
 

 
                  

Ano letivo 2021-2022 
Plano Anual de Atividades 

Resumo 
 

As atividades previstas no Plano Anual de Atividades (PAA), para o presente ano letivo, 
espelham o Projeto Educativo deste Agrupamento, conforme previsto nos seus anexos 2 e 3, 
Objetivos e Estratégias de Consecução, devidamente enquadradas na Missão deste Agrupamento 
de Escolas. 

Atribuindo a devida atenção à atual situação epidemiológica de Covid-19, foi deliberado pelo 
Conselho Pedagógico que o documento poderia incluir um maior e mais diversificado número de 
atividades. A concretização das mesmas continuará a estar sujeita à avaliação que venha a efetuar-
se do estado da pandemia no momento, garantindo a segurança de todos os intervenientes no 
processo. 

O documento apresentado está dividido da seguinte forma: 
- Educação Pré-Escolar; 
- 1.º Ciclo; 
- 2.º Ciclo; 
- 3.º Ciclo; 
- Biblioteca Escolar; 
- Português para Falantes de Outras Línguas; 
- Comunidade Educativa. 
Cada um destes separadores subdivide-se temporalmente em: 
- 1.º período; 
- 2.º período; 
- 3.º período; 
- Atividades que decorrem durante todo o ano. 
 Existem diferentes tipologias de atividade e as mais comuns são: 
a) Visitas de Estudo (no concelho ou fora do mesmo); 
b) Participação/comemoração em/de efemérides; 
c) Exposições, mostras de trabalhos ou desfiles; 
d) Participação em Projetos/Concursos; 
e) A formação em temas relacionados com a cidadania. 
 
a) Todos os níveis de educação e ensino apresentam propostas de Visitas de 

Estudo/Saídas de Campo a desenvolver dentro da localidade ou em localidades limítrofes, havendo 
também propostas de visitas para fora do concelho. Estão ainda previstas duas visitas de estudo 
para os alunos do 9º ano, à Irlanda no 2º período e ao Reino Unido, no 3º período. 

b) A participação/comemoração de efemérides é uma prática pedagógica transversal a 
todos os departamentos curriculares, com maior incidência na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo. 
Alguns dos projetos desenvolvidos no Agrupamento baseiam-se na articulação vertical ou 
horizontal, podendo envolver entidades externas de âmbito local, regional ou nacional. São 
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O Plano de atividades a desenvolver no AE de São Teotónio baseia-se na sua essência pelo cumprimento da nossa 
missão global, que é a formação de cidadãos participativos, conscientes, empreendedores e com espírito crítico. Assim, 
todos os ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao 3.º ciclo, através dos respetivos departamentos disciplinares, propuseram 
atividades que têm obrigatoriamente que se enquadrar  
nos objetivos estabelecidos do Projeto Educativo, anexos 2 e 3. Este documento é de leitura imprescindível para a 
completa perceção do PAA. 
  Começo por apresentar as atividades que implicam a deslocação de alunos para fora do concelho:  

Deslocações fora do concelho em Atividades (exceto Desporto Escolar) 

PRÉ-ESCOLAR 

Destinatários Local Atividade Km 

Alunos de JI de S. Teotónio e 
Zambujeira 
(90 alunos + 4 educadoras + 4 
assistentes operacionais + 3 
animadoras ) 

Ermidas-Sado Centro de Resíduos Ambiental 164 
 

(2 autocarros=328 Km) 

                                                                                                                                                                                                               TOTAL: 328Km 



atividades que têm como objetivo maior a promoção do sucesso educativo dos alunos permitindo-
lhes ampliar o seu conhecimento sobre algumas tradições e datas festivas desenvolvendo a 
sociabilidade e o estabelecimento de laços de convivência. 

c) As Exposições/Mostras de Trabalhos/Desfiles decorrem ao longo de todo o ano letivo 
em suporte físico ou digital. Os vários conteúdos apresentados refletem o trabalho desenvolvido 
pelos alunos em diferentes áreas curriculares e têm como objetivos, para além da mostra do 
trabalho realizado, a divulgação ou sensibilização da comunidade educativa.  Também podem 
ocorrer espetáculos com caráter didático, como os relacionados com o Projeto Miragem ou 
contratualizados diretamente pelo Agrupamento por solicitação dos departamentos disciplinares. 

d) Participação em Projetos e Concursos é uma iniciativa transversal a todos os níveis 
de educação e ensino e abrange várias temáticas (preservação da natureza, literacias, cálculo 
mental, cidadania), direcionadas para o desenvolvimento de competências individuais e sociais 
com promoção do desenvolvimento global dos alunos. 

e) A Formação, destinada a todos os elementos da comunidade, mas primordialmente 
aos alunos, está inserida no espaço de Oferta Complementar nos 2.º e 3.º ciclos ou no espaço 
letivo destinado pelos professores do 1.º Ciclo e Pré-Escolar. A participação de “Entidades 
Externas” ao Agrupamento e que complementam a Missão deste, em âmbitos tão diversos como 
a Igualdade de Género, a Segurança Rodoviária, a Saúde, o uso da Internet, a Governação e outros 
temas pertinentes e atuais ao desenvolvimento de práticas, atitudes e valores que importa 
difundir e promover, ir-se-á desenvolver desde que estejam asseguradas as condições de 
segurança face à situação epidemiológica.  

O Desporto Escolar integra 4 atividades (Multiatividades, Badminton, Futsal e Ténis de Mesa) 
promovendo torneios com grupos de outros Agrupamentos do distrito de Beja havendo a 
possibilidade de participar em torneios de âmbito nacional. 

A Biblioteca Escolar desenvolve um trabalho regular ao longo de todo o ano letivo com os 
diferentes níveis de educação e ensino, como promotora ou dinamizadora de vários projetos quer 
a nível de escola/turma, concelhios ou nacionais, numa perspetiva de desenvolvimento de 
competências das diversas literacias num ambiente de equidade e de inclusão. A par destas 
atividades continua a realizar o empréstimo domiciliário, a curadoria de conteúdos e atividades de 
gestão. 

A atividade planificada e que integra o documento no 2º período, “Odemira a Ler+”, não se 
irá realizar por indicação do Município, por não se conseguir prever se estarão reunidas as 
necessárias condições de segurança sanitária. 

O PAA é um documento aberto e em qualquer momento do ano, sempre que as dinâmicas 
educativas assim o exigirem, poderá incluir novas atividades e os reajustes que se considerarem 
necessários ao cumprimento da Missão do Agrupamento.  

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de São Teotónio encontra-se 
disponível para consulta em  http://www.agrupamentosaoteotonio.net 

 
São Teotónio, 22 de fevereiro de 2022 

 
A Subdiretora,  

 
Inês Pinto 
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