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Introdução 

 

Em conformidade com a nota legislativa, a escola pública do Sistema Educativo Regional deverá ter em 

atenção a observância efetiva das suas finalidades e objetivos, operacionalizados na lógica de um serviço educativo 

de referência. O Plano Anual de Escola da EB1/PE da Achada, apresenta-se como um instrumento de intenções, 

metas e projetos, delineados a partir de um trabalho colaborativo de diferentes equipas. 

O presente Plano Anual de Escola é um documento de planeamento que define, anualmente, os Projetos a 

serem implementados no ano letivo de 2020/2021, bem como as Atividades programadas que dele decorrem. É 

um Plano que pretende ser holístico e transversal às diferentes modalidades presentes, não só na vida Escolar, 

mas também na Comunidade envolvente, através do apelo à participação ativa de todos os agentes educativos e 

sociais. Assim, estaremos a abrir as portas da Escola ao estabelecimento de parcerias, e na troca, conhecimentos, 

culturas e cidadania, junto dos alunos. 

Confiantes numa filosofia de ação colaborativa, nos valores propostos, na sinergia e motivação de todos os 

agentes educativos, podemos afirmar que o Plano Anual de Atividades constituir-se-á como ponto de partida rumo 

à Excelência e à Qualidade do Ensino, transformando a nossa escola cada vez mais cativante, dinâmica, significante 

e participativa. 

Este Plano pretende identificar e clarificar tudo o que deverá ser feito, como e quando, para que os 

objetivos e metas do P.E.E sejam cumpridos. Através da consulta e implicação de todos os intervenientes foram 

identificadas as atividades prioritárias para o ano em exercício, tendo em vista os resultados esperados. 

Em relação ao Projeto Educativo de Escola, com o tema “Novos tempos…Novos desafios!”, tem como 

prioridade contribuir para o desenvolvimento pleno das crianças, valorizando as potencialidades de cada um e 

respeitando a diversidade de ritmos de aprendizagem. Sendo uma escola pública de excelência orientada para 

propiciar a todas as crianças a alegria de crescer e aprender nestes novos tempos e de ultrapassar novos desafios 

através de estratégias adequadas às suas necessidades e capacidades. 

 

 

 

 

 



 

 

Enquadramento Legal 

 

Decreto Legislativo Regional 21/2006/M artigo 3º 

“o documento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola que define, em 

função do Projeto Educativo de Escola, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e 

que procede à identificação dos recursos envolvidos.” 

Regime de Criação e Funcionamento das Escolas a Tempo Inteiro - (aprovado pela Portaria nº 110/2002, 

de 14 de agosto). 
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Duração 
 
2020/2021 

 
 

Parcerias 
• Associação de Pais 

• Secretaria Regional de Educação 

• Direção Regional de Educação 

• Delegação Escolar do Funchal 

• CREE Funchal 

• Câmara Municipal do Funchal 

• Junta de Freguesia de São Roque 

• Polícia de Segurança Pública 

• Centro de Saúde do Bom Jesus 

• Centro de Saúde de São Roque 

• Centro de Saúde de Santo António 

• Empresa de Transportes Públicos “Horários do Funchal” 

• Cine -Teatro de Santo António 

• Ludoteca do Parque de Santa Catarina e da Penteada 

• Biblioteca Municipal do Funchal 

• Clube Desportivo de São Roque 

• Clube Naval do Funchal 

• Outras… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Organização do ano escolar 

Alunos 

 

Pré-escolar- 3 grupos 

Grupo Nº de alunos 

Super Amigos 23 

Arco-íris 20 

Cristais 20 

Total de alunos do Pré-escolar: 63 

1º ciclo- 10 turmas 

Ano /turma Nº de alunos 

1º ano A 20 

1º ano B 20 

2º ano A 22 

2º ano B 20 

3º ano A 19 

3º ano B 20 

3º ano C 11 

4º ano A 21 



 

 

 

 

4º ano B 22 

4º ano C 22 

Total de alunos do 1º ciclo:                                                                  197 

Total de alunos do Pré-escolar e 1º ciclo:                                          260 

Ensino Recorrente-2 turmas 

Turma A 12 

Turma B 22 

Total de alunos do Ensino Recorrente:                                                 34 

 

Recursos 

humanos 

• Docentes de Educação de Infância 

• Docentes do 1º Ciclo 

• Docentes Especializadas 

• … 
 

• Técnicas Superiores 

• Coordenadora administrativa 

• Assistentes operacionais 

• Assistentes técnicas 

• Ajudantes de Ação Educativa do pré-escolar 

• Terapeuta Ocupacional 

• Psicóloga 
 

 

Pessoal docente 
 

Funções Nº  

Docentes de Educação de Infância 6 



 

 

 

Docentes Titulares de Turma 10 

Docentes de Atividades de Enriquecimento Curricular 7 (tempo inteiro) 
3 (horário parcial) 

Docentes de Apoio e Substituição 7 

Docentes Especializadas 4 
1 docente com componente letiva de 22h 
1 docente com componente letiva de 20h 
1 docente com componente letiva de 18h 
1 docente com componente letiva de 14h 

 

 

 

 

 

 

Pessoal Não docente 

 
Funções Nº  

Técnica Superior de Biblioteca 1 

Assistentes Operacionais 13 

Assistentes Técnicas 1 

Assistentes Operacionais do Pré-escolar 7 

Psicóloga 1  
(semanalmente à terça feira) 

Terapeuta Ocupacional 1  
(semanalmente à terça feira) 

Técnicos Superiores 3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

educativa/ 

Formativa 

 

Pré-Escolar (3 grupos) 
Atividades Curriculares 
Atividades de Enriquecimento 
Apoio Pedagógico Especializado 

1.º Ciclo (10 turmas) 
Atividades Curriculares 
Atividades de Enriquecimento  
Apoio Pedagógico Acrescido 
Apoio Pedagógico Especializado 

Ensino Recorrente (2 turmas) 
Atividades Curriculares (ensino noturno) 
 



 

 

Calendário 

escolar 

O calendário do ano escolar constitui um elemento indispensável à organização e planificação do ano escolar, permitindo a execução do projeto 
educativo de cada escola e, consequentemente, possibilitando o desenvolvimento do plano anual de atividades. 

Sendo assim, as datas para o funcionamento do ano escolar 2020/2021 são as seguintes: 

Unidades de Educação Pré-Escolar 

Início das Atividades Educativas Termo das Atividades Educativas 

03 e 04 de setembro - componente de apoio à 

família 

07 de setembro de 2020 
 

09 de julho de 2020* 

12 de julho a 31 de julho -componente de 

apoio à família 

 

 

 

 

 

* As atividades educativas funcionam durante 11 meses, sendo a data do seu termo variável, visto que o período de interrupção de verão é de 
um mês, a ocorrer entre Julho e Setembro, conforme o determinado no DLR n.º16/2006/M, de 2 de Maio. 
 

 

 
Interrupção das  

Atividades 
Educativas 

Datas 

1º Período de 
Interrupção 

Cinco dias úteis e seguidos no período de 22 de dezembro de 2020 a 30 de dezembro de 2020  

2º Período de 
Interrupção 

15 de fevereiro a 17 de fevereiro 2021 

3º Período de 
Interrupção 

Cinco dias úteis e seguidos no período de 26 de março a 05 de abril de 2021  

4º Período de 
Interrupção 

Um mês entre julho e setembro de 2021 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Ensino Básico 

PERÍODO  Início das Atividades  Termo das Atividades 

1.º Período Entre 7 e 11 de setembro de 2020 18 de dezembro de 2020 

2.º Período 04 de janeiro de 2021 19 de março de 2021 

3.º Período 06 de abril de 2021 30 de junho de 2021 a) 

a) 1.º,  2.º,  3.º,  e 4º anos escolaridade 

 

INTERRUPÇÕES  Início   Termo  

Natal 19 de dezembro de 2020 3 de janeiro de 2021, inclusive 

Carnaval 15 de fevereiro de 2021 17 de fevereiro 2021, inclusive 

Páscoa 20 de março de 2021 05 de abril de 2021, inclusive 

 

Legislação- Despacho n.º 303 / 2020, de 04 de agosto - Calendário escolar para o ano letivo 2020/2021 (Publicado no JORAM n.º 145 - II Série).  



 

 

Horário 

de 

Funcionamento 

Pré-Escolar 

 

Grupo Lanche na sala Almoço 

Super Amigos 
9:30 

15:00 

11h50 

Arco-íris 
9:30 

15:00 

11h40 

Cristais 
9:30 

15:00 

11h30 

Intervalos 

Grupos Turno da Manhã Turno da Tarde 

Super Amigos 

Arco íris 

Cristais 

 

10:00 – 10:30 

 

15:30 – 16:00 

 

 

 

 

1º Ciclo 

 

 

Turmas 

Curricular Enriquecimento curricular 

Entrada Saída Entrada Saída 

1º Ano 8:00 13:00 14:15 18:00 

2º Ano 8:15 13:15 14:30 18:15 

3º Ano 
13:15 18:15 A partir das 8:30* 

preferencialmente 

12:00 

OTL até 12h15 



 

 

 

4º Ano 
13:30 18:30 A partir das 8:30* 

preferencialmente 

12:30 

 

 

 

Turmas 

Intervalos 

Turno da Manhã 

*primeiros 15 minutos lancham 

Turno da Tarde 

*primeiros 15 minutos lancham 

1º Ano 
10:00 – 10.30 

 

15:30 – 16:00 

 

2º Ano 10:15 – 10:45 15:45 – 16:15 

3º Ano 9:30 – 10:00 15:00 – 15:30 

4º Ano 9:45 – 10:15 15:15 – 15:45 

 

Recorrente 

 

Turmas 

Curricular 

Entrada Saída 

1º Ano 19:00 23:00 

2º Ano 19:00 23:00 

 

 

Turmas 
Intervalos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 21:00 – 21:30 

B 21:00 – 21:30 

 



 

 

Dimensão 

Curricular –  

Estratégias de 

concretização e 

desenvolvimento 

do currículo, 

respetiva 

monitorização e 

avaliação 

 

O planeamento de todas as atividades realizadas tem por base os documentos oficiais que regem as diversas valências, assim como os 
documentos orientadores da escola. Os horários foram construídos tendo por base as Matrizes Curriculares da Circular 101/2018 e o 
Decreto Legislativo Regional nº 11/2020. 
A educação Pré-Escolar regula-se pelas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. No 1ºciclo, o planeamento curricular tem 
por base o programa estabelecido para as diversas componentes do currículo, o Perfil do Aluno à saída da Escolaridade Obrigatória e as 
Aprendizagens Essenciais. O Ensino Recorrente rege-se pelos documentos constantes na plataforma do Ensino Recorrente: Dossiê do 
1ºciclo EBR e Programa Referencial EBR. 

“As estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo são objeto de planos de atividades, integrados no respetivo projeto 

educativo, adaptados às características das turmas, através de programas próprios, a desenvolver pelos professores titulares de turma, 

em articulação com o conselho de docentes, ou pelo conselho de turma, consoante os ciclos.” Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 

5 de julho de 2012 (cf. em anexo o Projeto Educativo, os Projetos Curriculares de Grupo e os Projetos Anuais de Turma) (Capítulo I, 

Currículo, Artigo 2.º) 

Desta forma, para concretizar e desenvolver o currículo, a escola regula a sua atuação com base nas seguintes estratégias:  

• Adequação das atividades de ensino às dificuldades de aprendizagem identificadas;  

• Promoção de atividades variadas, significativas e práticas na abordagem dos conteúdos;  

• Informação às famílias sobre os conteúdos e processos de ensino e corresponsabilização das mesmas pelo processo educativo dos 

seus educandos;  

• Assunção da avaliação como dimensão formativa, com carácter contínuo e sistemático e que serve de referência para a adequação 

e individualização do ensino;  

• Implementação de um trabalho multidisciplinar, valorizando e articulando as Atividades de Enriquecimento Curricular;  

• Valorização das aprendizagens pela proximidade e contacto com o meio físico e social. 

O princípio consensualmente partilhado de que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada nível de 

educação e ensino, implica princípios e procedimentos de avaliação adequados à especificidade de cada nível. 

A avaliação na Educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo continuo e 

interpelativo, que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo que vá tomando consciência do que já conseguiu, 

das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. Assim sendo, esta avaliação assenta nas Orientações curriculares para a 

Educação Pré-escolar, que constituem as referências gerais a considerar no planeamento e avaliação das situações e oportunidades de 

aprendizagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro ciclo, a avaliação é um elemento integrante e regulador de todo o processo educativo e visa certificar as aprendizagens 

realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tendo como principal finalidade promover o sucesso 

escolar de cada aluno. A avaliação deverá ter uma dimensão eminentemente formativa que se quer integrada e indutora de melhorias no 

ensino e na aprendizagem. Na sua vertente sumativa implica a classificação que, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, se expressa sob a forma de 

uma menção qualitativa e que reflete a evolução do aluno em cada período e no final do ano letivo. 

No ensino recorrente, a avaliação é contínua, formativa, com caráter global, é descritiva e qualitativa, aplicando-se aos alunos com um 
mínimo de 150 horas ou 60 dias de participação. Pode também realizar-se uma avaliação final para os que a requeiram como 
autopropostos. A avaliação, tendo por função verificar se foram atingidos os objetivos definidos para os cursos do 1º ciclo do ensino básico, 
apresenta duas modalidades distintas: contínua para os que tenham frequentado os cursos durante um mínimo de 150 horas ou 60 dias e 
final para os que a requeiram como autopropostos. A avaliação contínua deverá efetuar-se tendo em atenção o uso de critérios de 
competências. 
A ratificação dos resultados da avaliação contínua é da responsabilidade de uma comissão de certificação e será feita tendo em conta a 
globalidade das disciplinas. A comissão de certificação será constituída por três elementos, sendo um dos elementos, o professor. Na 
comissão de certificação deverão ser apresentados o dossier de trabalho e o respetivo processo individual. 
Os alunos matriculados no 1.º ciclo do Ensino Recorrente estão organizados por níveis de aprendizagem: nível 1, nível 2, nível 3 e melhoria 

de conhecimentos.  



 

 

 

 

 

 

Planificação do trabalho escolar 

Momentos 

de reunião 

 

Reuniões de Conselho escolar Reuniões Pedagógicas Reunião EMAEI 

1ª segunda feira do mês 2ª segunda feira do mês 

(pré escolar,1º e 2º anos) 

4ª segunda feira do mês  

(3º e 4º anos) 

Semanalmente 

(terça feira das 14h às 15h) 

 

Momentos 

de 

avaliação 

Reunião de avaliação 1º Período Reunião de avaliação 2º Período Reunião de avaliação 3º Período 

21 de dezembro 22 de março 08 de julho 
 

Momentos de 

participação 

dos 

encarregados 

de educação 

A participação dos encarregados de educação nas atividades / festividades, que normalmente decorrem ao longo do ano letivo, encontram-se 

neste momento suspensas. Sempre que possível serão apresentadas sugestões para continuar a envolver os pais / encarregados de educação 

na vida escolar do seu educando. 

 

Plano de 

formação 

O Conselho Escolar pretende organizar algumas ações de formação/sensibilização dirigida aos encarregados de educação, alunos, pessoal 
docente e não docente, tendo em conta os objetivos e metas do Projeto Educativo “Novos tempos …Novos desafios!” e outras situações que se 
prendam com o quotidiano da vida escolar. A grelha abaixo refere-se a propostas, algumas das quais estão ainda sujeitas a confirmação por 
parte dos respetivos formadores.  



 

 

 

 

Formação Tema Objetivos Destinatários Responsáveis 
Recursos Entidade 

formadora 
Calendarização 

Formas de 

avaliação 
Humanos Materiais 

Gestão de 

conflitos 

“Emoções” -Adquirir 

conhecimentos e 

estratégias no 

sentido de:  

-Capacitar a 

criança com 

recursos 

emocionais que 

promovam o 

autoconhecimento 

e controlo das 

suas emoções; 

-Criar interações 

positivas entre 

pares; 

-Promover o 

sucesso das 

aprendizagens. 

 

Docentes 

Assistentes 

Operacionais 

do Pré-

escolar 

Educadoras do 

Pré-escolar 

-Docentes  

-Assistentes 

Operacionais. 

-Diretora da 

escola. 

 

 

-Recursos 

áudio 

visuais 

Universidade 

da Madeira 

Segundo 

trimestre 

Adesão dos 

destinatários. 

 

-Interesse no 

decorrer da 

formação. 

 

-Avaliação 

anónima da 

formação 

através do 

preenchimento 

de uma grelha 

Mindfulness em 

educação pré-

escolar 

“Emoções” -Conhecer os 

mecanismos e 

condições que 

promovam a 

construção do 

autoconhecimento 

Docentes  

Assistentes 

Operacionais 

do Pré-

escolar 

 

Educadoras do 

Pré-escolar 

-Docentes  

-Assistentes 

Operacionais 

da pré 

-Diretora da 

escola. 

 

-Recursos 

audiovisuais 

Secretaria 

Regional de 

Educação 

Terceiro 

trimestre 

Adesão dos 

destinatários. 

 

-Interesse no 

decorrer da 

formação. 



 

 

e autoestima 

positiva.  

 

-Implementar 

estratégias e 

atividades que 

contribuam para 

uma coexistência 

feliz e harmoniosa. 

 

-Conhecer as 

formas de 

linguagem que 

promovem o 

pensamento 

positivo e a 

determinação na 

superação das 

dificuldades. 

 

  

-Avaliação 

anónima da 

formação 

através do 

preenchimento 

de uma grelha. 

Educação Inclusiva 
“Escola 

Inclusiva” 

 Pessoal não 

docente 

Equipa 

Multidisciplinar 

  Escola A definir  

Biogeodiversidade 

 

“Laurissilva” 

-Sensibilizar/ 
divulgar à 
comunidade 
escolar, sobre o 
património natural 
e cultural do 
Arquipélago. 

3ºA, 3ªB, 3ºC Coordenação 

Eco Escolas e 

Docentes da 

Curricular dos 

respetivos anos 

Formadora 

IFCN 

Docentes 

Tela, 

Computador 

Material de 

desinfeção 

de acordo 

com o PC 

IFCN A definir Nível de 

atenção e 

comportamento 

dos alunos 

Registo 

fotográfico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preservar a 

Biogeodiversidade 

através do 

aumento do 

conhecimento, 

gestão e 

monitorização dos 

recursos e valores 

naturais 

 
 
 



 

 

Áreas de intervenção do P.E.E. 

As áreas de intervenção definidas no Projeto Educativo de Escola tiveram como base as orientações que foram emanadas no decorrer do anterior Projeto Educativo 
e a análise dos dados constantes no Relatório de Autoavaliação, principalmente no que se refere à Análise SWOT.  
 

Objetivos do 

P.E.E. e 

metas 

Nº Objetivo(s) Estratégico(s) Meta(s) 

 

 

1 

O.E.1. 

Proporcionar formação a todos os 

membros da Comunidade Educativa 

 M.1.1. Inventariar os interesses e/ou constrangimentos 

da Comunidade Educativa. 

 M.1.2. Possibilitar a participação da Comunidade 

Educativa nas diferentes ações/eventos. 

 M.1.3. Avaliar a participação e o grau de satisfação da 

Comunidade Educativa. 

 

2 
O.E.2. 

Manter a qualidade do ensino e os 

bons resultados escolares 

 M.2.1. Otimizar os resultados escolares. 

 M.2.2. Garantir anualmente uma elevada taxa de 

sucesso escolar. 

 

 

3 

O.E.3. 
Reforçar a relação colaborativa 

entre os diferentes agentes 

educativos 

 M.3.1. Desenvolver o trabalho colaborativo e 

pedagógico entre todas as equipas pedagógicas. 

 M.3.2. Estender a toda a equipa pedagógica o uso de 

uma plataforma de partilha de recursos. 

 

4 

O.E.4. 
Promover experiências 

significativas, com recurso a 

 M.4.1. Potenciar o recurso a metodologias ativas e às 

novas tecnologias. 

 M.4.2. Potenciar o ensino prático e experimental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnologias e metodologias 

diversificadas 

 

 

5 

O.E.5. 
Promover o desenvolvimento da 

Cidadania Ativa 

 M.5.1. Desenvolver nas crianças as atitudes e o sentido 

de cidadania, promovendo a reflexão consciente sobre 

valores estéticos e morais. 

 M.5.2. Assegurar o sentido ecológico e o 

desenvolvimento ambiental e sustentável, 

desenvolvendo ações cívicas equilibradas. 

 
 

                       



 

 

Planificação dos projetos/festividades/atividades 

 

Projeto/festividade 

/atividade 

Objetivo 

estratégico 

do P.E.E 

Meta 

do 

P.E.E. 

Atividades Destinatários Responsáveis Recursos Parcerias Calendarizaç

ão 

Formas de 

avaliação Humanos Materiais 

5º Edição do 

Campeonato 

Regional de Jogos 

Matemáticos 

O.E.2. 
 

O.E.4. 

 

M.2.1

. 

M.4.2

. 

Envolvimento 

da escola em 

projetos e 

atividades 

promovidas 

por diversas 

entidades 

Alunos do 1º 

ciclo 

Andreia 

Silva, Maria 

João Leão, 

Cátia 

Spínola, 

Cátia 

Sampaio, 

Susana 

Bettencourt 

Sónia 

Fernandes, 

Raquel 

Castro, David 

Correia, Ana 

Luísa 

Fernandes e 

Filipa 

Antunes 

Alunos 

Encarregad

os de 

Educação  

Docentes  

Coordenad

ora do 

projeto 

Tabuleiros 

 Outros… 

DRE Ao longo do 

ano letivo 

Observação 

direta com 

registo 

Participação 

na final 

Projeto 

“Novas formas de 

aprender para 

continuar a 

crescer!” 

O.E.2. 
 
 

O.E.3. 
 

M.2.1

. 

M.3.1

. 

Envolvimento 

dos discentes 

no seu 

processo de 

aprendizagem

; Partilha de 

Alunos do 1º 

ciclo 

Andreia 

Silva, Cátia 

Sampaio, 

Cátia Spínola 

Alunos 

Encarregad

os de 

Educação  

 Docentes 

Livros 

Computad

or 

 Projetor 

 Ao longo do 

ano letivo 

Observação 

direta com 

registos 



 

 

recursos e 

experiências; 

Implementaçã

o da 

Diferenciação 

Pedagógica. 

Implementar 

trabalho 

colaborativo 

entre as 

diferentes 

áreas e todos 

os docentes 

que trabalham 

com as 

turmas; 

 Outros… 

Concurso 

“Escola Amiga da 

Criança” 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

“A, B, C… 
Aprender, 
Brincar e 
Crescer!” 
 
“Aprendendo 
a conviver na 
Escola”; 
 
“Vamos 
conhecer a 
biogeodiversid
ade da nossa 
Ilha… 
 

Alunos do 

2ºA 

 

 

 

 

 

Alunos do 

3ºB 

 

Andreia Silva 

 

 

 

 

 

 

Cátia 

Sampaio 

 

Alunos 

Encarregad

os de 

Educação 

Docente 

Titular de 

turma 

 

Livros 

Computad

or 

Projetor 

Outros… 

Leya Ao longo do 

ano letivo 

Observação 

direta com 

registo 

Envio de 

evidências 

por email 



 

 

“Biblioteca da 
Turma” 
 
“Madeira - a 
minha ilha” 
 
“Crescer em 
cidadania!” 
 
 
À descoberta 
do meu corpo 
 

 

 

 

Alunos do 

3ºC 

 

 

Susana 

Bettencourt 

Projeto 

“Educar para a 

Biogeodiversidad

e da RAM” 

O.E.2. 
 

O.E.4. 
 

O.E.5. 
 
 
 

M.2.1

. 

M.4.2

. 

M.5.2

. 

Adequar os 
conteúdos 
programáticos 
de Estudo do 
Meio à 
realidade da 
RAM. 
 

Alunos do 

2ºA, 2ºB, 

3ºA, 3ºB e 

3ºC 

Andreia 

Silva, Maria 

João Leão, 

Cátia 

Sampaio, 

Cátia Spínola 

e Susana 

Bettencourt 

Alunos 

Encarregad

os de 

Educação 

Docentes 

Coordenad

ora do 

projeto 

 

Livros 

Computad

or 

Projetor 

Outros… 

DRE Ao longo do 

ano letivo 

Observação 

direta com 

registo 

(textos, 

fotos, 

vídeos, 

desenhos, 

etc.) 

Projeto 

“Português é 

divertido” 

O.E.2. 
 

M.2.1

. 

Atividades de 

leitura, escrita 

e gramática. 

Alunos do 

3ºA, 3ºB e 

3ºC 

Cátia 

Sampaio, 

Cátia 

Spínola, 

Susana 

Bettencourt 

Alunos 

Encarregad

os de 

Educação 

Livros 

  Outros… 

Computad

or 

 Ao longo do 

ano letivo, 

3ªs feiras, de 

15 em 15 

dias; 

Trabalhos 

realizados 

 



 

 

e Érika 

Barros 

 Docentes 

 

Projetor 

Projeto 

“Educamedia - 

TICultura “ 

O.E.2. 
 

O.E.3. 
 

O.E.4. 
 
 

M.2.2

. 

M.4.1

. 

M.4.2

. 

 

Organizar 

diferentes 

tipos de 

informação e 

realizar 

pequenos 

“Sketches” em 

suporte vídeo 

ou áudio. 

Alunos do 4º 

A, 4º B e 4ºC 

David 

Correia, Ana 

Luísa, Filipa 

Antunes 

Docentes 

Alunos 

 

Recursos 

tecnológic

os 

 Ao longo do 

ano letivo 

Observação 

direta e 

trabalhos de 

grupo ou 

individuais 

Projeto 

“Oficina de 

escrita” 

O.E.2. 
 

O.E.3. 
 
 

M.2.2

. 

M.3.1

. 

Leitura, 

interpretação 

e exploração 

de diferentes 

tipos de texto; 

Escrita de 

vários textos 

de vários 

tipos, em 

grupo ou 

individualmen

te; 

Exposição dos 

trabalhos; 

Identificação e 

recolha de 

morais e 

valores 

Alunos do 4º 

A, 4º B e 4ºC 

David 

Correia, Ana 

Luísa, Filipa 

Antunes e 

Érika Barros 

Docentes 

Alunos 

 

Recursos 

tecnológic

os e 

recursos 

impressos 

(livros, 

revistas, 

panfletos, 

cartazes…

) 

 Ao longo do 

ano letivo, 

3ªs feiras, de 

15 em 15 

dias; 

Observação 

direta e 

trabalhos de 

grupo ou 

individuais 



 

 

implícitos ou 

explícitos nos 

diferentes 

tipos de texto 

trabalhados. 

 

 

Projeto 

“Preparando o 

meu Futuro” 

O.E.2. 
 

O.E.3. 
 

O.E.5. 
 
 
 

M.2.1

. 

M.3.1

. 

M.5.1

. 

Atividades e 

folhas de 

trabalho pré-

estabelecidas, 

debates, 

apresentações 

orais, 

dramatizações

, exposição de 

trabalhos. 

Alunos dos 

3.ºs e 4.ºs 

anos 

Técnica 

Superior de 

Biblioteca 

Equipa 

responsável 

pelo projeto 

(Divisão da 

Educação) 

Técnica 

Superior de 

Biblioteca 

Alunos 

adereços, 

papel, 

lápis, lápis 

de cor, 

imagens, 

recortes, 

livros. 

Secretaria 

da 

Educação 

Ciência e 

Tecnologia 

Ao longo do 

ano letivo 

Participação 

oral, 

interesse,  

Cumpriment

o das 

atividades 

estabelecida

s; 

Observação 

direta com 

registo; 

Relatório 

final de 

projeto, 

avaliação na 

página oficial 

do projeto 

com 

questionário 

específico 

 



 

 

Projeto 

“Baú da Leitura” 

O.E.2. 
 

O.E.3. 
 
 

M.2.1

. 

M.3.1

. 

 

Projetos 

interescolares,  

Provas 

escolares, 

Passatempos, 

publicitar 

atividades nos 

sites das 

escolas 

envolvidas, 

exposições, 

“histórias a 

várias mãos” 

Alunos dos 

3.ºs e 4.ºs 

anos 

Técnica 

Superior de 

Biblioteca 

 Técnicos 

Superiores 

de Biblioteca 

das escolas 

intervenient

es do 

Concelho do 

Funchal 

Técnica 

Superior de 

Biblioteca 

Alunos 

Livros 

Computad

or 

Secretaria 

da 

Educação 

Ciência e 

Tecnologia 

Ao longo do 

ano letivo 

Participação 

oral, 

interesse,  

Cumpriment

o das 

atividades 

estabelecida

s; 

Observação 

direta com 

registo; 

Relatório 

final do 

projeto 

“Festa do 

Desporto Escolar” 

O.E.2. 

O.E.3. 

O.E.4. 

O.E.5. 

M.2.1

. 

M.3.1

. 

M.4.1

. 

M.4.2

. 

M.5.1

. 

 

Atividades 

Rítmicas 

Expressivas a 

decorrer nas 

aulas de EEFM 

Festa do 

Desporto 

Escolar 

(dependente 

do estado de 

pandemia) 

 

Coreografia a 

apresentar 

Alunos do 4º 

ano A,4º ano 

B e 4º ano C 

 Fabiana 

Quintal 

Professora 

de EEFM 

Professores 

das Turmas 

Alunos do 

4º ano 

(A,B,C) 

 

 

Computad

or 

Ipod/Ipad 

Coluna 

Direção de 

Serviços 

do 

Desporto 

Escolar 

2º e 3º 

período 

 

MAIO 

(havendo a 

habitual Festa 

do Desporto 

Escolar) 

Atas das 

reuniões 

pedagógicas 

 Atas de 

Conselho 

Escolar  

Planificações 

 Projetos 

Plano Anual 

de Escola 

Registo de 

comportame

ntos 



 

 

num dos 

momentos 

“festivos” da 

escola (3º 

período) 

 

 Observação 

direta com 

registo 

Exposição 

Regional de 

Expressão Plástica 

"THE HEART OF 

ART" 

 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

M.5.1

. 

Construção de 

um coração e 

duas esferas 

Segundo 

Mantrast 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Ferdinando 

Gonçalves 

Alunos do 

1º Ciclo 

 

Papeis, 

tintas, 

colas e 

materiais 

específico

s para a 

realização 

da tarefa 

DREE Junho 2021 Observação 

direta e 

registos 

fotográficos 

da Exposição 

Concurso 

Internacional 

Expressão Plástica 

Bulgária 

 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

 

Realização de 

trabalhos em 

formato A3 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Ferdinando 

Gonçalves 

Alunos do 

1º Ciclo 

 

Folha A3 DREE Janeiro 2021 Observação 

direta e 

Participação 

no concurso 

com 

trabalhos 

Concurso 

Expressão Plástica 

"LIBERTEM OS 

BRINQUEDOS!" 

 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

M.5.1

. 

Realização de 

trabalhos 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Ferdinando 

Gonçalves 

Alunos do 

1º Ciclo 

 

A definir DREE A definir Observação 

direta e 

Participação 

no concurso 

com 

trabalhos 

Concurso 

Pequenos Artistas 

Plásticos da 

Madeira 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

 

Pintura de 

uma tela 

1 Aluno do 

3ºB 

Ferdinando 

Gonçalves 

1 Aluno 

 

Tela, 

tintas, 

pinceis 

DREE 31 março 

2021 

Publicação e 

registo 

fotográfico 



 

 

 

Concurso de 

Expressão Plástica 

"O MEU HERÓI" 

(Delta Cafés) 

 

O.E.4. 
 

M.4.1

. 

M.5.1

. 

Pintura/colage

m a preto e 

branco 

Alunos do 1º 

Ciclo 

Ferdinando 

Gonçalves 

Alunos do 

1º Ciclo 

 

Papeis, 

tintas, 

colas e 

materiais 

para a 

realização 

da tarefa 

Delta 

DREE 

A definir Observação 

direta e 

Participação 

no concurso 

com 

trabalhos 

Projeto 
 

“Carta da 
Convivialidade” 

 

O.E.5. 
M.5.1

. 

Constantes no 
Projeto 
 
Visualização 

de vídeos 

acerca das 

diferentes 

temáticas 

relacionadas 

com os 

valores. 

Alunos do 

1º, 2º, 3º 

anos 

Susana Vilar 
Rolando 

Varela 

Alunos do 

1º, 2º, 3º 

anos 

Planos da 

Equipa 

Regional 

do Projeto 

SRE Todo o Ano Observação 

Direta 

Projeto 
 

"O Braguinha" 
 

O.E.4. 
M.4.2

. 

Constantes na 

planificação 

Alunos dos 

3º anos 

Rolando 

Varela 

Alunos dos 

3º anos 

Braguinha

s 

SRE Todo o Ano Observação 

Direta 

“Semana Regional 
das Artes” 

 
O.E.4. 

M.4.2

. 

 Alunos dos 

3º e 4º anos 

Susana Vilar 
Rolando 

Varela 

Alunos dos 

3º e 4º 

anos 

(Sem 

dados ao 

momento

) 

SRE 
DSEA 

Junho Observação 

Direta 

Projeto 
 

“Natal” 

O.E.3 
 

M.3.1

. 

Criação de 
coreografias. 
 

Comunidade 

Educativa 

Susana Vilar    Dezembro Observação 

Direta 



 

 

 O.E.5. M.5.1

. 

Ensaio de 
canções de 
Natal – Coro 
de Natal. 
 
 

Rolando 

Varela 

“Advento de 
Natal” 

O.E.3 
 

O.E.5. 

M.3.1

. 

M.5.1

. 

Gravação 
áudio 
 
Gravação 

vídeo 

Alunos do 4º 

ano 

Rolando 

Varela 

  SRE 
DSEA 

Dezembro Observação 

Direta 

“Encontro de 
Coros Escolares 

de Natal “ 
(online) 

O.E.3 
 

O.E.5. 

M.3.1

. 

M.5.1 

Ensaio das 
canções de 
Natal. 

Alunos dos 

3º e 4º ano 

Rolando 

Varela 

  SRE 
DSEA 

Dezembro Observação 

Direta 

“Festa de Final de 
Ano” 

O.E.3 
 

O.E.5. 

M.3.1 

M.5.1 

 Comunidade 

Educativa 

    Junho Observação 

Direta 

Projeto 

“Educação para a 

Segurança e 

Prevenção Riscos” 

 

O.E.5. 
M.5.1

. 

Apresentação 

de vários 

temas 

relacionados 

com a 

segurança e 

prevenção de 

riscos 

Exercício «a 

terra treme» 

 

Alunos do 

1ºciclo 

Renata 

Tavares 

 

Anabela 

Pereira 

Alunos e 

professores 

 Direção 
regional 
de 
educação 

Todo o ano Participação 

e interesse 

dos alunos 



 

 

Simulacro 

parcial turma 

a turma. 

Projeto 
 

“Eco Escolas” 

  -Horta 

Biológica; 

Sensibilizaçõe

s/ 

Formações; 

Reutilização 

de materiais 

para diversas 

situações/ativi

dades/evento

s; 

Atividades 
para Dia 
Mundial da 
Alimentação, 
Dia do Mar, 
Desperdício 
Alimentar e 
todas as 
outras que 
constam no 
Plano de Ação 

Comunidade 

Educativa 

Grupo Eco-

Escolas 

Comunidad

e Educativa 

 

Material 

destinado 

à horta; 

Material 

diverso 

para 

reutilizar; 

Material 

informátic

o; 

Material 

para 

registos 

ABAE 

CMF 

JFSR 

APEA 

APD 

IFCN 

A definir Observação 

direta, 

reportagens 

fotográficas, 

trabalhos 

elaborados, 

grelhas de 

registos, 

grelhas de 

monitorizaçã

o, grau de 

satisfação 

e/ou 

conheciment

os 

publicações/

reações. 

 

Halloween 

O.E 2 
 

 

O.E 4 

M.2.1 
 
M.2.2 

 
M.4.2 

Elaboração de 
figuras 
alusivas à 
festividade 
utilizando 

Alunos do 1º 

ciclo 

Professor 
Luís Santos 
 
Professor Rui 

Luís 

Professores 
Alunos 
Encarregados de 
educação 
Caixas de ovos 

 26 a 30 de 

outubro de 

2020 

Participação 

na 

actividade 



 

 

 

 

      O.E 5 

 

M.5.2 

caixas de 
ovos. 

Outros materiais de 

desperdício. 

Christmas  

 A definir      7 a 18 de 

dezembro de 

2020 

 

Valentine’s day  

 A definir      8 a 12 de 

fevereiro de 

2021 

 

St. Patrick’s day  

 A definir      15 a 17 de 

março de 

2021 

 

"Natal Diferente 

2020: 1 postal= 1 

sorriso” 

 

O.E.5 

 

M.5:1 

M.5.2 

Execução e 

ilustração de 

postais, uns 

com material 

reciclado e 

outros, com 

postais 

cedidos pelo 

grupo 

organizador. 

 

Pacientes 

dos hospitais 

do Funchal 

Docentes da 

escola 

intervenient

es na 

atividade 

Docentes, alunos, 

material diverso para 

reutilizar; postais 

cedidos, material 

diverso necessário para 

a execução da atividade. 

Associação 

de 

Estudante

s da 

Faculdade 

de 

Ciências 

Médicas 

da 

Universida

de Nova 

de Lisboa 

(AEFCM-

UNL) 

CMF 

Dezembro de 

2020 

Observação 

direta, 

reportagens 

fotográficas, 

trabalhos 

elaborados, 

grelhas de 

registos, 

grelhas de 

monitorizaçã

o, grau de 

satisfação 

e/ou 

conheciment

os, 

publicações/

reações. 
 



 

 

 

OE Metas Ações de Melhoria 
Calendarizaçã

o 

Responsáveis 

pelas ações 
Indicadores 

Fontes / Meios de 

verificação  

Responsáveis 

pela monitorização 

Calendarizaçã

o  

da 

monitorização 

OE

1 

M.1.1. 

Inventariar os 

interesses e/ou 

constrangimento

s da 

Comunidade 

Educativa. 

 

Realização de um 

Inquérito a toda a 

Comunidade Educativa. 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Equipa RAA 

Conclusão da 

inventariação até 

ao final do ano. 

Inquéritos 

realizados. 
Equipa RAA Anual 

M.1.2. 

Possibilitar a 

participação da 

Comunidade 

Educativa nas 

diferentes 

ações/eventos. 

Viabilização da 

frequência da 

Comunidade Educativa 

em eventos e ações de 

formação/sensibilizaçã

o. 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Frequência de 

pelo menos 50% 

da Comunidade 

Educativa nas 

ações efetuadas 

até final do 

Projeto. 

Folhas de 

presença; 

Certificados de 

formação; 

Observação 

direta com 

registo. 

 

Docentes responsáveis 

pelo evento, acção de 

formação/sensibilizaçã

o 

 

Anual 

M.1.3. Avaliar a 

participação e o 

grau de 

satisfação da 

Comunidade 

Educativa 

Aplicação de um 

Inquérito à 

Comunidade Educativa 

participante. 

Ao longo do 

ano letivo 
Equipa PEE 

Pelo menos 70% 

dos participantes 

deverão ter um 

grau de 

satisfação de 

bom. 

Inquéritos 

realizados. 
Equipa PEE Anual 

Ações de melhoria 



 

 

OE

2 

M.2.1. Otimizar 

os resultados 

escolares. 

Envolvimento dos 
discentes no seu 
processo de 
aprendizagem; 

Partilha de recursos e 
experiências; 

Implementação da 
Diferenciação 
Pedagógica. 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Pelo menos 70% 

dos discentes 

melhoram o seu 

desempenho 

durante o ano 

em relação à 

avaliação inicial. 

Número de 

discentes que 

melhoram o seu 

desempenho; 

Registo de 

avaliação inicial 

e final. 

Corpo docente Anual 

M.2.2. Garantir 

anualmente uma 

elevada taxa de 

sucesso escolar. 

Implementação de 
Medidas Pedagógicas 
Adequadas a cada 
criança; 

Criação de condições 
de equidade para que 
cada criança tenha 
resposta às suas 
necessidades 
educativas; 

Aumento das 
atividades 
individualizadas 
visando a estimulação 
de potencialidades dos 
alunos; 

Proporcionar 
atividades que 
favoreçam a 
autonomia pessoal e 
social.  

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Garantir 

anualmente uma 

taxa de sucesso 

escolar igual ou 

superior a 97%. 

 

 

Relatórios finais 

de turma; 

 

Atas de 

Conselho 

Escolar. 

Corpo docente 

 
Anual 



 

 

OE

3 

M.3.1. 
Desenvolver o 
trabalho 
colaborativo e 
pedagógico 
entre todas as 
equipas 
pedagógicas. 

Implementar trabalho 

colaborativo entre as 

diferentes áreas e 

todos os docentes que 

trabalham com as 

turmas; 

Abordagem holística da 

aprendizagem 

consoante o Perfil dos 

alunos; 

Articulação entre os 

diferentes recursos 

educativos. 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Número de 

Docentes das 

diferentes áreas 

que planificam 

conjuntamente; 

Número de 

Docentes que 

promovem a 

articulação; 

Número de 

projetos 

desenvolvidos 

em articulação. 

Atas das 

reuniões 

pedagógicas; 

Atas de 

Conselho 

Escolar; 

 Inquéritos 

realizados; 

PCT e PCG; 

Planificações; 

Projetos; 

 DAC. 

Corpo docente 

 

 

 

Anual 

 

M.3.2. Estender 
a toda a equipa 
pedagógica o 
uso de uma 
plataforma de 
partilha de 
recursos. 

Criação de um centro 

de recursos digitais 

interno; 

Utilização de 

ferramentas digitais. 

Ao longo do 

ano letivo 
Equipa PEE 

Criação e 

implementação 

do centro de 

recursos até ao 

final do ano 

letivo 

2021/2022; 

 Número de 

docentes que 

utilizam a 

plataforma nos 

dois últimos anos 

de vigência. 

 

 

Plataforma; 

 Utilizadores da 

plataforma. Equipa do PEE 

 
Anual 



 

 

OE

4 

M.4.1. Potenciar 

o recurso a 

metodologias 

ativas e às novas 

tecnologias. 

Dinamização de 
metodologias ativas 
facilitadoras da 
aprendizagem; 

Utilização de 
ferramentas digitais de 
apoio a atividades de 
aprendizagem. 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Implementação 

de pelo menos 

um projeto anual 

envolvendo 

metodologias 

ativas até ao final 

da vigência. 

 

Plano Anual de 

Escola; 

 

PCT e PCG. 
Corpo docente Anual 

M.4.2. Potenciar 

o ensino prático 

e experimental. 

Envolvimento da escola 
em projetos e 
atividades promovidas 
por diversas entidades; 

Dinamização de 
atividades 
experimentais e 
inovadoras; 

Participação em 
concursos. 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Implementação 

de pelo menos 

um projeto anual 

envolvendo 

atividades 

experimentais 

até ao final da 

vigência. 

 

 

Plano Anual de 

Escola; 

 

PCT e PCG. 
Corpo docente Anual 

OE5 

M.5.1. 
Desenvolver nas 
crianças as 
atitudes e o 
sentido de 
cidadania, 
promovendo a 
reflexão 
consciente sobre 
valores estéticos 
e morais. 

Implementação de 

projetos nas turmas 

que promovam a 

cidadania; 

Negociação com as 

crianças/alunos na 

criação e valorização 

de regras de 

comportamento e de 

atitudes adequadas, 

Ao longo do 

ano letivo 
Corpo docente 

Pelo menos 90% 

dos discentes 

apresentam 

comportamentos 

e atitudes 

assertivas. 

Implementação 

de pelo menos 

três projetos 

anuais nas 

turmas que 

Registo de 

comportamento

s; 

Reuniões de 

Conselho Escolar 

e de Turma; 

Observação 

direta com 

registo; 

Corpo docente Anual 



 

 

dentro e fora da sala 

de aula. 

promovam a 

cidadania;Númer

o de projetos 

desenvolvidos 

em articulação. 

Questionário 

periódico aos 

alunos/crianças 

sobre o grau de 

satisfação na 

escola. 

M.5.2. Assegurar 
o sentido 
ecológico e o 
desenvolviment
o ambiental e 
sustentável, 
desenvolvendo 
ações cívicas 
equilibradas. 

Participação no Projeto 

Eco-Escolas, como 

forma de desenvolver a 

consciência ecológica e 

a cidadania; 

Consciencialização da 

Comunidade Educativa 

para a política dos 7 

R’S; 

Sensibilização para a 

redução do desperdício 

alimentar; 

Correta separação do 

lixo. 

Ao longo do 

ano letivo 

Corpo 

docente/Equip

a de Eco-

Escolas 

Até ao final de 

cada ano letivo, 

90% da escola 

deverá tomar 

atitudes de 

preservação do 

ambiente (água, 

energia, 

resíduos, 

espaços 

circundantes, 

materiais 

reutilizados). 

 

Plano de Ação 

do Projeto Eco-

Escolas e 

respetivo 

relatório final; 

Grelhas de 

monitorização 

ao longo do ano. 

Corpo docente/Equipa 

de Eco-Escolas  
Anual 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do P.A.E. 

Acompanhamento, 

monitorização e 

avaliação final 

O Plano Anual de Escola será avaliado anualmente de acordo com a concretização dos objetivos propostos anualmente, podendo ser 
reformulado. 

Critérios: 

• Se os recursos forem escassos ou inexistentes para a realização das atividades; 

• Condições monetárias/climatéricas; 

• Se as atividades propostas inicialmente tiveram ou não adesão por parte dos alunos e toda a comunidade educativa; 

• Melhorar/enriquecer as atividades propostas. 
No final do ano letivo, a avaliação será feita através do preenchimento de um formulário on-line. 
 

Divulgação/Aprovação 

Formas de 

divulgação 

▪ Apresentação ao Conselho Escolar; 
▪ Envio por correio eletrónico a todos os docentes da escola; 
▪ Dar conhecimento ao Pessoal Não Docente através de uma reunião; 
▪ Ter um exemplar disponível para consulta no Gabinete da Diretora da Escola; 
▪ Apresentar no site da Escola; 
▪ Esclarecer possíveis dúvidas em conversas formais ou informais. 



 

 

 

 

 

 

Apresentação 

e 

aprovação 

Este Plano Anual de Escola foi apresentado e, aprovado por maioria, na Reunião de Conselho Escolar da E.B.1/P.E. da Achada, realizada no 
dia________ de_______________________   de 2020. 
 
A Equipa Coordenadora do P.A.E.:  

Cristina Chaves 

Fátima Rodrigues 

Luís Santos 

Raquel Castro 

Teresa Soares  

                                                                                                                                                                           P’lo Conselho Escolar, 
                                                                                                                                                                        A Diretora 

 
                  Funchal, _____ de ________________ de 2020                                                       _______________________________________                    

          


