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No âmbito do modelo de gestão definido pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, considera-se que o Plano Anual de Atividades constitui um 

dos instrumentos do exercício da autonomia de todos os agrupamentos de escolas e considera-se que 

«Planos anual e plurianual de atividades» são os documentos de planeamento, que definem, em função 

do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e que 

procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução. Indo ao encontro destas 

orientações, as atividades a desenvolver no âmbito do Plano de Atividades do Agrupamento deverão 

ser direcionadas para o cumprimento das orientações definidas no Projeto Educativo, e desenvolvidas 

no Projeto Curricular de Agrupamento e no Plano de Ação Estratégica. 

1 – Articulação com o Projeto Educativo 
As áreas de intervenção apresentadas no Projeto Educativo, e às quais se dará a devida atenção 

nos projetos e atividades a serem desenvolvidas, são as seguintes: 

- Uma escola para construir o conhecimento; 

- Uma escola para saber viver com os outros; 

- Uma escola para crescer com qualidade; 

- Uma escola para a comunidade; 

- Uma escola que garanta a qualidade do serviço público educativo. 

De acordo com as prioridades elencadas, o mesmo documento aponta os seguintes objetivos: 

1.1. Proporcionar conhecimentos capacitantes para a vida e para a formação de melhores cidadãos; 

1.2. Implementar o trabalho de projeto como dinâmica centrada no papel dos alunos enquanto 

autores; 

1.3. Promover o sucesso escolar para todos os alunos, numa escola inclusiva, privilegiando uma 

avaliação formativa, no pressuposto de uma avaliação pedagógica; 

1.4. Fomentar a autorregulação do aluno e favorecer a sua autonomia como estratégia para a 

construção das suas aprendizagens; 

1.5. Promover um conhecimento baseado na reflexão e no espírito crítico como estratégia para formar 

cidadãos informados e participantes; 

1.6. Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de 

informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da autoestima dos alunos; 

1.7. Garantir a ligação entre o desenvolvimento físico e intelectual. 

2.1. Educar para os valores; 

2.2. Promover na criança/aluno o seu desenvolvimento pessoal e social, fazendo da escola um 

espaço de afetividade, sociabilidade e pertença cultural; 

2.3. Aprender a viver num ambiente de diversidade/diferenças, tolerância e respeito; 
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2.4. Exercer a cidadania ativa em contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias 

sobre matérias da atualidade; 

2.5. Incentivar a inclusão 

3.1. Promover a educação para a saúde, defesa do ambiente e segurança rodoviária. 

3.2. Promover uma cultura de segurança no espaço escolar. 

3.3. Investir na qualidade e no uso das novas tecnologias para melhoria dos processos pedagógicos, 

administrativos e de comunicação. 

3.4. Zelar pela conservação, limpeza, melhoramento e embelezamento dos espaços escolares, 

fomentando a prática de atitudes cívicas; 

3.5. Promover o ensino experimental; 

3.6. Valorizar as artes, as ciências, o desporto, as humanidades, as tecnologias de informação e 

comunicação, e o trabalho prático e experimental, bem como a integração das componentes de 

natureza regional e da comunidade local; 

3.7. Promover experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em línguas 

estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal 

4.1. Fomentar e intensificar a relação Escola/Família e o envolvimento/ participação dos 

encarregados de educação nas atividades do Agrupamento e na vida escolar dos seus educandos; 

4.2. Aprofundar a relação e colaborar com os diferentes parceiros comunitários (Associação de Pais, 

Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, Instituições de formação, Apoio Social…); 

4.3. Valorizar a integração das componentes do currículo de natureza regional e local. 

5.1. Garantir o cumprimento dos objetivos do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

5.2. Melhorar as aprendizagens e os resultados escolares; 

5.3. Promover a equidade e inclusão; 

5.4. Assegurar a articulação curricular ao nível disciplinar e interciclos; 

5.5. Implementar mecanismos de regulação entre docentes; 

5.6. Otimizar os recursos humanos e materiais; 

5.6. Assegurar uma eficaz comunicação interna e externa; 

5.7. Assegurar, em articulação com o Centro de Formação, a formação necessária aos docentes e ao 

Agrupamento; 

5.8. Assegurar, em articulação com o Município e o Centro de Formação, a formação necessária ao 

pessoal não docente e ao Agrupamento; 

5.9. Promover uma cultura de autoavaliação; 

5.10. Implementar as ações de melhoria decorrentes da autoavaliação e verificar o seu impacto no 

reforço da inclusão e na melhoria dos resultados escolares, do processo de ensino‐ aprendizagem e 

da organização escolar. 

A fim de se verificar a articulação das atividades com os objetivos acima referidos, estes serão 

referenciados em cada uma das atividades propostas. 
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2 – Áreas de intervenção 

2.1. Planos curriculares 
Os planos curriculares dos diversos níveis de ensino vêm definidos no Projeto Educativo e Projeto 

Curricular de Agrupamento. 

2.2. Aprendizagens Essenciais e objetivos transversais 
Cada disciplina deverá proceder de forma a definir as aquisições básicas essenciais, 

estabelecendo critérios que permitam a seleção de objetivos e conteúdos, de acordo com cada ciclo e 

ano de escolaridade. 

Cabe a cada Departamento Curricular dar cumprimento às aprendizagens essenciais definidas 

pelo Ministério da Educação para cada ano e ciclo de escolaridade, nos termos da legislação em vigor, 

bem como definir as planificações de atividades. 

Os Conselhos de Turma, no âmbito do Plano de Turma, deverão proceder à articulação transversal 

dos conteúdos programáticos e das atividades a desenvolver pelas diferentes disciplinas, tendo por 

referências as Aprendizagens Essenciais definidas pelo Ministério da Educação. 

2.3 - Atividades de enriquecimento curricular 

2.3.1 – No Pré-escolar 

Todos os Jardins de Infância têm duas atividades de enriquecimento curricular disponibilizadas 

pela Câmara Municipal. Nos diferentes Jardins de Infância, de acordo com os planos elaborados em 

articulação com as juntas de freguesia, poderá haver outras atividades a integrar os respetivos planos 

de animação e apoio às famílias. 

2.3.2 - No 1º ciclo 

A partir do ano letivo de 2022/2023 a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento 

Curricular para o 1º ciclo é a Câmara Municipal de Fafe.  

As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo funcionam entre as 16h00 e as 17h00 em 

todas as escolas, sendo que nos 3º e 4º anos, na CTX, decorrerão entre as 16h30 e as 17h30. Nos 1º 

e 2º anos, haverá uma atividade por dia, com a duração de uma hora, com atividades diferentes todos 

os dias – área das expressões e língua inglesa. Nos 3º e 4º anos, haverá uma atividade por dia, com a 

duração de uma hora, com atividades diferentes todos os dias – área das expressões. 
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2.3.3 – No 2º e 3º ciclo 

No âmbito das orientações do Projeto Educativo do Agrupamento, dar-se-á prioridade (Dec-Lei nº 

55/2018, de 6 de julho, artº 19º): 

● À valorização das artes, das ciências, do desporto, das humanidades, das tecnologias de 

informação e comunicação, e do trabalho prático e experimental, bem como a integração 

das componentes de natureza regional e da comunidade local; 

● À aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, 

mobilização crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao 

reforço da autoestima dos alunos; 

● À promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em 

línguas estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal; 

● Ao exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e de 

colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade; 

● À implementação do trabalho de projeto como dinâmica centrada no papel dos alunos 

enquanto autores, proporcionando aprendizagens significativas. 

Ainda no âmbito deste normativo, são implementadas as áreas de Cidadania e Desenvolvimento, 

Complemento à Educação Artística e Oferta Complementar. 

2.4. Visitas de estudo 
No âmbito das atividades letivas e de enriquecimento curricular, enquadra-se a planificação de 

visitas de estudo como recurso para o reforço das aprendizagens e /ou ligação da escola à comunidade. 

Dentro deste pressuposto, entende-se que as visitas de estudo se destinam genericamente a um 

grupo de trabalho, designadamente a turma. Neste sentido, as visitas de estudo só poderão realizar-se 

durante o tempo letivo se envolverem todos os alunos da (s) turma (s) cujos planos se articulam. A não 

participação de um(a) aluno(a) neste tipo de atividade deverá ser assumida e fundamentada por escrito 

pelos pais e encarregados de educação. 

Nestas visitas, deverão participar 1 docente por cada 10 alunos, na educação Pré-escolar, no 1º e 

2º ciclos e 1 docente por cada 15 alunos, no 3º ciclo. 

 

Todas as vistas de estudo deverão ser previamente planificadas, devendo ser entregues na direção 

os respetivos planos de trabalho, tendo também em atenção os planos para os alunos que não 

participam na visita de estudo e os alunos das turmas em que o professor vai faltar, por participar na 

visita de estudo, conforme regulamento próprio. 

É de ter em atenção que as visitas de estudo se devem realizar prioritariamente no 1º ou no 2º 

período. 

As visitas de estudo propostas pelos Conselhos de Turma/Departamentos Curriculares e que 

obedeçam às regras necessárias serão aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 
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2.5. Avaliação 
De forma a ter-se alguns indicadores quanto ao sucesso/insucesso escolar dos alunos, no final de 

cada período letivo será efetuada uma análise dos resultados escolares, que será debatida em 

Conselho Pedagógico bem como nos departamentos curriculares e apresentada em Conselho Geral. 

Com base nessa análise, no final do ano letivo, será elaborado um Plano Estratégico a implementar no 

ano seguinte. 

2.6. Administração / Gestão 
 

2.6.1. Conselho Geral 

O Conselho Geral, nos termos do Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-lei 

nº 137/2012, de 2 de julho, reunirá ordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente, pelo 

menos uma vez por período letivo, e extraordinariamente a requerimento de um terço dos seus 

membros ou por solicitação do Diretor. 

Conforme o definido no decreto-lei atrás referido, este órgão terá como principais competências: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos 

alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do presente decreto -lei; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de 

atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar -se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto 

educativo e o cumprimento do plano anual de atividades; 
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q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do 

diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

2.6.2. Diretor 

Reuniões: 

A Direção Executiva reunirá ordinariamente uma vez por mês. 

Planeamento e organização do ano escolar: 

Atividades Responsável Calendarização 

Formação de turmas 

Organização e atualização dos processos 

individuais dos alunos 

Diretor Julho 

Distribuição do serviço docente Diretor Julho – agosto – 
setembro 

Elaboração de horários Diretor Julho – agosto – 
setembro 

Reunião geral de professores Diretor Setembro 

Receção aos alunos e encarregados de 

educação 

Diretor 
Educadoras do pré-
escolar 
Conselhos de docentes 
Diretores de turma 

Setembro 

Reuniões intercalares 

 

Diretor 
Educadoras do pré-
escolar 
Conselhos de docentes 
Diretores de turma 

Outubro /novembro 

Fevereiro / março 

Ação social escolar 

 

Atribuição de auxílios económicos 

 

Diretor 
(articulação com a 
autarquia, no caso do pré 
escolar e 1º ciclo de 
escolaridade) 

Ao longo do ano letivo 

Transportes escolares 

Atribuição de passes escolares 

Transporte para alunos com NEE 

Diretor 
(articulação com a 
autarquia) 

Agosto – setembro 

Segurança 

Simulacros de evacuação das escolas em 

situação de emergência 

Segurança rodoviária 

Diretor 

Plano de evacuação: 
em datas a definir (um 
por período) 
 
Ação de sensibilização 
anual 
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Matrículas 

 
Diretor 
Diretores de Turma 

Junho 

Preparação do ano letivo 

 
Diretor 

Julho – agosto 

2.6.3. Conselho Pedagógico 

Calendário de reuniões: Preferencialmente, 1ª quarta-feira de cada mês 

2.6.4. Conselho Administrativo 

Reuniões: O Conselho Administrativo reunirá ordinariamente uma vez por mês. 

2.6.5. Departamentos / Conselhos de docentes 

Reuniões: 

Os Departamentos Curriculares reunirão ordinariamente, por princípio, na quarta-feira seguinte 

à reunião do Conselho Pedagógico. Os Conselhos de Docentes de ano de escolaridade reunirão na 

quarta-feira seguinte à reunião dos Departamentos Curriculares. 

2.6.6. Direção de Turma 

Os Conselhos de Turma reúnem ordinariamente duas vezes no primeiro e segundo período, 

sendo uma reunião intercalar e outra de avaliação final de período. No terceiro período apenas 

reúnem para a avaliação final. 

Os Conselhos de Diretores de Turma reúnem ordinariamente uma vez por período. 

2.6.7. Conselho Geral de Alunos 

O Conselho Geral de Alunos é um órgão constituído por alunos do Agrupamento. 

O Conselho Geral de Alunos pretende mobilizar os alunos para uma intervenção organizada e 

ativa na vida do agrupamento, tanto no que concerne à vida interna, como à sua representação e 

intervenção externa. 

As propostas saídas do Conselho Geral de Alunos são presentes à Direção, a fim de estudar a 

sua viabilidade e proceder de acordo com os seus superiores interesses. 

2.6.8. Conselho de articulação 

O Conselho de Articulação Curricular (Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos) reúne uma vez por 

período. 
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2.7. Domínio Comunitário 
 

5.7.1. Apoio à família (todos os níveis de ensino) 

Nos meses de maio e junho os encarregados de educação são informados das condições em 

que podem solicitar auxílios económicos para os seus educandos, para o ano letivo seguinte. 

5.7.2. Participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar 

Nas escolas do Pré-escolar e 1ºciclo, os contactos com os pais e encarregados de educação 

ficam ao cuidado dos professores titulares de turma. 

No início do ano, o Diretor reúne com os pais e encarregados de educação dos alunos do 5º ano. 

Nos 2º e 3º ciclos, os diretores de turma reúnem com os pais e encarregados de educação de 

acordo com o seu calendário de atendimento. 

Os diretores de turma deverão proceder, no início do ano letivo, à eleição do representante dos 

encarregados de educação. 

2.8. Domínio da Orientação e Acompanhamento dos Alunos 
 

2.8.1. Apoio psicológico e orientação vocacional 

Os Conselhos de Turma são os espaços privilegiados para diagnosticar situações/problema e 

definir e propor estratégias de acompanhamento a desenvolver pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família e pelos Serviços de Psicologia do Agrupamento. 

Em parceria com a CERCIFAF, alguns alunos poderão ser apoiados pelo Centro de Recursos para 

a Inclusão (CRI) nas valências de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional. 

2.8.2. Apoios educativos 

De acordo com a atual legislação, as dificuldades de aprendizagem detetadas deverão ser geridas 

no âmbito dos Projetos Curriculares de Turma, conforme as orientações para as medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão, devendo as propostas ser apresentadas ao Diretor, com a explicitação das 

razões que levam à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, acompanhada 

da documentação considerada relevante. O Diretor poderá solicitar à equipa multidisciplinar da escola 

a elaboração de um relatório técnico-pedagógico. 

2.8.3 Tutorias 

No âmbito dos apoios educativos, os alunos poderão beneficiar de acompanhamento tutorial, 

desde que proposto pelo respetivo conselho de turma. 
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Os alunos com duas ou mais retenções poderão beneficiar de apoio tutorial específico, desde 

que autorizados pelos respetivos encarregados de educação. Este apoio obedece a legislação e 

regulamento específicos. 

2.8.4. Educação Inclusiva 

Ao longo do ano, os professores responsáveis por esta área procedem à análise dos casos 

identificados, garantem o acompanhamento e aconselhamento de tratamento dos alunos, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho. 

2.8.4.1- O Centro de Apoio à Aprendizagem 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, o Centro de Apoio à Aprendizagem é uma 

estrutura dinâmica, plural e agregadora dos recursos humanos e materiais, que mobiliza os saberes e 

as competências existentes no Agrupamento para a inclusão, valorizando os saberes e as experiências 

de todos. 

2.9. Formação de Pessoal Docente e não Docente 
Tendo como fim último o sucesso académico dos alunos, o Plano de Formação do 

Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira, em articulação com os projetos de formação das 

escolas associadas ao Centro de Formação Francisco de Holanda, procura: 

•Satisfazer as prioridades formativas dos docentes do agrupamento, tendo em vista a concretização 

do Projeto Educativo e a melhoria da sua qualidade e eficácia; 

•Problematizar situações para resolver problemas, de forma a melhorar a qualidade das 

aprendizagens e os resultados escolares dos alunos; 

•Privilegiar recursos educativos endógenos; 

•Contemplar conjuntos coordenados e coerentes de ações diversificadas, com vista ao 

desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes, na perspetiva do seu contínuo 

aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos resultados escolares. 

Neste sentido, sem prejuízo de outras que venham a ser consideradas pertinentes, as ações de 

formação para o período de 2021-2023 devem incidir nas seguintes áreas: 

- Capacitação Digital Docente; 

- Utilização das TIC no contexto disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar; 

- Trabalho colaborativo e cooperativo dentro e fora da sala de aula; 

- Gestão do currículo; 

- Consolidação de práticas de avaliação para as aprendizagens. 
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2.10. Autoavaliação do Agrupamento 
A Equipa de Autoavaliação será a responsável pela avaliação do presente Plano de Atividades, 

bem como das diversas vertentes do funcionamento do Agrupamento, tendo por base o 

desenvolvimento do quadro de referência adotado. 

3 – Calendarização das Atividades Propostas 
O regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, refere que o Plano de Atividades constitui um dos 

instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo entendido como um documento de 

planeamento, que define, em obediência ao projeto educativo, os objetivos, as formas de organização 

e de programação das atividades, e que procede à identificação dos recursos envolvidos. 

Em obediência a este conjunto de intenções, que visa primordialmente o fomento de um serviço 

público de educação com qualidade, as diferentes estruturas do agrupamento apresentaram sugestões 

de atividades para o presente plano, documento reputado de fundamental no processo educativo e 

consequentemente no desenvolvimento integral da personalidade dos alunos.
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Setembro 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

2.1 

2.5 

Receção / 

Acolhimento dos 

alunos 

Atividades de receção aos 

alunos. 

Visita à escola: espaços e 

regras a cumprir. 

Integrar os alunos nos diversos aspetos 

da vida escolar; 

Dar a conhecer a escola aos alunos; 

Dar a conhecer os circuitos e 

procedimentos no interior da escola 

relacionados com o plano de 

contingência; 

Promover uma dinâmica de bem-estar 

geral na escola. 

Professores; 

assistentes 

operacionais 

Todos os alunos Sem custos 16/09 

2.1 

2.5 

Receção aos 

caloirinhos 

(padrinhos) 

 

 Receção dos alunos do 1º ano. 

A cada aluno do 1º ano é 

atribuído um “padrinho" do 2º 

/4.º anos. 

 

Promover a integração dos novos alunos; 

Promover o convívio e o espírito de 

entreajuda. 

Desenvolver sentimentos de pertença ao 

grupo e à escola. 

Professores do 

1º ciclo 

Alunos do 1º e 

 2 º /4.ºanos 
Sem custos 

1ª semana 

de aulas 

1.5 

2.1 

3.1 

Chegou o 

Outono 

Observação da natureza 

envolvente da escola para 

identificar transformações. 

Registo de alterações através 

de desenho, colagens. 

Leituras e escrita de frases ou 

textos. 

Usar os órgãos dos sentidos para 

registar as transformações da natureza 

no outono. 

Usar diversas formas de expressar e 

registar o que os órgãos dos sentidos 

identificam na natureza 

Todos os 

professores 

titulares de 

turma 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 
Sem custos 21 - 23/09 

2.1 

4.1 

4.2 

Comemoração 

do Dia do 

Agrupamento 

Apresentação de um vídeo 

sobre o patrono do 

agrupamento. 

Hino do Agrupamento 

Cerimónia de entrega de 

prémios de mérito e excelência 

aos alunos que se destacaram 

no ano letivo anterior. 

Dar a conhecer aos alunos a história do 

Patrono e nosso Agrupamento e 

enquadrá-lo como pertença do concelho 

de Fafe. 

Reconhecer publicamente os alunos que 

se destacaram no ano letivo anterior. 

Direção do 

agrupamento 

Professores e 

educadores 

Comunidade 

educativa 

Troféus para os 

alunos 

distinguidos 

23/09 

1.1 Exposição Visita à Exposição dos Observar animais já extintos da Terra; Professoras de Alunos Med. 2,5 € (bilhete) a 28/09 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.3 

2.1 

5.1 

Dinossauros Dinossauros- Jardim do Calvário Noção de dimensão; 

Desenvolver a capacidade de 

observação. 

Promover o contacto do aluno com o 

meio. 

educação 

especial 

Adic. 1º, 2º e 3º 

ciclo EB2,3 Prof 

Carlos Teixeira 

cargo dos alunos 

1.1 

2.2 

3.1 

3.5 

4.2 

5.1 

Vindima 

Participar numa vindima, 

próximo da escola. 

Quinta de Campo 

Dar a conhecer aos alunos as tradições 

locais. 

Conhecer o ciclo do vinho. 

Apanhar/colher uvas. 

Conhecer novo vocabulário: ramada, 

vindima, lagar, pisar, bago, bagaço. 

Saborear as uvas. 

Professores 

CAF 

Funcionárias 

Todos os alunos 

da escola 
Sem custos 30/09 

1.1 

1.7 

2.2 

3.6 

 

Dia Europeu do 

Desporto na 

Escola 

Várias atividades a decorrer em 

simultâneo (pavilhão/tenda) 

Promover o desporto e a atividade física, 

através da realização de um conjunto 

alargado de atividades, nomeadamente: 

dança, badmington, futsal, ténis de mesa, 

arcos e bolas, as quais estiveram ao 

alcance de todos os alunos que tiveram 

nesse dia as disciplinas de Educação 

Física e Expressão Corporal. 

Grupo de Ed. 

Física e Clube 

do Desporto 

Escolar 

2 e 3º ciclos e 

alunos da 

Educação 

especial da CTX 

e Silvares 

Material de 

Educação 

Física, Desporto 

Escolar e Exp. 

Corporal 

 

Sem custos 

30/09 
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Outubro 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

2.2 

3.1 

5.1 

Dia Nacional da 

água 

Visualização de um filme acerca 

da importância da água no 

nosso planeta; 

 Registo de regras para poupar 

água; 

Escrita criativa 

Trabalhos de expressão ligados 

ao tema. 

- Sensibilizar os alunos para a importância 

da água na vida dos seres vivos. 

- Sensibilizar/Consciencializar e Refletir 

para a importância da preservação da 

qualidade e quantidade da água. 

- Visualização de diversos vídeos. 

Professores 
Todos os alunos 

do 1º ciclo 
Sem custos 1/10 

1.1 

2.2 

3.1 

5.1 

Dia Mundial do 

animal 

Sensibilização para a 

importância dos animais no 

planeta. 

Diálogo com os alunos. 

Realização de painel com 

desenhos de animais. 

Sensibilizar para a importância de todos 

os animais no equilíbrio do ecossistema. 

Conhecer diferentes espécies de 

animais. 

Distinguir animais selvagens de animais 

doméstico e de estimação. 

Incutir sentimentos de respeito pelo 

animal. 

Docentes 

 Todos os 

Alunos 

(Seidões) 

Computador; 

Material de 

desgaste  

 

Previsão de 

custos (25€) 

4/10 

1.1 

1.5 

2.2 

2.4 

5.1 

Evocação da 

data histórica “5 

de Outubro” – 

Implantação da 

República 

Debates; 

Exposição – Símbolos da 

República; 

Elaboração e distribuição de 

desdobrável informativo. 

 

-Promover projetos interdisciplinares e 

atividades educativas que favoreçam a 

aprendizagem; 

-Desenvolver a utilização das novas 

tecnologias; 

-Desenvolver o gosto pela investigação 

do passado e pela disciplina; 

-Consolidar conhecimentos sobre a 

importância do “5 de Outubro de 1910”. 

Professores de 

História e 

Geografia de 

Portugal e 

Professores de 

História 

Alunos: 6.º e 9.º 

ano 

Comunidade 

Educativa 

Livros 

Internet 

Computador 

Impressões A4 

 Fotocópias 

 

Previsão de 

custos (5€) 

Outubro 

1.1 

2.2 

3.1 

3.6 

5.1 

Rita e a floresta 

dos legumes 

Sessão via zoom com a artista 

Rita Redshoes, no âmbito do 

projecto Eco-escola 

Ouvir uma história e enriquecer o 

vocabulário. 

Saber ouvir e interagir com a artista. 

Conhecer regras de uma alimentação 

saudável e equilibrada. 

Reconhecer a importância da ingestão 

de legumes. 

Professores 

CAF 

Funcionárias 

(S.Gens) 

Todos os alunos Sem custos 
 

7/10 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

2.2 

3.1 

5.1 

 O outono 
Saída ao exterior em pequeno 

grupo - Parque da Cidade. 

Observar e compreender as 

transformações da natureza na estação 

do outono; promover o contacto do aluno 

com o meio; desenvolver a capacidade 

de observação; distinguir o outono das 

restantes estações do ano. 

Professoras de 

educação 

especial 

Alunos Med. 

Adic. 2º e 3º 

ciclo da EB 2,3 

Prof Carlos 

Teixeira 

Sem custos 10 -14 /10 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

2.2 

2.4. 

3.1. 

Dia Mundial da 

Saúde Mental 

Produção, por turma, de uma 

frase, imagem ou desenho 

criativo sobre o tema. 

Elaboração de um mural com os 

trabalhos produzidos. 

Promover o bem-estar socioemocional 

dos alunos, de acordo com o Plano de 

Recuperação das Aprendizagens 

21/23Escola + 

 - Prof do Gr 520 

- PEPS 

- BE 

- Cidadania 

Alunos do 3º 

ciclo 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

Equipamento 

audiovisual e 

computador 

Ferramentas 

digitais 

Página da escola 

 

Previsão de 

custos (5€) 

Semana 

de 10 

outubro 

1.1. 

1.5. 

1.6. 

2.4. 

3.3. 

3.7 

4.1 

4.2. 

5.1 

Dia Mundial da 

Alimentação 

Quiz referente a alimentação, 

para aplicar em todas as turmas 

de 6.º ano. 

Construção de Marcadores de 

livros pelos alunos, para doar à 

Biblioteca. 

Sessões de formação 

Conhecer os princípios da dieta 

mediterrânica. 

Construir, (re)conhecer e adotar a roda 

dos alimentos como guia para uma 

alimentação variada, completa e 

equilibrada. 

Incentivar o consumo de determinado 

tipo de alimentos para melhoria do 

estado nutricional e de saúde da 

população. 

Sessões de formação para alunos feita 

equipa de Saúde Escolar do CS Fafe 

PEPS, Eco-

escolas; Prof. do 

GR 230 

Alunos 2º ( 6º 

ano) e 3ºciclos( 

9º ano) 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

Equipamento 

audiovisual e 

computador 

Página da escola 

Ferramentas 

digitais 

 

Previsão de 

custos (5€) 

17 - 21/10 

Story Telling 

 “The Gruffalo” 

- Motivar os alunos para a aprendizagem 

da língua inglesa e de aspetos 

socioculturais relacionados com países 

de expressão inglesa. 

- Motivar para a leitura. 

Professore de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos do 3.º e 

4.º anos do 

Agrupamento de 

Escolas Prof. 

Carlos Teixeira 

Sem custos 17 /10 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Visualização de vídeos sobre a 

alimentação saudável nas suas 

variantes. 

Debater nas turmas o tema. 

Produzir materiais relacionados 

com o tema. 

Tomar consciência de que a alimentação 

influencia o bem-estar e a saúde. 

Expressar opiniões sobre temas 

relevantes na vida. 

Professores 

titulares de 

turma 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

Exploração da roda/pirâmide 

dos alimentos; 

Visualização de vídeos e 

exploração de aplicações; 

Leitura e interpretação de 

contos e exercícios de escrita 

criativa. 

 

Feirinha de outono 

Nota: Trazer alguns produtos 

hortícolas 

 

Consciencializar os alunos sobre a 

importância da alimentação para uma 

vida saudável (Roda da Alimentação); 

Criar hábitos saudáveis; 

Compreender a importância de uma 

alimentação variada; 

Explorar capacidades de leitura e de 

escrita a partir do tema da “Alimentação”. 

Professores 

CAF 

Funcionárias 

(S. Gens) 

 

Todos os alunos 

Comunidade 

educativa 

1.1 

2.2 

4.1 

Feira das 

colheitas de 

outono 

Organização da feira com 

produtos de outono. 

Feira aberta à comunidade. 

Proporcionar experiências diversificadas 

de aprendizagem. 

Conhecer e valorizar os produtos 

naturais. 

Promover o gosto e o interesse pela 

Natureza. 

Desenvolver, atitudes de bom 

relacionamento com a comunidade. 

Professores 

titulares de 

turma 

(Quinchães) 

Alunos do 1º 

ciclo / Pré-

escolar 

Sem custos 

 

Produtos a serem 

recolhidos junto 

dos EE 

21/10 

5.1 

5.2 

5.3 

5.6 

5.7 

Sessão - A 

Dislexia- parte II: 

Estratégias de 

intervenção. 

Sessão no auditório da escola - 

A Dislexia :parte II : Estratégias 

de Intervenção. 

Pela Psicóloga escolar e 

Coordenadora da EMAEI, Dra. 

Sofia Mendes. 

-Contribuir para melhorar a qualidade da 

intervenção pedagógica com alunos  

disléxicos. 

Psicóloga 

escolar e 

Coordenadora 

da EMAEI; 

Professores de 

educação 

especial do 

grupo 910 

Docentes do 

Agrupamento 

Prof Carlos 

Teixeira (pré ao 

3º ciclo) 

 

Auditório da 

EB2,3 Prof. 

Carlos Teixeira. 

Computador; 

 

Sem custos 

 

27/10 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1. 

1.3. 

2.1 

3.4. 

3.7 

4.1. 

5.1. 

Halloween 

Decorações e tradições de 

Halloween 

-Dar a conhecer uma tradição 

relacionada com países de língua 

inglesa; 

- Elaborar decorações em papel e outros 

materiais; pintar imagens, ilustrar, etc. 

Professores de 

inglês. 
Todos os alunos 

Custo dos 

materiais a utilizar 

 

Previsão de 

custos (50€) 

31/10 

Exposição de vassouras 

alusivas ao “Halloween” 

- Motivar os alunos para a aprendizagem 

da língua inglesa e de aspetos 

socioculturais relacionados com países 

de expressão inglesa; 

- Desenvolver a interação e cooperação 

entre pares; 

- Envolver os alunos em atividades 

lúdicas do gosto deles. 

Professoras de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos do 3.º e 

4.º anos do 

Agrupamento de 

Escolas Prof. 

Carlos Teixeira 

1.1 

1.5 

1.6 

Comemoração 

do Mês 

Internacional das 

Bibliotecas 

Escolares 

Elaboração de trabalhos em 

articulação com os diferentes 

agentes da Comunidade 

Educativa; 

Visitas à BE – Formação de 

utilizadores; 

Exposição de trabalhos dos 

alunos. 

Desenvolver o gosto pela frequência 

sistemática da Biblioteca. 
Equipa da BE. 

Comunidade 

escolar 

Cartazes, papel, 

computador e 

cartolina 

 

Previsão de 

custos (5€) 

Outubro 
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Novembro 
 

Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 

Intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

Custos 
Data 

1.1. 

1.3. 

2.1 

2.2 

3.4. 

4.1. 

5.1. 

Día de Muertos / 

Halloween 

Exposição de trabalhos/pinturas 

dos alunos 

Visionamento do filme “Coco” 

em sala de aula 

Estimular a imaginação e a criatividade; 

Incentivar o gosto pela cultura mexicana; 

Proporcionar o contacto com as tradições 

mexicanas; 

Promover a interculturalidade. 

Alunos e 

professoras de 

espanhol / 

inglês 

Comunidade 

educativa 

Material para 

exposição 

 

Previsão de 

custos (5€) 

2/11 

1.1 

1.3 

1.4 

5.1 

Olimpíadas da 

Matemática 

Concurso de problemas de 

Matemática, dirigido aos 

estudantes do 3.º ciclo do ensino 

básico que visa incentivar e 

desenvolver o gosto pela 

Matemática. 

Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Matemática. 

Detetar vocações precoces na 

Matemática. 

Professores do 

grupo 500 

3º ciclo da CTX 

e Silvares 

Material 

diversificado 

 

Sem custos 

9/11 

2.2 

3.1 

3.6 

Passeio a pé 
Passeio a pé até à plantação de 

quivis, visita e prova do fruto. 

Conhecer o meio envolvente; 

Fomentar a interação e o respeito entre 

pares e adultos; 

Adquirir comportamentos cívicos em 

grupo; 

Usufruir e confraternizar num belo 

espaço da natureza; 

Fomentar a importância de desenvolver 

hábitos de uma alimentação saudável. 

Professora 

Orlanda 

Carvalho 

Todos os alunos 

da escola de 

Campo – S. 

Gens 

Sem custos 10/11 

1.1. 

1.3. 

1.7 

2.1 

2.2 

3.4. 

3.6 

3.7 

4.1. 

Magusto 

Exploração da lenda de S. 

Martinho 

Magusto e jogos tradicionais 

Conhecer e preservar de tradições 

Professores 

titulares de 

turma 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

Materiais diversos 

de desenho e 

pintura. 

 

Castanhas a 

cargo dos EE 

 

Previsão de 

custos (30€) 

11/11 
Magusto / 

Mercado de 

outono 

 Realizar uma pequena feirinha. 

Promover o convívio e o espírito de 

entreajuda. 

Desenvolver sentimentos de pertença à 

escola e à comunidade. 

Docentes da 

escola 

(Regadas) 

Comunidade 

escolar: alunos, 

pais, 

encarregados 

de educação, 

junta de 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 

Intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

Custos 
Data 

4.2 

5.1. 

freguesia  

Feira de S. 

Martinho e 

Magusto 

Realização de uma feira com a 

contribuição de todos os alunos 

da escola, com a venda de 

produtos regionais e da terra. 

Manter tradições dentro da comunidade 

Envolver a comunidade nas atividades 

da escola 

Desenvolver atividades culturais 

contribuindo para a formação global dos 

alunos 

Toda a 

comunidade 

Educativa 

(Silvares S. 

Martinho) 

Toda a 

comunidade 

Educativa 

Corta-mato 

escolar 

Corrida de resistência à volta do 

recinto escolar. 

Promover o desporto e a atividade física, 

através da realização de uma corrida de 

resistência. 

Grupo de Ed. 

Física/ Clube do 

Desporto 

Escolar 

2 e 3º ciclos e 

alunos da 

Educação 

especial da CTX 

e Silvares 

Fitas, 

megafone, 

cronómetro, 

pão-de-leite, 

água e sumos. 

Troféus 

 

 

Previsão de 

custos (????€) 

 

1.1 

3.1 

Dia Nacional do 

Mar 

Visualização de vídeos, sob o 

tema proteção dos mares 

Elaboração de cartazes. 

Sensibilizar para a proteção dos mares, 

no que respeita à poluição. 

Sensibilizar para o não desperdício da 

água 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do pré e 

1ºciclo 

(Seidões) 

Computador e 

projetor, 

Material de 

desgaste 

 

 

Previsão de 

custos (5€) 

16/11 

1.1 

2.2 

3.1 

Dia do não 

fumador 

Observação de vídeos 

dissuasores do consumo de 

tabaco; 

Realização de trabalhos sobre o 

tema (escrita, desenho, pintura). 

Reconhecer os malefícios do tabaco para 

a saúde das populações; 

 Reconhecer que fumar causa 

dependência; 

Sensibilizar os alunos para dizer Não ao 

tabaco. 

Professores 

titulares de 

turma 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

Materiais 

diversificados 

para expressão 

plástica e escrita. 

 

Previsão de 

custos (5€) 

17/11 

1.1 Dia Nacional do Realizar as atividades sugeridas Sensibilizar para o "direito de uma Professores Alunos do 1º Sem custos 21/11 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 

Intervenientes 
Destinatários 

Recursos 

Custos 
Data 

2.2 

3.1 

Pijama pela equipa “Missão Pijama” criança crescer numa família". titulares de 

turma 

(S. Gens, 

Quinchães e 

Silvares) 

ciclo / Pré-

escolar 

1.1. 

1.3. 

1.5. 

2.1. 

3.6. 

3.7. 

4.2. 

5.1. 

5.2. 

Comemoração 

do Dia Mundial 

da Ciência 

Criação de um friso cronológico 

com grandes marcos da Física e 

da Química 

 

Fomentar o interesse pela Ciência e pela 

atividade dos cientistas; 

Reconhecer a importância do 

conhecimento científico; 

Divulgar a Física e a Química como 

ciências e cativar vocações para 

carreiras científico-tecnológicas; 

Diversificar os contextos de 

aprendizagem. 

Grupo 

disciplinar 510 

Comunidade 

Educativa 

Folhas de papel; 

Impressora e 

fita-cola 

 

Previsão de 

custos (5€) 

 

24/11 

1.1 

2.1 

3.3 

3.7 

4.1 

Thanksgiving 

PowerPoint com vocabulário 

relacionado com a festividade. 

Elaboração e decoração do 

“Turkey of gratitude” (Teacher’s 

file- Arts and crafts) 

- Identificar um momento sociocultural 

dos países de expressão inglesa. 

- Compreender frases e textos muito 

simples; 

- Identificar vocabulário acompanhado 

por imagens; 

Professoras de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos dos 3.º e 

4.º anos do 

Agrupamento de 

Escolas Prof. 

Carlos Teixeira 

Sem custos 25/11 

Dezembro 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.5 

2.2 

2.4 

5.1 

Evocação da 

data histórica “1º 

de Dezembro” - 

Restauração da 

Independência 

 

Elaboração de trabalhos pelos 

alunos; 

Elaboração e distribuição de 

desdobrável informativo. 

Apresentação e exposição de 

trabalhos individuais e/ou de 

grupo. 

Promover projetos interdisciplinares e 

atividades educativas que favoreçam a 

aprendizagem; 

Desenvolver a utilização das novas 

tecnologias; 

Desenvolver o gosto pela investigação do 

passado e pela disciplina; 

Professores de 

História e 

Geografia de 

Portugal e 

Professores de 

História 

Alunos: 5.º e 8.º 

ano 

Comunidade 

Educativa 

Livros 

Internet 

Computador 

6 Impressões A4 

Fotocópias  

 

Previsão de 

2/12 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Consolidar conhecimentos sobre a 

importância do significado histórico do 1.º 

de Dezembro”. 

custos (5€) 

1.1 

1.3 

2.1 

5.3 

 

Dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência- 3 

dezembro 

Visualização de um filme cuja 

abordagem seja algum tipo de 

deficiência. 

Jogo - Inclusão e Diversidade. 

-Sensibilizar docentes, crianças/alunos, 

do agrupamento para a deficiência, 

inclusão e diversidade através de filmes 

e de um jogo alusivo à temática. 

Professoras de 

educação 

especial  

Professores e 

Alunos pré,1º, 2º 

e 3º ciclo 

Sala multimédia 

da biblioteca 

escolar; 

Salas de aula ; 

 CAA 

 

Sem custos 

2/12 

1.1 

2.1 

 Ida ao Cinema - 

Guimarães 

Visualização de um filme 

alusivo ao Natal no Guimarães 

Shopping 

Vivenciar o espírito natalício; 

Proporcionar momentos de lazer. 

Professoras de 

educação 

especial 

Alunos Med. 

Adic 1º, 2º e 3º 

ciclo do Agrup. 

Prof Carlos 

Teixeira 

Bilhetes de 

autocarro Fafe- 

Guimarães e 

regresso; 

Bilhete de cinema; 

Refeição - valor a 

determinar 

 

Custos a cargo do 

EE 

9/12 

1.1 

1.6 

Exposição 

temática na 

biblioteca. 

Exposição temática na 

biblioteca sobre a civilização 

egípcia com trabalhos 

realizados pelos alunos. 

Enriquecer e consolidar as 

aprendizagens adquiridas; 

Ampliar os conhecimentos e alargar os 

horizontes mentais dos alunos sobre os 

conteúdos abordados; 

Fomentar a criatividade e o espírito 

crítico dos alunos. 

Professores de 

História 

Alunos do 7º 

ano e 

comunidade 

educativa 

Previsão de 

custos (5€) 
12-16/12  

1.1 

1.2 

1.4 

2.1 

3.1 

3.4 

3.6 

3.7 

Natal 

Decorações de 

Natal 

 

Elaboração de diferentes 

elementos decorativos alusivos 

ao tema “Natal”, utilizando 

materiais diversificados. 

-Elaboração de elementos decorativos 

alusivos à quadra natalícia para 

decoração de diferentes espaços das 

escolas com recurso, à recuperação e 

reutilização de materiais. 

-Promover a aprendizagem e o trabalho 

colaborativo entre pares. 

-Promover os valores da amizade, da 

Professores dos 

grupos 240, 

600,530 e 

alunos 

Comunidade 

Educativa 

Materiais 

diversificados 

(recuperados e 

outros) para 

expressão 

plástica e escrita. 

 

Previsão de 

Mês de 

dezembro Escrita de textos. 

Dramatizações relacionados 

com o Natal, canções, poemas. 

Elaboração de elementos 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do 1º 

ciclo 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

5.1 

 

decorativos para a árvore e 

espaços comuns. 

partilha e da solidariedade; 

-Viver o espírito da quadra natalícia; 

- Promover os valores da amizade, da 

partilha e da solidariedade. 

Rentabilizar os recursos do Município. 

custos (70€) 

II Concurso de escrita Carta ao 

“Santa Clauss/Reyes 

magos/Père Noël” 

Decoração do espaço escolar 

com trabalhos de interesse 

linguístico 

Alunos e 

professoras de 

línguas 

estrangeiras 

Comunidade 

educativa 

2.1 

2.2 

4.1 

4.2 

Almoço de Natal 

Almoço de Natal oferecido a 

toda a comunidade escolar por 

um encarregado de educação. 

Animação com insufláveis com 

FafeMagik. 

Distribuição de prendas pela 

Junta de Freguesia de S. Gens 

Celebrar o Natal 

Professora 

Orlanda 

Carvalho 

Intervenientes: 

J. Magalhães 

FafeMagik 

Junta Freguesia 

de S. Gens 

Comunidade 

escolar de 

Campo – S. 

Gens 

Sem custos 16/12 

2.1 

3.6 

4.2 

Filme de Natal 
Assistir a um filme no teatro 

cinema. 

- Vivenciar o espírito natalício; - 

Proporcionar momentos de lazer. 

-.Promover os valores da amizade, da 

partilha e da solidariedade. 

- Desenvolver o sentido de estética. 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do 1º 

ciclo 
Sem custos 

Data a 

definir 

2.1 

2.2 

3.6 

Sessão de 

Cinema Natalícia 

Presépios 

Decorações de 

Natal 

Visualização de um filme alusivo 

ao Natal, na sala de aula. 

Escrita de textos. 

Dramatizações relacionados 

com o Natal, canções, poemas. 

Elaboração de elementos 

decorativos para a árvore e 

espaços comuns. 

Exposição de presépios no hall 

da escola. 

- Vivenciar o espírito natalício; - 

Proporcionar momentos de lazer. 

-.Promover os valores da amizade, da 

partilha e da solidariedade. 

- Desenvolver o sentido de estética. 

Professores 

Titulares 

(S. Jorge) 

 

 

 

Todos os 

alunos, 

professores 
Sem custos 

Última 

semana 

do 1º 

período 

2.1, 

2.2. 

3.4 

Presépio 

Químico 

Construção de um Presépio de 

Natal Químico, utilizando 

materiais de laboratório e 

soluções aquosas coloridas nas 

-Explorar, de forma lúdica, conteúdos da 

área da Química; utilizando diverso 

material de laboratório; 

-Proporcionar situações de ensino e 

Grupo 

disciplinar de 

Físico-Química 

(articulação com 

Alunos do 3º 

ciclo. 

Material de 

laboratório; 

Corantes, 

Cartolinas; 

Dezembro 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

3.5. 

3.6. 

5.1 

figuras que tradicionalmente 

aparecem no Presépio de Natal. 

aprendizagem não formais que 

desenvolvam competências do tipo 

processual, conceptual e social. 

a 

Biblioteca 

Escolar) 

Tecidos; 

Cola; 

Outros. 

 

Previsão de 

custos (10€) 

2.1 

2.2 

3.6 

Ceia de Natal 

Organização/dec

oração do 

espaço 

Realização de elementos 

decorativos 

-Promover a camaradagem e espírito de 

equipa 

Grupos 240, 600 

e 530 

Comunidade 

Educativa 

(Professores, 

Funcionários e 

familiares) 

Materiais 

diversificados 
Dezembro 

2.1 

2.2 

3.6 
Festa de NATAL 

Partilha de canções e de 

pequenas peças artísticas 

(coreografias, pequenos 

teatros…) entre as várias 

turmas; 

Exposição de materiais alusivos 

ao Natal (presépios, estrelas, 

pinheiros…) a partir da 

reutilização de materiais. 

Nota: Trazer camisola vermelha 

e calças de ganga 

Articular e integrar diferentes 

capacidades artísticas; 

Envolver os Pais e Encarregados de 

Educação em atividades da escola; 

Proporcionar momentos de convívio; 

Incentivar o espírito de partilha. 

Participação no espectáculo – Feiticeiro 

de OZZ -  Mar Shoping 

Professores 

CAF 

Funcionárias 

(S. Gens) 

 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Previsão de 

custos (25€) 

15/12 

 

2.1 

2.2 

3.6 

Saída de Natal 

Data e local a 

definir 

Assistira um 

espectáculo/filme de Natal 

Viver o espírito da quadra natalícia. 

Promover os valores da amizade, da 

partilha e da solidariedade. 

Docentes da 

escola 

(Regadas) 

Alunos do 1º 

ciclo e do pré-

escolar 

Previsão de 

custos – a cargo 

do EE 

Data a 

definir 

2.1 

2.2 

3.6 

Assistir ao 

Musical “ O 

feiticeiro de Oz” 

Visita ao porto dos alunos do 1º 

Ciclo e pré-escolar para assistir 

ao musical 

Proporcionar experiências diferentes aos 

alunos; 

Valorizar a arte como forma de 

conhecimento; 

Desenvolver o gosto pelo espetáculos e 

culturas musicais.. 

Docentes do pré 

escolar e 1.º 

ciclo 

(Silvares S. 

Martinho) 

Alunos do 1º 

ciclo e pré-

escolar. 

Previsão de 

custos – a cargo 

do EE 

15/12 

2.1 

2.2 

3.6 

Espetáculo de 

patinagem 

artística 

Assistir ao espetáculo de 

patinagem artística “O Feiticeiro 

de Oz no Gelo” no Porto. 

Participar em atividades interpessoais e 

de grupo respeitando regras e critérios 

de atuação e de convivência em diversos 

Professora 

titular de turma 

e de apoio 

Alunos da turma 

SC1 

Suportado pela 

junta de freguesia 

e pelos alunos 

15/12 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

contextos; 

Promover a formação artística através de 

atividades lúdicas. 

educativo 

(Silvares S. 

Clemente) 

1.1 
2.1 
3.7 

Christmas 

Elaboração “Christmas door 

Knob hanger” (3rd grade) 

Construção do jogo “Noughts 

and crosses Christmas” (4th 

grade) 

-Envolver os alunos em atividades 

interdisciplinares. 

Professoras de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos do 3.º e 

4.º anos do 

Agrupamento de 

Escolas Prof. 

Carlos Teixeira 

Papel 

fotocopiável. 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

Última 

semana 

de 

dezembro 

  

Janeiro 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.2 

1.4 

2.1 

3.1 

3.6 

3.7 

4.1 

4.2 

5.1 

 

Cantar dos Reis 

Trabalhar a história dos reis 

Magos e tradições a eles 

associadas. 

Cantar de Reis no Pavilhão 

Multiusos 

Desenvolver, atitudes de bom 

relacionamento com a comunidade. 

Manter viva a tradição de “Cantar os Reis”. 

Preservar o património cultural. 

Colaborar com a Câmara Municipal. 

Câmara 

Municipal, 

professores do 

1º ciclo. 

Alunos do 1º 

ciclo 

 (4º ano canta 

em palco) 

(Os outros anos 

cantam na 

assistência) 

 

Materiais 

diversificados 

 

Previsão de 

custos – (50€) 
6 -13/01 

Cantar de Reis no Lar de Idosos 

de Quinchães e nas 

proximidades da escola. 

Cantar dos Reis no Lar Idosos 

de Silvares e ruas em redor da 

escola 

Desenvolver, atitudes de bom 

relacionamento com a comunidade. 

Manter viva a tradição de “Cantar os Reis”. 

Preservar o património cultural. 

 

Docentes da 

escola 

(Quinchães  e 

Silvares) 

Alunos do 1º 

ciclo /Pré-

Escolar 

 

Materiais 

diversificados 

 

Previsão de 

custos – (15€) 

Cantar os reis, no hall da escola 

aos pais / encarregados de 

educação e nas ruas que 

circundam a escola. 

- Manter a tradição. 

- Promover um são convívio entre a 

comunidade educativa 

Professores 

Titulares 

(S. Jorge) 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

Equipamento 

audiovisual e 

computador 

09-13/01 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Ferramentas 

digitais 

Día de Reyes 

Cantar os Reis em espanhol aos 

alunos das turmas do 6º ano de 

escolaridade 
-Incentivar o gosto por atividades 

relacionadas com a cultura espanhola e 

francesa. 

-Fomentar as relações interpessoais 

entre os alunos.  

- Incentivar a preservação da tradição 

natalícia. 

Alunos e 

professores de 

Espanhol 

Comunidade 

educativa 
Sem custos 

Janeiro 

L’Épiphanie 
Concours ‘’Top Chef – galettes 

créatives’’ 

Docentes de 

Francês 

Turmas inscritas 

à disciplina de 

Fancês 

Material para a 

confeção das 

galettes 

 

Previsão de 

custos – a cargo 

dos EE 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

5.1 

“Datas com 

História“: 

Dia internacional 

em memória das 

vítimas do 

Holocausto. 

Pesquisa de testemunhos de 

sobreviventes no sentido de 

promover o pensamento crítico 

sobre os Direitos Humanos. 

Debate em sala de aula. 

-Sensibilizar os alunos para a 

necessidade da defesa intransigente dos 

direitos humanos; 

-Fomentar o respeito pela diferença e o 

espírito de tolerância. 

Professores de 

História 

Alunos do 9.º 

ano 

Computador; 

Internet 

 

Sem custos 

27/01 

1.1 

2.1 

2.2 

2.4 

5.1 

O Dia Escolar da 

Não Violência e 

da Paz 

Vídeo sobre a motivação de 

Lorenzo Vidal para instituir este 

dia. 

Dialogo sobre a importância da 

não-violência e da paz para 

promover uma vida agradável. 

Elaboração de diversos 

trabalhos (textos, cartazes, 

recorte) sobre a não-violência 

Outras atividades promovidas 

em cada turma. 

Educar para a solidariedade, tolerância e 

respeito pelos outros. 

Educar para os valores promovendo o 

emergir de sentimentos de solidariedade 

e de justiça. 

Fomentar a comunicação entre todos. 

Conter situações de bullying e 

incrementar a amizade. 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do 1º 

ciclo 

Materiais de 

desgaste 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

30/01 
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Fevereiro 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.2 

2.2 

3.6 

4.2 

Carnaval 

Pesquisa sobre tradições 
associadas ao carnaval. 
Elaboração de máscaras e 
organização dos trajes a usar no 
desfile promovido pela Câmara. 

Manter vivas as tradições associadas ao 
Carnaval. 
Preservar o nosso património cultural. 

Colaborar com a Câmara Municipal. 

Professores 
titulares de 
turma da CTX 

Câmara 
Municipal 

Todos os alunos 
do 1º ciclo 

Material de 
expressão 
plástica. 
Outros 
 
Previsão de 
custos – (50€) 
E também a cargo 
dos EE 

13 - 17/02 

Assistir ao desfile de carnaval 

das escolas, na cidade. 

Celebrar o carnaval; proporcionar 
momentos de lazer e convívio entre os 
alunos. 

Professoras de 
educação 
especial 

Alunos Med. 

Adic. 2º e 3º 

ciclo da EB 2,3 

Prof Carlos 

Teixeira 

17/02 

1.1 

1.2 

1.4 

2.1 

2.2 

3.6 

3.7 

4.1 

5.1 

Dia de S. 
Valentim/ 
Semana dos 
Afetos 

Elaboração de poesias; 
Mensagens sobre a amizade; 
Trabalhos de expressão 
plástica. 

Celebrar a amizade e os afetos. 
Realizar trabalhos de expressão plástica. 
Aprofundar a relação escola-família. 
Desenvolver as capacidades de 
expressão em línguas estrangeiras 

Professores 
titulares de 

turma; 
Alunos e 

professoras de 
línguas 

estrangeiras; 
Professoras de 
Inglês 1.º ciclo 

PEPS 

Comunidade 
educativa 

Materiais diversos 
Recursos 
audiovisuais. 
Vários tipos de 
papel, material de 
pintura e outros. 
 
Previsão de 
custos – (10€) 

13 – 17/02 

Exposição de trabalhos sobre o 
tema dos afetos 

- Criação de um “Pop-Up 

Postcard” para o amigo secreto. 

- Envolver os alunos em atividades 

interdisciplinares e trabalhos de projeto; 

- Contribuir para o desenvolvimento do 

sentido estético e artístico dos alunos; 

- Celebrar a amizade e reconhecer a 

valorização do respeito mútuo. 

Dia do Amor 
Mensagens sobre a amizade. 
Trabalhos de expressão 
plástica. 

Celebrar a amizade e os afetos. 
Realizar trabalhos de expressão plástica 

Professores 
titulares de 

turma 
(Seidões) 

Alunos do pré e 
1º ciclo 

1.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.3 
5.1 

Dia da “Internet 
Segura” 

Visualização e exploração de 
vídeos, de gravuras ilustrativas 
e de pequenos textos 
informativos. 
Edição de vídeo. 

Alertar os alunos para os perigos da 
Internet; 
Promover a autonomia dos alunos; 
Promover o saber estar/saber fazer; 
Desenvolver a Literacia digital. 

Professores 
titulares de 

turma (S. Gens) 
Professores de 

TIC 

Alunos do 1º 
ciclo  

Alunos do 2º e 
3º ciclo 

Computadores 

com acesso à 

Internet 

Videoprojector 

Fevereiro 

1.1 La Chandeleur 
Confeção e degustação de 
crepes, com base na tradição 

-Incentivar o gosto por atividades 
Docentes de 

Francês 
Turmas inscritas 
à disciplina de 

Material para a Fevereiro 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

2.2 

3.6 

3.7 

5.1 

francesa relacionadas com a cultura francesa; 

-Fomentar as relações interpessoais 
entre os alunos.  

Fancês confeção dos 

crepes 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

Março 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

2.1 

2.2 

3.7 

5.1 

Dia do pai 
Elaborar uma lembrança/postal 
alusivo ao dia do pai. 
Escrita de poesia. 

Valorizar a figura paterna. Reconhecer 
qualidades do pai. Relacionar-se com a 
figura paterna. 

Professores 
titulares e 

alunos 

Alunos do 1º 
ciclo 

Cartolina e 
materiais de 

desgaste 
 

Previsão de 
custos – (25€) 

13 - 17/03 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

5.1 

5.3 

Dia da 

Matemática 

Dia dedicado a atividades 

relacionadas com o pi e outras 

atividades no âmbito da 

disciplina 

Incentivar o gosto pela resolução de 

problemas; 

Atrair os alunos que têm “medo da 

disciplina da matemática, permitindo que 

estes descubram o lado lúdico da 

disciplina; 

Detetar vocações precoces na 

Matemática. 

Gr 500 Alunos do 3ºC 

Material de 

papelaria e 

reprografia, 

Computador, 

Página da escola. 

Outros. 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

14/03 

1.1 

2.1; 

3.7 

St Patrick’s Day 

Elaboração e decoração do 

“Leprechaun Coin catcher” (Arts 

and crafts – Start the Magic 

book) 

- Contribuir para o desenvolvimento do 

sentido estético e artístico dos alunos; 

- Valorizar os afetos; 

- Envolver os alunos em atividades 

interdisciplinares. 

Professoras de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos do 3.º e 

4.º anos do 

Agrupamento 

Papel e cartolinas. 

 

Previsão de 

custos – (15€) 

13-17/03 

1.1 

1.5 

Semana 

Concelhia da 

Apresentação de livros / 

depoimentos pessoais sobre 
Motivar para a leitura. 

Equipa da BE; 

Departamento 

Comunidade 

Educativa 

Computador e 

papel 
Março 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Leitura livros lidos; 

Declamações/dramatizações; 

Exposição de trabalhos dos 

alunos. 

de Línguas; 

Profs. do 1.º 

ciclo e Pré-

Escolar. 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

Dia Mundial da 

Floresta 

Plantar uma árvore autóctone 

(ex. Sobreiro), no espaço do 

AECT. 

Palestra de sensibilização sobre 

a preservação/ proteção 

florestal. 

-Sensibilizar a população para a 

importância da preservação das árvores, 

quer ao nível do equilíbrio ambiental e 

ecológico, como da própria qualidade de 

vida dos cidadãos.  

Grupo 230 

Eco-Escolas 

 

Alunos do 2º 

ciclo 

Material de 

papelaria e 

reprografia, 

Computador, 

Página da escola. 

 

Previsão de 

custos – (10€) 21/03 

Início da 

primavera 

Dia Mundial da 

árvore/da 

floresta 

Visualização de vidos sobre a 

importância da preservação da 

floresta para a sustentabilidade 

do planeta. 

Elaboração de cartazes com 

“atitudes de sustentabilidade de 

um mundo melhor”. 

Sensibilizar e motivar para a preservação 

e proteção da Natureza; -Sensibilizar 

para a defesa das árvores, da floresta e 

do meio ambiente. 

Caraterísticas da primavera. 

Professores 

titulares e 

alunos 

Alunos do 1º 

ciclo 

Cartolinas e 

materiais de 

desgaste 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

 

Dia mundial da 

água 

Apresentação de vídeo sobre a 

necessidade de preservação da 

água. 

Produção de desenhos, textos e 

poemas. 

Sensibilizar os alunos para a importância 

da água na vida dos seres vivos; 

Sensibilizar os alunos para a importância 

da preservação da qualidade e 

quantidade da água. 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do 1º 

ciclo 
Sem custos 22/03 

1.2 

2.1 

3.4 

3.6 

5.1 

Páscoa 

Elaboração de trabalhos de 

expressão Plástica para 

decoração da escola e das 

salas de aula. 

Promover o respeito pela diferença de 

credos religiosos; promover o convívio 

entre toda a comunidade educativa; 

desenvolver o sentido de estética. 

Preservar os costumes e tradições. 

Enriquecer competências relacionadas 

com a expressão plástica. 

Professores 

titulares de 

turma 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

Materiais de 

desgaste. 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

27-31/03 

1.1 

2.2 

4.1 

Feira das Flores 

e doces 

Realização de uma feira aberta 

a comunidade e com a 

contribuição desta com a venda 

de flores. 

Proporcionar o envolvimento da 

comunidade nas atividades escolares 

Desenvolver atividades culturais 

contribuindo para a formação global dos 

Professores e 

alunos 

(Silvares S. 

Martinho) 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Sem custos – a 

cargo dos EE 
30/03 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

alunos 

1.1 

2.1 

2.2 

4.2 

Visita ao museu 

de Aboim 

Visita ao museu e realização de 

outras atividades promovidas 

pelo mesmo. 

Visita realizada no âmbito do projeto 

Eco-escolas: 

- Observar a aplicação prática de 

energia; 

- Analisar a transmissão e transformação 

de movimento, 

- Sensibilizar os alunos para a 

preservação do património histórico, 

cultural, arquitetónico e natural; 

- Envolver os alunos em experiências / 

atividades significativas. 

Professora 

titular de turma 

e de apoio 

educativo 

Alunos da turma 

 (S. Clemente) 

Suportado pela 

junta de freguesia 

e pelos alunos 

31/03 

1.1 

2.1 

Convívio de 

Páscoa 

Jogo: Caça aos ovos 

Lanche (no CAA ou recinto 

escolar) 

Proporcionar momentos de convívio; 

Associar elementos a esta festa (ovos, 

coelhos, doces, gastronomia) 

Professoras de 

educação 

especial   

Alunos Med. 

Adic. 2º e 3º 

ciclo da EB 2,3 

Prof Carlos 

Teixeira 

Previsão de 

custos – (50€) 
31/03 

1.1 
3.7 

II Olimpíadas das 

Línguas 

Realização de um questionário 

online sobre conteúdos lexicais, 

gramaticais e culturais 

- Promover o gosto pela língua e cultura 

dos países de expressão inglesa, 

francesa e espanhola. 

-Contribuir para o desenvolvimento das 

competências de comunicação em 

língua estrangeira. 

-Fomentar a motivação para a 

aprendizagem das línguas. 

Professoras de 

línguas 

estrangeiras 

Turmas do 3º 

ciclo 
Sem custos Março 

1.1 
2.1 
3.7 

Easter 
Karaoke “Easter Bunny flip-flop” 

Dança coreografada. 

- Envolver os alunos em atividades 

lúdicas do gosto deles; 

- Envolver os alunos e a comunidade 

educativa em atividades que 

desenvolvem conhecimentos em inglês. 

Professoras de 

Inglês 1.º ciclo 

(G120) 

Alunos do 3.º e 

4.º ano do 

Agrupamento de 

Escolas Prof. 

Carlos Teixeira 

Sem custos 

Última 

semana do 

2.º período 

1.1. 

1.4. 

1.6. 

2.1. 

3.1. 

COMEMORAÇÃO DO 

DIA MUNDIAL DA 

SAÚDE 

Trabalho de pesquisa orientada, 

com exposição virtual. 

Outras atividades a definir 

posteriormente 

-Sensibilização para a importância da 

manutenção da Saúde. 

-Prevenir comportamentos de risco. 

- Estimular comportamentos saudáveis. 

PEPS 

Gr 520 

Comunidade 

escolar 

Ferramentas 

digitais 

Equipamento 

audiovisual e 

computador/ tlm 

Última 

semana do 

2.º período 



32 
 

 
Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

3.3. Página da escola/ 

BE 

 

Sem custos 

1.1. 
1.3. 
1.5. 
3.1. 
3.2. 
3.6 
4.2. 

FORMAÇÃO EM 

SUPORTE BÁSICO 

DE VIDA 

Sessões de formação por turma 

realizadas com o apoio da 

Equipa de Saúde Escolar do 

Centro de saúde e INEM. 

Aprofundar o conhecimento de conceitos 

científicos. 

Simular manobras de Suporte Básico de 

Vida 

Estabelecer parceria com o PEPS e 

Saúde Escolar. 

PEPS 

Gr 520 
Alunos de 9 ano 

Computador; 

materiais/ 

manequim para 

simulação de 

manobras SBV 

 

 

Custos ???? 

2ºperíodo 

(a marcar 

com as 

instituições) 

 

Abril 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1. 

2.2. 

2.3 

2.5 

5.2 

5.3 

Dia Mundial da 

Conscienciali-

zação do 

Autismo 

Apelar a toda a comunidade 

educativa para usar neste dia 

uma peça de vestuário azul (cor 

que simboliza o Autismo). 

Elaboração de um laço grande 

para colocar na entrada /portão 

da Escola. 

Visualização e exploração de 

um vídeo/PowerPoint sobre o 

Autismo. 

 

Sensibilizar toda a comunidade educativa 

para a problemática do Autismo. 

Professora da 

Educação 

Especial e 

Professores e 

Educadoras 

(S. Jorge) 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

Equipamento 

audiovisual e 

computador; 

Ferramentas 

digitais 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

03/04 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Dia Mundial da 

Terra 

Trabalho de pesquisa/ grupo 

orientada sobre a atividade 

vulcânica e sísmica do planeta ( 

-Compreender que a Terra é um sistema 

dotado de dinamismo interno e externo; 

-Desenvolver a consciência da riqueza, 

Grupo 520 Alunos do 7ºano 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

24 – 28/04 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.4. 

1.6. 

3.1. 

3.4. 

4.2. 

através do uso ferramentas 

digitais) e exposição dos 

trabalhos desenvolvidos o 

âmbito da Geologia. 

beleza e fragilidade do nosso planeta, 

sujeito às perturbações causadas pelo 

Homem; 

-Alertar os alunos para a realidade das 

alterações climáticas; 

-Sensibilizar a comunidade escolar para 

a importância da preservação da 

Natureza; 

Equipamento 

áudio-visual e 

computador 

Página da escola 

Polivalente 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

1.1. 

3.1. 

Dia do 

Planeta/Dia da 

Biodiversidade 

Hora do conto com a 

colaboração da Biblioteca 

Visualização de um vídeo 

alusivo a este dia. 

- Sensibilizar os alunos para o respeito e 

importância do meio ambiente; 

- Incutir nos alunos o dever de preservar 

a natureza; 

- Incutir nos alunos a importância da 

biodiversidade. 

(Plano de Ação Eco-Escolas) 

Professores 

titulares de 

turma 

Eco-escolas 

Alunos do 1.º 

Ciclo 

Biblioteca 

- Escola; 

- Autarquia; 

- Plantas; 

- Utensílios de 

jardinagem 

 

Previsão de 

custos – (40€) 

21/04 

1.1. 

2.2. 

3.6 

3.7 

Dia do Livro 

Dia de S. Jorge 

Hora do conto com a 

colaboração da Biblioteca 

 Visualização da Lenda de S. 

Jorge 

Escrita criativa 

- Promover o convívio entre alunos e dar 

a conhecer a lenda de S. Jorge. 

- Fomentar a leitura e a imaginação. 

Professores 

(S. Jorge) 

Toda a 

comunidade 

educativa 

Material escolar; 

Livros (biblioteca); 

Revistas; 

Equipamento 

informático; 

Previsão de 

custos – (10€) 

22/04 

1.1. 

2.2. 

3.7 

Dia Mundial do 

Livro 

Atividades em a colaboração da 

biblioteca escolar. 

Promover o gosto pela leitura, pelo uso 

dos livros e utilização dos recursos 

existentes; 

Criação de hábitos de leitura. 

Professores 

(S. Jorge) 

Alunos do 1.º 

Ciclo 
Sem custos 22/04 

1.1 
1.2 
1.5 
2.1 

Dia da Liberdade 

Visualização de vídeos 

referentes ao antes e pós 25 de 

abril. 

Referencia a canções 

emblemáticas da data e 

elaboração de trabalhos com 

elementos associados à 

Valorizar e conhecer factos históricos e 

símbolos a eles associados. 

Perceber a importância de comemorar 

data histórica na compreensão da 

liberdade conquistada. 

Desenvolver atitudes de respeito, 

tolerância e defesa da liberdade. 

Professores 

(S. Jorge) 

Alunos do 1º 

ciclo 

Recursos 

audiovisuais. 

Vários tipos de 

papel, material de 

pintura e outros. 

 

Livros 

25/04 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

revolução. Internet 

Computador 

Impressões  

Fotocópias  

 

 

Previsão de 

custos – (25€) 

 

Evocação da 

data histórica 

“25 de Abril” – 

Restabeleci-

mento do regime 

democrático 

Valorização da Liberdade: 

cravos, pinturas de imagens, 

pesquisas de textos, músicas e 

visualização de vídeos da 

época.  

Exposição 

Elaboração e distribuição de 

desdobrável informativo. 

Apresentação de trabalhos. 

-Valorizar e conhecer um marco 

importante da história do país. 

-Valorizar e respeitar o conceito de 

liberdade. 

-Promover projetos interdisciplinares e 

atividades educativas que favoreçam a 

aprendizagem. 

-Desenvolver a utilização das novas 

tecnologias; 

-Desenvolver o gosto pela investigação 

do passado e pela disciplina. 

-Consolidar conhecimentos sobre a 

importância do “25 de Abril". 

-Praticar os valores democráticos na 

escola. 

Professoras de 

educação 

especial, 

Professores 

titulares de 

turma, 

Professores de 

História e 

Geografia de 

Portugal e 

Professores de 

História 

Comunidade 

educativa 
21-28/04 

1.1. 

2.2. 

3.6 

Dia Mundial da 

Dança 

Realização de atividades de 

dança em articulação com as 

aecs e EE 

Realização de danças dos alunos com o 

envolvimento dos EE. 

Professores 

titulares de 

turma 

(Silvares S. 

Martinho) 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Sem custos 

29/04 

Aula de Dança 

- Sensibilizar os alunos para a prática de 

exercício físico. 

- Conhecer a importância do exercício 

físico para o bem-estar do nosso corpo. 

Professores da 

EB Seidões 

Professor de 

Dança a 

Convidar 

Alunos do pré-

escolar e 1.º 

ciclo 

Reprodutor de 

música 

1.1 

2.1 

2.2 

4.2 

4.3 

Visita ao museu 

de Aboim 
Visita ao museu físico ou virtual. Conhecer tradições da região 

Professores do 

3º ano. 

Alunos do 3º 

ano 

Suportado pelos 

EE 

A marcar 

com a 

instituição 

  



35 
 

Maio 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

4.3 

A nossa Terra -

Feiras Francas 

Visita ao espaço das Feiras 

Francas; 

Conhecer e valorizar tradições locais. 

Associar o feriado municipal às Feiras 

Francas. 

Professoras de 

educação 

especial  

Alunos Med. 

Adic. 2º e 3º 

ciclo da EB 2,3 

Prof Carlos 

Teixeira 

Sem custos 8 – 12/05 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

5.1 

Visitas de Es-

tudo 

Visita ao Museu do Holocausto 

e Porto de Leixões, em 

articulação com as disciplinas 

de Geografia e EMR 

Enriquecer e consolidar  as 

aprendizagens adquiridas; 

Ampliar os conhecimentos e alargar os 

horizontes mentais dos alunos sobre os 

conteúdos abordados; 

Promover o trabalho de equipa e reforçar 

a sociabilidade entre alunos e docentes 

prolongando as aulas para além do 

espaço físico habitual; 

Desenvolver capacidades de 

observação, análise e comunicação. 

Professores de 

História, 

Geografia e 

EMR 

Alunos do 9º 

ano 

Custos a cargo 

dos EE 
8 e 10/05 

2.1 

2.2 

3.7 

5.1 

Dia da mãe 

Visualização de vídeo sobre a 

mãe. 

Elaboração d um cartão. 

Valorizar a figura materna. 

Desenvolver a capacidade de expressar 

sentimentos e emoções. 

Professores 

titulares de 

turma da CTX 

 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

Recursos 

audiovisuais. 

Vários tipos de 

papel, material de 

pintura e outros. 

 

Previsão de 

custos – (50€) 

 

22 – 26/05 

1.1 

1.2 

3.5 

5.1 

Visita às Águas 

de São Martinho 

Visita guiada à fábrica das 

Águas de São Martinho 

Visita realizada no âmbito do projeto eco-

escolas: 

- Sensibilizar para o papel fundamental 

que todos temos no ciclo urbano da 

água; 

- Conhecer o processo de 

engarrafamento de água; 

- Envolver os alunos em 

Professora 

titular de turma 

e de apoio 

educativo 

 (S. Clemente) 

Alunos da turma 

SC1 
Sem custos 26/05 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

experiências/atividades significativas. 

1.1 

1.2 

3.1 

5.1 

Visitas à escola 

de trânsito 

Deslocação, a pé, à escola de 

trânsito. 

Assistir à palestra sobre as 

principais regras e sinais de 

trânsito. 

Utilizar a bicicleta/ carrinho no 

circuito da escola de trânsito 

para aplicar comportamentos 

adequados à sinalização. 

Promover a educação, prevenção e 

segurança rodoviária. 

Conhecer o significado das 

Promover comportamentos cívico se 

social na circulação rodoviária; 

Incentivar o uso de dispositivos de 

segurança e sistemas de retenção 

adequadas. 

 Professores do 

3º ano 

Alunos do 3º 

ano 

Recursos da 

escola de trânsito 

 

Sem custos 

A definir 

  

Junho 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Soletrar 

Ciências- 2º ciclo 

Concurso - soletrar um conjunto 

de palavras cabendo a 

avaliação a um júri. 

-Aumentar o vocabulário científico, 

melhorar a pronúncia e a ortografia e 

aprofundar o conhecimento de conceitos 

científicos. 

Grupo 230 
Alunos do 2º 

Ciclo 

Computadores; 

Impressora; 

Projetor; 

Prémio para 

vencedores; 

Papel; 

Cartolinas. 

 

Previsão de 

custos – (50€) 

 

1/06 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

Jogo do 24 
Jogo aplicado a aluno em sala 

de aula. 

-Estimular o gosto e o estudo pela 

matemática; 

-Desenvolver o cálculo mental 

-Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da Matemática; 

-Detetar e divulgar o talento na área do 

Grupo 230 
Alunos do 2º 

ciclo 

Cartas de jogo 

 

Previsão de 

custos – (50€) 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

cálculo mental. 

1.1 

1.2 

1.7 

2.5 

3.1 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Dia Mundial da 

Criança 

Participação nas atividades 

promovidas pela câmara 

Municipal 

Chamar a atenção para os problemas 

que as crianças enfrentam. 

Lembrar que conviver e brincar são 

atividades saudáveis. 

-Conhecer os direitos e deveres das 

crianças. 

- Promover o desporto e a atividade 

física, através da realização um torneio 

interturmas. 

 

Professores do 

1º ciclo 

 

Grupo de Ed. 

Física 

 

Professores    

de línguas 

estrangeiras 

Todos os alunos 

do 1º ciclo 

 

 Todos  os 

alunos do 2º  e 

3º ciclo 

Recursos da 

Câmara 

 Troféus para os 

vencedores do 

torneio e outros 

materiais 

 

 

Previsão de 

custos – (300€) 

 

 

Torneio de Voleibol 

Día del Niño 

Realização de marcadores de 

página personalizados para os 

alunos do 6ºano no âmbito da 

comemoração do Dia da 

Criança 

Fête de la 

Musique 

Dinamização de atividades 

culturais e degustação de 

iguarias 

Jogos didáticos 

(ex. peddy 

papper) 

Realização de um peddy 

papper sobre a União Europeia 

integrador e integrador das 

atividades de comemoração do 

Dia Mundial da Criança 

Aplicar conhecimentos adquiridos nas 

aulas a uma situação concreta; 

Recolher, tratar e interpretar informação 

geográfica e mobilizar a mesma na 

construção de respostas para os 

conteúdos estudados; 

Identificar-se com o seu espaço de 

pertença, valorizando a diversidade de 

relações que as diferentes comunidades 

e culturais estabelecem com os seus 

territórios, a várias escalas. 

Professor de 

Geografia 

Alunos de 7º 

ano 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2.1. 

2.4. 

3.1. 

3.4. 

3.6 

Dia Mundial do 

Ambiente 

Trabalhos de pesquisa 

orientada com exposição virtual 

(ATIVIDADE PROGRAMADA NO 

PLANO DE AÇÃO DO ECO-

AGRUPAMENTO) 

-Estimular a aprendizagem de relações 

positivas do indivíduo com o ambiente, 

no sentido de criar um espírito de 

responsabilização individual e coletiva na 

solução e prevenção de problemas 

ambientais; 

-Fomentar um clima positivo de relações 

humanas, baseado na abertura, na 

transparência, na cooperação e na 

convivialidade; 

-Promover a valorização e humanização 

Eco-Escolas 

(Eco-

agrupamento), 

Gr 520 

Comunidade 

educativa 

Material de 

papelaria e 

reprografia; 

Equipamento 

audiovisual e 

computador 

Página da escola 

Polivalente 

 

Previsão de 

custos – (25€) 

1-5/06 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

dos espaços educativos. 

-Promover o desenvolvimento da 

cidadania, por interiorização de princípios 

universais de justiça, tolerância, 

solidariedade e cooperação; 

 

Visualização de filmes sobre o 

ambiente; 

Produção de desenhos e textos. 

Incutir nos alunos a necessidade de 

preservar o ambiente. 

Professores 

titulares de 

turma 

Alunos do 1º 

ciclo 
Sem custos 

1.1 

2.1 

5.1 

Visita de Estudo 
Visita ao Jardim Zoológico da 

Maia 

Recorrer a situações concretas da vida 

corrente para facilitar a compreensão e o 

raciocínio e generalizar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos na sala de 

aula, ao contexto social – 

Desenvolvimento de competências 

sociais. 

Professoras de 

educação 

especial 

Alunos Med. 

Adic.1º, 2º e 3º 

ciclo do 

Agrupamento 

Prof Carlos 

Teixeira 

Transporte 

(autocarro) 

Bilhete de entrada 

no zoo 

Alimentação a 

suportar pelos 

participantes 

(piquenique) 

5/06 

1.1 

2.1 

5.1 

Convívio de final 

do ano 

Lanche (no CAA ou recinto 

escolar ou parque da Cidade) 

Conviver e desenvolver competências 

sociais; Finalizar o ano letivo de forma 

festiva. 

Professoras de 

educação 

especial 

Alunos Med. 

Adic. 2º e 3º 

ciclo da EB 2,3 

Prof Carlos 

Teixeira 

 

A determinar 
7/06 

1.1 

2.1 

3.1 

5.1 

Dia Mundial dos 

Oceanos 

Elaboração de cartazes 

temáticos. 

Sensibilizar para a proteção dos 

oceanos. 

Professores 

titulares de 

turma 

(Quinchães) 

Alunos do 1º 

ciclo e Pré-

Escolar 

 

Computador. 

Sem custos 

 

08/06 

1.1 

1.2 

2.1 

3.1 

5.1 

5.2 

Visita de estudo 

- DAC 

(subordinada ao 

tema «A 

biodiversidade 

da minha 

escola») 

Visita ao Zoo da Maia. 

- Promover a transversalidade do 

currículo das turmas; 

- Articular saberes das diversas 

disciplinas com o tema desenvolvido no 

AFC em contextos não formais; 

Professores: 

Sandra Lídia; 

Luís Novais; 

Cristina 

Mendes; 

Armanda Silva 

Turmas 5ºF e 

5ºG 

Suportados pelos 

EE 
13/06 

1.1 

1.2 

2.1 

Visita de estudo 

à cidade de 

Aveiro 

Visitar a cidade de Aveiro, dar 

um passeio nos moliceiros, 

participar no workshop dos ovos 

- Sensibilizar os alunos para a 

preservação do património histórico, 

cultural, arquitectónico e natural; 

Professora 

titular de turma 

e de apoio 

Alunos da turma 

SC1 

Suportado pela 

junta de freguesia 

e pelos alunos 

27/06 
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Objetivo 

Estratégico 
 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

3.1 

3.6 

5.1 

moles e ir à praia. - Envolver os alunos em 

experiências/atividades significativas; 

- Constituir um terreno de partilha de 

sentimentos, emoções e conhecimentos. 

 

educativo 

1.1 

1.3 

4.2. 

5.1 

Feira dos 

Minerais 

Realização de uma exposição/ 

feira de minerais e fósseis, com 

a colaboração de uma 

empresa, aberto à comunidade 

educativa 

Aprofundar o conhecimento de conceitos 

científicos. 

Aprender de forma lúdica; 

Desenvolver a consciência da riqueza, 

beleza e fragilidade do nosso planeta, 

sujeito às perturbações causadas pelo 

Homem; 

Gr 520 
Comunidade 

escolar 

Espaço no 

Polivalentes, 

mesas, e outros a 

definir necessários 

à exposição. 

 

Sem custos 

 Junho 

2.2 

4.1 

5.3 

Festa de 

Encerramento 

Atividades de encerramento das 

atividades letivas. 

Promover o convívio entre todos os 

elementos da comunidade educativa 

Todos os 

Professores 

Comunidade 

educativa. 

Palco, som, 

material para 

exposições 

 

Previsão de 

custos – (2000€) 

 

A definir 

  

Ao longo do ano / a definir 
 

Objetivo 
Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.2 

3.1 

A nossa horta Criar uma horta na escola 
Promover nos alunos o gosto pela 
Natureza, pela alimentação saudável e 
sustentável. 

Docentes e 
alunos 

Alunos da escola 
(Regadas, S. 

Jorge) 
Sem custos 

Ao longo 
do ano 
letivo 

1.7 

2.2 

3.6 

Ser ativo na 

Escola de que 

gosto 

Várias atividades a decorrer em 

simultâneo (pavilhão/tenda e 

exterior quando as condições 

atmosféricas o permitirem) 

Promover o desporto e a atividade física, 

através da realização de um conjunto 

alargado de atividades do domínio da 

Educação Física, Desporto Escolar, 

Expressão Corporal. 

Grupo de Ed. 

Física 

Alunos do 2 e 3º 

ciclos e alunos 

da Educação 

especial da CTX 

e Silvares 

Material de 

Educação 

Física, Desporto 

Escolar e Exp.  

Corporal 

Ao longo 
do ano 
letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

 

Sem custos 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

3.3 

4.2 

5.1 

Concurso “O 

BEBRAS- Castor 

Informático, O 

Desafio 

Internacional de 

Pensamento 

Computacional. 

É uma iniciativa 

internacional para promover e 

introduzir a informática e 

o pensamento 

computacional para os alunos; 

são desafios de informática da 

qual a nossa escola participa. 

-Desenvolver o espírito computacional; 

raciocínio lógico; e a criatividade. 

-Promover a autonomia dos alunos. 

-Promover o saber estar/saber fazer. 

Professores de 

TIC 
2º e 3º ciclos 

- Computadores 

com acesso à 

Internet 

 

 

Sem custos 

1º Período 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

3.3 

4.2 

5.1 

Cibersegurança 

nas escolas – 

mês da 

Cibersegurança 

Brainstorming sobre a 

Segurança na Internet 

-Alertar os alunos para os perigos da 

Internet 

-Promover a autonomia dos alunos. 

- Promover o saber estar/saber fazer. 

Professores de 

TIC 
2º e 3º ciclos 

Computadores 

com acesso à 

Internet 

 

Sem custos 

1º Período 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

3.1 

3.5 

5.1 

5.2 

5.4 

 

Exposição “A 

localização 

relativa alusiva 

ao Natal” 

Realização de uma exposição 

com os trabalhos dos alunos 

sobre a localização relativa – 

rosa-dos-ventos alusiva ao 

Natal com materiais reutilizados 

Sensibilizar os alunos para a importância 

da orientação e localização relativa; 

Fomentar a consciência sobre o modo 

como a orientação afeta as nossas vidas 

quotidianas; 

Estimular a capacidade de interajuda; 

Aplicar conhecimentos adquiridos nas 

aulas a uma situação concreta; 

Incorporar o uso das novas tecnologias 

em contexto de sala de aula, 

diversificando metodologias e dotando os 

alunos de competências digitais; 

Motivar os alunos para a criatividade. 

Promover a Educação Ambiental. 

Professoras de 

Geografia/ 

Expressão 

Plástica/ 

Educação Visual 

Alunos do 7.º 

Ano 

Internet 

 

Computador 

 

Biblioteca 

 

Espaços 

escolares 

 

 

Sem custos 

 

1.º Período 

/ 

Início do 2º 

Período 

1.1 Concurso de Elaboração e declamação de Desenvolver a expressão escrita e oral. Equipa da BE e Alunos do 2.º e Sem custos 1.º e 2.º, 

https://www.bebras.org/
https://www.bebras.org/
http://bebras.dcc.fc.up.pt/about.html#pensamento
http://bebras.dcc.fc.up.pt/about.html#pensamento


41 
 

 
Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

2.2 

3.7 

Leitura em 

Poesia. 

poemas pelo próprio autor 

(aluno). 

Prof. de 

Português. 

3.º ciclo períodos 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

2.1 

2.3 

2.4 

3.3 

3.6 

4.3 

5.1 

5.2 

5.4 

Exposição 

“Diversidade 

Cultural” 

Realização de uma exposição 

com os trabalhos dos alunos 

sobre a diversidade cultural no 

Mundo 

 

Pesquisar informação geográfica sobre 

países do mundo; 

Promover a interdisciplinaridade entre 

diferentes áreas do saber; 

Desenvolver o espírito crítico e trabalho 

autónomo; 

Compreender a importância da Cultura 

e Diversidade Cultural na 

transformação e compreensão da 

sociedade; 

Compreender que a Cultura não é algo 

estativo e imutável, mas algo vivo nas 

relações sociais. 

Promover a Educação Ambiental e 

Educação para a Cidadania. 

Professoras de 

Geografia/ 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

/ TIC 

Alunos do 8.º 

ano 

Internet 

Computador 

Biblioteca 

Espaços 

escolares 

 

 

Previsão de 

custos – (20€) 

 

 

 2º 

Período 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.6 

2.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4.1 

4.2 

5.1 

5.3 

5.4 

5.6 

Matemática com 

Arte 

Elaboração de atividades por 

período em que a matemática é 

o centro das atenções. 

1º período: A Matemática e o 

Origami. 

2º período: A Matemática na 

gastronomia local. 

3º período: Math city map 

-Incentivar o gosto pela resolução de 

problemas. 

-Atrair os alunos que têm “medo da 

disciplina da matemática, permitindo que 

estes descubram o lado lúdico da 

disciplina. 

-Detetar vocações precoces na 

Matemática. 

Grupo 

disciplinar 500 

3º ciclo 

CTX / Silvares 

Material 

diversificado 

 

 

Previsão de 

custos – (40€) 

 

1º, 2º e 3º 

períodos 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.3 

3.3 

3.5 

3.6 

5.1 

5.2 

VISITA DE 

ESTUDO 

PLANETÁRIO 

✔Realização de visita de estudo 

a um Planetário a definir ( Porto 

Ou Braga). 

✔ Realização de outras 

atividades/ visitas a definir em 

articulação com outros grupos 

disciplinares. 

Despertar o interesse pela Astronomia; 

Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

Conhecer e compreender a constituição 

do Universo, localizando a Terra, e 

reconhecer o papel da observação e dos 

instrumentos na nossa perceção do 

Universo; 

Conhecer e compreender o Sistema 

Solar; 

Grupo 

disciplinar 

510 em 

articulação  com 

os conselhos  

de turma 

Alunos do 7º 

ano de 

escolaridade 

✔Transporte em 

autocarro. 

✔Bilhetes de 

entrada nas 

atividades 

 

Custos a cargo 

dos EE 

2º Período 

1.1 

1.3 

3.3 

3.5 

3.6 

5.1 

5.2 

Visita ao Paço 

dos Duques/ 

Castelo de 

Guimarães 

 Visita guiada ao paço dos 

Duques e ao Castelo de 

Guimarães (física ou virtual) 

 

Promover o contacto do aluno com o 

meio. 

Desenvolver o gosto e o reconhecimento 

do património cultural. Desenvolver 

capacidades de observação, 

interpretação e compreensão de factos 

históricos. 

Professores 

titulares de 

turmas do 4º 

ano da CTX 

Alunos do 4º 

ano 

Cópias do guião 

da visita. Viagem 

e entrada no 

Museu:  

aproximadamente 

4,60€/aluno a 

cargo dos EE 

2º período 

1.1 

1.5 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

4.3 

5.1 

5.3 

Palestra sobre as 

migrações 

forçadas e os 

refugiados entre 

a fronteira da 

Grécia com a 

Turquia com o 

Sargento-

Ajudante José 

Costa – 

Comandante do 

Realização de uma palestra 

sobre os movimentos 

migratórios, suas causas e 

respetivas consequências 

Explicar causas e consequências dos 

fluxos migratórios, a diferentes escalas; 

Sensibilizar os alunos para a importância 

do diálogo e da cooperação internacional 

na preservação da diversidade cultural; 

Fomentar a consciência sobre o modo de 

vida dos migrantes e refugiados; 

Estimular a capacidade de interajuda; 

Aplicar conhecimentos adquiridos nas 

aulas a uma situação concreta; 

Incorporar competências de discussão de 

Professoras de 

Geografia 

 

Alunos do 8. 

ano 

Auditório 

 

Espaços 

escolares 

 

Sem custos 

2.º Período 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

posto territorial 

de Fafe 

temáticas da atualidade. 

1.1 

1.5 

2.1 

2.3 

2.4 

2.5 

4.3 

5.1 

5.3 

Palestra Virtual/ 

Presencial sobre 

“Os desafios 

futuros da UE” 

Realização de uma palestra 

sobre os desafios futuros da 

União Europa 

 

Aplicar conhecimentos adquiridos nas 

aulas a uma situação concreta; 

Recolher, tratar e interpretar informação 

geográfica e mobilizar a mesma na 

construção de respostas para os 

conteúdos estudados; 

Identificar-se com o seu espaço de 

pertença, valorizando a diversidade de 

relações que as diferentes comunidades 

e culturais estabelecem com os seus 

territórios, a várias escalas. 

Professoras de 

Geografia 

Alunos do 7.º 

Ano 

Internet 

 

Computador 

 

Sem custos 

2.º Período 

1.1 

1.3 

2.2, 

3.7 

5.1 

5.2 

Soletrar Ciência 

Os alunos soletram palavras 

escolhidas de um conjunto 

divulgado atempadamente e 

selecionado pelos docentes de 

Ciências Naturais e Físico-

Química. 

-Aumentar o vocabulário científico. 

- Melhorar a pronúncia e a ortografia. 

- Aprofundar o conhecimento de 

conceitos científicos. 

FQ em 

articulação com 

a Biblioteca 

Escolar e o 

grupo 520 

Alunos do 8º 

ano. 

Computadores; 

Impressora; 

Projetor; 

Prémio para 

vencedores; 

Papel; 

Cartolinas. 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

 

2º Período. 

1.1 

1.5 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

4.3 

5.1 

Visita de estudo 

ao Museu do 

Holocausto e 

Porto de Leixões 

Realização de uma visita de 

estudo ao Museu do Holocausto 

e Porto de Leixões (Porto) 

(Porto) em articulação com as 

disciplinas de História e EMRC 

Reconhecer a importância do comércio 

mundial; 

Classificar a balança comercial nacional; 

Identificar as desigualdades no sistema 

de trocas comerciais; 

Mencionar os benefícios e os efeitos 

negativos da globalização do comércio; 

Enumerar as vantagens e as 

desvantagens do transporte marítimo no 

Professoras de 

Geografia e de 

História 

Alunos do 9º. 

ano 

Custos a cargo 

dos EE 
3º Período 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

5.2 

5.3 

5.4 

comércio nacional 

(exportações/importações); 

Promover relações de entreajuda e 

amizade; 

Enriquecer e consolidar aprendizagens 

curriculares de âmbito disciplinar. 

1.1 

2.2 

3.5 

3.7 

5.1 

Visita de estudo 
à Galiza 

Visita à cidade de Baiona (Sra. 
da Roca, Caravela Pinta). 
Passeio de Barco com 
degustação de mexilhão e 
refrescos ou visita às Ilhas Cíes. 
Visita ao centro de educação 
ambiental Naturnova 

-Adquirir conhecimentos alusivos à 
cultura espanhola. 
-Desenvolver a capacidade de 
compreensão e expressão oral relativa à 
Língua Espanhola. 
-Fomentar a interculturalidade e 
promover a educação para a defesa do 
ambiente. 

Professores de 
Espanhol 

Alunos de 
Espanhol 

Custos da visita 
de estudo a cargo 

dos EE 
3º Período 

1.2. 

1.4. 

3.5. 

4.1. 

Ciência em 

Família- Oficina 

de Fósseis 

Simulação do processo de 

fossilização: Conservação em 

gelo, com o envolvimento/ apoio 

da família. 

-Sensibilização dos pais/ familiares e 

alunos relativamente à importância do 

envolvimento e compromisso da família 

na vida escolar dos seus educandos. 

-Aprender de forma lúdica. 

- Estreitar a relação escola/ família. 

-Proporcionar aos alunos momentos de 

pedagogia e lazer na grande família-

escola. 

Prof. 7ºano: 

do grupo 520 
Alunos de 7ºano 

Ferramenta 

digital: Padlet 

Equipamento 

audiovisual e 

computador/ tlm 

Página da escola 

/ BE 

 

Sem custos 

3º período 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

3.3 

4.2 

5.1 

Concurso “A 

CRIAR COM 

SCRATCH ” 

Desenvolvimento de uma 

aplicação no Scratch. 

- Desenvolver o espírito computacional; 

raciocínio lógico; e a criatividade. 

- Promover a autonomia dos alunos. 

- Promover o saber estar/saber fazer. 

Professores de 

TIC 
2º e 3º ciclos 

Computadores 

com acesso à 

Internet 

 

Sem custos 

3º período 

1.1 

2.2 

3.5 

3.7 

I Concurso de 
Leitura em 
Língua 
Estrangeira 

Questionário realizado a partir 
da leitura de histórias breves 
disponibilizadas na Classroom 

- Promover o gosto pela língua e cultura 

dos países de expressão inglesa, 

francesa e espanhola. 

-Contribuir para o desenvolvimento das 

Professoras de 

línguas 

estrangeiras 

Turmas do 3º 

ciclo 
Sem custos 3º período 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

5.1 competências de comunicação em 

língua estrangeira. 

-Fomentar a motivação para a 

aprendizagem das línguas. 

1.1 

2.2 

2.4 

3.5 

3.6 

3.7 

5.1 

Vinda à escola 
do René 
(professor / ator 
parisiense) 

Enquadra-se no contexto do 
Plano de Ação Estratégica – 
Medida 7 
A falar nos entendemos,  

Promover o desenvolvimento das 

competências de comunicação oral, 

proporcionando situações em contexto 

real. 

Convidado 
francês e 
docentes da 
disciplina 

Alunos de 6º e 

7º anos 
Sem custos 

A combinar 

com o 

convidado 

1.1 

2.2 

3.5 

3.7 

5.1 

Concurso «Le 
français, c’est 
pas sorcier!» 

Concurso de cariz cultural que 
se realizará em duas fases: 
intraescolar e interescolar. 

- Promover o gosto pela língua francesa. 
-Contribuir para o desenvolvimento das 
competências de comunicação em 
língua francesa. 
-Fomentar a motivação para a 

aprendizagem das línguas. 

Professoras de 
francês 

Turmas inscritas 
à disciplina 

sem custos 
Ao longo 

do ano 

1.1 

1.5 
Fãs da leitura 

Atividades de motivação para a 

leitura. 
Desenvolver a compreensão leitora. 

Equipa da BE e 

Professores de 

Português. 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclos 

 

Papel 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

Ao longo 

do ano 

1.1 

2.2 

3.6 

4.2 

Projeto “Teatro 

Pedagógico” 

Visita ao Teatro-Cinema de 

Fafe para os alunos assistirem 

à representação de textos 

estudados nas aulas. 

- Fomentar o gosto pela leitura. 

- Relacionar os textos lidos com 

diferentes formas de arte. 

- Desenvolver a autonomia, a 

responsabilidade e o respeito pelos 

outros. 

Profs de 

Português em 

articulação com 

os conselhos de 

turma 

Alunos do 2º e 

3º ciclo 

 

Sem custos (a 

cargo da 

autarquia) 

Ao longo 

do ano  

1.1 

1.4 

Concurso de 

Ortografia 

Exercício de escrita (ditado), a 

partir de um texto lido. 

Levar os alunos a escrever com correção 

ortográfica. 

 

Equipa da BE, 

Professores de 

Português e 

Professores 

Alunos do 4.º 

ano, 2.º e 3.º 

ciclos. 

Sem custos 

Dezembro; 

março e 

junho 

 



46 
 

 
Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

titulares de 

turma. 

1.1 

1.3 

1.5 

CineLab 

Projeções de filmes ou 

documentários cujos assuntos 

estejam relacionados com a 

Natureza  ou de cariz científico. 

-Despertar o interesse dos alunos pelas 

ciências. 

Equipa BE  e   

Equipa Ciência 

Viva 

Alunos do 1º, 2º 

e 3º ciclos 

Computador, 

Projetor e Vídeos 

na área das 

ciências 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

5.6 

5.7 

Workshops 

formativos 

Ações formativas para 

desenvolvimento de 

competências digitais dos 

docentes 

Aumentar a literacia digital dos docentes. 

PB e Equipa de 

Transição 

Digital. 

Docentes 

Computador e 

projetor 

 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.5 
10 min. a Ler 

Leitura recreativa na sala de 

aula ou noutro espaço. 
Criar uma rotina de leitura. 

Equipa BE e 

Profs. do 2º e 3º 

ciclos. 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclos 

Livros da BE   

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.3 

1.5 

Hora do Conto 

Leitura/visualização de contos, 

em horário pré-definido e 

frequência regular, orientados 

pela Educadora/Professora 

Estimular o hábito de leitura. Promover 

hábitos de escuta e de atenção. 

Equipa da BE e 

Prof. Titulares 

de turma. 

Alunos do Pré-

escolar e do 1.º 

ciclo 

Computador e 

Livros 

Sem custos 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.5 

Concurso 

Concelhio de 

Leitura 

Concurso dirigido aos alunos do 

3.º ano que se desenrola em 

três fases: sala de aula, 

biblioteca escolar e biblioteca 

municipal. 

Estimular a prática da leitura, de forma 

lúdica. 

Equipa BE e 

Professores do 

3.º ano. 

Alunos do 3.º 

ano 

Computador e 

Papel 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.3 

Atividades de 

Escrita Criativa 

A partir de imagens, árvore de 

palavras, texto lido… elaborar 

textos com orientação de 

docente. 

Fomentar o gosto pela escrita. 

Equipa da BE e 

Prof. Titulares 

de Turma. 

Alunos do 1.º 

ciclo 

Papel e livros 

 

Previsão de 

custos – (10€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.5 

2.1 

Projeto 

“Escola a Ler“ 

Leitura orientada diária/semanal 

nas turmas; 

Desenvolvimento de projetos 

individuais de leitura; 

Trabalhar a leitura de forma sistemática, 

estruturada e diversificada. 

Equipa BE e 

Profs. do 1º, 2º 

e 3º ciclos. 

Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclos 

Livros da BE 

 

Sem custos 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Fomentar a requisição de livros 

da biblioteca. 

1.1 

1.5 

2.1 

Concurso 

Nacional de 

Leitura 

Concurso dirigido aos alunos do 

1.º, 2.º e 3.º ciclos que se 

desenrola em várias fases: 

escolar, municipal, 

intermunicipal e nacional. 

Promover a leitura nas escolas, forma 

lúdica. 

Equipa da BE, 

Coordenadora 

do 4º ano e 

Departamento 

de Línguas. 

Alunos do 4.º, 

6.º, 7.º, 8.º e 9.º 

anos 

Livros da BE, 

papel e 

computador 

 

Previsão de 

custos – (20€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.5 
Super leitor 

Atribuição de um prémio ao 

melhor leitor em cada período e 

por cada ciclo. 

Promover a leitura. Equipa da BE 
Alunos do 1.º, 

2.º e 3.º ciclos 

Prémios, papel e 

livros da BE 

 

Previsão de 

custos – (25€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

2.1 

Ler com o 

coração 

Pesquisa e seleção de obras, de 

acordo com os interesses e 

necessidades dos alunos; 

Leitura, audição, resumo e 

reconto das obras; 

Adaptação de obras através da 

construção de livros em 

diferentes formatos e 

dinamização de clubes de 

leitura e escrita. 

Incentivar a realização e a disseminação 

de práticas inclusivas de leitura e de 

escrita. 

Equipa da BE, 

SPO e Equipa 

de Educação 

Inclusiva. 

Alunos do 1.º 

ciclo 

Livros da BE, 

Blogue e Site da 

BE 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

2.2 

3.3 

4.1 

Revista 

"Bibliotecas 

CTX" 

Compilar numa revista, a editar 

trimestralmente, algumas das 

atividades que são levadas a 

cabo com os alunos, na escola. 

Compartilhar as ações pedagógicas. Equipa da BE. 
Comunidade 

Escolar 

Computador e 

Blogue da BE 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.3 

1.5 

Baús de Leitura 

Itinerantes 

Envio de baús com livros, com 

uma frequência regular, para 

escolas do agrupamento cujas 

bibliotecas tenham fundo 

documental reduzido. 

Partilhar recursos; promover a leitura em 

contexto sala de aula e em família, 

fomentar o empréstimo domiciliário. 

Profs. 

Bibliotecários 

Alunos do Pré-

escolar, 1.º, 2.º, 

3.º ciclos e 

família. 

Livros 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.6 Concurso “O Elaboração de poemas, por Desenvolver o gosto pela poesia; Equipa da BE e Alunos do 3.º Papel e Ao longo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

2.1 

2.2 

2.4 

Poeta em Mim” parte dos alunos. fomentar a expressão escrita; premiar e 

divulgar poemas inéditos dos alunos. 

Profs. de 

Português do 3.º 

ciclo 

ciclo. computador 

 

Sem custos 

do ano 

1.1 

1.2 

5.1 

Projeto 

“Tecendo 

Palavras” 

Cada turma participante, do 6.º 

ano, é responsável pela 

elaboração de um microconto de 

80 palavras. 

Desenvolver a criatividade, a imaginação 

e a expressão escrita. 

Profs de 

Português do 2.º 

ciclo e equipa 

da BE 

Alunos do 6.º 

Ano 

Papel e 

computador 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

Ao longo 

do ano 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.5 

Ler com amigos 

ainda é melhor 

Nas instalações da BE, os 

alunos do CAA têm a 

oportunidade de ouvir uma 

história, semanalmente. 

Posteriormente, no CAA, é dado 

seguimento à atividade com um 

atelier diretamente relacionado 

com a história lida. 

Despertar para o gosto e importância da 

leitura. 

Equipa da BE e 

Equipa da 

Educação 

Inclusiva. 

Alunos do 2.º e 

3.º ciclos. 

Livros da BE, 

papel e cartolina. 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

Ao longo 

do ano 

1.1. 

1.2. 

2.1 

Descobre o 

número (Cálculo 

mental) 

Atividade mensal envolvendo as 

diferentes operações 

-Estimular o gosto e o estudo pela 

matemática. 

-Desenvolver o cálculo mental. 

-Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da Matemática. 

-Detetar e divulgar o talento na área do 

cálculo mental. 

Gr 230 Alunos 2º ciclo 

Material de 

papelaria e 

reprografia 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.3 

1.4 

5.1 

Canguru 

Matemático sem 

fronteiras 

O Canguru Matemático sem 

Fronteiras é um concurso anual 

internacional de Matemática 

dirigido aos alunos do 3º ciclo 

do ensino básico. 

-Estimular o gosto e o estudo pela 

matemática. 

-Incentivar o gosto pela resolução de 

problemas. 

-Atrair os alunos que têm “medo da 

disciplina da matemática, permitindo que 

estes descubram o lado lúdico da 

disciplina. 

-Desenvolver a capacidade de análise, 

reflexão e definição de estratégias na 

resolução de problemas. 

Professores do 

Gr 500: 

3º ciclo 

CTX / Silvares 

Material 

diversificado 

 

Previsão de 

custos – (5€) 

 

Data a 

definir 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 

4.2. 

5.1. 

SuperTmatik 

Jogo de cartas destinado ao 

desenvolvimento e treino de 

competências na matemática. 

 

-Fomentar o interesse pelo cálculo 

mental. 

-Desenvolver destrezas numéricas e de 

cálculo. 

-Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da Matemática. 

-Detetar e divulgar o talento na área do 

cálculo mental. 

Prof. do grupo 

230 

Alunos de 2º 

ciclo 
Baralho de cartas 

Material 

diversificado 

 

Computador 

internet 

- Cartas  

 

Inscrições 

Previsão de 

custos – (350€) 

 

 

 

Data a 

definir pela 

instituição. 

Ao longo 

do ano 

letivo 

Prof do Gr 500: 

Paula Novais 

Elisa Freitas 

3º ciclo 

CTX / Silvares 

SuperTmatik- 

concurso: Quiz 

de cn 

Jogos Educativos e evolutivos 

da Eudáctica; campeonato entre 

alunos. 

-Aumentar o vocabulário científico. 

-Aprender de forma lúdica e desafiante. 

-Aprofundar o conhecimento de 

conceitos científicos. 

Gr 520 
Alunos3º ciclo ( 

8º anos) 

SuperTmatik 

Quiz Língua 

Portuguesa 

Concurso nacional sobre língua 

portuguesa 

- Fomentar o gosto pela língua 

portuguesa. 

- Aprofundar conhecimentos de 

gramática, de leitura e de escrita. 

Professores de 

português 

Alunos do  2º e 

3º ciclo  das  

escolas  Prof. 

Carlos Teixeira 

e EB Silvares 

1.1. 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

3.2. 

4.2. 

5.1.. 

Desporto Escolar 

Desporto Adaptado, futsal, 

atividades rítmicas expressivas, 

ténis de mesa e xadrez. 

-Incentivar à prática do Desporto para 

uma vida mais saudável. 

 -Fomentar o espírito de equipa na 

prática desportiva. 

 -Proporcionar o convívio entre alunos de 

diferentes escolas. 

Clube de 

Desporto 

Escolar/ Grupo 

de Educação 

Física. 

Alunos do 

Agrupamento 

Previsão de 

custos – (80€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1. 

1.2. 

1.3 

2.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

5.1. 

5.2 

5.3 

Programa 

Erasmus+ 
Projetos em aprovação 

-Aumentar a motivação para aprender 

línguas estrangeiras e criar materiais de 

aprendizagem inovadores para utilização 

prática de uma língua estrangeira. 

-Desenvolver competências de trabalho 

em equipa e de organização pessoal. 

-Aumentar a utilização das TIC no 

processo de aprendizagem. 

- Reforçar oportunidades de cooperação 

junto com outros países sobre o desporto 

e alimentação. 

Ivone Silva 
Alunos do 7º e 

8º ano 

 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

5.1 

5.2 

Oficinas de 

Matemática 

(9º Anos) 

Espaço de trabalho destinado à 

preparação da prova final de 

ciclo. 

-Aferir os conhecimentos e as 

competências básicas adquiridas pelos 

alunos. 

-Diagnosticar lacunas e fragilidades; 

Permitir fazer uma avaliação quantitativa 

e recolher informações preciosas sobre a 

qualidade de conhecimentos 

desenvolvidos pelos alunos até ao 

momento. 

Grupo 500 
Alunos do 9º 

ano 

Material 

diversificado 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

1.1 

 1.3, 1.6, 

3.5, 3.6, 

4.2 , 

5.1, 5.2 

Olimpíadas da 

Química Júnior 

Realização da prova de seleção 

dos alunos que integrarão as 

duas equipas representantes 

das Escolas Básica Carlos 

Teixeira e Silvares ao nível de 

escola; preparação dos alunos 

no âmbito do Clube + Ciência e 

participação nas semifinais das 

Olimpíadas de Química Júnior 

na Universidade (Minho ou 

UTAD). 

-Despertar o interesse pela Química, 

divulgar a Química como ciência e 

cativar vocações para carreiras científico-

tecnológicas. 

-Diversificar os contextos de 

aprendizagem. 

-Incentivar a investigação científica 

-Contactar com alunos de outras escolas. 

Grupo disciplinar 

510 

Alunos do 8º e 

9º anos 
A definir. 

Data a 

definir pela 

Sociedade 

Portuguesa 

de 

Química. 

 

1.1 

1.2, 1.3, 

2.1, 2.4, 

3.3, 3.5, 

3.6, 3.7, 

4.2, 5.1, 

5.2 

Roboparty  

Projeto pedagógico promovido 

pela CIM do Ave, no âmbito do 

Plano Integrado e Inovador de 

Combate ao Insucesso Escolar 

do Ave, nomeadamente no 

Projeto Aprender Robótica. 

- Promover a aquisição de 

conhecimentos básicos de robótica 

(conceitos em eletrónica, software e 

mecânica); 

- Promover uma cultura científica; 

- Enriquecer as áreas curriculares; 

- Melhorar a qualidade de ensino; 

- Promover a motivação; 

- Reduzir o insucesso e abandono 

escolar. 

Equipa 

Ciência Viva 

Clube de 

Programação e 

Robótica 

Alunos 

agrupamento, 

a definir. 

Computador 

Material diverso 

disponibilizado 

pelo CPR 

 

 

Sem custos 

data a 

definir 

1.1, 1.3, 

2.1, 

2.2, 3.6, 

3.7, 

5.1, 5.2, 

FÍSICA E 

QUÍMICA 

DIVERTIDA: 

“5 MINUTOS DE 

CIÊNCIA” 

Desenvolvimento com 

periodicidade mensal da rubrica 

5 minutos de Ciência dirigida 

aos alunos da educação pré-

escolar. 

✔ Desenvolver o ensino experimental; 

✔ Desenvolver capacidades críticas e 

científicas nos alunos; 

✔ Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

Equipa 

Ciência Viva 

(articulação com 

o grupo da 

Educação 

Alunos do Pré-

Escolar. 

Computadores; 

Equipamento 

audiovisual, 

computador e 

internet; 

Ao longo 

do ano 

letivo. 



51 
 

 
Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

5.3, 

5.4 

Criação de protocolos de 

atividades experimentais, nas 

áreas da Física e da Química, 

com materiais e reagentes 

comuns e explicação científica 

simples do fenómeno ou reação 

química ocorrida. 

✔ Proporcionar às “crianças” o contacto 

com materiais e equipamentos 

laboratoriais; 

✔ Desenvolver o processo da 

metodologia científica. 

✔ Promover a interdisciplinaridade; 

Pré-Escolar) Material de 

laboratório e 

reagentes. 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

1.1, 1.3, 

2.2, 

3.6, 3.7, 

5.1, 

5.2, 5.3, 

5.4 

LETRAS COM 

CIÊNCIA 

Leitura de livro acompanhada 

de atividade experimental 

relacionada com o livro. 

Criação de protocolos de 

atividades experimentais, nas 

áreas das Ciências, com 

materiais e reagentes comuns e 

relacionados com o livro 

selecionado. 

As atividades são realizadas 

durante a leitura do livro. 

✔ Incentivar o gosto pela leitura; 

✔ Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

✔ Proporcionar às crianças o contacto 

com materiais e equipamentos 

laboratoriais; 

Equipa de 

Ciência Viva 

(articulação com 

a 

Biblioteca 

Escolar e com o 

grupo de 

professores do 

2º ano) 

Alunos do CAA 

e 

2º Ano 

✔Computadores; 

✔Impressora; 

✔Papel; 

✔Material de 

laboratório e 

reagentes. 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

Ao longo 

do 

Ano 

1.1, 1.3, 

3.3, 

3.5, 3.6, 

5.1, 

5.2, 5.7 

Site: “Aqui há 

ciência” 

Enriquecimento do espaço 

virtual “Aqui há Ciência”, com 

divulgação das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano 

letivo e explicação de forma 

simples e apelativa de como a 

Física e a Química ocupam um 

lugar tão preponderante no 

nosso quotidiano. 

-Desenvolver a literacia científica dos 

alunos. 

-Despertar nos alunos a curiosidade 

acerca do mundo que nos rodeia e 

desenvolver o interesse pela Ciência. 

-Divulgar o conhecimento científico e 

tecnológico. 

-Consciencializar os alunos das 

implicações da Ciência e da tecnologia 

no mundo atual. 

Grupo 

disciplinar FQ 

Todos os 

alunos. 

Computador e 

internet 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo. 

1.1, 1.3, 

2.1, 

2.2, 3.1, 

3.5, 

3.6, 5.1, 

5.2, 

5.3, 5.4 

CIÊNCIA 

DIVERTIDA - 

1º CICLO 

"PEQUENOS 

CIENTISTAS" 

Desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, com principal 

ênfase numa componente 

experimental, que auxiliem na 

compreensão de fenómenos do 

dia-a-dia. 

 

-Desenvolver atividades de índole 

científica com os alunos. 

-Promover a interdisciplinaridade. 

-Vocacionar os alunos do ensino básico 

para as áreas científicas e tecnológicas. 

-Realizar iniciativas que despertem nos 

alunos do ensino básico o gosto pela 

Equipa Ciência 

Viva (articulação 

com a os 

professores do 1 

º Ciclo, e Prof. 

da educação 

especial) 

Alunos do 1º 

ciclo do 

Agrupamento 

Computadores; 

Equipamento 

audiovisual, 

computador e 

internet; 

Material de 

laboratório e 

Ao longo 

do ano 

letivo. 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Criação de protocolos de 

atividades experimentais, nas 

áreas das Ciências, com 

materiais e reagentes comuns e 

explicação científica simples do 

fenômeno ou reação química 

ocorrida. Professor(es) da 

equipa, vão à sala da turma, e 

com a colaboração do professor 

titular realizam atividades 

experimentais com os alunos 

Ciência e Tecnologia. 

- Promover a comunicação de ciência 

nas escolas, quer do 1º ciclo quer do 

ensino básico. 

-Capacitar os alunos a comunicarem 

entre pares e para o exterior. 

-Estimular a curiosidade e conhecimento 

acerca da produção científica produzida, 

a fim de se perceber o verdadeiro 

impacto. 

-Sensibilizar os alunos para a 

importância das ciências na interpretação 

dos fenómenos do dia-a-dia. 

-Desenvolver o espírito crítico e criativo 

dos alunos. 

-Desenvolver atitudes de persistência, 

rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, 

cooperação e respeito pelos outros. 

-Estimular a cooperação, o trabalho de 

grupo, a prática da autodisciplina, o 

prazer de aprender e de comunicar, 

elevando a autoestima dos alunos. 

-Adquirir competências e práticas de 

recolha, seleção, interpretação, 

organização e apresentação de 

informação. 

-Ocupar o tempo livre dos alunos através 

da concretização de atividades 

apelativas, com carácter formativo. 

- Construir jogos didáticos e interativos 

para o ensino da Física e da Química. 

reagentes. 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

1.1, 1.3, 

2.1, 

2.2, 3.1, 

3.5, 

CIÊNCIA IN… 

Desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, com principal 

ênfase numa componente 

experimental, que auxiliem na 

Desenvolver atividades de índole 

científica com os alunos; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Realizar iniciativas que despertem nos 

Equipa Ciência 

Viva (articulação 

com a os 

professores da 

Alunos do CAA 

Computadores; 

Equipamento 

audiovisual, 

computador e 

Ao longo 

do ano 

letivo. 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

3.6, 5.1, 

5.2, 

5.3, 5.4 

compreensão de fenómenos do 

dia-a-dia. 

 

Criação de protocolos de 

atividades experimentais, nas 

áreas das Ciências, com 

materiais e reagentes comuns e 

explicação científica simples do 

fenômeno ou reação química 

ocorrida. Professor(es) da 

equipa, vão à sala da turma, e 

com a colaboração do professor 

titular realizam atividades 

experimentais com os alunos 

alunos do ensino básico o gosto pela 

Ciência e Tecnologia; 

Estimular a curiosidade e conhecimento. 

Sensibilizar os alunos para a importância 

das ciências na interpretação dos 

fenómenos do dia-a-dia; 

Desenvolver o espírito crítico e criativo 

dos alunos; 

Desenvolver atitudes de persistência, 

rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, 

cooperação e respeito pelos outros; 

Estimular a cooperação, o trabalho de 

grupo, a prática da autodisciplina, o 

prazer de aprender e de comunicar, 

elevando a autoestima dos alunos; 

 

educação 

especial) 

internet; 

Material de 

laboratório e 

reagentes. 

 

Previsão de 

custos – (25€) 

 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.5, 3.6, 

5.1, 5.2, 

5.3, 5.4 

CLUBE 

DE CIÊNCIA 

“+ CIÊNCIA” 

Desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, com principal 

ênfase numa componente 

científica e/ou experimental. 

Serão promovidos e 

desenvolvidas atividades de 

pesquisa, investigação e 

concursos. 

Despertar e desenvolver o interesse pela 

área científica; 

✔ Mostrar que a Ciência está presente 

na nossa vida diária, podendo ser 

compreendida por todos de uma forma 

simples e acessível; 

✔ Conhecer e interpretar 

fenómenos/acontecimentos;  

✔ Explorar e desenvolver a capacidade 

crítica e científica;  

✔ Contribuir para o desenvolvimento e 

divulgação científica; 

 ✔ Conhecer e analisar, criticamente, 

implicações da ciência e da tecnologia na 

sociedade atual;  

✔ Formar os alunos, possibilitando-lhes 

a aquisição de uma cultura científica;  

✔ Promover a melhoria da qualidade do 

Equipa Ciência 

Viva 

Alunos do 

agrupamento 

(CTX e Silvares) 

✔ Sala P4 e/ou 

outra a designar; 

 ✔ Equipamento 

audiovisual, 

computadores e 

internet; 

✔ Material de 

laboratório e 

reagentes 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

Ao longo 

do 

ano letivo. 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

ensino e da aprendizagem; 

✔ Promover a utilização de pedagogias 

diferenciadas e formas diversificadas de 

organização dos alunos, permitindo um 

trabalho colaborativo entre pares;  

✔ Desenvolver atitudes de persistência, 

rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, 

cooperação e respeito pelos outros;  

✔ Estimular a cooperação, o trabalho de 

grupo, a prática da autodisciplina, o 

prazer de aprender e de comunicar, 

elevando a autoestima dos alunos;  

✔ Adquirir competências e práticas de 

recolha, seleção, interpretação, 

organização e apresentação de 

informação. 

1.1 

1.2 

1.3, 

2.1 

2.2 

3.1, 

3.5 

3.6 

4.2, 

5.1 

5.2 

Clube 

Programação e 

Robótica 

 Concretização de projetos, com 

recurso a sensores, que 

auxiliem na resolução de um 

dado problema com base na 

metodologia STE(A)M. 

-Promover o gosto pela ciência e 

tecnologia. 

-Promover a investigação e o 

desenvolvimento de projetos envolvendo 

Robots. 

-Promover a aprendizagem de 

linguagens de programação. 

-Despertar o interesse pela eletrónica e 

automação. 

-Viabilizar o conhecimento científico-

tecnológico. 

-Estimular a criatividade, a autonomia e a 

experimentação. 

- Entrar em contacto com novas 

tecnologias com aplicações práticas, 

ligadas a assuntos que fazem parte do 

quotidiano. 

- Explorar novas ideias. 

-Desenvolver a capacidade de raciocínio 

Equipa Ciência 

Viva 

Alunos do 

agrupamento 

(CTX e Silvares) 

Sala P4; 

Computadores; 

Equipamento 

audiovisual; 

Material elétrico e 

eletrónico /Kits 

didáticos; sala do 

futuro e sala de 

TIC 

 

Previsão de 

custos – (150€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo. 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

lógico/abstrato de elaborar hipóteses, na 

resolução de problemas e investigar 

soluções. 

-Desenvolver competências de trabalho 

em equipa. 

-Divulgar os resultados e a produção do 

clube, tanto na comunidade como fora 

dela. 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 

3.5, 3.6, 

3.7, 4.2, 

5.1, 5.2 

1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4, 3.1, 

3.5, 3.6, 

3.7, 4.2, 

5.1, 5.2 

PENSE 

INDÚSTRIA - I4.0 

Palestras e sessões de 

sensibilização- 

 

Palestras, desenvolvidas por 

monitores do CITEVE alusivas 

às Tecnologias Industriais, 

como Exosqueleto, Robôs, 

Impressora 3D, Realidade 

Aumentada, e apresentação de 

concurso/ projetos em que os 

alunos podem participar; 

Despertar o interesse pelas Ciências, e 

de uma forma mais geral pela escola, 

cativando os alunos para carreiras 

científico-tecnológicas; 

Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

Divulgar o sector industrial no meio 

escolar, dando uma visão diferente e 

mais atual do que realmente é a indústria 

hoje em dia; 

Motivar os jovens para a indústria 

recorrendo à tecnologia e inovação; 

 

Professores 

Amélia Sousa, 

Amélia Barbosa 

e Fernando 

Órfão (em 

Articulação com 

os Conselhos de 

turma e 

CITEVE) 

Alunos do 9 ano 

da escola CTX  

e 8 º ano de 

silvares 

Computadores;  

Equipamento 

audiovisual e 

internet; 

Restantes 

despesas 

suportadas pelo 

CITEVE. 

 

Sem custos 

3/11– CTX 

15/11 - 

Silvares 

Visita de estudo 

 

Visita de estudo ao CITEVE que 

inclui sessões de demonstração 

em laboratórios e/ou contextos 

produtivos ou de prototipagem 

para incrementar nos jovens um 

espírito crítico e criativo, tendo 

sempre presente a estratégia 

pedagógica de “mostrar como 

se faz" para depois se "fazer"; 

Promover o gosto pela ciência e 

tecnologia. 

Motivar os jovens para a indústria 

recorrendo à tecnologia e inovação; 

Estimular a criatividade, a autonomia e a 

experimentação. 

Entrar em contacto com novas 

tecnologias com aplicações práticas, 

ligadas a assuntos que fazem parte do 

quotidiano. 

Explorar novas ideias. 

Desenvolver a capacidade de raciocínio 

lógico/abstrato de elaborar hipóteses, na 

resolução de problemas e investigar 

Professores dos 

conselhos de 

turma de 9º ano, 

professor 

Fernando Órfão 

(em articulação 

com o CITEVE) 

Alunos do 9 ano 

da escola CTX  

e Silvares 

Autocarro da 

responsabilidade 

(oferta) do 

CITEVE. 

Alimentação da 

responsabilidade 

dos alunos 

 

Sem custos 

2º Período 

Março 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

soluções. 

-Desenvolver competências de trabalho 

em equipa. 

-Divulgar os resultados e a produção do 

clube, tanto na comunidade como fora 

dela. 

Concurso - F1 in Schools 

 

(concurso de ferramentas 

digitais i4.0 e 

empreendedorismo); 

Despertar o interesse dos jovens a fim de 

desenvolver diversas competências, 

entre as quais o aprofundamento de 

conhecimentos nas áreas da Física, 

tecnologia, Matemática, aerodinâmica e 

gestão de projetos, de forma lúdica e 

criativa. 

Despertar o interesse pelas Ciências, e 

de uma forma mais geral pela escola, 

cativando os alunos para carreiras 

científico-tecnológicas; 

Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

Motivar os jovens para a indústria 

recorrendo à tecnologia e inovação; 

Conceber através de desenho e 

fabricação assistida por computador 

(CAD/CAM), pequenos carros de F1 em 

balsa movidos através de ar comprimido; 

Professores 

Fernando Órfão, 

Isabel Moreira e 

Marta Cunha em 

colaboração 

com CITEVE 

Alunos do 3º 

Ciclo 

Computadores; 

equipamento 

audiovisual e 

internet. 

(Faz parte 

regulamento do 

concurso os 

alunos 

arranjarem 

patrocínios) 

 

Sem custos 

Durante o 

ano letivo 

Concurso - Isto é uma Ideia 

IoT 

 

(concurso de apresentação de 

ideias/soluções inteligentes e 

exequíveis baseadas em IoT). 

Despertar o interesse dos jovens a fim de 

desenvolver diversas competências, 

entre as quais o aprofundamento de 

conhecimentos nas áreas da Física, 

tecnologia, Matemática, e gestão de 

projetos, de forma lúdica e criativa. 

Despertar o interesse pelas Ciências, e 

de uma forma mais geral pela escola, 

cativando os alunos para carreiras 

científico-tecnológicas; 

Equipa Ciência 

Viva 

Alunos do 3º 

Ciclo 
Sem custos 

Durante o 

ano letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Diversificar os contextos de 

aprendizagem; 

Motivar os jovens para a indústria 

recorrendo à tecnologia e inovação; 

 

1.1. 

2.1. 

3.1. 

3.3. 

5.3. 

PROJETO 

DESCOBRIR AS 

CIÊNCIAS 

NATURAIS  

(INSERIDO NO 

CLUBE DE CIÊNCIA 

VIVA) 

Realização de Atividades 

Experimentais de acordo com 

as Aprendizagens Essenciais, 

para o 2º ciclo, recorrendo a 

materiais específicos para cada 

atividade no laboratório ou na 

sala de aula. 

Possibilitar a execução das 

atividades experimentais com 

um acompanhamento mais 

preciso e promover a discussão 

dos resultados. 

Divulgação de recursos digitais 

(como o Kahoot!) e das suas 

potencialidades educativas. 

Promoção do uso de tablets 

pelos alunos para consolidação 

de aprendizagens. 

-Aproximar os alunos das práticas 

experimentais. 

-Despertar nos alunos a curiosidade pela 

prática experimental. 

-Conhecer diferentes materiais de 

laboratório. 

-Promover a utilização de recursos 

tecnológicos. 

-Valorizar a avaliação formativa de 

conteúdos das Ciências Naturais. 

Equipa Ciência 

Viva 

Alunos do 2º 

ciclo 

Material de 

laboratório 

específico para 

cada atividade 

experimental. 

Tablets 

 

Sem custos 

Ao longo 

do ano 

letivo 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

3.3 

4.2 

5.1 

Apps for Good 

Apresentação da Plataforma. 

Inscrição na Plataforma. 

Elaboração do Mapa de ideias. 

Desenvolvimento do protótipo e 

/ ou da Apps. 

-Desenvolver trabalhos, de forma 

colaborativa, com os alunos, envolvendo-

os em causas sociais e de cidadania, ao 

mesmo tempo que adquirem 

competências digitais e transversais. 

Professores de 

TIC/Cidadania 

em colaboração 

com Ciência 

Viva 

Alunos do 2º/º3º 

Ciclo 

Professores de 

TIC/Cidadania/ 

prof Gonçalo 

Freitas 

 

 

Sem custos 

Deslocações?? 

Durante o 

ano letivo 

1.1 

1.2 

1.3 

Desafios 

SeguraNet 

2022/2023 

Inscrição na Plataforma. 

Realização periódica dos 

desafios lançados na 

Promover a Literacia Digital. 

Desenvolver o espirito critica; 

Promover a segurança do aluno. 

Professores de 

TIC/Cidadania 

Alunos do 2º / 3º 

Ciclo 

 

Sem custos 

Durante o 

ano letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

1.4 

1.5 

1.6 

3.3 

4.2 

5.1 

Plataforma. 

1.1. 

2.1. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

Projeto de 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Promoção da Educação para a 

Saúde (onde se inclui a 

Educação Sexual em meio 

escolar), através do 

desenvolvimento de diversas 

atividades curriculares e 

extracurriculares. 

-Desenvolver na comunidade educativa 

capacidades e atitudes promotoras de 

educação para a saúde. 

-Apoiar a inclusão escolar de crianças e 

adolescentes com necessidades de 

saúde especiais. 

-Identificar as situações que representam 

um risco potencial para a saúde de 

alunos e restante comunidade escolar. 

-Procurar soluções para os problemas 

detetados. 

-Promover atividades que visem o 

desenvolvimento intelectual, físico e 

afetivo nos alunos. 

-Promover e apoiar ações que visem 

uma escola mais saudável e agradável 

para todos. 

Sandra Pinheiro 
Comunidade 

educativa 

Previsão de 

custos – (150€) 

 

Ao longo 

do ano 

1.1 

2.1 

2.2 

3.7 

5.1 

5.2 

Clube de 

Línguas 

Decoração das instalações da 

escola no âmbito de 

celebrações, efemérides, etc… 

Criação de um blog dedicado a 

este projeto. 

Elaboração de cartazes 

temáticos ou relativos a aspetos 

culturais dos países de 

expressão inglesa, francesa e 

espanhola 

Comemoração de festas 

tradicionais dos países em 

- Promover o gosto pela língua e cultura 

dos países de expressão inglesa, 

francesa e espanhola. 

-Contribuir para o desenvolvimento das 

competências de comunicação em 

língua estrangeira. 

-Fomentar a motivação para a 

aprendizagem das línguas. 

-Facilitar a aprendizagem das línguas 

através da articulação entre as mesmas. 

-Favorecer o plurilinguismo e o 

pluriculturismo desenvolvendo, ao 

Professores de 

línguas 

estrangeiras 

Alunos dos três 

ciclos de ensino 

e comunidade 

educativa 

Consumíveis, tais 

como papel, 

cartolinas, 

materiais de 

escrita, 

fotocópias, etc. 

 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

Ao longo 

do ano 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

questão. 

Realização e participação em 

jogos e concursos (Olimpíadas 

das Línguas). 

Visualização de filmes, 

documentários, reportagens, 

etc. 

Colaboração com o Clube de 

Teatro. 

- Troca de correspondência com 

falantes de outras línguas 

(eTwinnings). 

Celebração da Semana das 

Línguas. 

Visitas de estudo. 

Palestras. 

Idas ao teatro. 

Criação do Festival de Línguas. 

mesmo tempo, uma competência 

comunicativa capaz de interrelacionar e 

interagir ao nível das diferentes línguas 

e culturas. 

-Desenvolver o espírito crítico do aluno, 

bem como atitudes de sociabilidade e de 

tolerância perante o outro. 

-Proporcionar aos alunos o acesso e 

manuseamento de diferentes suportes 

de informação e comunicação (livros, 

revistas, jornais em língua estrangeira, 

computador, vídeo, leitor CD e outros 

materiais). 

-Possibilitar a experiência de 

correspondência/ intercâmbio entre 

alunos/escolas no país e no estrangeiro, 

através, por exemplo, da plataforma 

eTwinning. 

-Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem das línguas e no contacto 

intercultural. 

-Incentivar o uso de novas tecnologias, 

através da utilização de plataforma 

educativas. 

1.1. 

1.2. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

3.6. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Clube de Teatro 

O clube de teatro será orientado 

em três vertentes específicas: 

- vertente técnica (envolvendo 

exercícios práticos de voz, 

produção sonora, a palavra, o 

movimento, as técnicas de 

expressão, que permitam 

desenvolver os aspetos técnicos 

e criativos); 

- vertente de atuação 

(envolvendo exercícios de 

- Despertar o gosto pelo teatro. 

- Fornecer conhecimentos sobre a 

estrutura do texto dramático. 

- Estimular o gosto pela leitura e pelo 

trabalho de pesquisa. 

- Desenvolver a capacidade de 

expressão oral e corporal. 

- Estimular o desenvolvimento 

psicomotor dos alunos. 

- Promover a cooperação e o espírito de 

grupo. 

Docentes: Maria 

Goretti Pereira, 

Adelina  

Gonçalves e 

António 

Azevedo 

Alunos do 2º e 

3º ciclo do 

Agrupamento 

Espaço adequado 

às 

representações 

teatrais; 

- Espaço 

adequado à 

arrumação de 

material; 

- Palco e cortinas; 

- Leitor de 

CD/DVD; 

Ao longo 

do ano 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

apresentação para uma 

audiência –salvaguardando que 

numa primeira fase esta poderá, 

eventualmente, processar-se 

para os colegas, dentro do 

próprio grupo ou grupo-turma e 

dirigindo-se progressivamente 

para o exterior); 

- vertente experimental 

(envolvendo exercícios de 

espontaneidade, criatividade, 

empatia e resolução de 

problemas, através da prática 

de improvisação e 

dramatização). 

- Proporcionar uma expressão musical 

viva e criativa. 

- Desenvolver a criatividade e a 

imaginação. 

- Desenvolver a autoestima, a 

autoconfiança e a autonomia. 

- Desenvolver a observação e autocrítica. 

- Promover a interdisciplinaridade, 

mobilizando várias formas de expressão. 

- Contribuir para a socialização dos 

alunos, integrando os em grupos e 

reforçando a sua coesão. 

- Contribuir para a formação da 

personalidade do aluno. 

- Criar a uma visão positiva da escola na 

preparação para a vida ativa. 

- Promover a ligação ao património 

cultural da região. 

- Exercitar e desenvolver formas de 

pensamento crítico. 

- Promover o intercâmbio com outros 

clubes de teatro escolar e associações 

locais. 

- Proporcionar aos elementos do clube 

de Teatro e a toda a comunidade escolar 

alguns conhecimentos sobre tradições 

populares. 

- Apresentar peças de teatro. 

- Luzes e som; 

- Guarda-roupa e 

adereços 

 

 

Previsão de 

custos – (100€) 

 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.6. 

5.1. 

5.2. 

Clube de Artes 

Desenvolvimento de atividades 

extracurriculares, com principal 

ênfase numa componente 

prática. 

Serão promovidas e 

desenvolvidas atividades de 

acordo com as diferentes 

Despertar e desenvolver o interesse pela 

arte, através de “aprender fazendo”; 

 Reconhecer a importância de recuperar 

materiais e reutilizá-los com diferentes 

finalidades; 

 Estimular a cooperação, o trabalho de 

grupo, elevando a autoestima dos 

Docentes,  

Dalila Ramos, 

Cecília Faria 

Todos os alunos 

do CAA 

Sala do CAA 

Materiais 

diversificados 

 

Previsão de 

custos – (50€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

5.3. celebrações/comemorações; 

Paralelamente com a colega de 

Educação Física irá dar-se 

igualmente primazia a 

atividades que desenvolvam a 

motricidade fina e a destreza 

manual. 

alunos; 

Ocupar o tempo livre dos alunos através 

da concretização de atividades 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.3 

3.5 

3.6. 

5.1. 

5.2. 

Oficina de 

Comunicação 

Arte e 

Multimédia 

Projeto elaborado no sentido de 

proporcionar experiencias 

artísticas no domínio das Artes, 

da Comunicação e Tecnologias, 

Este projeto propõe-se 

responder à dinâmica e às 

necessidades dos setores 

criativos, pelo estímulo das 

capacidades artísticas dos 

alunos, o desenvolvimento da 

polivalência tecnológica de alto 

nível e o pensamento atual e 

informado. 

Compreender aprendizagens 

tecno/artísticas nos domínios das várias 

áreas, nos seus novos conceitos, 

utilização e desenvolvimento; 

Favorecer o desenvolvimento de 

capacidades fomentadoras da 

autonomia, espírito aberto às 

transformações sociais e entendimento 

do mundo tecnológico/artístico; 

Promover metodologias integradoras dos 

saberes socioculturais e favorecer a 

criação de dinâmicas pedagógicas 

propiciadoras do encontro escola-

comunidade; 

Investigar, reconhecer, referenciar e 

informar das características e limites dos 

diferentes materiais a utilizar nas áreas 

de aprendizagem; 

Adquirir destreza manual na utilização, 

preservação e manutenção dos vários 

materiais e utensílios; 

Aplicar tecnologias digitais como 

instrumentos de representação; 

Utilizar as novas tecnologias de 

informação na pesquisa de dados 

relativos às diferentes áreas; 

Conceber e implementar projetos de 

experimentação/investigação/ação;  

Docentes: 

Arcanjo 

Gonçalves e 

Isabel Moreira 

Alunos do 3º 

ciclo  

Sala de 

informática, ou 

sala destinada 

para o efeito.  

Máquina de filmar 

UHD e Maquina 

Fotográfica. 

Computadores e 

softwares de 

produção gráfica 

e multimédia. 

 

Previsão de 

custos – (400€) 

 

Ao longo 

do ano 

letivo 
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Objetivo 

Estratégico 

 

Atividades Descrição Objetivos 
Responsável/ 
Intervenientes 

Destinatários 
Recursos 

Custos 
Data 

Demonstrar aptidões que permitam 

comunicar informações, ideias, 

problemas e soluções; 

  

Ligação para o relatório de avaliação das atividades 

https://forms.gle/D4EPxaVEYUzTNxr5A 

https://forms.gle/D4EPxaVEYUzTNxr5A

