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Projeto de Atividade para 2018-19 

 

1. A apresentação de propostas de atividades é feita pelos órgãos ou estruturas do AEMC, através do modelo 

Propostas para o PAA, disponível no atalho para professores da rede informática interna da escola sede (ou drive 

acessível a todos os docentes do AEMC); 

2. As propostas são entregues, pelo coordenador do órgão ou estrutura proponente, ao coordenador do plano 

anual de atividades e projetos, em papel, assinado pelo(a) dinamizador(a) da atividade, até ao dia 15 de setembro; 

3. As propostas aprovadas pelo Conselho Pedagógico, nos termos em que este órgão o fizer, integram a proposta de 

PAA a submeter ao Conselho Geral; 

4. A planificação que concretiza cada atividade é feita através do presente modelo; 

5. Os projetos de atividades são entregues, pelo coordenador do órgão ou estrutura proponente, ao coordenador 

do plano anual de atividades e projetos, em papel, assinado pelo(a) dinamizador(a) da atividade, até oito dias antes 

da submissão ao Conselho Pedagógico;  

6. A apresentação de projetos de atividades não previstas até 15 de setembro, segue o disposto nos números 4 e 5,   

integrando a próxima adenda a submeter ao Conselho Geral; 

7. A não apresentação dos projetos de atividade, em tempo útil, implica a sua não realização; 

8. A autoavaliação das atividades concretizadas realiza-se no relatório de autoavaliação do órgão ou estrutura 

proponente. 

 

(exemplo) 

 

1. Identificação 

(designação da atividade) 

Dia da Música 

(órgão ou estrutura proponente) 

Clube da Música 

(local, data e horário de realização) 

EB Mosteiro e Cávado, 1 de outubro de 2018 a decorrer durante os intervalos. 

 

2. Equipa dinamizadora 

(coordenador/dinamizador) 

Professora Cristina Sarmento 

(docentes e outros colaboradores) 

Professoras Ângela Coimbra, Luz Sampaio e Ernestina Pinheiro 

 

3. Participantes 

(estabelecimentos/anos/turmas/grupos) 

20 alunos do 7.º ano da EB Mosteiro e Cávado, membros do Clube de Música. 

(previsão, discriminada, do número de alunos + docentes + não docentes + familiares) 

A organização envolve 20 alunos + 6 professores + 2 assistentes operacionais; o espetáculo destina-se a toda a 

comunidade escolar (alunos, docentes e não docentes) da EB Mosteiro e Cávado. 

 

4. Descrição sumária 

(objetivos) 

Desenvolver o gosto pela música; desenvolver o gosto pela poesia; e desenvolver o gosto pelo teatro. 

(o que está previsto acontecer) 

Pequenos espetáculos, durante os intervalos, na sala do aluno, compostos por performances musicais, declamação 

de poesia e representação do Adamastor no auditório. 

(articulações com disciplinas e/ou com estruturas) 
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Disciplina de Português e Biblioteca Escolar (declamação de poesia) e Clube de Teatro (representação de cena do 

Adamastor). 

(se houver prejuízo de aulas, indicar em que estabelecimento/ano/turma/horário) 

Haverá prejuízo de uma aula de EMRC (12h30-13h15) do 7.º A (turma responsável por guardar o material utilizado.) 

 

5. Ocupação dos alunos que não participam na atividade (não acompanham turma) 

(alunos, turma, horário, local, descrição sumária, docente acompanhante) 

Não há alunos a ocupar. 

(acrescentar uma linha para cada turma) 

 

6. Ocupação das turmas que ficam sem aulas (docentes que estão envolvidos na atividade) 

(turma, horário, local, descrição sumária, docente acompanhante) 

Não há turmas a ocupar. 

(acrescentar uma linha para cada turma) 

 

7. Recursos humanos e materiais necessários 

(docentes, não docentes e familiares, organizadores e acompanhantes) 

Professores: Cristina Sarmento, Ângela Coimbra, Luz Sampaio, Conceição Silva, Ana Mendes e Ernestina Pinheiro; 

Assistentes operacionais: Carlos Ribeiro e Carla Ribeiro. 

(financiamento discriminado, indicando encargos do AEMC – montantes e fontes de financiamento orçamental - e 

contribuições voluntárias das famílias) 

Não há necessidade de financiamento. 

(espaços, equipamentos e materiais) 

Sala do aluno e auditório; computador, projetor e equipamento áudio. 

 

Assinatura do coordenador/dinamizador da actividade: 

 __________________________________________________________________________________  

 

Endereço de email ________________________________________________________________________  

 

 (entregar, em papel, à coordenadora do PAA até oito dias antes da submissão ao CP) 

 

Deliberação do Conselho Pedagógico 

(data da reunião) 

12 de setembro de 2018 

(deliberação – aprovado ou não aprovado) 

Aprovado nos termos propostos. 

 

Foi dado conhecimento, ao coordenador da atividade, desta deliberação do Conselho Pedagógico. 

Este projeto vai ser arquivado no dossiê de atividades do ano letivo. 

 

A coordenadora do plano anual de atividades e projetos, _______________________________________  

 

Proposta de atividade PROVISÓRIA*1  Proposta de atividade DEFINITIVA*2  

 

*1 - Colocar uma cruz, caso a proposta ainda possa ter alguns ajustamentos. 

 *2 - Colocar uma cruz, caso a proposta não necessite de alterações. 
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