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“ Os dias prósperos não vêm por acaso.
Nascem de muita fadiga e muito intervalo de
desalento.”
Camilo Castelo Branco
1825-1890
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Nota Introdutória
O Plano Anual de Atividades (PAA) da Escola Camilo Castelo Branco (ECCB)
para o ano letivo de 2020/2021 é um dos instrumentos de operacionalização do
Projeto Educativo (PE) e está subordinado aos objetivos estratégicos definidos
no mesmo. Nele constam as diversas atividades e projetos a desenvolver ao
longo do ano letivo, reflexo da dinâmica da escola, construído a partir dos
contributos dos diversos departamentos e serviços da escola. É um documento
aberto, em construção, onde serão adicionadas as novas propostas que forem
surgindo ao longo do ano letivo.
No início deste ano letivo a ECCB optou por rentabilizar os modelos já existentes
na escola para o lançamento das atividades e sua avaliação. No segundo
período irá rentabilizar as potencialidades do INOVAR PAA para estruturar
melhor toda a dinâmica deste documento e sua agilização. Assim, a inscrição de
propostas no PAA foi feita num modelo de planificação da atividade a preencher
pelos docentes/técnicos proponentes.
O conjunto destas propostas inscritas constitui o documento do PAA, a ser
aprovado pelo Conselho Pedagógico (CP), que depois será divulgado na página
da escola.
Quaisquer outras iniciativas que em qualquer momento do ano letivo venham a
ser propostas deverão ser inscritas através do preenchimento da ficha de
planificação.

Após

a

concretização/implementação

da

iniciativa,

o

educador/professor/técnico proponente ou o(s) dinamizador(s) da mesma farão
a sua avaliação através do preenchimento da ficha de avaliação.
Conclui-se referindo que através do desenvolvimento das atividades previstas,
pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, elevando os seus níveis
de interesse e assiduidade, recorrendo à sua participação, criatividade,
autonomia e responsabilidade. Assim, laços de identidade coletiva, hábitos de
trabalho, de pesquisa e de entreajuda serão, não o duvidamos, os alicerces
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constantes destas atividades, que singularmente, são a face visível da dinâmica
da escola.
Desta feita, o PAA já se assumiu de forma inegável como um documento
empreendedor, arrojado até, cujos objetivos primeiros passam por informar,
clarificar e registar todo o trabalho realizado no âmbito das atividades, projetos
e clubes desta escola, tendo como foco principal, mas não único, a constante
melhoria do processo de ensino/aprendizagem, apelando à participação de toda
a Comunidade Educativa.

1. Linhas Orientadoras do PAA
O PAA da ECCB, como um dos instrumentos de operacionalização do Projeto
Educativo (PE), está subordinado às prioridades e objetivos definidos no mesmo.
As prioridades educativas estabelecidas no PE, tidas em consideração para a
construção do PAA são as seguintes:
-

alcançar o reconhecimento da comunidade enquanto parceiro
estratégico;

-

promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem;

-

fomentar o rigor e o profissionalismo dos docentes e não docentes;

-

dotar a ECCB de infraestruturas adequadas ao cumprimento dos
requisitos legais para o funcionamento;

-

desenvolver projetos que promovam uma cidadania participada no
âmbito da educação para a saúde, promoção da leitura, do
desporto e das mais variadas formas de cultura.

Os objetivos a desenvolver no PAA enquadram-se nos 5 eixos principais do
plano estratégico do PE, pretendendo-se trabalhar em particular os seguintes
objetivos estratégicos:
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A. Alcançar o reconhecimento da comunidade enquanto parceiro
estratégico
1. Aprofundar a ligação da ECCB com a comunidade.
2. Melhorar a divulgação das atividades promovidas na/pela ECCB.
3. Estabelecer parcerias e protocolos que contribuam para a partilha
de saberes.
4. Implementar um sistema de autoavaliação da Instituição.
B. Promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem
1. Estabelecer condições motivantes para a aprendizagem e para o
ensino.
2. Reconhecer o valor, o mérito e a excelência da comunidade
escolar.
3. Melhorar o comportamento e o sentido de responsabilidade do
aluno.
4. Promover o acompanhamento escolar do aluno por parte do
encarregado de educação.
5. Melhorar os resultados escolares.
C. Fomentar o rigor e o profissionalismo dos docentes
1. Dotar a ECCB de metodologias internas de autoavaliação.
2. Implementar metodologias estruturadas de supervisão e avaliação
docente.
3.

Promover a atualização e a qualificação docente.

4. Otimizar o funcionamento dos diferentes órgãos e das estruturas
intermédias.
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D. Dotar a ECCB de infraestruturas adequadas ao cumprimento dos
requisitos legais para o funcionamento
1. Melhorar os espaços exteriores da escola.
2. Adequar as salas específicas às necessidades.
3. Promover a utilização da Biblioteca Escolar enquanto recurso para
o sucesso educativo.
E. Desenvolver projetos que promovam uma cidadania ativa e
participada e o reconhecimento do bem-estar físico e emocional
1. Elaborar o Projeto de Educação para a Saúde.
2. Dinamizar o Desporto Escolar.
Para além deste enquadramento nos objetivos estratégicos preconizados no PE,
as atividades permitem:
- potenciar as expressões artísticas;
- fomentar uma educação para a sustentabilidade, para hábitos de vida
saudável e para a preservação da nossa herança histórica e cultural;
- valorizar transversalmente a Língua Portuguesa e as tecnologias de
informação.

As atividades propostas e que constam no presente documento, são
apresentadas por período, organizadas, tanto quanto possível, por ordem
cronológica e ao longo do ano letivo (projetos), considerando-se como término
do primeiro período o dia 19 de dezembro, o do segundo período, o dia 20 de
março e o do terceiro período o dia 30 de junho, altura em que decorrerá a
avaliação do PAA.
Em cada período, as propostas foram subdivididas em 2 tipologias principais:
atividades/ações e visitas de estudo, dentro de cada categoria, elas serão
apresentadas por ordem cronológica. Ao longo do ano letivo, decorrem os
projetos, subdivididos em projetos específicos, transversais e de âmbito nacional
ou

internacional,

ou

programas,

de

acordo

com

a
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e

interdisciplinaridade, com atividades previstas para todo o ano letivo,
salientando-se a particularidade de neste primeiro período, algumas delas serem
realizadas no regime de ensino à distância.
Deste documento constam todas as propostas inscritas pelos proponentes.
Estas propostas surgem descritas de uma forma simplificada, procurando-se ter
um documento (PAA) sucinto e de fácil consulta.
A equipa do Conselho Pedagógico, responsável pela elaboração do PAA, fará,
no final de cada período, em Conselho Pedagógico, a sua avaliação, tendo em
conta as avaliações das atividades enviadas pelos departamentos, assim como,
no final do ano letivo, será feita a avaliação global deste Plano Anual de
Atividades.
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2. Propostas a desenvolver ao longo do 1.º Período
Segue-se uma descrição sucinta de cada uma das tipologias principais de cada
uma das propostas (atividades/ações, projetos específicos e visitas de estudo)
a serem implementadas durante o 1.º Período.

2.1. Atividades/ações
Atividades/ações são iniciativas conjunturais, isoladas, desenvolvidas num
período de tempo pré-estabelecido.
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Plano Anual de Atividades ECCB - 1.º Período

Mês: outubro

Dia/mês

Identificação da
atividade

Objetivos do
PE

Local

Público alvo

29 set

Dia Mundial do Coração

01,02,05,07

ECCB

01 out

02,07

Átrio da ECCB

02 out

Dia Mundial da Música
concerto
Dia do Sorriso

05

online

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa
Alunos da ECCB

04 out

Dia Mundial do Animal

05,07

online

05 out

Implantação da República:
Símbolos- bandeira e hino;
puzzle; narrativa visual do hino

02,05,06,07,08

Salas de aula
Átrio da ECCB
BE

08 out

Dia Mundial da Visão

02,05

online

10 out

Dia Mundial da Saúde
Mental- Palestra
Dia Mundial da Lavagem das
Mãos
Dia Mundial da Alimentação:
inquérito; quadro informativo;
alimentação ontem e hoje

01,02,05,07

Auditório

01,02,05,07

online

01,02,05,06,07,08

Salas de aula

Comunidade
Educativa

02,05

BE

01,02,05,06,07,08

Átrio da ECCB
BE

BE; Pré-Escolar;
1.º,2.º ciclo
Comunidade
Educativa

15 out
16 out

26 out
30 out

Dia da Biblioteca Escolar:
sessões de leitura e filmes
Comemoração do Hallowen:
Desenhos e pinturas; quadro
informativo; concurso de
abóboras

Custos

Dinamizadores
PES
DE

Sem custos

DCSH

Educadoras;
crianças e EE
Comunidade
Educativa

Sem custos

Pré-Escolar

Alunos e
docentes
Comunidade
Educativa
Alunos ECCB

Sem custos

DCSH

Sem custos

EMAEI
PES
DCSH

DCSH
1.º CEB
BE
DEXP
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Plano Anual de Atividades ECCB - 1.º Período
Dia/mês

Identificação
atividade

05 nov

Dia Mundial do Cinema
(curta metragem);
Visualização de um filme
na biblioteca
Independência
de
Angola: hino, exposição
sobre
os
símbolos
nacionais, vídeo sobre a
Fortaleza de São Miguel e
história, narrativa visual do
hino, Poemas de Agostinho
Neto
Magusto

01, 02, 05, 09

ECCB
BE

Comunidade
Educativa

DCSH
PNL

01, 02, 03, 05, 06,
09

Salas de aula;
átrio, sala do ATL
pré, BE

Comunidade
Educativa

DCSH
Pré-escolar
1.º CEB
BE
DEXP
DMCEI
DCSH

01, 05, 08

Pátios/ refeitório

1.ºCEB

S. Martinho:
(partilhas entre grupos do
Pré-escolar)
Dia Mundial da Ciência:
realização de atividades
experimentais
Dia
Nacional
de
Linguagem
gestual:
quadro Informativo
Dia
Mundial
da
Criatividade: Concurso de
Criatividade
Dia Internacional dos
Direitos das Crianças:
atividades na BE

01, 02, 06

Salas
atividades

02, 05

Salas de aulas

Docentes
e
alunos 1.ºCEB
Crianças
e
adultos do Préescolar
Alunos da ECCB

05, 07

BE

Comunidade
Educativa

BE

02,05

Átrio da escola

Comunidade
Educativa

DEXP

05, 07

BE

Comunidade
Educativa

BE

09 a 13 nov

11 nov
12 nov
12 a 15 nov
13 nov
16 nov
20 nov

da Objetivos do Local
PE

Mês: novembro

Público alvo

de

Custos

Não tem custos

Dinamizadores

Pré-Escolar
DMCEI
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Plano Anual de Atividades ECCB - 1.º Período
Dia/mês

Identificação
atividade

01 dez

Dia Mundial da Luta
contra a Sida: sessão
de sensibilização
Dia Internacional da
pessoa portadora de
Deficiência:
uma
história de vida relatada
na primeira pessoa;
Vídeo de sensibilização
Natal: exposição de
trabalhos feitos pelos
alunos
Torneio Desportivo de
Futsal
Visita de estudo ao
Museu de História
Natural
Festa de Final de
Período

03/04 dez

03 a 18 dez
09 a 11 dez
dez
dez

da Objetivos do PE

Mês: dezembro

Local

Público alvo

05

Salas de aula/
auditório

Alunos
3.ºCEB

01, 02, 03, 05

BE/Auditório
Campo de jogos/
entrada
da
escola

Comunidade
Educativa

BE/CAA
Alunos
DEXP

01,02,03,05,06,07,08

BE/Átrio
Escola

Comunidade
Educativa

BE; todos

02,05

Campo de jogos

Comunidade
Educativa

01, 03, 05

Museu
de
História Natural

Alunos ECCB

Alunos do 2.º e 3.º
CEB
DEXP
DMCEI

01,02,05,06,07,08

Campo de jogos

Comunidade
Educativa

da

do

Custos

Dinamizadores
DCSH

Todos
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3. Propostas a desenvolver ao longo do 2.º Período
Segue-se uma descrição sucinta de cada uma das tipologias principais de cada uma das propostas (atividades/ações,
projetos específicos e visitas de estudo) a serem implementadas durante o 2.º Período.

Plano Anual de Atividades ECCB - 2.º Período
Dia/mês

30 jan

A definir

Identificação
atividade

da Objetivos
PE

Cidadania - Dia Escolar
da Não Violência e Paz:
Filme sobre o tema e
construção de um painel
com postais alusivos ao
tema.
Palestra dinamizada pela
polícia sobre o tema.

01,02,05,06,07

Dia Internacional do
Obrigado (atividade a
definir)

01,05,06,07

do Local

Mês: janeiro

Público alvo

Pré-Escolar

Custos

Dinamizadores

Sem custos

Pré-Escolar

Comunidade
Educativa
Auditório
Biblioteca

PES
Comunidade
Educativa

BE
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Plano Anual de Atividades ECCB - 2.º Período

Mês: fevereiro

Dia/mês

Identificação da atividade

Objetivos
do PE

Local

Público alvo

02 fev

La Chandeleur:
venda de crepes

01,02,05,06,
07,08
05

Bar/ alpendre do
refeitório
Biblioteca

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa

DL

04 fev

Dia do Início da Luta Armada em
Angola (04 fev)
Painel decorado com trabalhos dos
alunos: Vamos ler, desenhar e pintar.

Custos

Dinamizadores

BE
Outros ciclos

07 fev

Dia da Internet Segura: Abertura da sala
à Comunidade Educativa; sessões
informativas sobre segurança na Internet;
Realização
de
jogos
didáticos/pedagógicos sobre segurança
de informação.

02, 05

Sala de TIC

Alunos da ECCB

DMCEI

10 a 15 fev

Dia dos Namorados- Valentine’s Day
La Saint Valentin
Poço do Amor;

01,02,05,06,
07

Sala de aulas/ átrio
da escola

Comunidade
Educativa

DL

Dia de S. Valentim

PES
Biblioteca

Painel com trabalhos dos alunos sobre o
tema;

01, 05,06,07
Auditório/
da ECCB

Palestra dinamizada por sexóloga;
Dinamização de semanas temáticas
sobre os afetos;
Palestra sobre a igualdade de género.
12 fev

Comunidade
Educativa
BE
PES

Desfile de Carnaval
Realização de máscaras decorativas

16 fev

espaço

01,02,03,05,
06,07,08

Condomínio Jardim
de Rosas
Biblioteca

50.000 Kz
Comunidade
Educativa

Pré-Escolar
1.ºCEB
Polícia
BE
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Plano Anual de Atividades ECCB - 2.º Período
Dia/mês

Identificação da atividade

05 mar

Carnaval: concurso de máscaras

08 mar

Dia Internacional da mulher: afixação de
poemas sobre as mulheres, cada aluno
elege a sua mulher preferida.
Dia do Pi: visionamento de um filme;
determinação do número Pi através de
experiências práticas e curiosidades.
Dia do Patrono:
Semana cultural;
Feira do livro;
Sessão de autógrafos com autor angolano;
Atividades de leitura;
Exposição de trabalhos;
Ilustração de textos de Camilo Castelo
Branco;
Inauguração de mural alusivo a Camilo
Castelo Branco; Peddy Paper;
Exposição de trabalhos sobre 5 autores”
Cinco dias, cinco autores”;
Concurso: quem escreveu, quem disse?;
Painel com fotografias retratando a vida de
Camilo castelo Branco.

01,02,03,04
,05,06,07,0
8,09
02

Dia do Pai:

01,02,03,04
,05,06,07,0
8,09

14 mar

15 a 19 mar

19 mar

Elaboração de postais para o dia do pai.

Objetivo
s do PE

01,02,03,05
,06,07,08,0
9

Mês: março

Local

Público alvo

Sala
de
aula/
recinto escolar
Biblioteca

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa

Sala de aula

Professores e
alunos do 2.º e
3.º ciclo

Salas de aula
Átrio da escola
Biblioteca
Auditório
Recinto escolar

Biblioteca

Comunidade
Educativa

Comunidade
Educativa

Custos

Dinamizadores
DEXP e alunos
BE
Outros ciclos a convite
da BE
DMCEI

100.000
Kz

Todos os ciclos

BE
Outros ciclos a convite
da BE
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21 mar

22 a 26 mar

Data
definir

a

Dia Mundial da poesia e dia
Internacional da Árvore:
Leitura e mostra de poemas, desenhos,
pinturas e jogos.
Semana da leitura:
Histórias na biblioteca;
Convidar a escritora Sandy Batista a vir
conversar com as crianças; venda de livros
da escritora.
Torneio de Basquetebol

01,02,03,04
,05,06,07,0
8,09

Biblioteca

Comunidade
Educativa

01,02,05,06

Biblioteca/ sala de
ATL

Comunidade
Educativa

02,05

Campo de jogos

Comunidade
Educativa

BE
Outros ciclos a convite
da BE
20.000 Kz

Pré-Escolar

Alunos
DEXP
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4. Propostas a desenvolver ao longo do 3.º Período
Segue-se uma descrição sucinta de cada uma das tipologias principais de cada uma das propostas (atividades/ações,
projetos específicos e visitas de estudo) a serem implementadas durante o 3.º Período.

Plano Anual de Atividades ECCB - 3.º Período

Mês: abril

Dia/mês

Identificação da atividade

Objetivos
do PE

Local

Público alvo

02 abr

Dia Internacional do Livro Infantil:
Hora do conto e ilustração com um
autor convidado
Dia do desenhador: Conhecer
Leonado da Vinci
Dia Mundial do Planeta: Inauguração
da horta vertical
Dia Nacional da Educação dos Surdos:
À Conversa com...
Dia da Liberdade:
Quadro
informativo
sobre
os
significados dos símbolos de Portugal;
Exposição de trabalhos alusivos ao
tema;
Conhecer os símbolos nacionais
portugueses.

03,05

Biblioteca

Comunidade
Educativa

BE

02,05

Biblioteca

BE

02,05

Sala de aula

Comunidade
Educativa
Alunos

03,05,08,09

Biblioteca ou
Auditório
Biblioteca

Comunidade
Educativa

BE
CAA
BE

15 abr
23 abr
23 abr
23 a 25 abr

29 abr

Dia Mundial da Dança:
Mega aula de dança zumba.

Átrio
escola

da

Dinamizadores

DMCEI

Não
tem
custos

Salas de aula
01, 02,05

Custos

DCSH
Comunidade
Educativa

Pré-Escolar
1.ºCEB

02,05

Pré-Escolar
Campo

Comunidade
educativa

PES
DEXP
Alunos do 2.º ciclo e 7.º
ano
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Plano Anual de Atividades ECCB - 3.º Período
Dia/mês
05 mai

09 mai
10 a 17 mai

25 mai

Identificação da atividade

Objetivos do
PE

Local

Público alvo

Dia da CPLP:
Mesa redonda com 9.ºano; Audição
de canções dos diferentes países;
Construção da Rosa dos Ventos;
Atividades diversas sobre os países.

01, 02, 05

Dia da Mãe:
Criação de postais dedicados às
mães.
Dia Internacional da Família:
Escola aberta às famílias; atividades
diversas com as famílias; encontro
do Neo-Realismo com a família na
pessoa de Almada Negreiros.

02,05

Biblioteca

01,02,03,05,
06,07,
08,09

Pré-Escolar

Dia de África:
Costumes e tradições de África,
pesquisar e conhecer;
Bibliosabores: conhecer os sabores
africanos.

Mês: maio

Salas de aula

Custos

Comunidade
Edicativa

Dinamizadores
DL
DCSH

Átrio da escola
1.ª CEB
Biblioteca

dos

Biblioteca
Salas de aula
01,02,05,08

Não tem

Salas de aula
Casas
alunos

Biblioteca

BE
BE

Comunidade
Educativa

Pré-Escolar
1.ºCEB

Comunidade
Educativa

BE

1.ºCEB

1.ºCEB

Comunidade
educativa

BE
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Plano Anual de Atividades ECCB - 3.º Período

Mês:junho

Dia/mês

Identificação da atividade Objetivos do PE

Local

Público alvo

01 jun

Dia Mundial da Criança:
Ida ao cinema;
Jogos tradicionais portugueses e
angolanos

Cinema
no
shopping
Kilamba
ou
Belas;
Recinto
exterior
da
ECCB
Sala de aula

Crianças do Préescolar

Alunos da ECCB

DMCEI
DCSH

05 jun
10 jun

16 jun
Data
definir

a

01,02,03,05,06,07

Custos

Dinamizadores
Pré-Escolar
Shopping Kilamba ou
Belas

1.º CEB
1.º CEB

Dia Mundial do Ambiente:
Sensibilização para a temática
dos 5 R’s
Dia de Portugal, de Camões e
das
Comunidades
Portuguesas:
Declamação de poemas de
Camões:
Entoação do Hino Nacional
português;
Jogos tradicionais no exterior;
Quadro informativo sobre a
comemoração;
O que as árvores nos contam frases alusivas ao 10 de junho.

02,05
01,02,05,06,07,08,09

Frente
da
ECCB
Edifício do Préescolar
Espaço exterior
da ECCB
Salas de aula

Comunidade
Educativa

DL
DCSH
Pré-Escolar
1.ºCEB
BE

Dia da Criança Africana:
Atividades na biblioteca
Festa de final de ano letivo:
Atividades diversas

01,02,03,05

Biblioteca

BE

01,02,05,06,07,08

Campode
futebol

Comunidade
Educativa
Comunidade
educativa

Todos
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5. Projetos/ Programas e Clubes
Iniciativas a desenvolver ao longo do ano letivo
Proponente
ECCBrevista

Equipa

Projeto
da

Público alvo

Data

Local

Revista Digital – Janela para o
Mundo

Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

ECCB

Pré-Escolar

Responsabilidade +

Ao longo do ano

ECCB

Pré-Escolar

À descoberta das Ciências

Ao longo do ano

ECCB

ECCB/ Pré-Escolar;
1.º, 2.º e 3.º ano
ECCB

Great Math

Ao longo do ano

ECCB

Ao longo do ano

ECCB

BE/ Todos

Plano Nacional de Leitura

Ao longo do ano

ECCB/BE

Departamento
de
Educação Física
Departamento
de
Ciências Sociais e
Humanas
ECCB/PES

Desporto Escolar

Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa
Comunidade
Educativa
Alunos do 1.º e 2.º
Ciclos
Comunidade
Educativa
Alunos do 2.º e 3.º
Ciclos
Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

ECCB

Ao longo do ano

ECCB

Ao longo do ano

ECCB

Departamento
de
Matemática/ Ciências
e Informática
Departamento de
Expressões
Departamento de
Matemática/
Ciências e
Informática

Supertmatik

Comunidade
Educativa
Alunos do 2.º e 3.º
ciclos

Ao longo do ano

ECCB

Música no Mundo

Alunos do 3.º ciclo

Ao longo do ano

ECCB

Projeto Ciência Viva parceria com
o Agrupamento de Escolas
António Aleixo de Portimão

Comunidade
Educativa

Robótica

Plano Nacional de Cinema
Educação para a Saúde

Ao longo do ano

Custos

ECCB
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5.1. Projetos/ Clubes Específicos da ECCB
Revista Digital
Janela para o Mundo é o nome da revista quinzenal da ECCB. Esta revista foi criada
com o objetivo de se fomentar na Comunidade Educativa a leitura e escrita em
português, assim como ser o espelho do trabalho que se desenvolve na escola, ao
longo do ano letivo. É uma ferramenta de articulação entre pares e de
desenvolvimento das competências sociais e cognitivas dos alunos.
Esta revista sairá quinzenalmente, com o envolvimento de todos os ciclos. Será
avaliada em documento próprio.

Projeto Responsabilidade+
O trabalho a realizar neste projeto, constitui uma oportunidade de desenvolvimento de
competências, de responsabilidades e de envolvimento e ação sobre o mundo em
que vivemos,

sendo uma excelente ocasião para a abordagem de questões

relacionadas com a prevenção e atuação nas questões ambientais, desenvolvimento
da cidadania e sustentabilidade. Com a implementação do Projeto Responsabilidade
+ no Pré- Escolar, mas que será transversal a todos os ciclos, pretendemos que os
alunos vivenciem todas as ações planeadas, as interiorizem e as sintam como
contributos para a construção de um mundo melhor. Os objetivos, planificação e
avaliação deste projeto estão detalhados no seu documento próprio.

Projeto à Descoberta das Ciências
As ciências estão sempre presentes no nosso dia-a-dia e, cada vez mais,
necessitamos dos conhecimentos científicos para progredirmos e sobrevivermos de
acordo com as mudanças frequentes. O processo de aprendizagem das ciências deve
preparar os alunos para uma atitude positiva em relação às mudanças e de forma
reflexiva levá-los a pensar, sentir e agir a favor da vida, de modo a descobrir o seu
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mundo, bem como conhecê-lo para saber valorizar o ambiente que o cerca,
capacitando-o a tomar as decisões mais acertadas para com os semelhantes, para
com a natureza, serem futuros cidadãos capazes de lidar, de forma eficaz, com os
desafios e as necessidades da sociedade atual.
Assim, as atividades propostas no Projeto “À Descoberta das Ciências”, estão
estruturadas tendo em conta a realização de experiências, descobertas e ações que
decorrem de situações do quotidiano dos alunos. Os desafios colocados incentivam a
experimentação e a pesquisa, sem esquecer o carácter lúdico de que se revestem as
aprendizagens na escola. É um projeto transversal a todos os ciclos e constituirá uma
articulação com o projeto Ciência Viva.
Os objetivos, planificação e avaliação deste projeto estão detalhados no seu
documento próprio.

Projeto Great Math
Com este projeto, vamos iniciar o terceiro ano da implementação de uma ação na área
da matemática com suporte no método de Singapura, que tem como objetivo ajudar a
que a matemática tenha um espaço de trabalho próprio, inovador e com desafios do
dia-a-dia da criança. Esse espaço deve ser ocupado com atividades desafiadoras que,
num tom lúdico e com apelo à utilização de muitos materiais (estruturados e não
estruturados), estimulem o desenvolvimento de competências matemáticas ajudando
a criança na sua caminhada para a primeira dezena.
A abordagem do Método Singapura passa por estimular as crianças a aprender e
dominar conceitos matemáticos chave. Aposta-se numa aprendizagem com maior
profundidade dos conteúdos selecionados. Explanamos de forma breve os principais
pilares que caracterizam o Método de Singapura. Em primeiro lugar, destaca-se o
extremo cuidado com a passagem do concreto para o abstrato. O processo de
aprendizagem deve processar-se em três etapas: Concreto (as crianças participam
em atividades usando objetos concretos, quer sejam materiais estruturados ou não
estruturados); Pictórico (as crianças trabalham representações pictóricas de
conceitos matemáticos – por exemplo, utilizam tracinhos ou pontinhos); Abstrato (as
crianças resolvem problemas matemáticos de forma abstrata, usando numerais e
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outros símbolos). Há também um extremo cuidado em não saltar etapas. Os novos
conceitos matemáticos são introduzidos, partindo de conceitos que já foram
trabalhados à exaustão e que a criança domina. Esta progressão em espiral permite
também uma revisão de conceitos matemáticos importantes, enquanto se promove a
expansão dessas bases. Outro aspeto crucial passa por estimular a prática da
oralidade. As crianças são chamadas a verbalizar o seu raciocínio, a usar frases
completas, com sujeito e predicado, e a alargar o vocabulário que têm à sua
disposição. Uma última palavra para o treino motor (a criança é convidada a traçar no
ar, a contornar objetos com o indicador e, posteriormente, com um lápis) e para um
convite à capacidade de a criança monitorizar o seu próprio pensamento, a ter
consciência das estratégias que pode usar e a repensar sobre os processos de
pensamento individual.
Os objetivos, planificação e avaliação deste projeto estão detalhados no seu
documento próprio.

Robótica
A Robótica tem como objetivos ajudar os alunos a reutilizar componentes eletrónicos,
criar e construir robôs, programar computadores e microcontroladores e também
participar em competições que sejam possíveis no país.
Pretende também dar aos alunos ferramentas de trabalho como pesquisar, construir,
executar, estimular e motivar na área da robótica. É importante também, o clube
divulgar na Comunidade Educativa os seus resultados e ser um agente motivador e
sensibilizador, para todos, nas áreas de programação e robótica como área
transversal e área a ser incluída nos currículos escolares. Os objetivos, planificação e
avaliação deste projeto estão detalhados no seu documento próprio.

Música no Mundo
A Música no Mundo é um projeto que surgiu com a finalidade de integrar os alunos do
3.º Ciclo nas atividades comuns, desenvolvidas pela Escola. Ao longo dos anos os
alunos do 3.º Ciclo sempre se mostraram renitentes em participar de forma ativa nas
festas e/ou comemorações realizadas. Com este projeto pretende-se que os alunos
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se tornem cidadãos mais participativas e mais preocupados com toda a comunidade
envolvente. Pretende-se também inspirar e conectar os alunos ao mundo através da
música, porque a música tem o poder de romper fronteiras, superar distâncias e unir
os povos. Os objetivos, planificação e avaliação deste projeto estão detalhados no
seu documento próprio.

5.2. Programas
5.2.1. Biblioteca Escolar- Plano Nacional de Leitura
A Biblioteca Escolar (BE) é um serviço integrante da ECCB, de caráter informativo, de
referência e de divulgação de informação, promoção da leitura e das literacias de
informação. Integra-se na rede das Bibliotecas Escolares Portuguesas.
O Plano Anual de Atividades da BE, inserido no Plano Anual de Atividades da ECCB,
define os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades, os
intervenientes, a calendarização, dos recursos necessários à sua execução e a
previsão orçamental. Os objetivos que a BE pretende alcançar para este ano letivo
inserem-se no plano estratégico de ação do Projeto Educativo. O modelo de
planificação e avaliação será idêntico ao das outras atividades e ações. As atividades
encontram-se detalhadas no PAA

5.2.2. Desporto Escolar/ Projetos Desportivos
O Desporto escolar tem como objetivo proporcionar aos alunos da ECCB situações
de prática regular de modalidades desportivas do seu interesse, assegurando-lhes a
organização/ participação em atividades competitivas.
Tem também o objetivo de estimular a prática da atividade física e de formação
desportiva como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida
saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa.
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Face aos constrangimentos impostos pelas leis de Angola, no presente momento, não
haverá forma de se realizarem as atividades do Desporto Escolar. Logo que se
ultrapasse esta fase serão implementadas as atividades.

5.2.3. Programa Educação para a Saúde
O programa visa abordar as áreas da saúde mental e prevenção da violência,
comportamentos aditivos e dependência, educação alimentar, afetos e educação para
a sexualidade, atividade física e outras áreas que venham a ser identificadas como
pertinentes para os alunos e suas famílias.
O modelo de planificação e avaliação será idêntico ao das outras atividades e ações.
As atividades encontram-se detalhadas no PAA.

5.2.4. Plano Nacional de Cinema (PNC)
O Plano Nacional de Cinema está previsto como um programa de literacia para o
cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais junto do público escolar,
garantindo

instrumentos

essenciais

e

leitura

e

interpretação

de

obras

cinematográficas junto dos alunos das escolas abrangidas pelo programa.
O PNC tem como objetivo principal fazer chegar a linguagem cinematográfica ao
maior número possível de jovens de forma a criar a ponte entre a atualidade e a
herança que o cinema tem deixado ao longo da sua vida e que assume uma influência
inegável no desenvolvimento de qualquer sociedade.
Este plano propõe-se promover a literacia na leitura e interpretação de imagens em
movimento, por oposição à infindável produção de conteúdos com que somos
confrontados diariamente, nos produtos criados pelos media e publicidade. Em
simultâneo propõe-se aprofundar, junto de alunos e professores, a capacidade de
interpretação de alguns filmes da nossa cultura e refletir sobre a sua contribuição para
o nosso desenvolvimento cultural, social e pessoal.
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O modelo de planificação e avaliação será idêntico ao das outras atividades e ações.
As atividades encontram-se detalhadas no PAA.

6. Outras intervenções
6.1. Centro de Apoio ao Aluno
O Centro de Apoio ao aluno é um espaço destinado ao desenvolvimento de
competências sociais, promoção de uma cidadania ativa, ajuda nas dificuldades
sentidas e de sensibilização para o futuro.
Assim, nos diferentes projetos que se desenvolvem procura-se, junto da Comunidade
Educativa, formar para os valores de solidariedade, voluntariado, união, partilha,
respeito pela diferença, entre outros, de modo a formar cidadãos responsáveis,
intervenientes e criativos.
As atividades propostas pelo CAA encontram-se detalhadas no PAA da ECCB.

6.2. Serviço de Psicologia e Orientação

O SPO é uma unidade especializada dirigida a toda a Comunidade educativa com
uma equipa própria constituída por 2 psicólogas e 2 professoras de Educação
Especial. Tem atribuições funcionais nos domínios de orientação escolar, do apoio ao
desenvolvimento

do

sistema

de

relações

da

Comunidade

Escolar

e

do

apoio/aconselhamento psicopedagógico a alunos e docentes e não docentes.
A especificação das atividades a desenvolver pelo SPO, no presente ano letivo,
encontram-se no PAA da ECCB.
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6.3. Especificidades da ECCB
Componente de apoio à família – Atividades de Tempos
Livres (ATL)
O ATL desenvolve atividades de natureza lúdica e educativa e podem funcionar em
espaço específico, fora do contexto da escola. A hora de abertura e encerramento são
variáveis consoante o apoio que for necessário dar às famílias.
Existe sempre um leque de atividades variadas nas quais os alunos se podem
inscrever.
Devido ao momento atual de pandemia e segundo as leis de Angola, o ATL não
poderá funcionar de momento. Logo que exista alteração a esta situação iniciar-se-ão
as atividades deste ano letivo.

7. Atividades de Natureza Organizativa
Atividades de lançamento do ano letivo:
1. Atividades de receção aos docentes
No dia 1 de setembro iniciámos o ano letivo 2020/2021 com a Reunião Geral de
Professores. Em virtude da situação que vivemos e do facto de não podermos estar
todos reunidos presencialmente, procedemos à realização de diversas reuniões
durante o dia:
•

9H00 – Reunião presencial com todos os docentes que se encontram
em Angola, no Auditório da Escola

•

12H00 – Reunião via ZOOM com os elementos que compõem os Centro
de Apoio à Aprendizagem;

•

14h00 - Reunião via ZOOM com os elementos do Departamento da
Educação Pré-Escolar;
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•

15h00 - Reunião via ZOOM com os elementos do Departamento do 1.º
Ciclo;

•

16h00 - Reunião via ZOOM com os elementos do Departamento de
Expressões;

•

17h00 - Reunião via ZOOM com os elementos do Departamento de
Matemática, Ciências Experimentais e Informática;

•

18h00 - Reunião via ZOOM com os elementos do Departamento de
Línguas e de Ciências Sociais e Humanas.

Nas diferentes horas definidas, realizaram-se as reuniões via ZOOM.
2. Abertura do ano letivo dia 14 de setembro;
3. Conselhos de turma a iniciar em setembro;
4. Atividades de receção aos alunos/crianças, iniciar-se-ão em setembro em
ensino à distância;
5. Atividades de receção aos Encarregados de Educação, iniciar-se-ão no dia
14 de setembro.

Atividades ao longo do ano letivo
Para facilitar o planeamento de reuniões que decorrem ao longo do ano letivo, cada
departamento marca as suas reuniões, de acordo com orientação da Direção
Pedagógica e outros órgãos da ECCB vão convocando ao longo do ano sempre que
haja necessidade.
Para auscultar os alunos e para os incentivar à participação e a uma análise e reflexão
construtiva da escola devem os diretores de turma e professores/educadores titulares
ouvir as suas propostas e esclarecer dúvidas ao longo do ano.
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8. Formação
No final do ano letivo foi elaborada uma lista com sugestões/ necessidades de
formação dos docentes e não docentes da ECCB.
Ao longo do ano vamos tentar concretizar algumas destas sugestões e necessidades
tendo em conta a dificuldade que existe no nosso meio para a sua concretização e
operacionalização e aproveitar essencialmente a formação online.

9. Monitorização e Avaliação do PAA
Haverá 3 momentos de avaliação do PAA no final de cada período. Os dados que se
apresentarão no relatório de avaliação resultarão do tratamento das planificações e
avaliações feitas pelos organizadores/dinamizadores das atividades. Em seguida será
apresentado em Conselho Pedagógico o nível de concretização das atividades
desenvolvidas e as suas dificuldades de forma a capacitar as atividades vindouras
com maiores capacidades de desenvolvimento e recursos.

Notas finais
O dinamismo que a ECCB pretende implementar neste ano letivo, permite que se
aceitem desafios vários propostos por entidade internas e externas, no
desenvolvimento de conteúdos específicos das disciplinas.
Assim, o PAA tem de ser visto como um instrumento de programação flexível e atento
à iniciativa da Comunidade Educativa e outros. Poderão assim, ser programadas e
autorizadas novas atividades, bem como reformuladas as existentes.
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Divulgação de Atividades do PAA
Página da Escola

http://eccb.school/

Revista Digital Janela para o mundo

http://eccb.school/
no separador Janela para o Mundo

Documento do PAA fica na secretaria Secretaria
para consulta dos E.E.

O PAA foi analisado e aprovado no Conselho Pedagógico de 18 de novembro de 2020.

Luanda, 19 de novembro de 2020
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