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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

1. Introdução
No presente ano letivo, de acordo com o Decreto Regulamentar Regional n.º
17/2016/M e segundo a Portaria n.º 256/2016 que aprova a reestruturação da rede de
estabelecimentos públicos de educação e ensino da RAM, procedeu-se à fusão da
Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar do Caniçal com o Infantário “A Gaivota”
passando o estabelecimento de ensino a ser denominado por Escola Básica do 1.º Ciclo
com Pré-escolar e Creche do Caniçal. Deste modo, o Plano Anual de Atividades
integrará as atividades dinamizadas pelos dois estabelecimentos de ensino.
O Plano Anual de Atividades é o documento de integração e articulação que define,
em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de
programação das atividades e que procede à identificação dos recursos envolvidos. Este
é de grande importância para toda a Comunidade Educativa, pois constitui um
instrumento do exercício de autonomia e nele se reflete a realidade da escola no seu
quotidiano, bem como do contexto envolvente.
Esta proposta assenta na conceção de que o PAA deve constituir-se como um
instrumento de trabalho, um plano de ação estratégico, um documento orientador das
diversas iniciativas na escola e que nele possa acolher outros projetos e atividades que
se enquadrem nos objetivos do Projeto Educativo.
Para uma melhor execução deste Projeto tentaremos estabelecer parcerias com a
comunidade, nomeadamente a Câmara Municipal de Machico, a Junta de Freguesia do
Caniçal, a Casa do Povo do Caniçal e as empresas privadas da localidade.
À semelhança dos anos anteriores, é expectável que este documento seja o resultado
da reflexão e do debate de ideias entre todos os seus intervenientes.
O Plano Anual de Atividades foi elaborado e aprovado em Conselho Escolar, após
terem sido recolhidos pareceres e propostas dos diversos membros da comunidade
educativa, sendo um documento aberto e dinâmico que poderá ser alterado sempre que
se justifique.

1.1. Enquadramento legal
O Plano Anual de Atividades é “o documento elaborado e aprovado pelos
órgãos de administração e gestão da escola que define, em função do projeto educativo,
os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que procede à
identificação dos recursos envolvidos.” (in Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M, de 21 de junho, artigo 3.º)
De acordo com o aditamento dado pelo Dec. Lei n.º 137/2012, art.º 9º-A alínea
b) de 2 de julho, o Plano Anual de Atividades “concretiza os princípios, valores e
metas enunciados no projeto educativo elencando as atividades e as prioridades a
concretizar no respeito pelo regulamento interno (…)”.

1.2. Objetivos

Cumprimento dos objetivos e metas definidos no Projeto Educativo de Escola.
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Projeto

PEE 1

Objetivo

Estimular
o gosto
pela
leitura

Formas de
organização
(metas)

Atividade

No ano letivo
de 2016/2017,
50% dos alunos
de cada turma
apresentarão 2
livros na sala de
aula

-Apresentação,
exploração e
interpretação de
obras de
diferentes
tipologias
textuais

Em cada ano
letivo promover
um concurso
literário

-Concurso de
escrita

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

Destinatário

Recursos
Materiais
Humanos

-Desenvolver a
cultura literária

Ao longo do ano
letivo

Discentes

-Livros
-Material
audiovisual
-Fichas de leitura
-Grelhas de
registo

Pessoal Docente

-Promover
hábitos de leitura
e escrita

Ao longo do ano
letivo

Discentes

-Papel
-Esferográfica
-Computador

Pessoal Docente
Pessoal não Docente
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Projeto

PEE 1

Objetivo

Estimular o
gosto pela
leitura

Formas de
organização
(metas)

Atividade

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

No ano letivo
2016/2017, 40% dos
alunos de cada
turma deverão
requisitar um livro
disponível na escola

- Promoção da
requisição de
livros

-Desenvolver a
cultura literária
-Promover hábitos
de leitura

Ao longo do ano
letivo

Em cada ano letivo
50% das crianças
deverão ser capazes
de realizar
vocalizações ou
vocábulos (creche
mais novos)

Exploração de
imagens/livros e
objetos do
quotidiano

Desenvolver a
linguagem

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Discentes

Discentes

Recursos
Materiais
Humanos
-Livros
-Grelhas de
registo

Pessoal Docente

Livros,
revistas,
cartões com
imagens,
objetos

Pessoal Docente

Pessoal

não

Docente

Pessoal

não

Docente
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Projeto

PEE 1

Objetivo

Estimular o gosto
pela leitura

Formas de
organização
(metas)
Em cada ano letivo
50% dos alunos
deverão adquirir
trimestralmente 2
novos vocábulos

Atividade
-Exploração de
canções,
lengalengas e
histórias
identificando os
novos vocábulos e
respetivos
sinónimos
- Diálogo com os
pais estimulando a
sua participação na
pesquisa de novos
vocábulos

Programação das atividades
Finalidade Calendarização
-Conhecer o
significado
de novas
palavras
-Apropriarse de novos
vocábulos

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Discentes

Recursos
Materiais
Humanos
-Computador
-Folhas
-Dicionários
-Materiais
reutilizáveis

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente
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Projeto

PEE 2

Objetivo

Produzir
textos/registos/vocalizações
em termos pessoais e
criativos

Formas de
organização
(metas)
No ano letivo
2016/2017, 50%
dos alunos deverão
produzir dois
textos alcançando
menção positiva

Atividade
- Leitura de textos
de diferentes
tipologias
- Caraterização das
diferentes
tipologias textuais
- Construção de
textos com a
orientação do
docente
- Eleição dos
trabalhos mais
criativos para
publicar no
jornalinho escolar
- Reconto/registo
de narrativas

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Usar
vocabulário
adequado e
específico
-Utilizar
mecanismos de
coesão e de
coerência
adequados
-Registar ideias
relacionadas
com um tema,
organizando-as e
hierarquizandoas
-Revelar a
compreensão do
texto através de
um desenho
-Fomentar a
criatividade

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Discentes

Recursos
Materiais
Humanos
-Imagens
-Livros
-Papel
-Lápis de
carvão
-Borracha
-Lápis de cor
-Esferográfica

Pessoal Docente
Pessoal

não

Docente
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Projeto

PEE 2

Objetivo

Formas de
organização
(metas)
Produzir
Em cada ano
textos/registos/vocalizações letivo 50% das
em termos pessoais e
crianças deverão
criativos
produzir dois
textos descritivos
(Pré e Creche)

Em cada ano
letivo 50% das
crianças deverão
ser capazes de
descrever
imagens com
vocalizações e
palavras (creche
os mais novos)

Atividade

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

Exploração das
efemérides,
exploração de
imagens, livros,
revistas,
lengalengas

Desenvolver a
linguagem,
comunicação e a
socialização

Ao longo do ano
letivo

Exploração das
efemérides, de
imagens, livros,
revistas e
lengalengas

Desenvolver a
linguagem,
comunicação e a
socialização

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Discentes

Discentes

Recursos
Materiais
Humanos
-Imagens
-Livros
-Papel
- lápis de cor
- tintas

Pessoal Docente

-Imagens
-Livros
-Papel

Pessoal Docente

Pessoal

não

Docente

Pessoal

não

Docente
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Projeto

PEE 3

Objetivo

Criar um ambiente
aprazível na escola

Formas de
organização
(metas)

Atividade

No ano letivo
2016/2017, 50% dos
alunos deverão pôr
em prática as regras
de comportamento
definidas, alcançando
uma menção positiva

- Diálogo acerca
da importância
das regras de
comportamento
- Incutir regras de
bom
comportamento

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Tomar consciência
da importância do
saber estar e agir em
sociedade
- Facilitar o processo
de ensino e
aprendizagem

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Discentes

Recursos
Materiais
Humanos
-Grelha de
comportamento
-Imagens
-Papel
-Lápis de carvão
-Borracha
-Lápis de cor
-Esferográfica

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente
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Projeto
PEE 3

Objetivo

Formas de
organização (metas)

Criar um ambiente
aprazível na escola

Em cada ano letivo
deverão ser
organizadas duas ações
de sensibilização para a
comunidade escolar no
âmbito da Educação
Literária e Cívica

- Promoção de
ações de
sensibilização

Em cada ano letivo
decorar três vezes (uma
por período) a sala de
aula ou espaços
comuns com trabalhos
feitos pelos alunos,
alusivos à época

- Diálogo acerca da
importância da
preservação da
natureza
- Recolha de
materiais
reutilizáveis
-Elaboração de
adereços alusivos
aos temas
abordados
- Exposição dos
trabalhos
elaborados

Atividade

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Envolver a
família em
projetos na área
da leitura

Data a definir

Destinatário
Comunidade
escolar

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Papel

Pessoal Docente
Pessoal

não

Docente

Preletores

-Decorar a sala e
corredores de
acordo com os
temas que vão
sendo
trabalhados na
sala ao longo do
ano letivo
(desenhos,
mobiles,
pinturas,…)

Ao longo do ano
letivo

Discentes

-Materiais
reutilizáveis
-Material
audiovisual
-Materiais
de desgaste

Pessoal Docente
Pessoal

não

Docente
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Projeto
PEE 4

Objetivo

Formas de
organização (metas)

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Colaborar na
construção, execução e
avaliação dos
documentos
orientadores da escola

Atividade
-Elaboração,
execução e avaliação
do Projeto Educativo
de Escola
-Elaboração e
atualização do
Regulamento Interno
-Elaboração,
concretização e
avaliação do Plano
Anual de Atividades

Programação das atividades
Calendarização
Finalidade
-Proporcionar
formas de
planeamento e
organização
escolar
envolvendo a
comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Comunidade
Educativa

Recursos
Materiais
Humanos
-Computador
-Papel
-Projetor
-Canetas

Pessoal Docente
Pessoal

não

Docente
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização (metas)
Colaborar na
dinamização de 80%
dos projetos do Plano
Anual de Atividades

Atividade
Reunião geral com os
Encarregados de
Educação

Receção aos alunos

Programação das atividades
Finalidade
Calendarizaçã
o
-Dar a conhecer aos
encarregados de
educação o
funcionamento e os
projetos da escola;
-Promover a inserção
dos alunos na
comunidade educativa;
- Apresentação de todo
o corpo docente e não
docente aos pais.

6 setembro
(Creche e Prés)

-Apresentação de todo
o corpo docente e não
docente aos alunos.

7 setembro
(Creche e Prés)

Destinatári
o
Comunidade
Educativa

15 setembro

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Materiais
manipuláveis
-Desdobrável
com o resumo
do R.I.
- Frutos da
época
- Materiais de
desgaste

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

Alunos

19 setembro
(1.º ciclo)

Halloween

- Dar a conhecer novos
costumes

Pão-por-Deus
Magusto

_ Estimular o
sentimento de partilha
- Vivenciar as tradições

outubro/novem
bro

Comunidade
escolar
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Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade
Semana da
pessoa com
deficiência

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Promover a semana
regional da pessoa com
necessidades especiais;
- Sensibilizar a
comunidade educativa
para as problemáticas.

dezembro

Destinatário
Comunidade
Educativa

Comunidade
educativa
Natal

Dia de Reis

- Promover o espírito
natalício;
- Conhecer tradições
regionais, nacionais e
internacionais

- Conhecer as tradições e
vivências caraterísticas
da festa dos Reis.

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

16 dezembro

Comunidade
educativa
6 janeiro

Comunidade
educativa
Carnaval

-Promover as tradições
carnavalescas locais;
- Proporcionar
momentos de alegria às
crianças.

24 fevereiro
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade
Dia do Pai/
Dia da
Árvore/
Primavera

Páscoa

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Promover o convívio
entre pais e filhos
sensibilizando para a
importância da família;
- Sensibilizar para a
importância das árvores
e florestas nos seus
diversos aspetos;
- Envolver os
pais/encarregados de
educação na plantação
de árvores/plantas:
- Conhecer aspetos
relacionados com a nova
estação do ano.

março

- Viver a tradição pascal;
- Conhecer o significado
religioso da Páscoa;
- Estimular o sentimento
de partilha.

abril

Destinatário
Comunidade
Educativa

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Árvores
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

Comunidade
educativa
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade
Semana da
Cultura

Dia da Mãe

Festa do
Desporto
Escolar

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
-Motivar para a leitura;
- Promover um maior
contacto entre
escritor/ leitor.

- Promover o convívio
entre mães e filhos
sensibilizando para a
importância da
afetividade entre os
mesmos;

-Proporcionar aos
alunos atividades
diferentes;
-Troca de experiências
com outras escolas.

abril

Destinatário
Comunidade
Educativa

maio

Comunidade
educativa

maio

Alunos

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

Escritor
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Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

Atividade
Concelhia do
Desporto

- Interação entre os
alunos do concelho.

Dia da Criança

- Promover o convívio
com outras escolas;
-Relembrar os direitos
e deveres das crianças.

Mercado
Quinhentista

- Promover o convívio
com a comunidade;
- Contribuir para a
aquisição de materiais
necessários à escola;
- Integrar e valorizar
elementos do
património histórico
português;
- Recriar vivências
coletivas dos
primórdios da ilha.

Semana
Regional das
Artes

- Promover o convívio
com outras escolas;
- Incentivar nos alunos
o gosto pelas artes.

maio/junho

Destinatário
Alunos

junho

Alunos

junho

Comunidade
educativa

junho

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Transporte
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

Comunidade
educativa
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade
Prevenção
Rodoviária

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

Destinatário

- Sensibilizar para as
regras e as normas da
via pública;
- Promover o respeito
mútuo.

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
Educativa

Educação para
a Segurança e
Prevenção de
Riscos

- Sensibilizar e alertar a
comunidade educativa
para a melhor forma
de evacuação do
edifício da Escola
durante uma situação
de perigo.

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
Educativa

Eco Escolas

- Promover a utilização
de materiais de
desperdício;
- Sensibilizar para a
política dos 4R’s

Ao longo do ano
letivo

Alunos

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Sinais de trânsito
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade
Baú de Leitura

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
- Promover hábitos de leitura
e escrita;
- Desenvolver a cultura
literária.

Ao longo do ano
letivo

Destinatário
Alunos

Ler com Amor

- Motivar para a leitura;
- Aperfeiçoar as competências
de interpretação e
compreensão de textos
literários;
- Valorizar os diferentes tipos
de leitura.

Ao longo do ano
letivo

Alunos

Educamedia

- Promover a inclusão social e
o exercício da cidadania;
- Melhorar a qualidade do
ensino nas escolas;
- Introduzir novos métodos
pedagógicos na sala de aula;
- Promover novas técnicas de
ensino e formas alternativas
de aprendizagem ativa.

Ao longo do ano
letivo

Alunos

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outros

Pessoal
Docente
Pessoal não
Docente
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos projetos
do Plano Anual de
Atividades

Atividade

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

Destinatário

Recursos
Materiais
Humanos
Pessoal

Carta de
convivialidade

Ao longo do ano
letivo

Discentes

Docente
Pessoal não
Docente

Jornalinho
Escolar
“Algazarra”

- Divulgar as atividades
realizadas na escola à
Comunidade Escolar;
- Motivar os alunos para a
participação em diferentes
atividades;
- Incentivar o trabalho de
grupo.

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
educativa

-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outros
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e
nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos
pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Colaborar na
dinamização de
80% dos
projetos do
Plano Anual de
Atividades

Atividade
Passeio Escolar

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização
-Proporcionar o convívio
entre a comunidade Escolar.

Festa de
encerramento
do ano letivo
/ano escolar

- Proporcionar atividades
lúdicas e recreativas no
encerramento do ano letivo;
- Promover o convívio entre
toda a comunidade educativa.
- Divulgar atividades
desenvolvidas no decurso do
ano letivo

Festa de
finalistas

-Promover a tradição
académica e o convívio

junho

junho/julho

junho

Destinatário
Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa

Recursos
Materiais
Humanos
-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Transporte
-Outros

Pessoal Docente
Pessoal

não

Docente

Comunidade
Educativa
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Projeto

PEE 4

Objetivo

Envolver a
comunidad
e nas
aprendizag
ens,
vivências e
nos
projetos
desenvolvi
dos pela
escola

Formas de
organização
(metas)
Promover a
participação dos
alunos em pelo
menos, um
evento criativo
a apresentar à
comunidade
local

Em cada ano
escolar realizar
uma visita de
estudo

Em cada ano
escolar
incentivar a
participação de
50% dos pais
em atividades
promovidas
pela escola

Atividade

-Épocas festivas
(festa de Natal,
Dia da mãe, Dia
do pai, …)

Visitas de
estudo

-Ações de
sensibilização
-Apresentação
de histórias
-Convívios

Programação das atividades
Finalidade
Calendarização

-Apresentar à comunidade
local as actividades
dinamizadas pela
creche/prés/1.º ciclo

-Tomar conhecimento do
património regional
-Aprofundar e consolidar
conhecimentos históricos e
didáticos
-Conhecer personalidades do
meio envolvente
-Promover relações entre a
comunidade e a escola
-Sensibilizar os pais para a
importância do
acompanhamento na
educação dos seus educandos
-Promover a interação entre a
escolar e a família

Ao longo do ano

Recursos
Materiais
Humanos

Destinatário

Comunidade
educativa

Ao longo do ano

-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outro
-Autocarro
-Livros
-Material
audiovisual
-Outro

Pessoal

-Material
audiovisual
-Materiais
reutilizáveis
-Tintas
-Tecidos
-Materiais
manipuláveis
-Livros
-Outro

Pessoal

Docente
Pessoal

não

Docente

Pessoal
Docente
Pessoal

não

Docente

Alunos

Ao longo do ano

Comunidade
educativa

Docente
Pessoal

não

Docente
Preletores

Nota: A Diretora estará presente em todos os projetos, ajudando na dinamização e operacionalização dos mesmos.
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