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Declaração de Aprovação 
 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) para o triénio 2019-2022 foi aprovado em conselho 
pedagógico, no dia vinte e três de setembro de dois mil e dezanove. 

 

 

Pombal, 23 de setembro de 2019 

 

     A diretora              O presidente da direção pedagógica 
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Introdução 
 

O Projeto Educativo de Escola (PEE) é o documento que consagra a orientação 

educativa da escola. Este é aprovado em conselho pedagógico, por todos os docentes, não 

docentes e órgãos de administração e de gestão.  

O PEE tem a duração de três anos e nele constam explicitados os princípios, 

valores, metas e estratégias que a escola se propõe a cumprir na sua função educativa. 

(Decreto-Lei n.º 137/2012 de 7 de julho, art.º 9.º a)). 

Este documento assenta ainda nos pressupostos, segundo o Decreto-Lei 137/2012, 

de que deve ser “objetivo, conciso, rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação 

da missão e das metas da escola no quadro da sua autonomia pedagógica, curricular, 

cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e 

coletiva” (art.º 9.º a)). 

O PEE do Externato A Falinha está organizado em três partes:  

Parte I – Princípios estruturantes, 

Parte II – Potencialidades, Necessidades, Metas e Estratégias Específicas, 

Parte III – Avaliação. 

A parte I tem como objetivo apresentar a instituição, a sua contextualização, a 

oferta e os recursos que dispõe. 

Na segunda parte são avaliadas as potencialidades e necessidades como forma de 

obter as metas e estratégias deste PEE. Após esta análise é descrito o plano de ação para 

a implementação deste projeto, bem como o tema geral que será suportado em 

documentos, atividades ou projetos durante o período de implementação do PEE, o triénio 

de 2019/2022, – sustentabilidade. Os referenciais que foram utilizados como base de 

sustentação da escolha deste tema foram o Referencial De Educação Para O 

Desenvolvimento (REPD) e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas. 

 Na parte III é explicada a forma como será feita a avaliação da aplicação do PEE. 
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Parte I – Princípios Estruturantes 
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1. Caracterização da Instituição e do Meio Envolvente 

 

1.1. História da instituição 

O Externato A Falinha foi fundado em 1994. Em fevereiro de 1995, entrou em 

funcionamento num pequeno espaço situado na Urbanização Senhora de Belém, em 

Pombal. Durante os anos que se seguiram, foi concebido um edifício completamente de 

raiz com três pisos e com capacidade para albergar 120 crianças distribuídas pelas duas 

valências desta instituição, Creche e Pré-escolar. Em maio de 1998 a “nova” Falinha foi 

aberta ao público. 

 Situada no centro da cidade de Pombal, perto do castelo e no pulmão do Pinhal da 

Rola, lugar do Casarelo.  

O Externato A Falinha é uma sociedade por quotas privada e com fins lucrativos. 

  Em 2005, e após levantamento das necessidades da população do meio 

envolvente, esta instituição foi ampliada de forma a poder receber também a valência de 

1º Ciclo, ficando assim com capacidade para acolher cerca de 249 crianças, no total das 

3 valências.  

Esta alteração propiciou a criação de quatro salas de aula, um ginásio, uma 

biblioteca, uma sala de professores, salas polivalentes, um gabinete médico, duas casas 

de banho para adultos e duas para crianças. Toda a escola ficou adaptada para receber 

alunos com mobilidade reduzida. 

Atualmente, continua a funcionar com as três valências, no mesmo edifício. 

 

1.2. Oferta educativa  

O Externato A Falinha dispõe de dois tipos de oferta educativa, os serviços 

obrigatórios e os serviços facultativos.  

Qualquer criança que esteja matriculada na Falinha frequenta um dos serviços 

obrigatórios, sendo eles Creche, Pré-escolar e 1.º Ciclo, e pode frequentar um ou mais 

serviços facultativos.  

Os serviços facultativos englobam as atividades extracurriculares, que são 

promovidas pela escola. Estas atividades são atualizadas e apresentadas às crianças e às 

famílias no início de cada ano letivo. Quando as crianças mostram interesse em integrar 

alguma(s) destas atividades, o(a) seu(sua) encarregado(a) de educação deve realizar a 
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inscrição do(a) seu(sua) educando(a), comprometer-se a frequentar a atividade durante 

todo o ano letivo e pagar o valor que lhe corresponde. 

 

1.3. Enquadramento geográfico, social e económico 

Pombal é uma cidade portuguesa pertencente ao distrito de Leiria, região Centro e 

sub-região do Pinhal Litoral, com cerca de 11000 habitantes. Foi oficialmente elevada a 

cidade em 16 de agosto de 1991. É sede de um município com 626,12 km² de área e 59858 

habitantes (2008), subdividido em 17 freguesias. O município é limitado a norte pelos 

municípios da Figueira da Foz e de Soure, a leste por Ansião e Alvaiázere, a sudeste por 

Ourém, a sudoeste por Leiria e a oeste possui uma faixa de litoral no Oceano Atlântico. 

“Um território estrategicamente posicionado ao nível regional, nacional e ibérico, 

dotado de excelentes acessibilidades, de infraestruturas e de condições de negócio 

adequadas ao investimento e ao crescimento, bem como de padrões de excelência ao nível 

da qualidade de vida” (Município de Pombal, 2019, acedido em: https://www.cm-

pombal.pt/porque-pombal/). 

O concelho tem vindo a desenvolver-se na área da indústria, possuindo dois parques 

industriais na freguesia de Pombal e mais nas freguesias pertencentes ao concelho.  

O Externato A Falinha localiza-se no centro da cidade, porém num bairro recatado e 

adjacente ao pinhal da Rola, como mostra a figura abaixo. 

 
Figura 1 - Localização geográfica do Externato A Falinha 
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1.3.1. Património histórico da cidade de Pombal 

• Castelo de Pombal - A memória mais antiga da cidade. Foi mandado construir 

por Gualdim Pais, cavaleiro da Ordem dos Templários. No século XVI passou a 

ser residência do alcaide-mor e com as invasões francesas foi arruinado. É hoje 

uma das mais bem preservadas fortalezas militares do país. 

• Celeiro do Marquês de Pombal ou Celeiro da Quinta da Gramela - Edifício 

de dois pisos. O primeiro é constituído por cinco portas de verga arqueada, 

apresentando a porta principal as ombreiras ligeiramente decoradas e encimadas 

pelo brasão do Marquês. O segundo piso apresenta cinco janelas de lintel curvo 

diferenciadas entre si. De salientar o madeiramento do teto, construído de forma 

a atenuar os efeitos sísmicos. 

• Torre do Relógio Velho - Mandada construir por D. Pedro para receber os 

tributos dos não cristãos em dia de São Martinho. 

• Largo do Pelourinho de Pombal - O pelourinho original encontra-se em 

fragmentos nos claustros do Convento do Cardal. No seu lugar encontra-se um 

moderno Pelourinho evocando os senhores de Pombal. 

• Casa Arte Nova - Edificada em 1930 segundo projeto de Ernesto Korrodi, com 

função inicial de habitação e comércio. Apresenta uma planta retangular de 

volumes simples, cobertos por um telhado de quatro águas. 

• Igreja do Cardal - De estilo Barroco, apresenta uma planta cruciforme, de notar 

a lápide evocativa da sepultura do Marquês de Pombal. Aqui descansaram os 

restos mortais do Marquês de Pombal até 1857. 

• Igreja do Carmo - Num dos extremos da Praça Marquês de Pombal, a Igreja do 

Carmo foi construída em 1760 em honra de Nossa Senhora do Carmo. No século 

XIX foi sede da confraria da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. 

• Igreja de São Martinho - De fundação medieval, apresenta várias capelas de 

talha dourada, destacando-se a capela da Senhora da Piedade, encimada pelo 

brasão do capitão Jorge Botelho. 

• Solar da Quinta da Gramela - Cerca de 3 km de Pombal, na estrada que liga o 

lugar de Estrada para a Aldeia dos Anjos, é hoje propriedade particular. Em 1759 

era constituída por casas térreas. Posteriormente é feito o solar, edifício de dois 

pisos com uma capela adjacente, tem em anexo um duplo pátio que servia de 

residência aos criados, de arrumo de alfaias e depósito de produtos agrícolas. 
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• Casa do Marquês - Casa onde o Marquês de Pombal passou os últimos anos da 

sua vida e foi sujeito a interrogatório pela sua ação enquanto estadista. Situa-se na 

Praça Marquês de Pombal junto à Igreja Matriz. 

• Ponte sobre o Rio Arunca - Construída no século XVIII sobre o rio Arunca para 

a passagem da Estrada Real. 

• Busto do Marquês de Pombal - Situa-se no Jardim Municipal do Cardal. É uma 

estátua de bronze de Ernesto Korrodi com base em calcário da autoria de 

Fernandes de Sá. É a primeira estátua erigida ao Marquês em Portugal. Foi 

inaugurada em 1907. 

• Museu Municipal Marquês de Pombal - Situa-se no Convento do Cardal. É 

constituído por cinco salas com artefactos e uma extensa bibliografia com 

documentos de grande importância histórica sobre o Marquês de Pombal. O 

museu abriu as suas portas a 8 de maio de 1982. 

• Praça do Marquês de Pombal - Aqui domina a Igreja Matriz de São Martinho 

ligada à paz de que foi obreira a Rainha Santa Isabel, dando também nome à 

comenda da Ordem de Cristo de que o Marquês foi senhor. 

• Outras Casas Brasonadas - Na rua António José Teixeira, uma casa 

modernizada contém um escudo esquartelado que veio da Quinta das Mondrarias 

e que se caracteriza por ter no primeiro quartel um leão circundado de outros 

animais. No segundo quartel possui as armas dos Ataídes. No terceiro, as armas 

dos Sousas, e no quarto as armas dos Barros. 

• Cadeia - À direita da Igreja Matriz encontra-se a Cadeia mandada construir pelo 

Marquês de Pombal. O seu interior sofreu profundas alterações há alguns anos. O 

piso térreo teve algumas obras de beneficiação em 1875-77. De realçar a presença 

de uma pequena sineta que terá vindo da Torre do Relógio. 

• Hospedaria - Edificação situada em frente da Igreja de São Martinho. 

 

1.4. Recursos físicos 

O Externato A Falinha é um edifício que tem primeiro andar, rés-do-chão e piso 

menos um (-1).  

O piso -1 é um espaço amplo com algumas janelas, não tendo necessidade de recorrer 

à luz artificial. Neste existem duas salas, um ginásio, um refeitório, uma copa, duas salas 

polivalentes, casas de banho e um gabinete médico.  
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O rés-do-chão dispõe de um hall, uma secretaria/receção, um pequeno átrio, uma casa 

de banho para crianças e três salas onde funciona o pré-escolar. Tem uma casa de banho 

com dois polibans, uma cozinha com uma entrada particular e também uma despensa. 

Existem ainda uma casa de banho de adultos, uma sala polivalente e quatro salas de aula 

destinadas ao 1.º Ciclo, uma casa de banho adaptada às necessidades desta faixa etária e 

uma casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida.  

No primeiro andar funciona a creche. Existe um berçário que tem dois espaços 

distintos (dormitório e sala de atividades) e duas salas de atividades. Este piso possui uma 

sala de mudas (fraldário) com um vidoir, duas casas de banho para crianças e ainda duas 

casas de banho para adultos. Existe uma copa de leites, um refeitório e uma sala 

polivalente. Encontra-se também neste piso a sala de funcionários, uma sala de jogo, uma 

biblioteca, um escritório da direção e uma arrecadação. Todo o edifício é servido por um 

elevador e possui escadas internas e externas.  

 No espaço exterior, o recreio, existe uma área de relvado com algumas árvores, 

uma área espaçosa que incentiva atividades livres. O espaço conta também com 

equipamentos de diversão como escorregas, cavalinhos de mola, baloiços, argolas de 

ginástica, entre outros.  

 Relativamente ao material didático, as salas encontram-se devidamente 

equipadas, respeitando sempre as normas de segurança e as caraterísticas do grupo de 

crianças. O Externato A Falinha também disponibiliza de meios audiovisuais, 

nomeadamente computadores, televisores plasmas, leitor de DVD, colunas de som, 

câmara de filmar, máquina fotográfica, projetor multimédia e respetiva tela e quadro 

interativo. 

 

1.5. Recursos humanos 

1.5.1. Organização administrativa 

A direção da Falinha é constituída pela representante perante o Ministério da 

Educação, Dina Pascoal, o administrador, Leonel Mendes e a gerente, Edite Pascoal. 

Da direção pedagógica fazem parte a coordenadora Pedagógica da Creche, a diretora 

pedagógica do Pré-Escolar e o diretor pedagógico do 1.º Ciclo e presidente da Direção 

Pedagógica, Marco Ferreira. 

 

 

 



Projeto Educativo de Escola 2019/2022 

 9 

1.5.2. Distribuição do corpo docente e não-docente 

No Externato A Falinha prestam serviços quatro docentes. O pessoal docente 

encontra-se distribuído da seguinte forma: 

 

Grupos N.º de docentes 

Creche 1 

Pré-Escolar 2 

1.º Ciclo 2 

Total 4 
Quadro 1 - Distribuição do corpo docente por valência 

 

No que diz respeito ao pessoal não docente da instituição, prestam serviço sete 

funcionários, distribuídos conforme quadro abaixo. 

 

Função N.º de funcionários/as 

Administrativa 1 

Ação educativa 4 

Limpeza  1 

Cozinheira  1 

Total  7 
Quadro 2 - Distribuição do corpo não docente 

 

1.5.3. Organograma 

O organograma que se segue representa a estrutura orgânica do Externato A Falinha. 
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1.6. População escolar 

O número de crianças/alunos que frequentam as diferentes valências, perfaz um total 

de 74 crianças/alunos, distribuídos por 7 grupos/turmas, conforme o quadro que se segue 

(dados referentes ao primeiro ano letivo de atuação do projeto educativo, 2019/2020; as 

atualizações dos dados infra serão anexadas a cada ano letivo). 

 

Grupos N.º de crianças N.º de grupos/turmas 

Creche 32 3 

Pré-Escolar 21 2 

1.º Ciclo 21 2 

Total 74 crianças 
Quadro 3 - Distribuição das crianças por valência e grupos/turmas 

 

Diretora executiva/financeira

Presidente da Direção 
Pedagógica

Diretor Pedagógico 
do  1.º Ciclo

Diretora 
Pedagógica do 

Pré-escolar 

Coordenadora 
Técnica da Creche

Conselho pedagógico

Representante da 
direção

Diretor pedagógico 
do  1.º Ciclo 

Diretora Pedagógica 
do Pré-escolar 

Coordenadora 
Técnica da Creche

Docentes 

Não docentes

Serviços

Secretaria

Biblioteca

Ginásio

Refeitório

Atividades 
extracurriculares

Oferta formativa -
creche, pré-escolar e 

1.ºciclo
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2. Parceiros 

Para que seja possível a concretização deste Projeto Educativo, é crucial estabelecer 

parcerias que “possam contribuir para a prossecução dos objetivos previstos” (Decreto-

Lei n.º 137/2012, artigo 6.º, ponto 7, p. 3342) com entidades como: 

· Câmara Municipal de Pombal 

· Biblioteca Municipal de Pombal 

· Teatro-Cine de Pombal 

· Museu de Arte Popular de Pombal 

· Gymboree Leiria 

· Centro de Saúde de Pombal 

· The Inventors  

· Núcleo Desportivo e Amador de Pombal 

· Piscinas Municipais de Pombal 

· Fabrikarts Pombal 

· Mendes & Rodrigues, Lda. 

· Transportes Manuel Mendes, Lda. 

· Não lixes… Movimento Cívico Ambientalista 

· Ministério da Educação e Ciência 

· Bombeiros Voluntários de Pombal 

· GNR 

· Continente Modelo de Pombal 

· Outras parcerias que possam surgir e que se revelem essenciais para a 

concretização deste projeto educativo.1 

  

 
1 No caso de surgirem novas parcerias no decorrer do projeto, estas devem ser mencionadas no 
apêndice n.º 2 “Novas parcerias”. 
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Parte II – Potencialidades, Necessidades, Metas e 

Estratégias Específicas 
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1. Missão e visão 

A missão do Externato A Falinha tem como princípio estruturante contribuir para a 

formação de cidadãos do futuro, capazes de agir e intervir de forma consciente, ativa e 

solidária num mundo globalizado. Nesse sentido, visa munir os alunos com 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores necessários ao sucesso pessoal e 

profissional, possibilitando o exercício de uma cidadania ativa e a emancipação do 

indivíduo. 

A escola que se projeta ambiciona promover uma educação transformativa, que “não 

vise apenas formar bons alunos, mas conferir-lhes «um sentido de cidadania, assente na 

humanização das relações em sociedade e na preocupação relativamente ao mundo e ao 

“Outro”» (Carvalho, 2015, p.8 as citado em Lourenço, 2017, pp. 64-65).   

A visão da instituição passa, então, por ser uma escola aberta à diversidade e às 

necessidades da comunidade educativa, da comunidade envolvente, mas também do 

planeta. Neste sentido, A Falinha, procura integrar no seu serviço educativo, aquilo que 

Delors (1996) define como sendo os quatro pilares da educação, que se traduzem em 

aprendizagens fundamentais que se relacionam entre si e que permitem ao indivíduo 

adaptar-se e viver num mundo com caraterísticas tão voláteis (Cintrão, 2019). Seguindo 

esta ordem de ideias, visa-se uma educação que permita às crianças: “aprender a 

conhecer” e “aprender a aprender”, isto é, conhecer e compreender o mundo que o rodeia, 

conhecer a sua cultura geral; “aprender a fazer”, no sentido de dotar as crianças com as 

competências de que necessitam para fazerem frente aos vários desafios que lhe vierem 

a ser colocados; “aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros”, com estratégias 

e projetos que incitem à descoberta de si próprios e do Outros, é possível que as crianças, 

à saída da escolaridade obrigatória, conheçam, compreendam e respeitem a diversidade 

da espécie humana, da interdependência dos seres humanos do planeta, e que, através da 

descoberta do Outro, se descubram a si mesmos (Martins et al., 2017); por último, 

“aprender a ser”, remete-nos para a missão que a educação tem, de contribuir para o 

desenvolvimento total dos sujeitos, para que estes sejam capazes de pensar crítica e 

autonomamente, decidindo sobre os vários aspetos da sua vida e do mundo (Cintrão, 

2019). 
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2. Diagnóstico: aspetos a melhorar e pontos fortes a manter 

O Externato A Falinha, tendo como objetivo proporcionar uma educação de 

qualidade, procura melhorar a prestação do serviço educativo e, por isso, importa fazer 

um levantamento e análise dos pontos fracos a ultrapassar e dos pontos fortes a manter. 

No sentido de melhor compreender a realidade educativa, efetuou-se o diagnóstico 

com base em dados recolhidos através de uma análise SWOT e do Relatório de Avaliação 

da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, realizada em fevereiro de 2019. 

A análise integrada destes dados conduziu à construção do quadro que abaixo se 

apresenta. 
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Análise SWOT do Externato A Falinha 
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· Escassos recursos financeiros 

· Falta de financiamentos externos 
· Pouco acompanhamento e envolvimento de algumas famílias 

no processo educativo dos seus filhos/educandos 
· Baixo nível socioeconómico do país 

· Saldo migratório negativo 
· Diminuição do crescimento natural da população no concelho  

· A rede de transportes públicos não abrange a localidade da 
escola 

· Criação crescente de polos escolares pelas freguesias da 
cidade 

· Carência de computadores para uso dos 
alunos/crianças 

· Inexistência de um Centro de Recursos com recursos 
materiais devidamente catalogados e passíveis de 
serem requisitados 

· Falta de espaços sensoriais e de jogo simbólico no 
recreio  

· Momentos do acolhimento pouco dinamizados 

· Participação no projeto “Caminhos de Leitura” 
· Aumento da oferta educativa no 1.º ciclo no âmbito da educação 

para a cidadania 
· Potenciação da página eletrónica enquanto canal privilegiado, 

capaz de promover a imagem da escola 
· Desenvolvimento de uma rede de cooperação com empresas, 

instituições educativas e outras parcerias de interesse 
pedagógico 

· Colaboração com a autarquia na dinamização, organização de 
atividades e projetos de desenvolvimento local 

 

· Existência de uma biblioteca equipada 
· Taxas de sucesso interno do 1.º Ciclo equiparadas ao 

nível/acima das médias nacionais 
· Qualidade e grande dimensão das instalações  
· Bons resultados das provas de aferição 
· Transição e continuidade educativa facilitada pela oferta 

educativa da escola (Creche, Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 
· Horário alargado (das 7:30h às 19:20h, todo o ano,  

exceto fins de semana e feriados) 
· Articulação entre docentes das diferentes valências 
· Bom relacionamento entre docentes e não docentes 
· Turmas reduzidas 
· Proximidade a um meio natural – Pinhal da Rola 
· Corpo docente experiente, empenhado, dinâmico e com 

formação académica adequada 
· Parcerias que permitem o alargamento das oportunidades de 

aprendizagem  
· Localização em ambiente urbano aprazível e, 

simultaneamente, próximo de um ambiente natural 
·  
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Esta análise permitiu-nos preparar o plano de ação do PEE, com base numa visão 

clarificada das nossas potencialidades e necessidades e transformando-os em metas e 

estratégias, que serão explicadas no próximo ponto.  

 

3. Plano de ação  
Para que o Externato A Falinha mantenha um processo evolutivo e sustentável e em 

forma de compromisso coletivo da comunidade educativa, foram definidos objetivos para 

o período de concretização deste projeto educativo – o triénio de 2019/2022 – com uma 

monitorização e avaliação de caráter anual, que deverão constituir-se como impulso à 

qualidade, inovação e ao compromisso social. 

Em forma de complemento e funcionando como meio de cumprimento dos objetivos 

estabelecidos, bem como dos demais documentos reguladores da atividade pedagógica na 

instituição, foi determinado um tema geral. Este tema funcionará como guia para o 

trabalho educativo a fim de cumprir os objetivos aqui estabelecidos.  

Cada equipa de trabalho educativo (creche, pré-escolar e 1.º ciclo) deve averiguar as 

necessidades e os interesses das crianças do grupo/turma em que se insere e as 

oportunidades do meio envolvente. Após esta análise, deve criar um subtema sobre o qual 

se debruçará como meio de implementação do presente projeto educativo. Este subtema 

e as opções pedagógicas a ele associados devem ser explicitados no documento regulador 

e de gestão do currículo – Projeto Curricular de Grupo (creche e pré-escolar); Projeto 

Curricular de Turma (1.º ciclo). 

 

4. Tema  
O tema debatido e escolhido pelos intervenientes do processo de concretização do 

PEE é a Sustentabilidade. 

Este tema foi determinado tendo como suporte o Referencial De Educação Para O 

Desenvolvimento e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (Anexos 1 e 2). 

Serve o tema para criar objetivos relacionados com a sustentabilidade, para que, a par 

com estas organizações, a nossa atividade pedagógica contribua para “construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, baseadas no respeito universal pelos direitos 

humanos” (Silveira et al., 2016, p. 6). 
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5. Objetivos gerais do Projeto Educativo de Escola 
Os objetivos que se seguem referem-se a vários âmbitos: escolar, pessoal e social, 

comportamento e disciplina, de cidadania, ecológico e sustentável. 

1) Mobilizar a comunidade para a construção de identidade do Externato. 

2) Melhorar o sucesso educativo. 

3) Promover atitudes e valores, educando para a cidadania. 

4) Fomentar a gestão articulada dos currículos. 

5) Promover o trabalho em cooperação. 

6) Reforçar o envolvimento de toda a comunidade educativa nos projetos. 

7) Promover a sustentabilidade.  
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6. Metas, objetivos específicos e estratégias do PEE 

Nesta fase, surge a necessidade de transformarmos os nossos objetivos em metas e com o auxílio da análise SWOT do Externato A Falinha, 

encontrar os objetivos específicos e estratégias de desenvolvimento das mesmas. 

 

Meta 1 – Mobilizar a comunidade para a construção de identidade do Externato 

 

Objetivos específicos Estratégias de desenvolvimento 

Divulgar a entidade do Externato A Falinha. 

Criação de uma página bonita, funcional, de fácil acesso, atualizada 
na internet. 
Fazer anúncios publicitários no jornal local, em outdoors e nas redes 
sociais. 
Marcar presença nas festividades locais. 

Promover a colaboração com a autarquia  
 

Dinamizar, organizar atividades em colaboração com a autarquia e 
participar em projetos de desenvolvimento local. 
Procurar estabelecer acordos de colaboração para o desenvolvimento. 

Promover a coesão e união do grupo de trabalho (equipa docente e 
não docente). 

Desenvolver atividades de lazer com a equipa após o horário de 
trabalho. 
Cada elemento propõe uma atividade para fazer em grupo. 
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Meta 2 – Melhorar o sucesso educativo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

Promoção da gestão curricular articulada e do trabalho colaborativo. 

Dinamizar atividades de articulação curricular. 
Dinamizar atividades e/ou projetos de articulação entre as valências 
do Externato. 
Promoção da articulação entre atividades e projetos curriculares, no 
PAA. 

Promoção da organização entre os elementos da equipa pedagógica. 

Elaboração de planificações semanais/mensais adequadas ao 
grupo/turma.  
Organização de sessões periódicas de trabalho colaborativo entre 
docentes/não docentes para reflexão/definição de estratégias ou 
alteração de práticas pedagógicas. 
Realização de reuniões periódicas para partilha de ideias, opiniões e 
sugestões de melhoria do funcionamento da escola, das rotinas dos 
grupos ou da equipa docente/não docente.  
Apropriação das práticas pedagógicas aos modelos pedagógicos 
definidos para cada nível de ensino.  
Promoção do trabalho cooperado entre equipa docente e não docente 

Adequação das metodologias pedagógicas. 

Promoção do método Montessori na creche. 
Promoção da metodologia de trabalho de projeto no pré-escolar. 
Adequação das práticas pedagógicas aos temas a desenvolver e aos 
grupos de crianças, considerando sempre os interesses e necessidades 
de cada criança. 



Projeto Educativo de Escola 2019/2022 

 20 

(1.º ciclo) Definir a estratégia de atuação na disciplina Oferta 
Complementar de Escola (OCE), no âmbito do tema da 
sustentabilidade.  

Desenvolver momentos de educação para a cidadania nas aulas de 
formação cívica (OCE). 
Incrementação do projeto “Estratégia de Educação para a Cidadania 
no 1.º Ciclo”. 

Promover o sucesso educativo dos alunos com necessidades 
educativas especiais. 

Definição de medidas de apoio diferenciado. 

 

Meta 3 – Promover atitudes e valores, educando para a cidadania e para a sustentabilidade 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

Contribuir para o melhoramento do comportamento dos alunos. 

Aplicação das regras constantes no regulamento interno. 
Reportar todas as situações de indisciplina aos órgãos superiores 
responsáveis pela atuação (direção pedagógica e direção escolar). 
Participação ativa do conselho geral na procura de soluções para 
resolver problemas que surjam. 
Promover a consciência e apropriação das normas e regras sociais de 
boa educação.  

Diminuir as situações de indisciplina. 

Envolvimento dos encarregados de educação e das famílias na 
partilha de responsabilidades e cooperação com a escola. 
Envolvimento das crianças em iniciativas que aperfeiçoem a sua 
consciência cívica, criatividade e integração. 
Diversificar as propostas de atividades nos momentos de acolhimento. 

(1.º ciclo) Dinamizar assembleia de delegados de turma. 
Periodicamente, dinamizar estas assembleias para o estabelecimento 
de compromissos e metas de sucesso com os próprios alunos. 
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Incentivar a participação das crianças na criação dos PAA. 
Fomentar o planeamento e a participação das crianças em projetos de 
natureza cívica, nomeadamente, para a sustentabilidade. 

Criar projetos orientadores (projetos curriculares de grupo/turma e 
outros) cujo objetivo principal seja educar para a sustentabilidade. 

Utilizar os instrumentos-chave principais: referencial de educação 
para o desenvolvimento e 17 objetivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU  

Desenvolver projetos, parcerias, atividades que visem a educação para 
a cidadania. 

Desenvolver projetos em colaboração com toda a comunidade 
educativa. 
Criar parcerias com organizações, associações, pessoas individuais ou 
outros que tratem a educação sustentável e que, de alguma forma, 
possam contribuir na educação das crianças do Externato. 
Participar em atividades propostas por 
organizações/município/empresas no âmbito do tema. 

 

 

Meta 4 – Promover a sustentabilidade 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

Criar espaços na escola, nomeadamente no parque exterior, que 
otimizem as brincadeiras por via de opções sustentáveis. 

Criar uma cozinha de lama, com materiais e objetos reutilizados. 
Desenvolver uma horta sustentável. 
Criar brinquedos a partir de materiais reutilizados. 

Sensibilizar as crianças para a sustentabilidade. 

Promover ações de sensibilização sobre a utilização dos recursos da 
natureza, o desperdício, a reutilização, a poluição, ou outros temas 
considerados interessantes e pertinentes. 
Promover atividades e/ou projetos no sentido das ações. 
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Educar com sensibilidade para questões ambientais, de 
desenvolvimento, de pobreza e desigualdades, de justiça social, de 
cidadania e de paz. 

Transmitir esta sensibilidade através de atitudes, ações e conversas. 

Conhecer os dois documentos-chave principais para este projeto: 
referencial de educação para o desenvolvimento e 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU 

Utilização destes documentos para realização dos demais projetos. 
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7. Execução do Projeto Educativo de Escola 
A concretização do PEE compete a todos os órgãos de administração, de gestão, de 

coordenação e supervisão e aos serviços técnico-pedagógicos. Deve existir uma 

interligação entre o PEE 2019-2022 e os seguintes instrumentos anuais ou plurianuais: 

• Plano Anual E Plurianual De Atividades (PAA; apêndice n.º 1) 

• Regulamento Interno  

• Projetos Curriculares De Grupo 

• Plano De Trabalho De Turma 

• Projeto Pedagógico De Creche 

• Planificações Semanais/Mensais 

• Outros projetos curriculares. 

A equipa docente deve, ainda, reger a sua atuação através de documentos 

considerados como essenciais a este processo: 

• Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória  

• Manual de Processos-Chave Creche – Segurança Social 

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar  

• Programa e Metas Curriculares para o Ensino Básico (1.º Ciclo) 

• Legislação em vigor 

• Outros autores mencionados nas referências bibliográficas do PEE. 

Toda a informação que for necessário atualizar neste documento, deve ser divulgada 

através de retificação; Todos os novos documentos ou materiais de apoio que surjam, no 

decorrer do triénio devem ser anexados ao PEE. 

Cabe ainda à equipa docente e não docente, em conselho geral, a avaliação anual do 

PEE, o respetivo relatório e a apresentação de medidas pertinentes para a concretização 

do mesmo.  
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Parte III – Avaliação do PEE 
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8. Avaliação do Projeto Educativo de Escola 
O Projeto Educativo do Externato A Falinha deve ser sujeito a uma avaliação no 

período que decorre entre o final do ano letivo e o final do ano civil, de forma a 

compreender os problemas e perspetivar um contínuo aperfeiçoamento de práticas, 

definindo ou reajustando estratégias de melhoria que se apurem necessárias. 

A avaliação deve facultar dados que permitirão saber o nível de eficiência e eficácia 

do projeto, se o mesmo deve ser mantido, se deve ser melhorado ou alterado. As análises 

resultantes do processo de avaliação e os relatórios elaborados para o efeito devem ser 

realizados em conselho pedagógico, para adquirirem maior credibilidade. 

Os resultados devem ser partilhados com a comunidade educativa, através do site 

institucional, bem como anexados a este documento. 
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Conclusão 
 

Espera-se, com este projeto, que a organização educativa do Externato A Falinha, no 

seu todo, evolua, para que possa responder às necessidades das famílias, e especialmente 

das crianças, de forma eficiente. Deseja-se que, além de melhorarmos o trabalho 

pedagógico e administrativo, consigamos despertar o sentido crítico, criativo, a resolução 

de problemas e o gosto e cuidado pela Natureza nas crianças e restantes elementos da 

comunidade educativa que nele estão envolvidas. Ainda, que este projeto revele ser uma 

base do trabalho a desenvolver neste triénio, mas que não seja estanque. Que receba todos 

os aperfeiçoamentos possíveis e que seja base de trabalho para docentes e não docentes, 

promovendo a sustentabilidade. 
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APÊNDICE N.º 1 - Plano Anual e Plurianual de Atividades 
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Plano Anual e Plurianual de Atividades2 

 
2 O PAA é flexível e pode ser alterado em qualquer altura do ano. Qualquer alteração deve ser aqui anexada. 
3 Número de Atividade 
4 Metas gerais (PEE) 
5 Campanhas de solidariedade (CS), Reuniões de pais (RP), Atividades com as famílias (F), Atividades extracurriculares (AEC), Palestras/workshops (PW), Visitas de estudo 
(VE), Épocas festivas (EF), Outras atividades e projetos (OAP), provas 1.º ciclo (P1). 

NA3 MG4 Título da 
atividade Objetivos Atividades 

Tipo 
de ati-

vi-
dade5 

Recursos 
humanos 

Destinatá-
rios 

Recursos 
materiais 

Calendari-
zação 

Avaliação da atividade (como 
será feita) 

1.º PERÍODO 

1  1.ª semana 
de aulas 

- Conhecer o espaço, os 
docentes, os não docentes e os 
colegas. 
- Aprender a manusear os 
objetos/brinquedos da sala. 

Jogos de apresentação. 
Exploração dos espaços e 
materiais da escola. OAP 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

A definir nas 
planificações Início das 

aulas: 
10/09/2019 
14/09/2020 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
 

2  Início do 
outono 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer as características da 
estação do ano. 
- Aprender o processo e objetivo 
da vindima. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 

Vindima: 
acompanhamento e 
participação em todo o 
processo. 
Decoração da sala e da 
escola com produções 
adequadas à época. 
Observação da Natureza 
e das respetivas 
alterações. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

23/09 

3  Dia do 
Animal 

- Conhecer os nomes e 
características de alguns animais. 
- Manter respeito pela vida de 
outros seres vivos. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 

Exploração dos animais 
preferidos de cada 
criança. 
Observação de animais. 

EF 
F 

Docentes 
Não 
docentes 
Famílias 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

4/10 
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4  
Dia mundial 
da 
alimentação 

- Conhecer a diversidade de 
alimentos desta época. 
- Explorar alguns alimentos com 
os sentidos. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 

Os alimentos do outono: 
exploração holística 
(tocar, cheirar, provar). 
Aprendizagem de 
canções alusivas à 
alimentação. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

16/10 

5  Dia das 
bruxas 

- Desenvolver competências 
artísticas, nomeadamente da 
expressão dramática, teatro e 
dança. 

Baile de Halloween. 
Concurso de abóboras 
assustadoras. EF 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

31/10 

6  Dia do 
bolinho 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Desenvolver capacidades 
pasteleiras/culinárias através da 
experimentação. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 
 

Recolha dos alimentos 
necessários para a 
confeção do bolinho. 
Confeção do bolinho. 
Realização de saquinhos 
para levar bolinho para as 
famílias. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes Crianças da 

creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

31/10 

7  São 
Martinho 

- Reconhecimento das tradições e 
costumes locais da época. 
- Reconhecimento da data festiva 
do município e lenda associada. 

Magusto na escola. 
Realização de cartuchos 
com materiais recicláveis 
para levar castanhas. 
Visita ao museu da cidade 
para conhecer a lenda de 
São Martinho. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes Crianças da 

creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

11/11 

8  Dia nacional 
do pijama 

- Desenvolver o gosto pela 
solidariedade, contribuindo para 
ajudar outras crianças. 
- Compreender a importância de 
ter uma família e de ser amado. 

Recolher dinheiro e bens 
materiais para ajudar 
crianças carenciadas. 
Desenvolver outras 
atividades no âmbito da 
solidariedade. 

CS 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

20/11 

9  
Inicio da 
época 
natalícia 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Valorizar a família. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 

Decoração das salas e da 
escola com produções 
adequadas à época EF 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

2/12 

10  
Projeto 
“Vamos dar 
Natal!” 

- Promover a solidariedade e o 
espírito de partilha. 

Angariação de 
brinquedos, roupas, 
material escolar, comida 

OAP 
Docentes 
Não 
docentes 

Crianças 
desfavoreci-

das 

02/12 – 
25/12 
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para doar a 
crianças/pessoas 
carenciadas 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 
ciclo 
Famílias 

11  Festa de 
natal 

- Fomentar o gosto pela 
expressão dramática, pelo teatro, 
pela dança, pela música e pelo 
português. 
- Desenvolver a capacidade de 
observação e o espírito crítico. 
- Contribuir para a formação 
numa perspetiva global. 
- Promover o contacto com 
diferentes formas de expressão. 

Partilha de ideias para a 
realização escrita de um 
teatro em que todas as 
crianças da escola 
possam participar. 
Distribuição dos papeis. 
Ensaios da peça. 
Escolha dos acessórios a 
utilizar. 
Apresentação do teatro, 
no Cineteatro de Pombal 
a toda a comunidade 
educativa e público em 
geral. 
  

F 

Docentes 
Não 
docentes 

Comunidad
e educativa. 
Público em 

geral. 

17/12 

12  PROVAS 1.º 
CICLO 

- Desenvolver capacidades de 
concentração. 
- Demonstração escrita das 
competências nas várias áreas. 

Provas de: 
Português 
Matemática 
Estudo do meio 
Expressão artística. 

P1 

Docentes 
Não 
docentes Crianças do 

1.º ciclo dezembro 

Provas escritas 
 

13  Visita de 
estudo 

- Conhecer outras cidades. 
- Explorar várias profissões. 
- Desenvolver capacidades de 
comunicação e interação com 
outras crianças e adultos. 

Visita à Kidzânia, Lisboa. 

VE 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças do 
pré-escolar 

e do 1.º 
ciclo 

Após as 
provas do 
1.º ciclo 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
 

2.º PERÍODO 

14  Dia de reis 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Aprender canções alusivas ao 
dia festivo. 

Cântico das janeiras pelos 
vários locais públicos da 
cidade (Câmara 
Municipal, CTT, Shopping, 
mercado, museu, outros). 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças dos 
2 anos, do 
pré-escolar 
e 1.º ciclo 

A definir nas 
planificações 

06/01 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
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15  Inicio do 
inverno 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer as características da 
estação do ano. 
- Aprender o processo e objetivo 
da vindima. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 

Decoração da sala e da 
escola com produções 
adequadas à época. 
Observação da Natureza 
e das respetivas 
alterações. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes Crianças da 

creche, do 
pré-escolar 

e do 1.º 
ciclo 

22/01 

 

16  Dia de S. 
Valentim 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Desenvolver capacidades de 
escrita/desenho. 
- Dar sentido à escrita. 
- Conhecer o processo de 
envio/receção de cartas. 

Realização de uma caixa 
do correio alusiva à 
ocasião. 
Realização de cartas e 
envio – entre todos os 
elementos da comuni-
dade educativa. 

EF 

Comuni-
dade 
educativa Comuni-

dade 
educativa 

14/02 

17  Desfile de 
carnaval 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Decoração da sala e da 
escola com produções 
adequadas à época. 
Conhecer várias 
realidades festivas desta 
ocasião e proceder à 
escolha de um fato. 
Desfile pelas ruas da 
cidade. 

F 

Docentes 
Não 
docentes 
Crianças 
Famílias 

Comuni-
dade 

educativa e 
público em 

geral 

21/02/2020 

18  Dia do pai 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Fazer demonstrações de amor. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Realizar uma 
atividade/presente 
com/para os pais. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 
Crianças Pais 19/03 

19  

Dia da 
floresta, da 
árvore e 
início da 
Primavera 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer as características da 
estação do ano. 
- Aprender o processo e objetivo 
da vindima. 
- Desenvolver competências 
artísticas. 

Decoração da sala e da 
escola com produções 
adequadas à época. 
Observação da Natureza 
e das respetivas 
alterações. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes Crianças da 

creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

21/03 
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20  
Dia 
internacion
al do livro 

- Conhecer as principais 
características de um livro. 
- Desenvolver o gosto pela 
leitura. 
- Aprender a manusear livros. 

Leitura/audição de livros 
de um/a autor/a. 
Dramatização de um 
conto. 
Visita à biblioteca da 
cidade. 

PW 

Docentes 
Não 
docentes 

Crianças da 
creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

02/04 

21  
Dia mundial 
da atividade 
física 

- Desenvolver o gosto pela 
atividade física. 
- Desenvolver capacidades 
motoras. 
- Viver momentos livres de 
atividade física no exterior. 
- Brincar na Natureza. 

Dia desportivo com 
atividades exteriores: na 
floresta, no recreio da 
escola. 
Piquenique na floresta. 

F 

Docentes 
Não 
docentes Crianças da 

creche, pré-
escolar e 1.º 

ciclo 

06/04 

22  PROVAS 1.º 
CICLO 

- Desenvolver capacidades de 
concentração. 
- Demonstração escrita das 
competências nas várias áreas. 

Provas de: 
Português. 
Matemática. 
Estudo do meio. 
Expressão artística. 

P1 

Docentes 
Não 
docentes Crianças do 

1.º ciclo março 

Provas escritas 
 

23  Visita de 
estudo 

- Conhecer outras cidades. 
- Desenvolver o gosto por 
atividades culturais. 

Visita ao Teatro 
Politeama para assistir ao 
musical de Filipe La Féria. VE 

Docentes 
Não 
docentes 
Outros 
parceiros 

Crianças e 
dois anos, 

do pré-
escolar e do 

1.º ciclo 

Após as 
provas do 
1.º ciclo 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
 

3.º PERÍODO 

24  Páscoa 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Conhecer acontecimentos 
bíblicos. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Conhecer a história da 
Páscoa. 
Explorar os elementos 
característicos desta 
época. 
Desenvolver produções 
artísticas alusivas ao 
tema. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

 

A definir nas 
planificações 

09/04/2020 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
 

25  Dia mundial 
da Terra 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer factos sobre o nosso 
planeta. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Descobrir a origem da 
comemoração deste dia. 
Descobrir características 
da Terra. EF 

Docentes 
Não 
docentes  22/04 
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Desenvolver projetos no 
âmbito das descobertas 
feitas. 

26  Dia da 
liberdade 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 
- Conhecer a importância desta 
data na nossa vida. 

Conhecer a história do 25 
de abril através de 
histórias, testemunhos ou 
vídeos. 
Fazer uma obra/produto 
artístico/dramatização 
relativa à data. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

 25/04 

27  Dia mundial 
da dança 

- Desenvolver o gosto pela 
atividade física e pela dança. 
- Desenvolver capacidades 
motoras. 
- Viver momentos livres de dança 
no exterior. 
- Brincar na Natureza. 

Workshop de dança com 
a professora de dança. 
Atividades de dança pelas 
áreas exteriores (parque 
e floresta). 

PW 

Docentes 
Não 
docentes 
Professora 
de dança 

 29/04 

28  Dia da mãe 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Fazer demonstrações de amor. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Realizar uma 
atividade/presente 
com/para as mães. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

 03/05 

29  Dia mundial 
da família 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Fazer demonstrações de amor. 
- Desenvolver capacidades 
artísticas. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Realizar uma 
atividade/presente 
com/para a família. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

 15/05 

30  Dia da 
criança 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer os direitos das 
crianças. 
- Conhecer e ser implicado/a na 
realidade de outras crianças. 

Dia dedicado a atividades 
para as crianças: os 
adultos preparam vários 
postos, onde as crianças 
podem fazer jogos, 
produzir 

EF 

Docentes 
Não 
docentes  01/06 
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objetos/brinquedos e 
brincar! 

31  
Dia mundial 
do 
ambiente 

- Conhecer as tradições e 
costumes locais. 
- Conhecer factos sobre o 
Natureza que nos rodeia. 
- Desenvolver o sentido estético e 
a criatividade. 

Descobrir a origem da 
comemoração deste dia. 
Descobrir características 
do ambiente envolvente. 
Desenvolver projetos no 
âmbito das descobertas 
feitas. 

EF 

Docentes 
Não 
docentes 

 05/06 

32  PROVAS 1.º 
CICLO 

- Desenvolver capacidades de 
concentração. 
- Demonstração escrita das 
competências nas várias áreas. 

Provas de: 
Português 
Matemática 
Estudo do meio 
Expressão artística 

P1 

Docentes 
Não 
docentes Crianças do 

1.º ciclo junho 

Provas escritas 
 

33  Festa de 
final de ano 

- Fomentar o gosto pela 
expressão dramática, pelo teatro, 
pela dança, pela música e pelo 
português. 
- Desenvolver a capacidade de 
observação e o espírito crítico. 
- Contribuir para a formação 
numa perspetiva global. 
- Promover o contacto com 
diferentes formas de expressão. 

Partilha de ideias para a 
realização escrita de um 
teatro em que todas as 
crianças da escola 
possam participar. 
Distribuição dos papeis. 
Ensaios da peça. 
Escolha dos acessórios a 
utilizar. 
Apresentação do teatro, 
no Cineteatro de Pombal 
a toda a comunidade 
educativa e público em 
geral. 
  

F 

Docentes 
Não 
docentes 

 19/06/2020 

Observação direta. 
Registos escritos. 
Registos fotográficos. 
Conversa e partilha de ideias, 
sugestões ou propostas. 
 

34  Acampame
nto 

- Desenvolver capacidades de 
convivência em grupo. 
- Desenvolver gosto e respeito 
pela Natureza. 
- Resolver problemas/desafios. 
- Conhecer e montar 
equipamentos de acampamento. 

Organização de um 
acampamento, com a 
montagem de tendas no 
parque exterior das 
instalações. 
Organização das refeições 
dos dois dias de 
acampamento. 
Organização de um 
espaço interior com 

OAP 

Docentes 
Não 
docentes 
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colchões para 
acantonamento. 

35  Visita de 
estudo 

- Conhecer outras cidades. 
- Desenvolver o gosto por 
atividades culturais. 

Visita ao Teatro 
Politeama para assistir ao 
musical de Filipe La Féria. VE 

Docentes 
Não 
docentes 
Outros 
parceiros 

Crianças e 
dois anos, 

do pré-
escolar e do 

1.º ciclo 

Após as 
provas do 
1.º ciclo 
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APÊNDICE N.º 2 - Novas parcerias 
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Novas parcerias 

EMPRESA/ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO ANO DA 
PARCERIA OBSERVAÇÕES 
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