental.  

PB  
AO 

Equipa BE 

Ao longo do 
ano letivo 

Promoção da utilização livre do fundo documental. 
Dinamização do empréstimo de fundo documental: presencial; sala de aula; 
domiciliário; interbibliotecas. 
Tratamento estatístico das requisições efetuadas.  

Agrupa-
mento 

Estatísticas de 
utilização da BE. 
Estatísticas de 
empréstimos de fundo 
documental. 

5
.1

 B
; 4

.1
 A

 Incentivar a 
participação dos alunos 
e docentes do 
Agrupamento nas 
atividades da Semana 
da Leitura.  

B.2. 

PB; AO 
Equipa BE 
Docentes 
Famílias 
Outros 
agentes 
externo 

5 a 9 de 
março 2018 

Divulgação da Semana da Leitura 2017 e respetivas orientações emanadas pelo 
PNL: 
.sistematização das atividades propostas por cada turma/grupo/escola/grupo 
disciplinar;  
.promoção de atividades diversificadas;  
.apoio às escolas no decorrer da realização da Semana da Leitura;  
.divulgação dos produtos finais;  
.elaboração do relatório solicitado pelo PNL.  

% docentes/turmas 
envolvidos. 
Diversidade de 
atividades realizadas. 

3
.2

 A
 

Estimular o 
desenvolvimento de 
trabalhos de pesquisa 
sobre os diferentes 
conteúdos curriculares 
e a melhoria gradual da 
sua qualidade. 

B.2. 
PB; AO 

Alunos e 
docentes  

Ao longo do 
ano letivo 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos nas diferentes áreas do saber (BE, 
escola, blogue da BE).  

Agrupa-
mento 

N.º e diversidade de 
trabalhos expostos. 

5
.1

 B
 

Promover a melhoria 
das competências dos 
alunos do no âmbito da 
literacia dos media. 

A.2. 

PB 
 Docentes 
História 

A definir 

Implementação do referencial “Aprender com a BE”, no âmbito da literacia dos 
media: 
. Utilização da ferramenta digital Kahoot como elemento de avaliação após a 
exploração de informações acerca de conteúdos relevantes da História Mundial. 

9.º ano 
Empenho e evolução 
do desempenho dos 
alunos na utilização de 
ferramentas digitais. 
Avaliação dos alunos 
relativamente aos 
conteúdos abordados 

2
.1

 C
 

PB 
Diretores 

Turma 
(secundário 

regular, 
profissional e 
vocacional) 

A definir 

Implementação do referencial “Aprender com a BE”, no âmbito da literacia dos 
media: 
. Utilização da ferramenta digital Kahoot como elemento de avaliação após o 
visionamento e exploração temática de um filme no âmbito da Educação Sexual. 

Todas as 
turmas, à 

exceção do 
10.º D e do 

11.º B. 

5
.1

 B
 

PB 
Docentes 

Ao longo do 
ano letivo 

Dinamização do jornal escolar digital “As Gralhas” (www.wikijornal.com/asgralhas): 
.atualização da identificação das turmas; 
.produção, revisão e inclusão de conteúdos escritos e gráficos no jornal; 
.ampla divulgação do produto final. 
(Projeto no âmbito da implementação do referencial “Aprender com a BE” - 
literacias da leitura e dos media.)  

EB Odiáxere 

% docentes/turmas 
envolvidos. 
Evolução dos alunos na 
utilização da 
ferramenta digital. 
Taxa de evolução da 
qualidade dos 
trabalhos produzidos. 
Acessos ao Wikijornal. 

 

http://www.wikijornal.com/asgralhas


 

PE Objetivos 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

G
es

tã
o

 d
as

 B
ib

lio
te

ca
s 

Es
co

la
re

s 

Organizar e 
disponibilizar o fundo 
documental em todo o 
agrupamento 

D.3. 

PB  
AO 

Equipa BE 
Ao longo do 
ano letivo 

Tratamento documental: carimbagem, inventariação, classificação e cotação dos 
documentos chegados à BE.  
Atualização do programa informático de gestão das BE – PRISMA (MIND).  

Agrupa-
mento % documentos 

tratados. 
Catálogos online. 
Documento submetidos 
à RBE. 

Catalogação informatizada do fundo documental.  
Divulgação do endereço digital dos catálogos online.  

ES Gil Eanes, 
EB Naus, 

Chinicato e 
Ameijeira 

PB Preenchimento das bases de dados disponibilizadas pela RBE.  RBE 

Integrar a BE nos 
documentos 
estruturantes do 
agrupamento: PE, RI e 
PAA. 

D.2. PB 

Ao longo do 
ano letivo 

Elaboração do PAA das BE, que constituirá parte integrante do PAA do agrupamento. 
Inclusão de uma proposta de orçamento no PAA.  

Agrupa-
mento 

Conteúdo do 
documento (PAA). 

Integrar e valorizar a BE 
no agrupamento.  

Final do ano 
letivo 

Inclusão dos resultados da avaliação das BE na avaliação interna do agrupamento.  

Documentos 
produzidos e remetidos 
à equipa de avaliação 
interna. 

Consolidar a 
colaboração da BE com 
os órgãos de gestão do 
agrupamento. 

Ao longo do 
ano  letivo 

Presença e participação nas reuniões de conselho pedagógico, conselhos de turma, 
departamentos e grupos disciplinares.  

PB 
Presenças e 
intervenções relativas à 
BE nas reuniões. 

Disponibilizar condições 
de espaço, mobiliário e 
equipamento 
tecnológico adequados 
às atividades de leitura, 
produção e 
comunicação e a uma 
utilização livre, 
diversificada e flexível. 

D.1. 

PB 
AO 

Ao longo do 
ano letivo 

Reorganização, sempre que necessário, do espaço físico das BE.  
Manutenção do bom estado das sinaléticas. 
Promoção de ambientes esteticamente agradáveis, confortáveis e acolhedores.  

Agrupa-
mento 

Opinião dos utilizadores 
da BE. 

2
.2

 A
; 

2
.1

 C
; 

2
.2

 C
 PB 

Docente 
Artes 

Visuais  

Pintura de degraus na escola com recriação de lombadas de livros.  ES Gil Eanes Produto final. 

G
es

tã
o

 d
as

 B
ib

lio
te

ca
s 

Es
co

la
re

s 

PB 
AO  

Informá-
ticos 

Estabelecimento de contactos permanentes com vista ao bom funcionamento e à 
otimização dos equipamentos informáticos.  

Agrupa-
mento 

--- 

Garantir o 
funcionamento pleno 
das BE de maior 
dimensão do 
Agrupamento, com 
vista à melhoria dos 
serviços prestados. 

PB 
Gestão 

Final do ano 
letivo 

Apelo à afetação, a tempo integral, de uma AO com perfil e, preferencialmente, 
formação, nas BE com maior número de alunos.  

ES Gil Eanes, 
EB Naus, 
Sophia e 

Ameijeira 

Documento produzido. 
AO afetas às BE. 

 

 

 



PE Objetivos 
Indicador 

MABE 
Dinamiza-

dores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo 

Indicadores de 
execução 

G
es

tã
o

 d
as

 B
ib

lio
te

ca
s 

Es
co

la
re

s 

Aprofundar os 
conhecimentos pessoais 
dos recursos humanos 
afetos à BE. 

D.1. 
PB 
AO 

Equipa BE 

Ao longo do 
ano letivo 

Participação em colóquios, congressos e atividades relacionadas com a promoção do 
livro e da leitura.  

PB 
AO 

Certificados de 
participação nos 
eventos. 

Garantir dos serviços 
mínimos em todas as BE 
do agrupamento 
(acesso ao fundo 
documental e recursos 
das BE). 

D.1. 

PB 
Direção 

Início do 
ano letivo 

Organização dos horários das PB e das equipas das BE. 
Estabelecimento dos horários de funcionamento das BE e das respetivas AO, bem 
como dos seus conteúdos funcionais.  

Agrupamento 
Documentos 
produzidos. 

PB 
Técnica 

BM 

Ao longo do 
ano letivo 

Abertura semanal da BE para realização do empréstimo domiciliário, sala de aula e 
interbibliotecas.  

EB Bensafrim, 
Odiáxere e 
Chinicato 

Estatísticas de 
empréstimos. 

PB 
Equipa BE 

Ao longo do 
ano letivo 

Apelo aos órgãos de gestão para a afetação à BE dos recursos humanos necessários à 
sua abertura à comunidade escolar.  
Formação dos docentes colaboradores relativamente às funções inerentes à abertura 
da BE, acompanhamento dos utilizadores e respetivos registos para fins estatísticos.  
Acompanhamento regular do trabalho destes elementos.  
(Plano de melhoria ES Gil Eanes)  

ES Gil Eanes  

% horas de abertura das 
BE/horário escolar. 
N.º de utilizadores da 
BE e dos seus recursos. 

PB 
Ao longo do 
ano letivo 

Reajuste pontual de horários e funções nas BE do Agrupamento, sempre que se 
verifique necessário.  

Agrupamento --- 

Promover a 
manutenção de uma 
equipa multidisciplinar 
e com perfil para as 
funções associadas ao 
funcionamento e 
dinamização das BE. 

D.1. 
PB 

Gestão 
Final do ano 

letivo 
Elaboração de um documento com a sugestão dos elementos a incluir nas equipas das 
BE, a ser entregue à Diretora do Agrupamento.  

ES Gil Eanes, EB 
Naus e 

Ameijeira 

Documento produzido. 
Perfil dos elementos da 
equipa. 

1
.4

 C
 Rentabilizar a utilização 

das BE enquanto foco 
de integração dos 
alunos com NEE. 

C.1. 
PB 

12.º C 
A definir 

Dinamização de pelo menos uma atividade destinada aos alunos NEE, com CEI do 
agrupamento (desenvolvimento de valores). 
(Plano de melhoria ES Gil Eanes) 

Alunos NEE, 
com CEI (ES Gil 

Eanes, 
EB Naus, 

Ameijeira e 
Sophia) 

% alunos/turmas 
envolvidos. 
Grau de cooperação dos 
participantes. 

G
es

tã
o

 

d
as

 B
E 

Desenvolver trabalho 
cooperativo com outros 
Agrupamentos/BE e 
com a BM. 

C.1. 

PB  
CIBE 
GIBTI 

Ao longo do 
ano letivo 

Presença ativa nas reuniões de trabalho: GIBTI, CIBE, outras.  
PB 

Agrupamento Balanço das atividades 
desenvolvidas. 
Presença nas reuniões. 

5
.1

 B
 

setembro 
2017 

Planificação e dinamização, no seio do grupo de trabalho interconcelhio, da 
apresentação do projeto "Newton gostava de ler!" à autarquia e aos órgãos de gestão 
dos agrupamentos de escolas do concelho de Lagos.  

Agrupamentos 
Autarquia 

2
.1

 C
; 

2
.2

 C
 PB 

Docentes 
Artes 

Visuais 

19 abril 
2018  

(Dia Aberto) 

Dinamização da atividade “Quadros Vivos” – apresentação/exposição de imagens de 
pinturas famosas e recriação, ao vivo, das mesmas aos alunos visitantes de outras 
escolas/agrupamentos.  
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes)  

ES Gil Eanes 

% alunos/turmas 
envolvidos. 
Grau de cooperação dos 
participantes. 

5
.1

 B
 

Equipa BE 2.º período 

Organização de uma atividade dinâmica relacionada com a obra “Os Lusíadas”, de Luís 
Vaz de Camões, no auditório do Centro Cultural de Lagos, em articulação com a 
Autarquia e aberta ao Agrupamento de Escolas Júlio Dantas.  
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes) 

9.º, 10.º e 12.º 
anos (ES Gil 

Eanes e Júlio 
Dantas) 

% de alunos/turmas 
envolvidos. 

 



PE Objetivos 
Indica-

dor 
MABE 

Dinamizadores 
Calendari-

zação 
Atividades Público alvo Indicadores de execução 

3
.2

 A
 Desenvolver trabalho 

cooperativo com outros 
Agrupamentos/BE e com 
a BM. 

C.1. 
PB 
AO  

Docentes 

13 junho 
2018  
(Dia 

Cultural) 

Dinamização de uma atividade de apresentação/promoção da BE e de divulgação 
de trabalhos elaborados pelos alunos (a definir). 

EB Naus 
4.º ano 

% de docentes/ 
turmas envolvidos. 

5
.1

 B
 

Desenvolver atividades 
em parceria com 
diferentes entidades. 

C.2. 

PB; AO 
Representante 

editora 
Santillana 

outubro de 
2017 

 Apresentação e dinamização da exposição “Livros que fizeram história” (empresa 
Santillana), no âmbito da comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares. 
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes)  

EB Naus  
ES Gil Eanes 

Materiais disponibilizados 
e divulgados. 
% de docentes/ 
turmas envolvidos. 

5
.1

 B
 

C.2. 
C.3. 

PB; AO 
Livreiro 

dezembro 
de 2017 

Organização de uma feira do livro (atividade aberta ao agrupamento).  EB Naus 

N.º eventos organizados. 
Grau de envolvimento da 
comunidade escolar. 

5
.1

 B
 

C.2. 

PB; AO 
Equipa BE  
Docentes  

Ao longo do 
ano letivo 

Realização de sessões literárias/encontros com escritores ou outros agentes 
relacionados com o livro e a leitura (na ES Gil Eanes, em articulação com a 
atividade “Conversas Chaladas”):  
.Laborinho Lúcio; 
.Outros, a definir ao longo do ano letivo. 
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes) 

Agrupa-
mento 

5
.1

 B
 

PB 
2.º período 
(Semana da 

Leitura) 

Dinamização da atividade “Kit literário” – atividade de interação com a 
comunidade, a partir de leituras efetuadas em locais estratégicos (comércio, 
restauração, lares de idosos, por exemplo).  
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes) 

Comunidade 

% alunos/turmas 
envolvidos. 
Grau de cooperação dos 
participantes. 

1
.1

 A
; 

3
.1

 B
 

PB; Docentes 
5.º anos 

Ao longo do 
ano letivo 

Recolha, nas BE do agrupamento, de tampas de garrafas plásticas PET, para 
posterior entrega ao Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso – NECI, para que 
esta instituição possa trocá-las por fundos (incentivo ao espírito de cidadania ativa 
e à reciclagem) – articulação com o programa Escolas Solidárias (Fundação EDP). 

Agrupa-
mento 

Quantidade de material 
recolhido 
Grau de envolvimento da 
comunidade escolar. 

2
.1

 C
; 2

.2
 C

 

Participar em projetos de 
âmbito 
internacional. 

C.2. 

PB 
Docente 

“Embaixador 
eTwinning” 

Algarve 
Docentes FQ, 

CN 

Ao longo do 
ano letivo 

Participação ativa no projeto international eTwinning “Top Ten disappearing 
treasures of Europe”.  
(Plano de Melhoria ES Gil Eanes) 

9.º F 
Grau de envolvimento 
dos alunos. 
Produtos finais. 

4
.1

 A
 Valorizar a participação 

das famílias nos projetos 
promovidos pela e com a 
BE. 

C.3. 
PB; AO 

Equipa BE 
Docentes  

Data a 
definir 

Participação ativa das famílias na Semana da Leitura.  

1.º Ciclo 

Pré-escolar 

EB Naus 

Grau de envolvimento das 
famílias.  
N.º atividades 
dinamizadas pelos EE.  

5
.1

 B
 

Enriquecer o fundo 
documental, de forma a 
adequá-lo aos interesses 
e às necessidades 
curriculares e formativas 
do agrupamento. D.3. 

PB 

Ao longo do 
ano letivo 

Possível aquisição de fundo documental, antecedida da análise das sugestões 
recebidas. 
Análise do fundo documental doado e vinculação às BE de acordo com as 
necessidades e a adequação dos documentos ao nível etário dos alunos.  
Renovação das assinaturas de periódicos.  Agrupa-

mento 

Registo de novos 
materiais. 

3
.2

 A
 Dinamizar meios de 

difusão e comunicação da 
informação. 

PB  
AO 

Equipa BE 

Dinamização da página de Facebook das BE.  
Atualização de placards informativos.  
Envio de informação pertinente aos docentes, via email.  
 (Plano de melhoria ES Gil Eanes) 

Materiais e documentos 
divulgados. 
Taxas de visualização do 
Facebook. 

https://live.etwinning.net/projects/project/149749
https://live.etwinning.net/projects/project/149749


 

PE Objetivos 
Indica-

dor 
MABE 

Dinamiza-
dores 

Calendari-
zação 

Atividades Público alvo Indicadores de execução 
G

es
tã

o
 d

as
 B

E
 

Incrementar o uso da BE e 
da coleção nas práticas de 
leitura e nas atividades 
escolares 

D.3. PB 
Início do 

ano letivo 

Dinamização e divulgação de uma apresentação multimédia aos docentes sobre a 
BE e os serviços/recursos que esta oferece, elaborada com recurso à ferramenta 
digital Powtoon, como elemento de motivação para a utilização regular deste 
serviço da escola (https://www.powtoon.com/m/bYXKnvYBQF1/1/m).  
Construção e ampla divulgação de um cartaz alusivo aos serviços oferecidos pela 
BE (sugestão da Associação de Estudantes).  
(Plano de melhoria ES Gil Eanes) 

ES Gil Eanes 
 
 
 

ES Gil Eanes 
e EB Naus 

Materiais produzidos e 
divulgados. 

Realizar a autoavaliação 
das BE.  

D.2. PB 
Ao longo do 
ano letivo 

Implementação do processo de autoavaliação das BE:  
.elaboração e implementação dos planos de melhoria (após aprovação em 
Conselho Pedagógico);  
.análise dos resultados obtidos;  
.elaboração dos relatórios de execução dos planos de melhoria;  
.apresentação dos resultados em Conselho Pedagógico – documento 
síntese;.preenchimento da aplicação do MABE (online).  

ES Gil Eanes 
 EB Naus 

Planos de melhoria e 
respetivos relatórios de 
execução. 

 
NOTA 1: Como qualquer outro PAA, este documento fica em aberto até final do ano letivo, para que se possam integrar outras atividades realizadas pelas BE que surjam no decorrer 
do mesmo. 
NOTA 2: Os documentos relativos aos projetos que têm planificação própria estão arquivados digitalmente nas pastas técnicas da BE ou em dossiê próprio. 

 

 

https://www.powtoon.com/m/bYXKnvYBQF1/1/m


 
 
 



 
 

 

Gestão financeira 11º B 2º período EE de uma aluna da turma   

Diversidade Cultural, Étnica 
e Religiosa e Discriminação 

9º A, 10º B; 12º A,B 2º período 
    



Escola Secundária GIL EANES - LAGOS 

Plano Anual de Atividades de Educação Física e Desporto Escolar 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Sem calendarização definida são os casos dos 4 encontros, fase local, de cada grupo/equipa do Desporto Escolar, as datas e locais 

dos encontros só serão acordadas e posteriormente divulgadas, depois das respetivas reuniões na Direção Regional do Algarve. 

OBJETIVOS TEMA ATIVIDADES DESTINATÁRIOS CALENDARIZAÇÃO/LOCAL 

 

 Promover o convívio e 

experiência competitiva 

entre alunos; 

 Sensibilizar os alunos 

para a prática 

desportiva; 

 Sensibilizar os alunos 

para o respeito das 

normas do espírito 

desportivo, fomentando 

o clima de boas 

relações interpessoais 

e de uma competição 

leal. 

Atletismo Corta Mato - fase escola 
Alunos dos 2º e 3º ciclos, 

e Ensino Secundário 

 22/novembro/2017 (manhã) 

na Escola das NAUS 

Inter-turmas 
Torneio Voleibol 

Torneio Badminton 
Todos os alunos da 

Escola Gil Eanes 

14/dezembro/2017 (manhã) 

14/dezembro/2017 (tarde) 

no Pavilhão da Gil Eanes 

Inter-turmas Torneio Futsal 
Todos os alunos da 

Escola Gil Eanes 

15/dezembro/2017  

no Pavilhão da Gil Eanes 

Atletismo 

 

Corta Mato - Regional 

Org. DREAlg.  
- Alunos apurados na 

fase escola. 
2/fevereiro/2018 (manhã)  

Atletismo 
“Festa do Atletismo” 

- fase escola 
Alunos dos 2º e 3º ciclos, 
e Ensino Secundário 

8/fevereiro/2018 (manhã)  

no Estádio Municipal 

Atletismo 

“Festa do Atletismo” 

Regional 

Org. DREAlg. 

- Alunos apurados na 
fase escola. 

6/março/2018 

em Lagoa 

Inter-turmas Torneio Basquetebol 
Todos os alunos da 

Escola Gil Eanes 

21/março/2018 

no Pavilhão da Gil Eanes 

Inter-turmas Torneio Kickball 
Todos os alunos da 

Escola Gil Eanes 

6/junho /2018  

no Pavilhão da Gil Eanes 

 



Escola Secundária GIL EANES - LAGOS 

Plano Anual de Atividades de Educação Física e Desporto Escolar 2017/2018 
 

Nas fases Nacionais do Corta-Mato e Festa do Atletismo, assim como nas fases Regionais e Nacionais das diferentes modalidades dos 

grupos/equipas que temos na nossa escola, participaremos se formos apurados. 

Os Projetos complementares do Desporto Escolar, Basquetebol 3x3, Tag Rugby e Taça CNID, estão sujeitos a adesão por parte da nossa 

escola, mediante interesse por parte dos alunos e voluntariado de um professor, que fica responsável por essa modalidade. Os alunos que 

venham a participar nestas atividades serão convocados pelo professor responsável, que formalizará todas as diligências necessárias para 

assegurar toda a logística inerente à atividade desde a preparação, transporte, alimentação e informação/autorização de todos os 

interessados, escola, diretor de turma, alunos e encarregados de educação. 



O Clube de Teatro participa também no projeto EPS com a dramatização de cenas de violência 

no namoro que servirão de ponto de partida para um debate, dinamizado pela Professora 

Margarida Agostinho, através do qual se pretende sensibilizar os alunos para questões 

relacionadas com esta problemática. 

Esta atividade tem como público-alvo os alunos do 9º ao 12º ano e decorrerá nos dias 19 e 21 

de fevereiro, distribuída por quatro sessões de 90 minutos, no Auditório da Escola Gil Eanes. 

 



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 

 

1 

Escola Básica de Ameijeira 
 Planificação das atividades de animação e apoio à família – Interrupções letivas e julho 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de crianças 
envolvidas 

Recursos  
Observações 

Humanos Materiais 

Atelier de jogos 18 dez A, B, C e D ---------- 83 8   Bolas, arcos e cordas 
 

 

Atelier de Canções 19 dez A, B, C e D ---------- 83 8 Instrumentos musicais leitor de CD 
 

 

Atelier de Culinária 20 dez A, B, C e D ---------- 83 8 Ingredientes de culinária, forno 
 

A adquirir pelas assistentes  

Troca de prendas 21 dez A, B, C e D ---------- 83 8 Prendas para oferta  
 

As prendas serão um brinquedo/livro 
usado, trazido de casa pelas crianças 

Teatro de Natal  22 dez A, B, C e D ---------- 83 8 Fantoches/ Biblioteca ou espaço multimédia  

Dialogo de grupo “O meu Natal” 26 dez A, B, C e  D ---------- 83 8 
 

  

Atelier de Inverno 27 dez A, B, C  e D ---------- 83 8  Arroz, meias, material reciclável e de 
desgaste 

 
As meias serão solicitadas às famílias e o 
arroz será adquirido pelas assistentes Atelier de Inverno 28 dez A, B, C e  D ---------- 83 8 Arroz, meias, material reciclável e de 

desgaste 

Atelier de dança 29 dez A, B, C e D ---------- 83 8 Leitor de CD, CD de música   

Sessão de Cinema  2 janeiro A, B, C e D ---------- 83 8  Projetor, computador, DVD, 
Biblioteca/espaço multimédia 

 



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 

 

2 

 

CARNAVAL 2018 
Atividade Data da 

realização 
Grupos/nº de crianças 

envolvidas 
Recursos  

Observações Humanos Materiais 

Baile de Carnaval 12/2 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Leitor CD  
 
 

Atividade conjunta com disfarce 
opcional trazido de casa 

Atividades de escolha livre 13/2  A, B, C  e  D ---------- 83 8   
 

Ateliê de modelagem  14/2 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 

PÁSCOA 2018 

Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de crianças 
envolvidas 

Recursos  
Observações Humanos Materiais 

Atelier de pintura 26/3 A, B, C e D ---------- 83 8 Material de desgaste e reciclável   

Atelier de pintura 27/3 A, B, C  e  D ---------- 83 8 

Atelier de culinária 28/3 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Chocolate culinária, formas, 
microondas  

Os ingredientes de culinária serão 
adquiridos pelas assistentes 

Atelier de jogos 29/3 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Bolas, arcos e cordas, leitor de CD 
 

 

Sessão de cinema  2/4 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Projetor, computador, DVD, 
Biblioteca/espaço multimédia 

 

Visita ao museu municipal de 
Portimão ou Quinta Pedagógica  

3/4 Grupo A 
4/4 Grupo D 
5/4 Grupo C 
6/4 Grupo B 

A, B, C  e  D ---------- 83 2 por cada 
grupo 

Autocarro 

A realização da atividade depende da 
disponibilidade do transporte e do local a 
visitar.  
A entrada é gratuita e o valor do transporte 
será comparticipado pelos serviços ou pelos 
Enc. de Educação 

Atelier de modelagem  3/4 B, C e D ---------- 62 6 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 

Atelier de Jogos  4/4 A, B, e C ---------- 66 6 Bolas, arcos e cordas 
 

 

Digitinta 5/4 A, B e D ---------- 61 6 Material de desgaste, folhas, farinha e 
guache 

 

Atelier de dança 6/4 A, C e D ---------- 60 6 Leitor de CD   



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 
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JULHO 2018 
Atividade Data da realização Grupos/nº de crianças 

envolvidas 
Recursos  

Observações Humanos Materiais 

Atelier de modelagem  25/6 A, B, C e D ---------- 83 8 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 

Atelier de contos 26/6 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Livros, Projetor, Computador, Fantoches.  

Atelier de expressão plástica  27/6 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Material de desgaste e reciclável  

Atelier de música e dança 28/6 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Rádio, leitor de CDs, CDs, Computador, 
Instrumentos Musicais 

 

Atelier de jogos  29/6 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Bolas, arcos, cordas, rádio.  

Passeio a Silves 4/7  2 Grupos  
5/7  2 Grupos  

A, B, C  e  D ---------- 83 2 por cada 
grupo 

Autocarro  A realização da atividade depende da 
disponibilidade do transporte e do local a 
visitar. O valor do transporte será 
comparticipado pelos serviços ou pelos Enc. de 
Educação 

Atelier de modelagem  2/7 B, C e D ---------- 62 6 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 

Atelier de contos 3/7  A,  C  e  D ---------- 60 6 Livros, Projetor, Computador, Fantoches.  

Atelier de expressão plástica  4/7 A, B e  D ---------- 61 6 Material de desgaste e reciclável  

Atelier de música e dança 5/7 A, B e C  ---------- 66 6 Rádio, leitor de CDs, CDs, Computador, 
Instrumentos Musicais 

 

Atelier de jogos  6/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Bolas, arcos, cordas, rádio.  

Atelier de modelagem  9/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 

Atelier de contos 10/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Livros, Projetor, Computador, Fantoches.  

Atelier de expressão plástica  11/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Material de desgaste e reciclável  

Atelier de música e dança 12/7 C  e  D ---------- 39 4 Rádio, leitor de CDs, CDs, Computador, 
Instrumentos Musicais 

 

Atelier de jogos  13/7 A e B ---------- 44 4 Bolas, arcos, cordas, rádio.  

Passeio à Cidade 12/7 Grupos A e B 
13/7 Grupos C e D 

A e B ---------- 44 
C  e D ---------- 39 

4   

Atelier de modelagem  16/7  B, C  e  D ---------- 62 6 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta ou 
Plasticina 

A adquirir pelas Assistentes 



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 
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Atelier de contos 17/7 A, C  e  D ---------- 60 6 Livros, Projetor, Computador, Fantoches.  

Atelier de expressão plástica  18/7 A, B e  D ---------- 61 6 Material de desgaste e reciclável  

Atelier de música e dança 19/7 A, B e C ---------- 66 6 Rádio, leitor de CDs, CDs, Computador, 
Instrumentos Musicais 

 

Atelier de jogos 20/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Bolas, arcos, cordas, rádio.  

Saída ao Parque do anel verde 

16/7 Grupo A 
17/7 Grupo B 
18/7 Grupo C 
19/7 Grupo D 

21 
23 
22 
17 

2 por cada 
grupo 

  

Atelier de modelagem  23/7 B e C ---------- 45 4 Farinha, sal, óleo, detergente, tinta / ou 
Plasticina 

A adquirir pelas assistentes 

Atelier de contos 24/7 C e D ---------- 39 4 Livros, Projetor, Computador/Fantoches.  

Atelier de expressão plástica  25/7 A, B ---------- 44 4 Material de desgaste e reciclável  

Atelier de música e dança 26/7 A e  D ---------- 38 4 Rádio, leitor de CD, CD, Computador, 
Instrumentos Musicais 

 

Ida ao Cinema de Lagos 27/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8  O valor da atividade será solicitado aos 
encarregados de educação. (3.50€) 

Ida ao Mini Golfe Pro Punting Garden 

23/7 Grupo D 
24/7 Grupo A 
25/7 Grupo C 
26/7 Grupo B 

A, B, C  e  D ---------- 83 
2/3 por cada 
grupo 

 O valor da atividade será solicitado aos 
encarregados de educação. (3.00€) 

Piscina no recreio  23/7 Grupo A 
24/7 Grupo B 
25/7 Grupo D 
26/7 Grupo C 

A, B, C  e  D ---------- 83 2 por cada 
grupo 

Piscina Insuflável A providenciar pelas Assistentes 

Atelier de Culinária 30/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Ingredientes de culinária, forno A adquirir pelas assistentes 

Festa de Encerramento  31/7 A, B, C  e  D ---------- 83 8 Rádio, CD  



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 
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Escola Sophia de Mello Breyner Andresen 

 Planificação das atividades de animação e apoio à família – Interrupções letivas e julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de 
crianças envolvidas 

Recursos  
Observações Humanos Materiais 

Atelier de jogos 18 dez E e F ---------- 35 4  Bolas, arcos e cordas, pinos, polivalente  

Atelier de modelagem 19 dez E e F ---------- 35 4 Farinha, água, sal  

Atelier de contos 20 dez E e F ---------- 35 4 Livros de natal  

Atelier de culinária 21 dez E e F ---------- 35 4  Ingredientes de culinária A adquirir pelas assistentes 
técnicas 

Atelier de pintura  22 dez E e F ---------- 35 4 Folhas brancas ou desenhos alusivos à 
época e aguarelas 

 

Chuva de ideias “O meu Natal” 26 dez E e F ---------- 35 4   

Atelier de dança e música 27 dez E e F ---------- 35 4  Rádio e cds  

Digimousse 28 dez E e F ---------- 35 4 Mousse de chocolate A adquirir pelas assistentes 
técnicas 

Sessão de cinema 29 dez E e F ---------- 35 4  Filmes,  dvd  

Atelier de jogos tradicionais 2 jan E e F ---------- 35 4 Lenço  



Agrupamento de Escolas Gil Eanes 
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CARNAVAL 2018 

Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de 
crianças envolvidas 

Recursos  
Observações Humanos Materiais 

Atelier de água (jogos) 12/2 E e F ----------- 35 4 Garrafões, copos e água 
 

 

Brincadeiras livres “Vamos brincar 
ao Carnaval” 

13/2 E e F ------------35 4 Leitor CD , CDs musicais 
 

As crianças podem trazer um 
disfarce. 
 

Atelier de modelagem  14/2 E e F ------------35 4 Plasticina  
 

 

Páscoa 2018 

Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de 
crianças envolvidas 

Recursos  
Observações Humanos Materiais 

Atelier de pintura 26/3 E e F  ---------- 35 4 Desenhos ou folhas e aguarelas   

Atelier de modelagem 27/3 E e F ---------- 35 4 Farinha, sal, água, corantes A adquirir pelas assistentes técnicas 

 
Visita à escola de trânsito 
de Albufeira ou Quinta 
pedagógica de Silves 

28/3 E e F ---------- 35 4 Autocarro 

Estão duas opções porque se a visita à 
escola de trânsito for realizada na 
componente letiva iremos à quinta 
pedagógica. A realização da atividade 
depende da disponibilidade do 
transporte. A entrada é gratuita. O 
pagamento do transporte será 
assegurado pelos enc. de educação. 

Atelier de jogos 29/3 E e F ---------- 35 4 Bolas, arcos e cordas; leitor de CD 
e CD 

 

Digitinta com espuma da 
barba 

2/4 E e F ---------- 35 4 Folhas, tinta e espuma da barba   

Visita ao mercado santo 
amaro  

3/4 E e F ---------- 35 4   

Atelier de culinária  4/4 E e F ---------- 35 4 Palitos de espetada, chocolate e 
frutas 

 

Atelier de Jogos tradicionais 5/4 E e F  ---------- 35 4   

Atelier de dança e música 6/4 E e F ---------- 35 4 Leitor de CD e CD  
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Atividade Data da 
realização 

Grupos/nº de 
crianças envolvidas 

Recursos  
Observações Humanos Materiais 

Atelier de brincadeiras livres  25/6 E e F ---------- 35 4 Jogos, livros, folhas, lápis, canetas, 
plasticina 

 

Digigelatina 26/6 E e F ---------- 35 4 Gelatina, água.  

Atelier de modelagem 27/6 E e F ---------- 35 4 Água, farinha, guache, sal  

Saída Pedonal ao parque da 

Marina 
28/6 E e F ---------- 35 4   

Atelier de jogos com água 29/6 E e F ---------- 35 4 Água, garrafões, copos  

Atelier de contos  2/7 E e F ---------- 35 4 Livros  

Piscina no recreio  3/7 E e F ---------- 35 4 Piscina Insuflável  

Atelier de modelagem 4/7 E e F ---------- 35 4 Farinha, água, sal,   

Piscina no recreio 5/7 E e F   ---------- 35 4 Piscina insuflável  

Visita a Silves (castelo e 

biblioteca)  
6/7 E e F ---------- 35 4 Autocarro  A realização da atividade depende da 

disponibilidade do transporte. E o valor 
será assegurado pelos encarregados de 
educação 

Atelier de pintura  9/7 E e F ---------- 35 4 Desenhos ou folhas brancas, aguarelas, 
pincéis 

 

Piscina no recreio 10/7 E e F ---------- 35 4 Piscina  

Saída pedonal à Academia de 

Música de Lagos ou 

Filarmónica  

11/7 E e F ---------- 35 4   

Piscina no recreio 12/7 E e F ---------- 35 4 Piscina  

Atelier de jogos  13/7 E e F ---------- 35 4 Bolas, arcos, cordas, rádio.  

Atelier de modelagem 16/7 E e F ---------- 35 4 Plasticina /farinha, água, sal e corantes  
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Piscina no recreio 17/7 E e F ---------- 35 4 Piscina  

Saída ao Mini Golf (Pro 

Putting Garden)  
18/7 E e F ---------- 35 4  Atividade comparticipada pelos 

encarregados de educação 
(3.00€) 

Piscina no recreio 19/7 E e F ---------- 35 4 Piscina  

Atelier música e dança 20/7 E e F ---------- 35 4 Rádio, cds  

Atelier de Jogos tradicionais 23/7 E e F ---------- 35 4 Lenço  

Piscina no recreio 24/7 E e F ---------- 35 4 Piscina.  

Atelier de modelagem  25/7 E e F ---------- 35 4 Plasticina  

Piscina no recreio 26/7 E e F ---------- 35 4 Piscina  

Ida ao Cinema de Lagos 27/7 E e F ---------- 35 4  O valor da atividade será 
solicitada aos encarregados de 
educação (3.50€) 

Atelier de Culinária 30/7 E e F ---------- 35 4 Ingredientes de culinária, forno A adquirir pelas assistentes 

Piscina e Festa de 

Encerramento 

31/7 E e F ---------- 35 4  Almoço piquenique no recinto 
escolar 



 

 

 

SERVIÇO DE APOIO À FAMILIA (SAF) 
Atividades de Animação e de apoio à família 

 
TOTAL 

 
Escola Básica de 

Ameijeira 
 

83 crianças 
 

 
Mini Golf Propunting 
Garden  
 

 
3.00€ X 83= 249€ 

 
 
 

523.50€ 
 
Cinema de Lagos 
 

3.50€ X 83 = 274.50€ 

 
Escola Básica 

Sophia de Mello 
Breyner Andresen 

 
35 crianças 

 
Mini Golf Propunting 
Garden  
 

 
3.00€ X 35=105€ 

 
 
 

227.50€ 
 

Cinema de Lagos 
 

 
3.50€ X 35 = 122.50 

 
TOTAL 751€ 


