
Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou 

coletivos envolvidos na 

atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

VETOR 5 – Formação e 

Desenvolvimento 

Profissional

Ação de Formação 

Prevenção do Bullying em 

contexto escolar 

Carina Pereira e Rita 

Silva

Dotar os Assistentes 

Operacionais de 

competências ao nível da 

deteção de situações de 

bullying e dos 

procedimentos a adotar

ESMF e EBFAV Carina Pereira e Rita 

Silva

Assistentes Operacionais 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/janeiro/28 Pelo menos 60% dos 

formandos melhora os 

seus conhecimentos 

sobre o Bullying

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Programa das Emoções Carina Pereira Desenvolver a literacia 

emocional dos alunos, 

ensinando-os a expressar 

e a lidar de forma 

adequada com as suas 

emoções, promovendo a 

assertividade e 

respeitando, em 

simultâneo, os sentimentos 

e emoções dos outros;

Promover a adoção de 

mecanismos de expressão 

e gestão das emoções 

ajustados;

Dotar as crianças de 

estratégias e mecanismos 

de coping.

Alunos do 3ºano da 

EBFAV

Carina Pereira Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/10/08 A atividade teve inicio a 8 

de outubro e termina no 

mês de fevereiro

Pelo menos 60% dos 

alunos reconhece, 

identifica melhor as suas 

emoções após a 

implementação do 

Programa

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Ação de sensibilização 

nas temáticas da 

Violência no Namoro e 

Igualdade de Género

Carina Pereira Colaborar com os 

professores no âmbito da 

disciplina de cidadania, 

através de implementação 

de ações de 

sensibilização, sobre a 

Igualdade de Género e/ou 

Violência no Namoro

Alunos do 12º ano Carina Pereira e Rita 

Silva

Associação Intervir.Com - 

Associação de Promoção 

da Saúde, 

Desenvolvimento Social e 

Cultural

Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/novembro/24 A atividade será realizada 

no 1º e 2º semestre

Grau de satisfação dos 

alunos superior a 70%

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Programa de Prevenção 

do Bullying em meio 

escolar

Carina Pereira Auxiliar os alunos na 

identificação das variadas 

formas e expressões do 

bullying;

Dotar os alunos de 

competências para atuar e 

intervir face a situações de 

bullying.

Alunos do 5ºano Carina Pereira, Rita Silva 

e Carla Silva

1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/16 A implementação do 

Programa decorre até 

janeiro

Pelo menos 60% dos 

alunos melhora os seus 

conhecimentos sobre o 

fenómeno

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Programa de Hábitos e 

Métodos de Estudo

Rita Silva Desenvolver a literacia 

emocional dos alunos, 

ensinando-os a expressar 

e a lidar de forma 

adequada com as suas 

emoções, promovendo a 

assertividade e 

respeitando, em 

simultâneo, os sentimentos 

e emoções dos outros;

Promover a adoção de 

mecanismos de expressão 

e gestão das emoções 

ajustados;

Dotar as crianças de 

estratégias e mecanismos 

de coping.

alunos do 4º ano da 

EBFAV

Rita Silva 1º semestre 2020/2021 

(2020/09/17 a 

2021/01/26)

2020/outubro/07 A atividade termina em 

janeiro de 2021

Pelo menos 60% dos 

alunos melhora 

competências ao nível 

dos hábitos e métodos de 

estudo

Resultados da aplicação 

de pré teste e pós teste 

Sem custos diretos

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Programa de Promoção 

das Habilidades Pessoais 

e Sociais 

Rita Silva Promover o 

autoconhecimento, 

inteligência emocional e 

desenvolvimento pessoal 

dos alunos, tendo em vista 

promover a comunicação 

e o relacionamento 

interpessoal, a cognição 

emocional e a capacidade 

de resiliência

Alunos do Ensino 

Profissional

Rita Silva Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/11/02 O Programa termina a 

16/02/2020

Grau de satisfação dos 

alunos superior a 70%

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021 - Serviço de Psicologia e Orientação



Vetor estratégico - 

Projeto Educativo

2 - Descrição da 

atividade

3 - Coordenador (es) da 

atividade
4 - Objetivos específicos

5.1. Turma(s), anos, 

ciclos e/ou Escola(s) 

envolvidas

5.2. 

Professores/Educadore

s/Técnicos do AESC 

envolvidos (nome e 

apelido)

5.3. Outros 

participantes da 

comunidade escolar 

/educativa

5.4. Parceiros 

individuais ou 

coletivos envolvidos na 

atividade

6 -  Calendarização 6.1 - Data de realização

6.2 - 

Observações/esclareci

mentos sobre a 

calendarização (caso 

necessário)

7.1. Indicador de 

medida

7.2. Instrumento de 

avaliação
8 - Custos

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM

Plano Anual de Atividades - 2020-2021 - Serviço de Psicologia e Orientação

VETOR 7 – 

Complemento/Enriquecim

ento do Currículo

Programa de Soft Skills Rita Silva Desenvolver as 

habilidades 

comportamentais e a 

capacidade de lidar com 

as emoções, promovendo 

a proatividade, resolução 

de conflitos, confiança, 

resiliência, capacidade de 

iniciativa e organização 

dos alunos

alunos do 10º PT Rita Silva Ao longo do ano letivo 

(2020/09/1 a 

2021/07/30)

2020/11/02 O Programa termina a 16 

de fevereiro

Pelo menos 70% dos 

alunos revela-se satisfeito 

com a atividade

Questionário de 

satisfação

Sem custos diretos


