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GAAF/Agrupamento Fernando Távora  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2013/2014 
 

Atividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

 

Orçamento 
Calendarização 

Programa de 

Educação 

Parental: 

 

Mais Jovem, 

Mais Família 

Criar espaços de 

comunicação/reflexão para as 

famílias partilharem as suas 

experiências 

 

Desenvolver competências 

parentais, pessoais e sociais 

 

Aumentar as expectativas 

educativas dos pais 

 

Promover relações mais 

saudáveis e positivas tanto no 

interior da família como fora 

dela 

 

Fortalecer a interacção escola-

família 

 

Prevenir situações de risco de 

abandono/absentismo/insuces

so escolar 

-Aumentar a 

responsabilização parental 

- Melhorar os relacionamentos 

interpessoais  

- Reforçar a cidadania activa e 

participada 

- Aumentar o sucesso 

educativo 

-Maior valorização do meio 

escolar pelos 

pais/encarregados de 

educação e alunos; 

- Melhoria da qualidade de 

vida das famílias, diminuindo 

os factores de risco e/ou o seu 

impacto; 

-Famílias com práticas 

educativas mais adequadas 

GAAF-

Mediadora 

Cultural 

 

 

Famílias com 

crianças e jovens 

sinalizadas pelo 

agrupamento e/ou 

comunidade 

educativa 

Recursos 

materiais: 

Material GAAF 

 

Recursos 

humanos: 

-Mediadora; 

-Técnicos da 

ADCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
13 Sessões  

Início: 02/10/2013 

Fim: 08/01/14 
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GAAF/Agrupamento Fernando Távora  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2013/2014 
 

Atividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

Orçamento 
Calendarização 

PROJETO "INTERVENÇÃO 

EM GRUPO" 

Alcoolismo e 
Toxicodependência 

Informar, alertar e 

prevenir os pais e os 

adolescentes sobre o 

alcoolismo e a 

toxicodependência, com 

especial enfoque para o 

risco que acarretam no 

desempenho e sucesso 

escolar.  

 

Dar a conhecer algumas dicas 

para deixar de fumar, como se 

faz o tratamento do alcoolismo 

e quando é que se percebe 

que uma pessoa começa a 

consumir drogas.  

 

GAAF-

Mediadora 

Cultural 

 

 

Turma do Curso 

Vocacional,  7.º, 

8.º e 9.º anos 

Recursos 

materiais: 

Material GAAF 

 

Recursos 

humanos: 

-Mediadora; 

-Técnicos da 

ADCL 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 Sessão para pais: 

15/01/2014 

 

 

 

Sessão para filhos: 

29/01/2014 

 

Atividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

Orçamento 
Calendarização 

PROJETO "INTERVENÇÃO 

EM GRUPO" 

 
Novas Tecnologias - 
Ligado ao Mundo 

Alertar pais e filhos para 

os perigos da internet e 

salientar a importância 

das crianças e 

adolescentes serem 

orientados na sua 

“navegação” para que 

aprendam com as 

situações que se lhes 

deparem.  

Famílias mais 

consciencializadas e 

informadas sobre a utilização 

da internet associada a 

aspetos negativos, tais como: 

o mundo do crime, redes de 

tráfico de droga ou 

prostituição, difamação, 

crimes bancários, propagação 

de vírus e roubo de identidade 

GAAF-

Mediadora 

Cultural 

 

 

Alunos do 3.º 

ciclo 

Recursos 

materiais: 

Material GAAF 

 

Recursos 

humanos: 

-Mediadora; 

-Técnicos da 

ADCL 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

Aguardo cronograma 

da ADCL (sugeri o 

mês de Julho) 
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Atividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

Orçamento 
Calendarização 

FÉRIAS DE VERÃO 

Promover a interação 

Escola – Família – 

Comunidade. 

 

Estimular as relações 

interpessoais. 

Promover a partilha e a 

convivência em grupo 

 

 

Promover a ocupação 

edificante dos tempos livres 

dos alunos; 

 

Evitar que as crianças passem 

muito tempo sozinhas em 

casa; 

 

Proporcionar às crianças e 

jovens atividades lúdico-

pedagógicas durante a 

interrupção letiva 

 

GAAF-

Mediadora 

Cultural 

 

 

Alunos do 

Agrupamento 

Recursos 

materiais: 

Material GAAF 

 

Recursos 

humanos: 

-Mediadora; 

 

 

 

 

 

 

   A definir 

 

Julho de 2014 

 

 

Atividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

Orçamento 
Calendarização 

SESSÕES DE 

ESCLARECIMENTO SOBRE 

SEXUALIDADE 

Promover a saúde em 
meio escolar 
 
Promover escolhas 
informada e conscientes 
no que respeita à 
sexualidade 
 
Fomentar a relação 
positiva escola/aluno 

 

Identificar elementos 

importantes da sexualidade; 

- Conhecer o aparelho 

reprodutor masculino e 

feminino; 

- Definir fecundação e 

nidação; 

- Demonstrar compreensão 

das pressões para serem 

GAAF-

Mediadora 

Cultural 

 

 

Alunos do 5.º e 

9.º anos 

 

-Mediadora; 

-Enf.ª Natália 

Machado 

 

-
Coordenadora 
das 
Bibliotecas do 
Agrupamento 
 

 

 

 

 

 

     _____________ 

 

Durante o 1.º período 

(aguardo cronograma 

da Enf.ª Natália 

Machado) 
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sexualmente ativos; 

- Identificar os meios de 

transmissão das infeções 

sexualmente transmissíveis; 

- Descrever os métodos para 

prevenir a gravidez e a 

transmissão das infeções 

sexualmente transmissíveis 

 

-Coordenador 
do PES 
 
- Enf.ª Natália 
Machado 

 

 

GAAF/Agrupamento Fernando Távora  PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2013/2014 
 

Actividade Competências Meta(s) a atingir Promotores 
Intervenientes/ 

Público-Alvo 
Recursos 

Orçamento 
Calendarização 

Workshop para 
estudantes: 
Aprender a 
Estudar-
Estratégias de 
Sucesso Escolar 
para o Ensino 
Básico 

-Desenvolver nos alunos 

uma atitude positiva face 

ao trabalho escolar; 

 - Fomentar a aquisição de 

um método de estudo 

eficaz. 

Aumentar o sucesso 

educativo 

Mediadora 

Cultural 

Alunos do 2º e 3º 

ciclos do 

Agrupamento Escolas 

Fernando Távora 

sinalizados para 

tutoria 

Recursos 

materiais: 

Material GAAF 

 

Recursos 

humanos: 

-Mediadora; 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
Janeiro de 2014 

 

 

Fermentões, 30 de setembro de 2013                                                                                                                                                                                                 Sofia Silva 


