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Programa Municipal de Apoio aos 
Projetos Socioeducativos 

EixoII: Projeto de Qualidade e Excelência 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Ano Letivo 2021/22 

 
 
1. Identificação do Agrupamento de Escolas 
 

Identificação: Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 

 
 
2. Equipa de coordenação: 
 
Identificação: Professoras Ana Sofia Pinto, Judite Esteves e  Maria do Céu Silva   
 

Email: f1199@cardosolopes.net Telefone: 938836904 Outro contacto: 933326158 

  
 Outros membros da equipa 
 

 Nome:       Email:         Contacto:       
 

 Nome:       Email:         Contacto:       
 

 Nome:       Email:         Contacto:       
 

 Nome:       Email:         Contacto:       
 
 
3. Projeto: 

 
Nome: Palavras com Sabores e Afetos 
 

Período previsto de realização: setembro de 2021 a julho de 2022 
 

Área temática do projeto: Leitura/Alimentação/Saúde/Voluntariado/Solidariedade/Reciclagem/Preservação do Meio 
Ambiente 
 
 
4. Enquadramento e justificação do projeto 

Preenchimento obrigatório 
"Palavras com Sabores e Afetos" é o nome atribuído ao conjunto de atividades, dinamizadas no Agrupamento de Escolas Cardoso 
Lopes, que visam, essencialmente, despertar e incentivar o interesse dos alunos para a leitura. Estes projetos têm como destinatários 
os alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do nosso Agrupamento.  
As atividades intituladas “Pela Escola… Com Tachos e Livros!” e “Em Casa… Com Tachos e Livros!” têm como principais objetivos 
promover a literacia e a educação para a saúde. Através da dinamização destas duas atividades procuramos que as nossas crianças 
e jovens sejam progressivamente capacitadas a fazerem escolhas saudáveis e conscientes. Pretendemos, ainda, desenvolver nos 
nossos discentes competências que lhes permitam adotar estilos de vida saudáveis prevenindo desta forma a obesidade, a diabetes 
tipo 2, as cáries dentárias e as doenças cardiovasculares.  
A atividade intitulada “Pela Escola… Com Tachos e Livros!” consiste na confeção de um prato saudável num espaço da nossa esco la, 
como por exemplo, num sala de aula, na nossa Horta Biológica, Ludoteca ou Biblioteca Escolar. Esta confeção é feita por alunos, 
professores e assistentes operacionais na presença de um grupo de discentes. Esta confeção é gravada e os vídeos são colocados 
na internet para que possam ser visualizados por toda a Comunidade Educativa. No final desta confeção, os alunos leem um excerto 
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de uma obra requisitada, por eles, na Biblioteca Escolar.  
“Em Casa… Com Tachos e Livros” trata-se de uma atividade que visa aproximar e envolver as famílias dos nossos alunos com a 
escola. Alunos, famílias e professores confecionam, nas suas casas, pratos saudáveis. No final desta confeção existe sempre a leitura 
de um excerto de uma obra requisitada na nossa Biblioteca Escolar. Esta leitura é feita por alunos individualmente ou, conjuntamente, 
com um elemento da sua família ou, então, por professores. Os vídeos deste projeto estão disponíveis na internet para visualização. 
As atividades "Chá com Livros!" e “Zumba com Chá e Livros…” têm como principais objetivos contribuir para a formação de leitores 
autónomos, promover as boas práticas alimentares e incentivar os alunos para a prática do exercício físico.Alunos e professores leem, 
geralmente, excertos de obras que promovem a cidadania, a inclusão, o respeito, os valores e a igualdade de género. No final desta 
leitura, os discentes manifestam as suas opiniões sobre as leituras efetuadas e colocam questões sobre as mesmas. Posteriormente, 
os alunos e professores bebem chá e consomem fruta, pão e bolos comfecionados com ingredientes saudáveis.   
As atividades “10 Minutos de Leitura” e um “Livro Sempre à Mão” pretendem que os alunos visualizem a leitura como um ato de 
prazer. Nestes projetos, os alunos são convidados a lerem em sala de aula, ou ao ar livre, obras que fazem referência a afetos, à 
amizade, à importância da partilha, à compreensão, à inclusão e à defesa dos direitos humanos. 
A atividade intitulada “A Mala dos Afetos” consiste na gravação de um vídeo onde alunos e professores leem, geralmente, um poema 
original e uma história. Estes vídeos terminam com uma dança ou canção e destinam-se a crianças hospitalizadas, institucionalizadas 
ou a meninos com incapacidades cognitivas/motoras que não frequentam a escola. Os links dos vídeos são enviados para os 
destinatários desta atividade. Após a elaboração destes vídeos visitamos os destinatários para lhes oferecermos livros, brinquedos, 
ilustrações originais e produtos de que necessitam como toalhitas, fraldas, papas biológicas e pomadas, produtos doados pela nossa 
Comunidade Educativa. No âmbito da atividade "A Mala dos Afetos" temos, ainda, procedido à recolha de roupas que são doadas às 
crianças e jovens do nosso Agrupamento. Temos, também, doado alimentos, roupas e calçado a famílias carenciadas e a pessoas na 
condição de sem abrigo. Doamos, ainda, tampas e caricas a três meninos com paralisia cerebral. Desta forma estamos a contribuir  
para que estas crianças possam realizar as terapias de que necessitam para progredir. Através da dinamização deste conjunto de  
atividades pretendemos contribuir para a formação de cidadãos livres, responsáveis e intervenientes na sociedade, despertar nos 
alunos o interesse pela prática desportiva e pela adoção de uma alimentação saudável e de alto valor nutritivo. Pretendemos, ainda, 
enriquecer o vocabulário dos nossos alunos e desenvolver os aspetos linguísticos como o falar, escutar, ler e escrever, promover a 
inclusão, a solidariedade e o respeito pela diferença. Pretendemos, essencialmente, contribuir para a formação de futuros cidadãos 
dotados de pensamento crítico e criativo e capazes de resolver problemas. Não se nasce leitor, tornamo-nos leitores mas o mais difícil 
é permanecermos leitores. Esperamos que através deste conjunto de atividades os nossos alunos tenham a capacidade de 
permanecerem sempre leitores pois a leitura combate a desinformação, o preconceito e a ignorância e é o caminho que nos leva a 
desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. População alvo 
Preenchimento obrigatório 
População Alvo: 
- Alunos; 
- Encarregados de Educação; 
-Assistentes Operacionais; 
-Assistentes Administrativos; 
-Professores; 
-Crianças hospitalizadas; 
- Crianças com problemas psicomotores; 
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- Famílias carenciadas; 
- Pessoas na condição de sem abrigo.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Objetivos 
Gerais 
-Desenvolver atividades de aprendizagem cooperativa com o objetivo de integrar e permitir a troca de saberes; 
-Promover um ensino baseado na experimentação e inovação, com formas de trabalho diversificadas; 
-Criar na escola momentos e espaços que proporcionem uma intervenção livre e responsável dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Específicos 
- Desenvolver a capacidade de comunicação;  
 - Facilitar o acesso à leitura e ao conhecimento; 
-  Aumentar os hábitos de leitura dos nossos discentes; 
- Melhorar as competências e os níveis de literacia dos alunos; 
- Promover o sucesso escolar, o gosto pela escrita e pela leitura; 
- Associar a leitura às ciências, às  humanidades, às artes e às tecnologias digitais;  
- Usar a leitura para combater a desinformação, o preconceito e a ignorância; 
- Incentivar os alunos para o estudo e para a melhoria dos seus resultados escolares; 
- Promover a autoestima dos discentes e o seu sentido crítico; 
- Estimular a criatividade dos discentes; 
- Valorizar o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela 
diversidade cultural e pelo debate democrático; 
- Sensibilizar os alunos para a adoção de uma alimentação saudável e a sua importância na prevenção de: diabetes, doenças 
coronárias e da obesidade infantil e juvenil; 
- Sensiblizar os alunos para a solidariedade, o voluntariado e inclusão.  
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7. Atividades previstas e resultados a atingir 

Objetivo específico Atividades Resultados esperados 

- Promover o sucesso escolar,a  solidariedade, 
a inclusão, o voluntariado, o respeito pelo outro 
e a reciclagem. 
- Promover a literacia.  

- A Mala dos Afetos. 
- 10 Minutos de Leitura e um 
Livro Sempre à Mão! 

- Aumentar os hábitos de leitura e os 
níveis de literacia dos alunos e envolver 
a Comunidade Educativa no Projeto "A 
Mala dos Afetos."  

- Desenvolver o gosto pela leitura de forma a 
promover o sucesso escolar contribuindo em 
simultâneo para a adoção de hábitos de 
alimentação saudavéis 

- Chá com Livros e Zumba com 
Chá e Livros. 

- Aumentar os hábitos de leitura dos 
discentes, contribuir para uma melhoria 
dos seus resultados escolares e 
prevenir a obesidade infantil e juvenil 

Promover o sucesso escolar através do 
desenvolvimento de competências de 
comunicação e leitura. Sensibilizar a 
Comunidade Educativa para a importância 
da adoção de uma alimentação saúdavel.  

Pela Escola… Com Tachos e 
Livros! Em Casa… Com 
Tachos e Livros! 

- Aumentar os hábitos de leitura dos 
discentes, contribuir para uma melhoria 
dos seus resultados escolares e 
prevenir a obesidade infantil e juvenil. .  

                  

                  

                  

 
 

8. Cronograma das atividades 

Atividades Calendarização 

 A Mala dos Afetos  
 
- Chá com Livros. 

25-09-2021 a 31-07-2022 

-  Pela Escola… Com Tachos e Livros! Em 

Casa… Com Tachos e Livros!; 10 Minutos de 
Leitura e um Livro sempre à Mão! 

25-09-2021 a 31-07-2022 

      
      a       

      
      a       

      
      a       

      
      a       

      
      a       

      
      a       
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9. Parcerias previstas 

Preenchimento obrigatório 
- AFID; 
- Editora Zero a Oito; 
- Associação sem fins lucrativos: "Associação PauloJ Bento." 
- Projeto Solidário "Mais Sorrisos."  

 
 
 
 
 
 
 
10. Avaliação do projeto (com definição de indicadores) 

Preenchimento obrigatório 
O projeto será avaliado com base na particpação/envolvimento dos alunos e restante Comunidade Escolar nas sessões dinamizadas 
ao longo do ano letivo. Serão também analisados os resultados escolares dos discentes sobretudo nas disciplinas de Cidadania e 
Desenvolvimento, Português e História. Serão elaborados registos de observação das atividades, analisados os materiais produzidos 
e será, também, alvo de avaliação o rigor cienífico demonstrado. O Projeto também será avaliado através do envolvimento da 
Comunidade Educativa na atividade "A Mala dos Afetos." 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Divulgação (modelos de divulgação utilizados) 

Preenchimento obrigatório 
Modelos de divulgação:  
- Site do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes; 
- Facebook da Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes; 
-Reportagem que irá ser transmitida no mês de dezembro, na RTP2, sobre o projeto "A Mala dos Afetos."  
- Reportagens da TV Amadora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
12. Aplicação do financiamento 

Financiamento solicitado à CMA 5.000,00 € 

Outros financiamentos 
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Na sequência da aprovação deste projeto pela CMA, comprometo-me a: 
 

1. Cumprir as obrigações descritas no Regulamento; 
2. Comunicar atempadamente qualquer alteração ao Plano de Atividades, aprovada em Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral; 
3. Receber Visitas de Acompanhamento de representantes da CMA; 
4. Participar na Mostra de Projetos 2022, inserida no AmadoraEduca. 

 
Amadora,       

 
 
 
 ___________________________________________________________________  

 

Coordenador do projeto 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________________________________________  
 

Diretor do Agrupamento de Escolas 

 


