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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades, a par de outros documentos organizacionais, constitui um instrumento do exercício de autonomia 

do agrupamento de escolas, ao proceder ao planeamento, de acordo com o projeto educativo, dos objectivos, das formas de 

organização e de programação das atividades e à identificação dos recursos necessários à sua execução, como previsto na alínea 

c) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

Enquanto instrumento de gestão e planeamento diferenciado, o Plano Anual de Atividades obedece a uma lógica de integração 

e articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço educativo. Através do desenvolvimento das atividades 

previstas, pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e 

responsabilidade. Deste modo, desenvolver-se-ão laços de identidade coletiva, de entreajuda e de competências para a cidadania 

ativa, caminhando-se na direção de uma escola participativa, que promove a inclusão e um ensino de qualidade, tal como consta 

nos princípios definidos no Projeto Educativo. 

Elaborado, segundo as propostas apresentadas pelos membros que constituem o Conselho Pedagógico e aprovado pelo 

Conselho Geral, o Plano Anual de Atividades é um documento de trabalho flexível e de articulação entre todas as áreas e domínios, 

com possibilidade de atualização, em função dos condicionalismos de ordem financeira, cultural ou conjuntural, mas em 

conformidade com os princípios orientadores que regem o agrupamento, aprovadas pelos órgãos definidos em termos legislativos. 

As atividades desenvolvidas serão alvo de reflexão e avaliação, numa perspetiva formativa, sendo elaborados relatórios finais 

trimestralmente e anualmente, a apresentar para apreciação ao Conselho Geral 

 

 

 



4 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PERÍODO: De 9/15 setembro até 16 de dezembro. 

                        INTERRUPÇÃO NATAL: 19 a 2 janeiro 

2º PERÍODO: 3 de janeiro a 4 abril 

                        INTERRUPÇÃO: Carnaval, 27 fevereiro a 1 março; Páscoa, 5 a 18 de abril 

3º PERÍODO: 19 abril a 6 junho (9º, 11ºe 12º ano) 

                        19 abril a 16 junho (5º, 6º,7º, 8º e 10ºano) 

                        19 abril a 23 junho (1º,2º,3º e 4º ano) 

 

 

1º PERÍODO 

  

2º PERÍODO 

 

3º PERÍODO 

 

 

SET OUT NOV DEZ T JAN FEV MAR 

 

ABR T ABR MAI JUN 

 

T Total 

2ªF 2 5 4 2 13  4 3 4 
 
1 

12 1 4 1/ 2 6 / 7 31/32 

3ªF 3 4 4 2 13 5 3 4 
 
1 

13 0 5 1 /2 6/ 7 32/ 33 

4ªF 2 3 5 2 12  4 4 4 
 
0 

12 2 5 0 / 2 7/ 9 31/33  

5ªF 2 4 4 1 11 4 4 5 
 
0 

13 2 4 1 / 2 7/ 8 31/32 

6ªF 3 4 4 3 14 4 4 5 
 
0 

13 2 4 1/3  7/9 34/36 

 63  63  33/40  
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1º PERÍODO 

 
ATIVIDADES 
 

 
DINAMIZA
DORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

Receção aos 
docentes 
 
- 7 de setembro 

Órgão de 
Gestão 

 
•Promover a integração dos 
docentes; 
•Criar um ambiente acolhedor. 

.Reunião geral de professores. 

.Realização de um lanche 
oferecido pela Câmara 
Municipal 

Órgão de 
gestão; 

Câmara 
Municipal 

 
Oferta da 
Câmara 

Municipal 

Receção pais 

 
- 7 e 11 de 
setembro 

Órgão de 
Gestão 
 

 
Câmara 
Municipal 
Educadoras, 
Professores 
Titulares e 
Diretores de 
Turma - 

•Promover a integração dos 
encarregados de educação;  
•Tornar a escola um espaço 
aberto à comunidade;  
•Criar um ambiente acolhedor. 
 
 

.Realização de reuniões com os 
Encarregados de Educação dos 
vários níveis de educação e 
ensino em todas as escolas do 
Concelho. 
 
 

Salas, 
material 
audiovisual 
 
 
 

  

Reuniões 
assistentes 
operacionais e 
técnicos.  
- 12 de setembro 

Órgão de 
Gestão   

Coordenador
es. 

•Rentabilizar as suas 
capacidades; 
•Desenvolver um ambiente de 
diálogo e cooperação. 

.Definição de linhas de atuação. 

.Distribuição de serviço. 

Coordenador
a do pessoal 
não docente 
e Chefe dos 

SA 

 Sem custos 

RECEÇÃO 
ALUNOS. 
 
-14 de setembro 

Órgão de 
Gestão 
 

Educadoras, 
Professores 
Titulares e 
Diretores de 
Turma 

•Promover a integração dos 
alunos; 
•Criar um ambiente acolhedor. 
 

.Receção aos alunos durante a 
manhã, facultando-lhes 
informações diversas sobre o 
arranque do ano letivo. 

Docentes  Sem custos 

 
 
 
 
Dia Europeu das 
Línguas 
 
- setembro 

 
 
 
 
Professora 
Bibliotecária 

 
 
 
 
Alunos do 
Agrupament
o e 
professores 
de línguas 

•Celebrar a diversidade linguística 
como uma riqueza do património 
comum da Europa a preservar; 
•Alertar o público para a 
importância da aprendizagem de 
línguas, de modo a fomentar o 
plurilinguismo  e a compreensão 
intercultural;  
•Promover a riqueza da 
diversidade linguística e cultural da 
Europa;  
 •Encorajar a aprendizagem de 
línguas ao longo da vida, dentro e 
fora da escola. 

 
 
 
 
. Exposição alusiva ao tema 

 
 
 
 
Biblioteca 
Livros 
 

 
 
 
 
Relatório da 
atividade 
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Dia Mundial da 
Alimentação 
 
- 14/16 de 
outubro 
 

 
Grupo: 
230(MAT e 
CNAT) 
Professores 
de EM, EV e 
ET. 
 

 
Alunos do 
2ºciclo 
Professores 
Assistentes 
Operacionai
s 

 
•Sensibilizar os alunos/famílias 
para os benefícios de uma 
alimentação saudável; 
•Incentivar os alunos/famílias para 
a prática de uma alimentação 
equilibrada; 
•Incentivar os alunos ao não 
desperdício de bens alimentares;  
•Divulgar recomendações de 
alimentação saudável; - 
•Consciencializar a criança e a 
família para a importância do 
pequeno-almoço e da sopa numa 
alimentação equilibrada;  
•Sensibilizar os alunos para a 
aplicação das aprendizagens 
adquiridas sobre alimentação. 

 
.Elaboração de cartazes alusivos 
ao tema para decorar a escola; 
.Distribuição de um lanche 
saudável;  
.Apresentação de 
canções/danças alusivas ao 
tema para os alunos da EBI. 
 
 
 

 
Espaço da 
Escola 

Alimentos 

Instrumentos 
musicais 
 
Cartolinas e 
tintas 
Colas e 
tesouras 

 
Participação e 
interesse dos 
alunos 
envolvidos 

 
 

 
Departament
os 
curriculares 
da Educação 
Pré-escolar, 
1.º e 2.º CEB 
 
 

 
Educadoras 
Professores  
Alunos 
Assistentes 
Operacionai
s 
Comunidade 
educativa 
 

 
•Sensibilizar as crianças/famílias 
para: 
  •Os benefícios de uma 
alimentação saudável. 
•A prática de uma alimentação 
equilibrada. 
•Conhecer os produtos locais. 
 

.Exploração da roda dos 
alimentos; 
.Incentivo ao consumo de 
produtos saudáveis, 
nomeadamente a sopa; 
.Confeção de alimentos 
utilizando os produtos locais 
(maçã, uvas, mel, leite de 
ovelha,…). 
.Distribuição de um lanche 
saudável. 

 
Material 
diverso 
Alimentos  
 

 
Participação nos 
trabalhos 
Mudança de 
atitudes/ 
comportamentos 

 
140 € 

Formação de 
juízes/árbitros 
das modalidades 
de Atletismo, 
Andebol, 
Natação,Boccia, 
Ténis de Mesa e 
Futsal 
 
- 19/26 out 
 

 
Professores 
de Educação 
Física 

 
Alunos do 2º, 
3º ciclo e do 
ensino 
secundário. 

 
•Participar em todas as situações e 
procurar o êxito pessoal e do 
grupo; 
•Relacionar-se com cordialidade e 
respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no 
de adversários; 
•Aceitar o apoio dos companheiros 
nos esforços de aperfeiçoamento 
próprio, bem como as opções 
do(s) outro(s) e as dificuldades 
reveladas por eles.  

  
. Realização de sessões teórico-
práticas sobre as respetivas 
modalidades 

 
Regulament
os das 
modalidade; 
- Boletins de 
jogo; 
- Apito; 
Cronómetro; 
Bolas, 
- Coletes. 

 
Arbitragem dos 
jogos. 

20 € 
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Halloween 

 (conteúdo 
sociocultural) 
 
- 26/31 de 
outubro 

 
Grupo  
Inglês 
330 

 
Alunos do 
3ºciclo e 
docentes 

 
•Divulgar a língua e cultura anglo-
americanas em comparação com 
as tradições e festividades locais; 
•Motivar os alunos para a 
aprendizagem da língua. 
 

 
.Exposição de cartazes 
comemorativos; 
.Decoração da escola com 
motivos alusivos; 
 
.Motivar os alunos para a  
participação nas  atividades. 

Cartolinas; 
 Cartões; 
Símbolos 
comemora-
tivos;  
Internet; 
Postais 
Mesas para 
exposição; 
Prémios; 

Participação dos 
alunos na 
atividade. 

 
10 euros 
  

 
 

 
Professoras 
de Inglês 

 
Professoras 
e alunos de 
Inglês 

 
•Promover a cultura anglo-
saxónica  
•Aquisição de vocabulário 
específico 

.Pesquisa sobre as origens do 
Halloween 
.Visualização de um 
documentário/filme 
. Decoração do espaço escolar 

 
Cartolinas; 
Computador
es; 
outros 

 
Observação 
direta 
Redação de 
fichas 

 
Comemorar o 
Mês 
Internacional 
das Bibliotecas 
Escolares 
- outubro 

 
Professora 
Bibliotecária 

 
Todos os 
alunos do 
Agrupament
o 
Professores 

 
•Celebrar a importância das 
bibliotecas escolares. 
 

 
.Divulgação dos concursos 
realizados durante este mês 
 

 
Biblioteca 
Livros 

 
Relatório da 
atividade 
 

 
 
 
 

 
Comemoração 
do dia da 
filosofia 
definidas pela 
UNESCO. 
 
- segunda 
semana (5ª feira) 
de novembro 

 
Grupo de 
Filosofia 

 
Alunos de 
Filosofia 

 
 •Relembrar a importância da 
atitude filosófica na vida das 
pessoas. 
 

 
.Análise do documento 
aconselhado pela UNESCO 

 
Tablets 

 
Melhor texto e 
reflexão 

 

 
Corta-mato 
escolar  
  
-9 ou 16 
 de 
 novembro 

 
Professores 
de Educação 
Física 

 
Alunos do 2º, 
3º ciclo e do 
ensino 
secundário. 

 
•Elevar o nível funcional das 
capacidades motoras condicionais 
e coordenativas; 
•Promover o exercício físico.
  

 
.Realização de uma prova de 
Corta-Mato, por escalões e por 
género, na escola. 

Materiais: 
marcação do 
percurso 
(fitas); 
dorsais 
coletes 
Humanos: 
Juízes de 
prova; 
Professores 
de Ed.Física. 

Relatório da 
atividade; 
Grau de adesão 
dos alunos
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S. Martinho 
 
- 11 de 
novembro 
 

Departament
o curricular 
da EPE 
Departament
o curricular 
do 1ºCEB 
Professores 
das AEC 

 
 
 
 
 
 
Educadoras 
 
Professores 
 
Alunos 
 
Comunidade 
. 

 
•Manter viva a tradição; 
•Educar para a cidadania; 
•Descobrir/Divulgar e promover a 
cultura popular do concelho; 
•Fomentar a relação escola/meio. 

 

. Exploração de canções/ lendas 
e provérbios; 
.Elaboração de trabalhos 
alusivos ao tema, à base de 
materiais de desperdício; 
. Visita a um souto; 
.Realização do magusto. 

 
Castanhas 
Caruma 
Alimentos  
 
Material de 
expressão 
plástica 

 
 Participação 
nos trabalhos 
 
Colaboração 

 
70€ 

Órgão de 
Gestão 
Diretores de 
Turma 
Assist. Oper. 

•Manter viva a tradição; 
•Educar para a cidadania; 
•Descobrir/Divulgar e promover a 
cultura popular do concelho; 
•Fomentar a relação escola/meio. 

 
Realização de um lanche para 
os alunos. 
 
 
 

Espaço  
Pão, farinha, 
requeijão, 
Castanhas 
Sumos 

 

Opinião dos 
participantes 
recolhida 
através de um 
questionário 

200,00 € 

 
Magusto 
Alunos do 
Secundário 

 
-12 de novembro 

 
Prof.  de 
E.M.R.C. 
 

 
Alunos do 
Secundário 

•Contactar com alunos de outras 
escolas da diocese; 
 •Desenvolver a autonomia do 
aluno; 
•Promover atitudes sociais e de 
grupo; 
•Fortalecer laços de amizade; 
•Sensibilização para a importância 
da amizade na relação humana; 
•Promover o convívio entre 
escolas/alunos de E.M.R.C. 

 
.Realização do 
encontro/Magusto 
em Tondela 
 
.Interescolas 

 
Autocarro 
 
 
 
 
 
 

 
Interesse e 

empenhamento 
Relatório da 
atividade 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Mega Atleta  

  
- 23 de 
novembro 

 
Professores 
de Educação 
Física 

 
Alunos do 2º, 
3º ciclo e do 
ensino 
secundário. 

•Desenvolver nos alunos 
qualidades físicas coordenativas e 
condicionais;  
•Criação de hábito saudáveis de 
vida; 
•Promover maior aperfeiçoamento 
no atletismo. 

.Realização de um concurso de 
salto em comprimento e 
lançamento de peso; 
. Realização de uma prova de 
velocidade (40 metros) e outra 
de meio fundo (1000 metros). 

  
Espaço 
escolar; 
 
Pavilhão 

Grau de adesão 
dos alunos. 
Qualidade dos 
resultados 
obtidos. 
Relatório. 

  
 

Thanksgiving 
Day 
 
 
- 24 de 
novembro 
 

Grupo 330 
e alunos do 
CP de do 
10ºB  e 11ºC 

Docentes de 
Inglês 
e alunos do 
CP de do 
10ºB  e 11ºC 

•Divulgar a língua e cultura anglo-
americanas em comparação com 
as tradições e festividades locais; 
•Divulgar a festividade americana; 
.Motivar os alunos para a 
aprendizagem do inglês; 
•Divulgar a festividade irlandesa; 
•Divulgar a festividade americana. 
•Festejar o Dia de Ação de Graças 
com um almoço tipicamente 
americano 

 
.Exposição de cartazes 
comemorativos; 
.Decoração da escola com 
motivos alusivos; 
 
Almoço comemorativo 
(para os docentes) 

Cartolinas; 
 Cartões; 
Símbolos 
comemora-
tivos; Inter; 
Postais 
Produtos 
para a 
confeção de 
ambas as 
atividades 

Participação dos 
alunos nas 
atividades 
 
 
Participação  
dos alunos das 
turmas do 10ºB 
e 11ºC na 
atividade 
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VISITA DE ESTUDO 

– EMAF 

(EXPONOR) 
(PORTO) 

 
 

 

 
 
 
 
 

- 24 DE NOVEMBRO 
 

 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 540) 

 
Professores 
e alunos das 
turmas: 
  
9ºD,  
10B (Elect),  
12C. 
 
 
43 Alunos 
3 a 4 Prof. 

•Enriquecer a vivência dos alunos; 
• Desenvolver o espírito de 
observação; 
•Conhecer as respostas técnicas e 
tecnológicas no mundo do 
trabalho; 
• Promover a interdisciplinaridade; 
•Contactar com a realidade da 
Manutenção industrial e 
Automação e Computadores; 
•Verificar que a mecânica, 
automação, informática e controlo 
são indissociáveis; 
•Sensibilizar para a necessidade 
de obterem uma qualificação 
técnica e cientifica sólida; 
•Observar o mundo maravilhoso 
da técnica e da tecnologia; 
•Constatar que o futuro constrói-
se todos os dias. 

 
.Atividades preparatórias; 
 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo; 
 
.Pesquisa e informação sobre os 
locais a visitar; 
 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos; 
 
.Realização da Visita; 
 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação; 
 

 

Autocarro 

 
Observação 
direta. 
 
Questionário 
aos alunos 
sobre a visita 
Relatório da 
Visita 
 

A. Os 
bilhetes de 
entrada 
serão 
gratuitos 
porque se 
trata de uma 
visita de 
estudantes. 
B. O valor do 
orçamento 
para o 
transporte 
(Autocarro), 
é de 
€325,00. 
C. Cada 
aluno terá 6€ 
para gastar 
no almoço. 

 
Comemoração 
do Dia 
Internacional / 
Nacional da 
Pessoa com  
Deficiência 
 
- 6 de dezembro 

 
Docentes do 
Departament
o de 
Educação 
Especial;  

 
Docentes do 
Departament
o de 
Educação 
Especial, 
alunos com 
N.E.E. e 
todos os que 
quiserem 
participar 
 

•Aumentar a consciência dos 
benefícios trazidos pela inclusão 
das pessoas com deficiência em 
cada aspeto da vida política, 
social, económica e cultural; 
•Mobilizar a defesa da dignidade, 
dos direitos e o bem-estar das 
pessoas; 
•Sensibilizar os jovens para 
valores como a tolerância, a 
solidariedade e o respeito pelas 
diferenças; 
•Consciencializar a comunidade 

para as dificuldades/barreiras que 

as pessoas com deficiência têm de 

enfrentar. 

 

.Distribuição à comunidade de 

panfletos alusivos ao Dia 

Internacional/Nacional da 

.Pessoa com Deficiência; 

 

.Apresentação de excertos de 

filmes sobre a temática.   

 

 
Placares 
Panfletos 
Computador
es  
Data shows 
Power point 
 

 

Participação e 
interesse dos 
alunos 
 
Relatório de 
monitorização 
da atividade 
 

 
50 panfletos 

 
 
 
 
 
 

 
Professoras 
de Inglês 

 
Professoras 
e alunos de 
Inglês 

 
•Promover a cultura anglo-
saxónica;  
•Aquisição de vocabulário 
específico. 
 

.Pesquisa sobre as origens do 
postal de Boas Festas do Natal ; 
.Redação de mensagens 
natalícias em Inglês; 
.Visualização de um filme /doc.  
.Decoração do espaço escolar 

 
Cartolinas 
Computador
es 
outros 

 
Observação 
direta 
Redacção de 
fichas 
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Natal  
(Christmas) 

 
-14 / 16 de 
dezembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament
o curricular 
da EPE 
Departament
o curricular 
do 1.º CEB 
Professores 
das AEC 

Educadores 
 
Professores 
 
 
Alunos 
 
Autarquias 

•Desenvolver o espírito de 
solidariedade, paz, partilha e 
altruísmo e fortalecer laços e 
relações entre todos; 
•Proporcionar o convívio; 
•Envolver a participação da família 
e das autarquias; 
•Manter viva a tradição. 

 
.Elaboração de textos poéticos; 
.Lanche partilhado entre turmas 
com os produtos regionais; 
.Espetáculo de teatro 
dinamizado pela Câmara 
Municipal. 
 
 

 
Material 
diverso 
 
Transporte 

 
Colaboração 
 
Participação 

 
140€ 

 

 
Docentes do 
grupo 320 

 
Docentes  

e 
alunos de 
Francês 

 
 

•Desenvolver competências em 
Língua Francesa 
• Conhecer tradições francesas 
• Contactar com hábitos e 
costumes Franceses 
•Sensibilizar os alunos para o 
respeito por tradições diferentes 
das locais 
 •Fomentar o gosto pela Língua 
Francesa 
•Saber expressar sentimentos 

 
.Participação, com canções e 
poemas na festa de Natal 
 
 
 
 
 

 
Letras e 
músicas das 
canções 
tradicionais  
 
 
 
 
 

% de 
participação 
(igual ou 
superior ao ano 
letivo transato) 
Empenho na 
Concretização 
das  atividades 
Fichas de 
trabalho 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. EM, 
EV,ET – 
2ºCEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 
2ºCEB 

•Manter viva a tradição Natalícia; 
•Sensibilizar os alunos para o 
respeito pelas tradições; 
•Desenvolver aptidões técnicas e 
manuais; 
•Promover o desenvolvimento do 
sentido artístico e do sentido 
social; 
•Participar em projectos comuns; 
Trabalhar em grupo; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido e estar aberto à 
avaliação dos outros. 

 
.Decoração de espaços 
Concerto Natalício de 
Solidariedade (Bombeiros 
Voluntários) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 .Concerto Natalício de 
Solidariedade Bombeiros 
.Decoração do Pavilhão dos 
Bombeiros 
.Interpretação de temas em 
flauta e instrumental ORFF de 
temas alusivos ao Natal e outros 
.Interpretação de canções 
.Execução de coreografias 

CMPCastelo 
Bombeiros 
Voluntários 
Pavilhão; 
Instrumentos 
musicais 
variados; 
Equip. de 
som e imag. 
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Professores 
de E. V; 

 
Alunos do 3º 
CEB 

 
•Incentivar o espírito de 
participação, cooperação e 
solidariedade nas tradições locais 
e escolares;  
•Promover a sensibilidade estética 
e a criatividade;  
•Valorizar a expressão artística;  
Desenvolvimento da literacia 
artística;  
•Vivenciar aprendizagens 
diversificadas;  
•Participar em projetos comuns. 

 
.Atividade a desenvolver no  
Clube das Artes 

 
Papéis; 
 tinta; 
sprays; 
pincéis; 
materiais 
riscadores; 
etc. 

 
Participação e 
interesse dos 
alunos 
envolvidos 

 

 
 
Ceia de natal 

 
- 20  dezembro 

Órgão de 
Gestão 
 
 

 
Pessoal 
docente e 
não docente 
do 
Agrupament
o 

 
•Proporcionar a vivência do 
espírito natalício. 
•Promover o convívio na 
comunidade Escolar, 
desenvolvendo o espírito de 
solidariedade. 
•Envolver os alunos dos cursos 
profissionais na vida da escola. 

 
.Realização de um convívio de 
Natal, a partir das 18 horas, 
destinado ao pessoal docente e 
não docente do Agrupamento. 
 

 
Refeitório 
Assistentes 
da cozinha 
Alunos do 
curso 
profissional 
de cozinha e 
pastelaria 

 
Opinião dos 
participantes 
recolhida 
através de um 
questionário 

 
 
 
 
500,00 € 

 
Dia do diploma 
 
- 16 dezembro 
 

Órgão de 
gestão 
Patrocinador
es 
Conselho 
Geral 
 

 

 
•Promover o sucesso escolar e 
educativo dos alunos; 
•Fomentar os valores da 
Cidadania e da Democracia; 
•Valorizar o trabalho e o empenho 
dos alunos. 

.Entrega dos Diplomas; 

.Entrega do Prémio do Quadro 
de Excelência do Agrupamento; 
.Entrega do Prémio “Aluno 
Excelência Crédito Agrícola”; 
.Entrega do Prémio de Mérito 
“Ministério da Educação” 

Bombeiros 
Voluntários 
Penalva do 
Castelo 

 
 

 

 
 
 

500,00€ 
 

 
Torneio Inter-
Turmas de 
Andebol- 16 dez.
  

 
Professores 
de Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

•Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
•Jogos Desportivos Coletivos, 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras.  

   
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade  

 
Pavilhão; 
Bolas; 
Coletes; 
Apito; 

 
Relatório. 
Número de 
equipas 
participantes 

  

 
 
 
Fim de Semana 
de aventura com 
a EMRC 

 
 
Acantonamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Reavivar o dom que está em nós 
e é a razão da nossa existência.  
•Valorizar as relações 
interpessoais como espaço de 
construção de felicidade; 
•Cimentar o espírito da amizade e 
do convívio; 

 
 
 
.Preparação de atividades 
 
 
.Acantonamento 
 
 

 
 
 
 
 
                                                    
 
Autocarro 
 

 
 
 
 
 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
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Secundário 
- Praia de Mira 
 
- 10 e 11 de 
dezembro 

 
 

Prof de 
EMRC 

 
Alunos de 
E.M.RC. do 
 
Secundário 

•Respeitar, valorizar e relacionar-
se com os outros na sua 
diversidade de seres, culturas e 
formas de estar; 
•Proporcionar crescimento interior 
com base nas experiências de 
aventura vividas; 
•Promover a convivência e o 
relacionamento interpessoal e de 
grupo; 
•Promover o gosto pela atividade 
ao ar livre e em especial à 
atividade física. 

 
 

Alojamento Adesão dos 
participantes 
 
Interesse e 
empenhamento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VISITA DE ESTUDO 

– WEG (MAIA) 
(PORTO) 

 
 

 
 

 
-19 DE DEZEMBRO 

 
 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 540) 

 
Professores 
e alunos das 
turmas: 
  
9ºD,  
10B (Elect),  
 
 
34 Alunos 
3  Prof. 

•Enriquecer a vivência dos alunos; 

•Desenvolver o espírito de 

observação; 

•Conhecer as respostas técnicas e 

tecnológicas no mundo do 

trabalho; 

•Promover a interdisciplinaridade; 

•Contactar com a realidade da 

Manutenção industrial e 

Automação e Computadores; 

•Verificar que a mecânica, 

automação, informática e controlo 

são indissociáveis; 

•Sensibilizar para a necessidade 

de obterem uma qualificação 

técnica e cientifica sólida; 

•Observar o mundo maravilhoso 

da técnica e da tecnologia; 

•Constatar que o futuro constrói-
se todos os dias 

 
.Atividades preparatórias; 
 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo; 
 
.Pesquisa e informação sobre os 
locais a visitar; 
 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos; 
 
.Realização da Visita; 
 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação; 
 

 

 

Autocarro 

 
Observação 
direta. 
 
Questionário 
aos alunos 
sobre a visita 
 
Relatório da 
Visita 

 
A. Os 
bilhetes de 
entrada 
serão 
gratuitos 
porque se 
trata de uma 
visita de 
estudantes. 
 
B. O valor do 
orçamento 
para o 
transporte 
(Autocarro), 
é de 
€325,00. 
 
C. Cada 
aluno terá 6€ 
para gastar 
no almoço. 

 
Museu do 
Quartzo Galopim 
de Carvalho em 
Viseu 
 

 
Grupo:  
230(MAT e 
CNAT) 

 
Turmas do 5º 
ano 

•Compreender alguns fenómenos 
naturais; 
•Reconhecer o património 
geológico como parte integrante 
do património natural; 

 
.Visita ao Museu e exploração do 
mesmo. 

 
 Transporte 

Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
Relatório da 
visita de estudo. 
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 •Promover a proteção, 
preservação e valorização do 
património geológico. 

 
Viseu 
(Ida ao teatro 
Matematicomani
a) 
 
 

 
Grupo:  
230(MAT e 
CNAT) 
 
 
 

 
Alunos do 
5ºano 

 
•Melhorar a imagem da 
Matemática entre os alunos e a 
comunidade educativa; 
•Promover o sucesso escolar e a 
cultura científica; 
•Desenvolver a vertente lúdica da 
matemática. 

 
.Visionamento e exploração da 
peça de Teatro. 

 
Transporte 

 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
Relatório da 
visita de estudo 

 
 

 
 
Planetário vem à 
escola 

 

 
Grupo 
510 
(FISQUIM) 

 
Alunos do 7º 
ano 
 

 
•Mobilizar saberes culturais, 
científicos e tecnológicos para 
compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do 
quotidiano; 
•Proporcionar uma abordagem 
estimulante e inovadora dos 
conteúdos programáticos, fora do 
contexto de sala de aula; 
•Estimular o gosto pela Ciência e a 
vontade de aprofundar 
conhecimentos; 
•Compreender a constituição e a 
caracterização do Universo e do 
Sistema Solar e da posição que a 
Terra ocupa nesses sistemas; 
•Reconhecer que os fenómenos 
que ocorrem na Terra resultam da 
interação no sistema Terra, Sol e 
Lua; 
•Identificar causas e 
consequências dos movimentos 
dos corpos celestes. 

 
.Observação de tipos de objetos 
celestes e suas características. 
.Observação da esfera celeste, 
seus movimentos e 
consequências. 
.Observação do sistema solar. 
 

 
Sala de 
convívio 
 

 
Grau de 
interesse dos 
alunos. 
 

 
300 euros 

 
“Uma rosa dos 
ventos original “ 

 
-1º e 2º período 
 
 
 

 
Prof. de 
geografia 

 
7º ano de 
escolaridade 

 
•Aplicar conhecimentos da sala de 
aula de uma forma lúdica; 
•Desenvolver a criatividade e 
noção de estética; 
•Desenvolver a motricidade fina. 
 

 
Sensibilizar os alunos para 
participarem no concurso 
.Construir e divulgar o 
regulamento do concurso 
.Exposição dos trabalhos 
realizados. 

 
Placares  
Prémios 

 
Qualidade e 
originalidade 
dos trabalhos 

 

50 euros 
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2º PERÍODO 

 
ATIVIDADES 

 
DINAMIZ
ADORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
Os Reis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Galette des 
Rois” 

 
 
 

- 6 de janeiro 

Departame
nto 
curricular 
da EPE 
Departame
nto 
curricular 
do 1.º CEB 
Professore
s das AEC 

 
Educadoras 
Comunidade 
local/menino
s dos 
Jardins de 
Infância 
/Escolas do 
1ºCEB 
próximas 

 
•Compreender os costumes e 
tradições da sua comunidade; 
•Recolher cantares e tradições dos 
Reis; 
•Promover relações de convívio 
entre a escola e a comunidade. 
 

 
.Elaboração de adereços 
.Recolha de canções 
tradicionais em cada localidade. 
.Cantar de Reis. 

 
Instrumen- 
tos musicais 
Material de 
Expressão 
Plástica 

 

Colaboração 
 
Participação 
 

 
70€ 

 

 
Docentes 
do grupo 
320 

 
Docentes  
e 
alunos de 
Francês 
 

•Desenvolver competências em 
Língua Francesa; 
 •Conhecer tradições francesas; 
•Contactar com hábitos e 
costumes Franceses; 
•Sensibilizar os alunos para o 
respeito por tradições diferentes 
das locais; 
•Fomentar o gosto pela Língua 
Francesa; 
•Saber expressar sentimentos. 

 
.Degustação do bolo típico 
francês do dia de Reis “La 
Galette des Rois” 
 

 % de 

participação 
(igual ou 
superior ao ano 
letivo transato) 
Empenho na 
Concretiza-ção 
das  atividades 
Fichas de 
trabalho 

 

 
Plano de 

formação do 
Agrupamento 

- janeiro 

 
Agrupa- 
mento 

 
Psicóloga 
Professores 
de EE 
Professores 

•Colaborar na superação de 
necessidades de formação de 
elementos da comunidade 
educativa, de acordo com 
diagnóstico do Agrupamento 

 
.Ação de Formação 
“Adequações Curriculares 
Individuais – como concretizar? 

  
Nível de 
satisfação dos 
professores 

 

 
“Chandeleur” 
 
- 2 de fevereiro 

 
Docentes 
do grupo 
320 

 
Docentes  
e 
alunos de 
Francês 

•Desenvolver competências em 
Língua Francesa; 
•Conhecer tradições francesas; 
•Contactar com hábitos e 
costumes Franceses; 

 
.Confeção, ao vivo, e consumo 
de «crêpes» 
.Exposição da receita 

 
1 sala 
Micro-ondas 
Gás 
Camping 
gás 

 
% de 
participação 
(igual ou 
superior ao ano 
letivo transato) 

 
25€ (gás)  
+ 
ingredientes 
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•Sensibilizar os alunos para o 
respeito por tradições diferentes 
das locais; 
•Fomentar o gosto pela Língua 
Francesa; 
•Saber expressar sentimentos. 

3 mesas 
Extensão 
«Chandeleur
» 
Elétrica 

Empenho na 
Concretiza-ção 
das  atividades 
Fichas de 
trabalho 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISITA DE ESTUDO – 

UNICER (PORTO) 

 
 

 
 
- 24 de janeiro 

 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 
540) 

 
Professores 
e alunos das 
turmas: 
  
9ºD,  
10B (Elect),  
12C. 
 
 
43 Alunos 
3 a 4 Prof. 

 

•Enriquecer a vivência dos alunos; 

•Promover a educação para a 

cidadania, para a mudança e para 

o desenvolvimento; 

•Desenvolver o espírito de 

observação; 

•Permitir a ligação entre o saber 

teórico e a realidade/prática; 

•Desenvolver o espírito de 

observação; 

•Conhecer as respostas técnicas e 

tecnológicas no mundo do 

trabalho; 

•Promover a interdisciplinaridade; 

•Contactar com a realidade da 

Manutenção industrial e 

Automação e Computadores; 

•Verificar que a mecânica, 

automação, informática e controlo 

são indissociáveis; 

•Sensibilizar para a necessidade 

de obterem uma qualificação 

técnica e cientifica sólida; 

•Observar o mundo maravilhoso 

da técnica e da tecnologia; 

•Constatar que o futuro constrói-se 

todos os dias; 

•Inferir que as indústrias com 

sucesso têm como suporte a 

qualidade dos produtos, muita 

tecnologia de ponta, design, 

 
.Atividades preparatórias; 
 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo; 
 
.Pesquisa e informação sobre os 
locais a visitar; 
 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos; 
 
.Realização da Visita; 
 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação 

 

Autocarro 

 
Observação 
direta. 
 
Questionário 
aos alunos 
sobre a visita 
 
Relatório da 
Visita 

 
A. Os 
bilhetes de 
entrada 
serão 
gratuitos 
porque se 
trata de uma 
visita de 
estudantes. 
 
B. O valor do 
orçamento 
para o 
transporte 
(Autocarro), 
é de 
€325,00. 
 
C. Cada 
aluno terá 6€ 
para gastar 
no almoço 
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diversificação e inovação 

permanente. 

 

 

 

 

 
Feira do queijo 
 
- fevereiro 

Departame
nto 
curricular 
da EPE 
Departame
nto 
curricular 
do 1.º CEB 
Professore
s das AEC 

 
Educadoras 
 
Professores 
 
 
Alunos 
 
 

 
•Promover a reutilização de 
materiais; 
•Divulgar os produtos regionais. 
•Incentivar a criatividade. 

 
. Realização/exposição de 
trabalhos alusivos ao tema 
“Feira/Festa do Pastor e do 
queijo Serra da Estrela” 
 
 

 
Material 
diverso 
 

 
Participação 
Qualidade dos 
trabalhos 

 
 

70€  

 
 
S. Valentim – Dia 
dos namorados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentine’s Day 
 
 
 -   14 de fevereiro 
 
 
 

 
Grupo 330 
 

 
Toda a 
escola 

 
•Fomentar o gosto pela Língua 
Inglesa; 
•Saber expressar sentimentos. 
 

 
.Exposição de cartazes 
comemorativos; 
.Decoração da escola com 
motivos alusivos; 
 

Cartolinas 
 Cartões 
Símbolos 
comemorativ 
Internet 
Postais 
Produtos 
para a 
elaboração 
de ambas as 
atividades. 

 
 
  Participação 
dos alunos nas 
atividades 
 

 
 
 
10 euros 

 
Professora
s de Inglês 

 
Professoras 
e alunos de 
Inglês 

 
•Promover a cultura anglo-
saxónica ; 
•Aquisição de vocabulário 
específico. 
 

.Pesquisa sobre as origens do 
Dia  – redacção de mensagens 
em L2; 
.Visualização de um 
documentário/filme 
Shakespeare ; 
.Decoração do espaço escolar. 

 
Cartolinas 
Computador
es 
outros 

 
Observação 
direta 
Redacção de 
fichas 

 
A definir 

Grupo 320   
 
•Saber expressar sentimentos 
 

.Elaboração de quadras/ rimas 
alusivas ao Dia de S. Valentim 
.Divulgação de música 
romântica francesa 

Computador  
Tela 
Retroprojetor  
Vitrine 8 

Adesão dos 
alunos 
Qualidade dos 
poemas 

 
 
10 euros 

 
 
 
 

Departame
nto 
curricular 
da EPE 

Educadoras 
Professor 
titular de 
turma 

 
•Desenvolver a capacidade 
criativa; 

 
.Baile de Carnaval. 
 
 

 
Material 
diverso 
 

 

Participação 
 
Colaboração  

 
210€ 
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Carnaval 
 

 
- 24  de fevereiro 

Departame
nto 
curricular 
do 1.º CEB 
Professore
s das AEC 

Professores 
das AEC 
Alunos 
Assistentes 
operacionais 
Autarquias 

•Incentivar a reutilização de 
materiais; 
•Dar oportunidade à criança de 
viver a fantasia e o sonho; 
•Promover o convívio. 
 
 
 

  
Interesse 

Prof. de 
EV/ET 

Alunos do 
2ºCEB 

•Sensibilizar os alunos para o 
respeito pelas tradições; 
•Desenvolver aptidões técnicas e 
manuais; 
•Promover o desenvolvimento do 
sentido artístico e do sentido 
social; 
•Participar em projectos comuns; 
Trabalhar em grupo; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido e estar aberto à 
avaliação dos outros. 

 
 
.Exposição de máscaras feitas 
pelos alunos. 

Materiais de 
expressão 
artística; 
Ferramentas 
de 
manuseame
nto 
 

  

 
Visita de Estudo à 
comunidade de 
Taizé - França 

 
- 25 de fevereiro a 

5 de março  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Professor 
de E.M.R.C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Alunos do 
Secundário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Fazer a experiência de viver 
numa Comunidade Ecuménica; 
•Conviver com jovens de todo o 
mundo; 
•Partilhar interrogações, certezas 
e esperanças; 
•Conhecer locais de interesse 
histórico, cultural e religioso; 
•Conviver com jovens inscritos em 
EMRC da Diocese de Viseu;  
•Apreciar e valorizar a identidade 
cultural e religiosa; 
•Conhecer e valorizar a vivência 
moral e religiosa das religiões 
existentes. 

 
.Realização da visita; 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação; 
.Elaboração de um Guião da 
visita. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autocarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interesse e  
Empenhamento 
 
Grelha de 
observação 
 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
 
Relatório da 
visita de estudo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia do Pai 
 
- 19 de março 

 
Prof.  de 
E.M.R.C. 

 

Alunos de 
E.M.RC. do 
2º ciclos 

Com. escolar 

•Sensibilizar para os valores da 
Família; 
•Dar um significado especial ao dia 
do Pai. 

 
.Criação de Cartazes. 
 

 
Cartolinas 
Folhas A4 
 

Interesse e 
empenhamento 
Relatório da 
atividade 

 
 

 
 

Visita de Estudo 
Projeto: 
“Segredos do 
Chocolate” Ao 

 
Professora
s de Inglês 

 
Professoras 
e alunos de 
Inglês 

•Fomentar a cultura geral dos 
alunos; 
 •Desenvolver nos alunos o 
espirito de empreendedorismo; 

 
.Pesquisa sobre as origens, 
preparação, confecção e 
decoração do Chocolate – 

 
 Sala de 
trabalho 

 
Observação 
direta 
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longo do ano 
lectivo 
 
Visita de Estudo: 
- 14 ou16 de 
março 

E Clube •Envolver a comunidade 
educativa; 
 •Dar resposta às carências de 
formação ; 
 •Promover a articulação com a 
biblioteca da escola; 
•Aquisição de vocabulário 
específico. 

redacção de textos diversos em 
Inglês (receitas/ estórias; 
.Visualização de um 
documentário/filme - Chocolate 
.Visita de Estudo; 
.Criação de uma página na 
internet. 

Material de 
cozinha 
Cozinha 
autocarro 
Cartolinas 
Computador
es 
outros 

Redação de 
fichas  
Avaliação da 
página online 

 
A definir 

 
 
 
 
 
 

 
VISITA DE ESTUDO – 

BARRAGEM DE 

BAGAUSTE  
(RÉGUA) 
 
- 14 de março 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 
540) 

 
Professores 
e alunos das 
turmas: 
  
9ºD,  
10B (Elect),  
12C. 
 
 
43 Alunos 
3 a 4 Prof 

 

•Enriquecer a vivência dos alunos; 

•Desenvolver o espírito de 

observação; 

•Conhecer as respostas técnicas e 

tecnológicas no mundo do 

trabalho; 

•Promover a interdisciplinaridade;  

•Contactar com a realidade da 

•Manutenção industrial e 

•Automação e Computadores; 

•Verificar que a mecânica, 

automação, informática e controlo 

são indissociáveis; 

•Sensibilizar para a necessidade 

de obterem uma qualificação 

técnica e cientifica sólida; 

•Observar o mundo maravilhoso 

da técnica e da tecnologia; 

Inferir que as indústrias com 

sucesso têm como suporte a 

qualidade dos produtos, muita 

tecnologia de ponta, design, 

diversificação e inovação 

permanente; 

•Constatar que o futuro constrói-se 

todos os dias. 

 
.Atividades preparatórias; 
 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo; 
 
.Pesquisa e informação sobre os 
locais a visitar; 
 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos; 
 
.Realização da Visita; 
 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação. 

 

Autocarro 

 
Observação 
direta. 
 
Questionário 
aos alunos 
sobre a visita 
 
Relatório da 
Visita 

 
Bilhetes de 
entrada 
serão 
gratuitos 
porque se 
trata de uma 
visita de 
estudantes. 
 
B. O valor do 
orçamento 
para o 
transporte 
(Autocarro), 
é de 
€325,00. 
 
C. Cada 
aluno terá 6€ 
para gastar 
no almoço 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visita de Estudo – 
Lisboa/Sintra 

 
 
 

 
 
 

 
•Desenvolver o gosto pela leitura 
de romances; 

 
.Conceção de roteiro da visita, 
em articulação com excertos da 
obra enquadradora em estudo 

 
Autorização 
dos E. de 
Educação 

 
Auto e hetero 
Avaliação de 
competências 

 
Ainda sem 
orçamento, 
uma vez que 
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(Roteiro 
Queirosiano) 

 
- 17 março  
 
 

 
 
 
 
 
 

Professore
s do 11.º 
Ano 

Alunos do 
11.º Ano 

•Reconhecer e valorizar a herança 
cultural do passado na construção 
do presente; 
•Conhecer a especificidade de Os 
Maias enquanto crónica de 
costumes; 
•Utilizar técnicas de pesquisa em 
vários suportes; 
•Tratar e organizar a informação 
recolhida; 
•Exercitar a escrita através da 
produção de textos de matrizes 
diferentes;  
•Desenvolver práticas de 
relacionamento interpessoal 
favoráveis ao exercício da 
cooperação e da solidariedade; 
•Desenvolver o sentimento de 
pertença a uma comunidade 
cultural e linguística; 
•Desenvolver o espírito crítico. 

 
.Momentos de diálogo, com o 
grupo de alunos, integrados na 
atividade de Leitura Orientada, 
em torno das linhas centrais da 
obra  
.Visita guiada em Sintra e na 
Baixa Pombalina de Lisboa  
 

 
Integração 
curricular da 
atividade: 
com 
implicação 
de aulas 
 
Meio de 
transporte: 
autocarro 
 

de leitura e 
escrita, 
interpretação do 
romance 
 
Ficha de 
aferição de  
conhecimentos 
 

este 
depende do 
número de  
alunos 
inscritos, do 
preço do 
autocarro e 
das entradas 
no palácio 

 
Dia Mundial 
 da Árvore  
 
- 21 de março 
 

Departa. 
curricular 
Educação 
Pré-escolar 
e 1.º CEB 
Professore
s das AEC 

 
Educadoras 
Professores 
Alunos 
Assistentes 
operacionais 

 
•Sensibilizar os alunos para a 
preservação da floresta; 
•Sensibilizar os alunos para a 
importância da árvore no 
ambiente. 
 

.Elaboração de “Uma Árvore 
Solidária”; 
  .Cada aluno escreve uma 
mensagem para colocar nessa 
árvore; 
.Exploração de histórias e 
canções. 

 
Material de 
expressão 
plástica 
Material 
diverso 

 

Participação 
 
Colaboração 
  
Interesse 

 
70€ 

 
 
Visita de Estudo 
Palácio Nacional 
de Mafra  

 
- 24 de  março  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Professore
s do 12.º 
Ano 

 
 
Alunos do 
12.º Ano 

 
•Desenvolver o gosto pela leitura 
de romances; 
•Reconhecer e valorizar a herança 
cultural do passado na construção 
do presente; 
•Conhecer a especificidade de 
Memorial do Convento enquanto 
romance histórico; 
•Utilizar técnicas de pesquisa em 
vários suportes; 
•Tratar e organizar a informação 
recolhida; 

 
.Seleção prévia de textos de 
Memorial de Convento sobre a 
gesta da construção do mesmo 
para serem lidos na atividade de 
Leitura Orientada; 
.Momentos de diálogo, com o 
grupo de alunos, integrados na 
atividade de Leitura Orientada, 
em torno das linhas centrais (a 
construção do instrumento de 
voo vs. construção do 
monumento de pedra) de 
Memorial de Convento; 

 
Autorização 
dos E. de 
Educação 
 
Integração 
curricular da 
atividade: 
com 
implicação 
de aulas 
 
Meio de 
transporte: 
autocarro 

 
Auto e hetero 
Avaliação de 
competências 
de leitura e 
escrita, 
interpretação do 
romance 
 
Ficha de 
aferição de  
conhecimentos 
 

Ainda sem 
orçamento, 
uma vez que 
este 
depende do 
número de  
alunos 
inscritos, do 
preço do 
autocarro e 
das entradas 
no palácio 
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•Exercitar a escrita através da 
produção de textos de matrizes 
diferentes.  
•Desenvolver práticas de 
relacionamento interpessoal 
favoráveis ao exercício da 
cooperação e da solidariedade; 
•Desenvolver o sentimento de 
pertença a uma comunidade 
cultural e linguística; 
•Desenvolver o espírito crítico. 

.Visita de guiada ao Palácio 
Nacional de Mafra. 
 

 

 
 
 
 
 
 

13º Campeonato 
nacional de jogos 

matemáticos 
 

- 24 de março 
 
 
 

 
Grupo: 
500(MAT) 

 
 

 
Alunos da 

disciplina de 
Matemática 
(selecionado

s) 
 

 

•Motivar a participação dos alunos 
em concursos matemáticos. 

 •Promover o ensino da 
Matemática de forma lúdica e 
divertida, aliando o raciocínio e 
estratégia com desafio e 
competição. 
 •Promover a divulgação da 
Ciência. 

 
.Participação no Campeonato 
Nacional a realizar em 
Guimarães 

 

 
Transporte 
para Beja 
Alimentação 

 
Empenho 

Resultados 
obtidos 

 

 

 
Grupos:  
230(MAT  e 
CNAT) 
 
 
 

 
Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(selecionado
s) 

 

 •Motivar a participação dos alunos 
em concursos matemáticos; 
 •Promover o ensino da Matemática 
de forma lúdica e divertida, aliando 
o raciocínio e estratégia com 
desafio e competição. 

 
.Participação no campeonato a 
realizar a nível nacional em 
Guimarães. 

 
Transporte  
 
Alimentação 

 
Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 

 

 
Torneio de 
Boccia  
 
- 29 de março  
  
 

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

 
•Desenvolver capacidades 
motoras; 
•Fomentar o convívio entre os 
alunos; 
•Valorização do trabalho e do 
esforço individual e coletivo. 

 
. Realização de um torneio de 
Boccia só para alunos com NEE 
e outro para os restantes 
alunos.  

 
 Pavilhão 
Bolas 
 
  

 
Grau de adesão 
e satisfação dos 
alunos 

 
 20€ 

 
Encontro dos 
alunos de 
E.M.R.C. do 9º 
Ano/ - Santiago 
de Compostela 

 
 

 
Professor 
de 
E.M.R.C. 
 

 
Alunos do 3º 
ciclo - 9º ano 
 
 
 

 
• Contactar com alunos de outras 
escolas da diocese; 
 Viver o valor da solidariedade; 
•Desenvolver a autonomia do 
aluno; 
•Promover atitudes sociais e de 
grupo; 

 
.Preparação  
.Visita 
.Avaliação 
.Jogo do amigo secreto. 
.Preparação de atividades para o 
encontro, 
.Encontro  

 
 
Autocarro 
 
 
 
 
 

 

 
Adesão dos 
alunos  
Opinião dos 
participantes 
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- 31 de março e 1 
de abril 

•Fortalecer laços de amizade; 
•Sensibilização para a importância 
da amizade na relação humana; 
•Promover o convívio entre 
escolas/alunos de E.M.R.C; 
•Vivenciar os valores da 
responsabilidade, da liberdade e 
do respeito pelo outro. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Semana da leitura 

 
 - março 

 
 
 
Equipa da 
BE 

 
Professores 
Alunos 
Funcionários 
Encarregado
s de 
Educação 

 
•Promover o gosto pela leitura e 
pela escrita; 
•Estimular o gosto pela cultura; 
•Desenvolver a sensibilidade dos 
alunos; 
•Conhecer de forma mais 
aprofundada alguns escritores; 
•Desenvolver o sentido de 
pertença a uma comunidade 
cultural e linguística. 

 
.Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos 
.Dramatização de pequenas 
peças. 
.Leitura de contos /histórias 
.Encontro com 
escritores/ilustradores 
Contador de histórias 

 
De acordo 
com as 
atividades a 
desenvolver 

 
Relatório da 
atividade 

 
 
 
 
 

 
Torneio de 
Basquetebol (3x3) 
  
- 4 de abril  

(De manhã)  
 
 

  
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

 
•Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras; 
•Possibilitar maior 
aperfeiçoamento na modalidade. 

 
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade  

 
Pavilhão 
Bolas 
Coletes 
  
 

 
Grau de adesão 
e satisfação dos 
alunos  

 
  

 
Torneio de Ténis 
de Mesa  
   
- 4 de abril  

(De tarde) 

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

 
• Desenvolver o convívio entre os 
alunos; 
 •Valorização do trabalho e do 
esforço individual e coletivo; 
• Possibilitar consolidação e 
aperfeiçoamento na modalidade. 

 
. Realização de um torneio de 
Ténis de mesa.  

 
Pavilhão 
Bolas 
 Mesas 

 
Grau de adesão 
e satisfação dos 
alunos  

 

 
Torneio Gira Volei
  
- 4 de abril 
 
Dia da  
Ed. Física 

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

 
• Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras; 

  
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade  

 
Pavilhão 
Bolas 
Coletes 

  
Relatório. 
Número de 
equipas 
participantes
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•Possibilitar maior 
aperfeiçoamento na modalidade. 

 
Jogos sensoriais 

 
 
 
2º período 
 

(data a definir) 
 
 
 

 

Pré-escolar 

1ºCEB 

Educadore

s 

/professore

s titulares e 

docentes 

da 

Educação 

Especial 

 
Alunos do 

pré-escolar e 

do 1ºCEB; 

educadores / 

professores 

titulares, 

docentes da 

Educação 

Especial e 

alunos com 

NEE 

 
•Envolver os alunos em projetos 
que visam sensibilizar a 
comunidade escolar para a 
diferença; 
•Sensibilizar os alunos para 
aceitarem e valorizarem as 
diferenças; 
•Modificar valores e atitudes em 
toda a comunidade escolar; 
•Aperceber-se das dificuldades 
que as pessoas com limitações 
sentem; 
•Aperceber-se das dificuldades 
que as pessoas com limitações 
motoras sentem; 
•Aperceber-se das dificuldades na 
comunicação dos surdos; 
•Trabalhar a consciência e a 
aceitação das limitações e a 
capacidade de confiar na ajuda de 
outra pessoa; 
•Descobrir vários objetos através 
do tato, do cheiro e do gosto. 
 
 

Dinamização de vários jogos 
/atividades distribuídos por 
diferentes secções/estações; 
As atividades a desenvolver têm 
como base três deficiências: a 
motora, a visual e a auditiva, que 
serão desenvolvidas em quatro 
estações;Cada turma será 
dividida pelas quatro estações, 
conforme o número de alunos 
que tenha; 
A criança terá a oportunidade de 
experimentar sensações que 
lhes permitam perceber o que 
sentem as crianças com 
deficiência; 
Distribuição do alfabeto em LGP; 
A criança tem de fazer um 
pequeno percurso pré-
determinado, de canadianas ou 
com uma perna amarrada com 
talas; 
Ilustração de um desenho com a 
mão mobilizada com fita-cola; 
A criança coloca “Headphones”e 
tenta descodificar, através dos 
lábios, uma mensagem que lhe é 
dita; 
A criança tem de fazer um 
percurso pré-determinado, com 
os olhos vendados e com o 
auxílio de uma bengala. 

 
Canadianas 
Talas 
Corda 
Fita de velcro 
Headphones 
Rádio 
Bengalas 
vendas 
 Desenho 
para colorir 
Caixas com 
objetos 
variados: 
algodão, lixa, 
arroz, café, 
limão, sal, 
chocolate em 
pó, plantas 
diversas 
(salsa, louro, 
alecrim…) 
Folha com o 
alfabeto em 
LGP 
Folha escrita 
em Braille 

 
Participação e 
envolvimento na 
atividade 
 

Relatório da 
atividade 

 

 
Visita aos jardins 
da Casa da Ínsua 

 
2º período 

(última semana) 
 

 
Grupo:  
230(MAT e 
CNAT) 

 
Turmas do 5º 
ano 

•Conhecer a grande diversidade 
de plantas; 
•Conhecer espécies específicas 
de diferentes zonas da Terra; 
•Promover a educação ambiental; 
•Sensibilizar os alunos para as 
temáticas ambientais. 

 
.Visita guiada aos jardins e 
museus da Casa da Ínsua. 

  
Participação e 
interesse dos 
alunos 
envolvidos. 
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Visita de estudo – 
Conímbriga e 
Figueira da Foz 
( 7º e 10º anos)  

 
- Final do 2º 
período 

Grupo de 
História, 
Geografia e 
EMRC 

Docentes e 
alunos do 7º, 
e 10º anos 

•Conhecer o património  
nacional/local e identificar os 
estilos artísticos e 
arquitetónicos/históricos da 
época/tempo de cada local; 
•Aplicar as aprendizagens 
teóricas aos contextos histórico e 
geográficos; 
Enriquecer a experiência do 
aluno; 
•Desenvolver o espírito de 
observação e de investigação. 

.Preparação; 

.Visita; 

.Avaliação. 
Autocarro 

Relatório da 
atividade 

 

Visita de estudo - 
Belmonte 
( 8º e 11º anos)  
 
- Final do 2º 
período 

Grupo de 
História, 
Geografia e 
EMRC 

Docentes e 
alunos do 8º, 
e 11º anos 

 
•Conhecer o património  
nacional/local e identificar os 
estilos artísticos e 
arquitetónicos/históricos da 
época/tempo de cada local; 
•Aplicar as aprendizagens 
teóricas aos contextos históricos e 
geográficos; 
Enriquecer a experiência do 
aluno; 
•Desenvolver o espírito de 
observação e de investigação. 

. Preparação; 

. Visita; 

.Avaliação. 
Autocarro 

Relatório da 
atividade 

 

Visita de estudo à 
Assembleia da 
República 

 
- 2º período 

Professora
s Isabel 
Serra 
(História) e 
Isabel 
Nogueira 
(Economia) 

Alunos do 
11º, e 12º 
anos de 
História A 

 
•Conhecer a Assembleia da 
República como espaço 
arquitetónico e histórico; 
•Conhecer como espaço político 
do exercício da Democracia; 
 Assistir a uma Sessão 
Parlamentar; 
•Desenvolver a vivência da 
cidadania e do espírito crítico; 
 •Aplicar as aprendizagens 
teóricas aos contextos históricos; 
 Enriquecer a experiência do 
aluno; 
•Desenvolver o espírito de 
observação e de investigação; 
•Aplicar instrumentos de 
observação. 

.Articulação do plano com o 
grupo de Economia e nos 
Conselhos de Turma; 
. Preparação; 
. Visita; 
.Avaliação. 

Autocarro 
Relatório da 
atividade 
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Visita de estudo 
com os alunos do 
2º ciclo a 
Guimarães 
 
 
Último dia de 
aulas do  
 
- 2ºperíodo 

 
 
Professore
s de HGP 

 
Alunos do 2º 
ciclo 
Professores 
de HGP 
Diretores de 
turma 
Outros 
professores 
 

•Enriquecer a experiência do 
aluno; 
•Relacionar a escola com a 
comunidade; 
•Desenvolver o espírito de 
observação e de investigação; 
•Desenvolver nos alunos o gosto 
pela arte e pela preservação do 
património e da memória coletiva; 
•Atenuar o verbalismo das aulas; 
•Aproximar o aluno da realidade; 
•Proporcionar momentos de 
convivência, sentido de 
camaradagem. 
•Desenvolver a 
interdisciplinaridade; 
•Visitar locais com interesse 
natural, cultural, arquitetónico, 
histórico e social. 

 
.Atividades preparatórias; 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo; 
.Pesquisa  de informação sobre 
os locais a visitar; 
.Realização da visita; 
.Preenchimento de um relatório; 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos. 
 

 
Livros 
Brochuras 
Internet 
Transporte 
 

 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
 
Relatório da 
visita de estudo 
 

 
 

 
 
 
 
 
Visita de Estudo - 
PORTO 

 
 
Docentes 
de 
Educação 
Visual e 
História 

 
 
Alunos do 9º 
ano de 
escolaridade 

 
 •Proporcionar momentos de 
convivência, sentido de 
camaradagem, cooperação e 
tolerância; 
• Contribuir para a formação 
integral do aluno, enriquecendo a 
experiência e o seu universo 
cultural;  
•Descentralizar o processo 
ensino-aprendizagem da sala de 
aula provocando o contacto direto 
com as fontes históricas; 
• Contactar com uma cidade 
histórica, culturalmente dinâmica 
e aperceber-se da imponência do 
seu património arquitetónico e 
cultural; 
•Aprender, apreciar, promover e 
valorizar o património histórico-
cultural compreendendo a história 
nele contido; 

 
Locais a visitar: 
- Fundação de Serralves. 
- Casa da Música. 
- Torre dos clérigos e Sé do 
Porto (espaço envolvente). 
- Zona Ribeirinha do Porto (cais 
da Ribeira do Porto e ponte D. 
Luís I). 
 

 
Autocarro 

 
Relatório da 
visita de estudo 

 
- Visita 
guiada à 
Fundação de 
Serralves – 3 
euros * 
- Visita 
guiada à 
Casa da 
Música - 3 
euros * 
- Transporte 
+ seguro - ? 
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Visitar locais com interesse 
•cultural, arquitetónico, histórico e 
social; 
•Desenvolver a literacia artística. 

 
Visita de estudo a 
Paris e a Espanha 

 
- Interrupção da 
Páscoa 

 
Professora
s de 
Francês e 
Espanhol 

 
Professores, 
alunos do 
secundário e 
9º ano 

 
•Motivar para a aprendizagem da 
língua e cultura francesas; 
*Promover uma aprendizagem 
baseada na diversidade de 
experiências e atividades 
multiculturais; 
•Aprofundar conteúdos já 
lecionados e/ou a lecionar;  
•Desenvolver nos alunos a 
consciência de uma cidadania 
europeia; 
•Contribuir para o consciência 
multicultural; 
•Promover o desenvolvimento da 
consciência de uma cidadania 
europeia; 
•Contribuir para o consciência 
multicultural; 
•Promover o desenvolvimento da 
autonomia nos alunos: agir/tomar 
decisões em grupo; 
•Desenvolver competências 
pessoais como a 
responsabilidade, tolerância e 
espírito crítico; 
•Promover o desenvolvimento de 
competências interpessoais, de 
relacionamento e de 
comunicação. 

 
.Motivação dos alunos para a 
participação na visita; 
 
. Preparação da visita através 
do contacto com os vários 
agentes; 
 
 
 
.Realização de atividades com 
vista à redução dos custos para 
o alunos que participem 

 
Autocarro ou 
avião 

  
A aguardar 
orçamento 

Concurso de 
leitura no 
agrupamento 

Concurso 
nacional de 

leitura 
PNL 

- 2º período 

 
Equipa da 
BE 
 
 
 
Equipa da 
BE 

Professores 
Alunos do 
4ºano,2º e 3º 
Ciclo  
Professores 
Alunos do 3º 
Ciclo e 
Secundário 

 
• Estimular o prazer de ler 
• Incentivar a leitura 
• Promover obras literárias 
• Promover um trabalho 
colaborativo entre professores e a 
comunidade educativa 
 

 
Divulgação do concurso e do seu 
respetivo regulamento 
Atribuição de prémios 
 

 
Biblioteca  
Livros 

 
Relatório da 
atividade 
 

 
 
 
 

     Salas   
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Canguru 
Matemático sem  
Fronteiras 2017 
 
-2º período 

Grupos:  
 
230(MAT e 
CNAT) 
 
 
 

Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 
 
 
 

•Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 
•Proporcionar aos alunos a 
resolução de questões/problemas 
matemáticos; 
•Fomentar maior capacidade de 
raciocínio. 

-Realização de um questionário 
de escolha múltipla organizado 
pela SPM. 
Categorias: Escolar (5º e 6º 
anos) 
 

Papel 
Vitrine 
Prémio para 
o melhor 
aluno de 
cada 
categoria 

Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 
 

 

 
Colaboração em 
Projetos e outras 
atividades: 
 
 E1. Sessões 
formativas no 
âmbito do 
Marketing 
Pessoal 
 
- 2º período 

 
 
 
 
SPO 

 
Psicóloga 
Técnico do 
GIP da 
CMPC D.T. e 
Alunos dos 
Cursos 
profissionais 
/12º anos 

 
•Desenvolver competências 
pessoais e profissionais 
estruturantes de atitudes pró-
ativas face ao trabalho e ao 
(des)emprego; 

 
.Construção de balanço de 
competências pessoais e 
profissionais;  
.Dar a conhecer diferentes 
estratégias de procura de 
emprego; 
.Criação de documentos de 
apresentação de competências e 
qualificações; 
. Treino em técnicas de seleção 
de candidatos a emprego; 

Projetor, 
papel, 
instrumentos 
de 
diagnóstico e 
seleção 
pessoal; 
equipamento 
áudio e vídeo 
e outros 
recursos que 
vierem a 
considerar-
se 
pertinentes 

Produtos 
resultantes das 
sessões Nível 
de satisfação 
dos 
intervenientes 
Interesse 
demonstrado 
por vias da 
adesão, 
envolvimento e 
participação nas 
sessões 

 

 
Colóquio ou 
exposição do 
Conselho 
Português para a 
paz e cooperação 
 
 
- 2º ou 3º período 

 
Economia   

 
Alunos de AI, 
Economia e 
Direito  

 
•Conhecer os processos que 
conduzem à violência e aos 
conflitos e que forçam milhões de 
pessoas a deslocar-se; 
•Cultivar atitudes que conduzem à 
resolução de conflitos de forma 
construtiva, ativa e não-violenta; 
•Desenvolver competências 
pessoais e profissionais 
necessárias ao respeito pelos 
direitos humanos; 
•Desenvolver o espírito crítico. 
Promover a vivência cívica e 
democrática; 
•Alertar consciências. 

 
.Colóquio e / ou exposição do 
Conselho Português para a paz 
e cooperação para os refugiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Relatório da 
atividade 
 
Adesão dos 
participantes 

 
 
 

 
 

O Património 
Natural Local 

 

 
Departame
nto 
Curricular 
do 1.º CEB 

 
Professores 
Alunos 

 
•Criar uma consciência integral 
sobre a tradição cultural na ação 
humana; 

 
.Pesquisas e debates sobre a 
temática. 
.Elaboração de cartazes. 

 
Material 
diverso 
 

 
Participação 
 
Colaboração  
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Final do 2º ou 3º 
período 

 Assistentes 
Operacionai
s 
Autarquia 

•Contribuir para modificar os 
hábitos nocivos para o Meio 
Ambiente; 
•Promover a tomada de 
consciência da capacidade e das 
responsabilidades individuais 
relativas às decisões quotidianas. 
 

.Conhecimento das Rotas/ 
Percursos Pedestres do 
concelho de Penalva do Castelo 
e da fauna/flora locais. 
.Atividades exploratórias: 
      - fauna/flora locais; 
      - Uma Rota/Percurso 
Pedestre do concelho. 

Interesse 

 

 

3º PERÍODO 

 
ATIVDADES 

 
DINAMIZ
ADORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadragésimo 
 terceiro 
aniversário da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professore
s de 
História, 
HGP, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
escolar/ 
educativa 
 
 
 
 
 
 
Alunos de 
Direito, 
Economia e 
AI 

•Desenvolvimento do espírito 
crítico; 
•Recordar os momentos decisivos 
do dia 25 de Abril; 
•Sensibilizar para a importância do 
Regime Democrático e para a 
defesa dos  valores   inerentes à 
democracia; 
•Reconhecer valores éticos 
patentes em ações individuais 
e/ou coletivas; 
•Conhecer as mudanças 
económicas decorrentes do 25 de 
Abril; 
•Dinamizar o conhecimento 
histórico; 
•Promover a vivência cívica e 
democrática; 
Alertar consciências; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido pelos alunos; 

 
 
 
 
.Debate/Conferência ou 
espetáculo alusivo ao “25 de 
abril “. 
 
.Visionamento do filme 
“Capitães de abril”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Auditório 

 
 
 
 
Adesão , 
interesse e 
empenhamento 
dos alunos; 
 
 Relatório da 
atividade; 

 
 Avaliação dos 
trabalhos 
realizados pelos 
alunos; 
 
Qualidade dos 
trabalhos 
realizados.  
 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
120 euros 
para 
despesas de 
deslocação, 
almoço do 
conferencist
a e 

Docentes e 
alunos do 9º 
e 12º anos 

•Desenvolvimento do espírito 
crítico; 

-Exposição de cartazes alusivos 
 ao tema. 

- Exposição 
existente na 
escola; 
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Revolução de 25 
de abril de 1974 
 
- Semana do 25 
de abril 

 Economia 
e outros 
docentes  
do 
departame
nto de CSH 
 
 

•Recordar os momentos decisivos 
do dia 25 de Abril; 
•Sensibilizar para a importância do 
Regime Democrático e para a 
defesa dos valores   inerentes à 
democracia; 
•Reconhecer valores éticos 
patentes em ações individuais 
e/ou coletivas; 
•Conhecer as mudanças 
económicas, sociais, políticas e 
culturais decorrentes do 25 de 
Abril 
 

- Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos. 

- Trabalhos 
realizados 
pelos 
alunos. 

lembrança 
de presença 
 
 
 
 
 
 
 

Professores 
de HGP 
 
Alunos do 6º 
ano 
 

• Recordar os momentos 
decisivos do dia 25 de Abril; 
Sensibilizar para a importância do 
Regime Democrático e para a 
defesa dos  valores   inerentes à 
democracia; 
 •Reconhecer valores éticos 
patentes em ações individuais 
e/ou coletivas; 
 •Conhecer as mudanças 
decorrentes do 25 de Abril; 
•Desenvolver o espírito crítico; 
•Dinamizar o conhecimento 
histórico; 
Promover a vivência cívica e 
democrática; 
•Alertar consciências, 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido pelos alunos. 

 
.Pesquisa, seleção e 
organização de informação 
sobre a temática 
.Visionamento do filme 
“Capitães de abril” 
.Colóquio   
.Elaboração e exposição de 
trabalhos alusivos ao tema 
 
 

 
Fotocópias 
Livros 
Jornais 
Revistas 
Computador
es 
Cartolinas 
Canetas  
Cola 
Tinteiros 
Expositores 
Folhas A4 
 
 

 
Feira do Livro 
        - abril 

 
Equipa da 
BE 

 
Toda a 
comunidade 
educativa 

•Sensibilizar para a importância do 
livro e da leitura; 
•Promover obras literárias; 
•Estimular o prazer de ler. 

 
.Realização da feira num 
espaço público em Penalva do 
Castelo. 

  
Relatório da 

atividade 
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Comemorar o dia 
Mundial do Livro 
e dos Direitos de 
Autor 
 
Assinalar o Dia 
Internacional do 
livro infantil 
 
Celebrar o Dia 
Internacional dos 
Monumentos e 
sítios 
-  abril 

 
 
 
 
 
 
 
Equipa da 
BE 
 
 
 

 
 

 
 

Todos os 
alunos do 

Agrupament
o 
 

Professores 
Funcionários 

 
•Sensibilizar para a importância do 
livro e da leitura; 
•Sensibilizar para a ética da 
informação; 
• Promover obras Literárias. 
 

 
 
Exposição sobre o livro. 
 
Visita de um escritor. 

 
 
Biblioteca 
Livros 

 
 
Realização de 
um inquérito 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Exames DELF 
Entre abril e maio 

 
Docentes 
de Francês 

 
Professoras 
e alunos 

 
•Desenvolver competências para 
a sua certificação através dos 
exames DELF. 
 
 

 
.Preparação para os exames 
DELF através da resolução  de 
exames de anos anteriores. 

 
Transporte 
Escola/Viseu
/Escola 

 

Número de 
alunos com 
resultados 
positivos 

Despesas de 
transporte 
para a 
realização 
do exame  

EXPOSIÇÃO DE 

TRABALHOS DE 

ELECTROTECNIA, 
AUTOMAÇÃO E 

COMPUTADORES 

 
Entre abril e maio 

 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 
540) 
 
 
 
Outros 
professores 
que 
lecionam 
disciplinas 
técnicas de 
eletrotecnia 
 
 
 
 
 
 

 
 
9ºD,10ºB 
12ºC 
 
Toda a 
comunidade 
escolar com 
especial 
atenção aos 
alunos que 
frequentem 
o 9ºAno  

•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano nas 
diferentes áreas das disciplinas 
técnicas de eletrotecnia; 
•Incentivar na Comunidade 
Educativa o interesse pelo 
trabalho desenvolvido;  
•Motivar os alunos para o estudo 
das ciências em questão, 
evidenciando o seu caráter 
teórico-prático, através do uso de 
equipamento inovador com cariz 
tecnológico; 
•Promover a divulgação da 
Ciência e da Tecnologia; 
• Vivenciar aprendizagens 
diversificadas; 
• Promover a utilização de 
tecnologias de informação; 
•Incentivar o uso do computador 
enquanto instrumento polivalente 
e de crescente importância nos 
dias de hoje; 

 
.Exposição dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo do ano 
letivo.  
 
.Montagem de 
experiências/trabalhos  simples 
que permitam demonstrar 
atividades do dia a dia. 
 
.Apresentação de software 
utilizado nas aulas de 
automação.  
 
.Promover a qualidade do 
trabalho com a finalidade de 
atingir o processo produtivo. 
 
.Atividades em sala de aula de 
reflexão sobre a importância da 
eletricidade/ automação nos 
nossos dias.  
 

 

 

Laboratórios 

de 

Eletrotecnia 

 

Material 

técnico que 

os cursos 

possuem.  

 

Expositores 

 

PC Portáteis 

 
 
(Envolvimento 
na atividade de 
toda a 
comunidade 
escolar, com 
especial 
destaque para o 
9 Ano.  
 
Adesão dos 
participantes. 
 
Opinião dos 
destinatários. 
 
Empenho. 
 
Resultados 
obtidos. 
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 •Promover a reutilização de 
materiais; 
Incentivar a criatividade; 
• Fomentar a interdisciplinaridade 
e estimular o estudo da disciplina; 
 •Contribuir para um maior 
sucesso educativo e para uma 
maior qualidade de ensino; 
•Desenvolver a curiosidade e o 
gosto de aprender. 

 

 
 
 
 
 
 
 

VISITA DE ESTUDO – 

SALVADOR CEATANO  
(GAIA) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 DE MAIO 
 

 
 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 
 (Grupo 
540) 

 
Professores 
e alunos das 
turmas: 
  
9ºD,  
10B (Elect),  
 
 
34 Alunos 
3  Prof. 

•Enriquecer a vivência dos alunos; 

•Desenvolver o espírito de 

observação; 

•Conhecer as respostas técnicas e 

tecnológicas no mundo do 

trabalho; 

•Promover a interdisciplinaridade;  

 •Contactar com a realidade da 

Manutenção industrial e 

Automação e Computadores; 

•Verificar que a mecânica, 

automação, informática e controlo 

são indissociáveis; 

•Sensibilizar para a necessidade 

de obterem uma qualificação 

técnica e cientifica sólida; 

•Observar o mundo maravilhoso 

da técnica e da tecnologia; 

 •Inferir que as indústrias com 

sucesso têm como suporte a 

qualidade dos produtos, muita 

tecnologia de ponta, design, 

diversificação e inovação 

permanente; 

• Constatar que o futuro constrói-

se todos os dias. 

 
.Atividades preparatórias. 
 
.Enquadramento dos alunos no 
contexto e nos objetivos da 
visita de estudo. 
 
.Pesquisa e informação sobre os 
locais a visitar. 
 
.Sistematização dos 
conhecimentos adquiridos. 
 
.Realização da Visita. 
 
.Preenchimento de uma ficha de 
observação. 

 

 

 

Autocarro 

 
 
Observação 
direta. 
 
Questionário 
aos alunos 
sobre a visita 
 
Relatório da 
Visita 

 
A. Os 
bilhetes de 
entrada 
serão 
gratuitos 
porque se 
trata de uma 
visita de 
estudantes. 
 
B. O valor do 
orçamento 
para o 
transporte 
(Autocarro), 
é de 
€325,00. 
 
C. Cada 
aluno terá 6€ 
para gastar 
no almoço 
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«Muguet» 

 
Semana de 1 a 5 
de maio 

 
 
Grupo 
320 
 

 
Docentes e 
alunos de 
francês 

 
•Comparar tradições; 
 •Despertar o interesse por 
espécies de plantas diferentes; 
•Sensibilizar para a proteção do 
ambiente. 

.Compreensão do simbolismo 
da planta. 
.Apresentação da planta ao 
vivo. 
 

 
Vitrine 8 
 
 
 

 
Reconheciment
o da planta no 
meio de outras 
 

 
10 euros 
 
 

 
 

Dia da Mãe  
- maio 

 
 
Prof. de 
E.M.R.C 

Alunos de 
E.M.RC. do 
2º ciclos 

Comunidade 
escolar 

 
•Sensibilizar para os valores da 
Família; 
•Dar um significado especial ao dia 
da Mãe. 

 
Criação de Cartazes 
 
 
 

 
 
Cartolinas. 

Qualidade dos 
trabalhos 
realizados.  
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 

 
 

 
 

COMPETIÇÕES 
NAC. DO PMATE  
(PROJETO MAT. 

E ENSINO)  

EquaMat (3º CEB) 
-9 DE MAIO 

Mat12 (ensino 
secundário) 
-10 de maio 

 
Grupo: 
500(MAT) 

 
 

 
Alunos da 

disciplina de 
Matemática 
(selecionado

s) 
 

 
•Motivar a participação dos alunos 
em concursos matemáticos; 
•Promover o ensino da Matemática 
de forma lúdica e divertida, aliando 
o raciocínio e estratégia com 
desafio e competição; 
•Promover a divulgação da 
Ciência. 

 
.Participação nas Competições 
Nacionais. 
.Universidade de Aveiro 
Participação nas Competições 
Nacionais. 
.Universidade de Aveiro 

 

 
Transporte 
para Aveiro. 

 
Empenho 

Resultados 
obtidos 

 

 

 
Torneio inter-
turmas de 
Voleibol   

 
- 25 de maio  

 

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

•Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras. 
•Possibilitar maior 
aperfeiçoamento na modalidade. 

 
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade 

 
Pavilhão 
Bolas 
Coletes 
  

  
Relatório. 
Número de 
equipas 
participantes 

 

 
Torneio de 
Badminton  
  
-31 de maio 

 
  

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

•Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras. 
• Possibilitar maior 
aperfeiçoamento na modalidade. 

  
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade  

 
Pavilhão 
Fita de 
marcação. 
Redes 
Volantes. 
Raquetes. 

 
Número de 
participantes 
 Relatório
  

 

 
Visita de estudo à 
“Casa da Música” 

no Porto” 
- maio 

 
Departame
nto 
Curricular 
do 1.º CEB 

Professores 
Alunos 
Assistentes 
Operacionai 
Autarquia 

 
•Conhecer o Património;  
•Constatar o impacto da Música; 
no nosso bem-estar em geral; 
•Promover o convívio. 

 
- Visita à “Casa da Música” no 

Porto. 

 
Transporte 
 

 

Participação 
Colaboração  
Interesse 

 
 

Concurso Diz+ 
Universidade de 
Aveiro 

 
Grupo: 

  
•Motivar a participação dos alunos 
em concursos  científicos; 

 
.Participação nas Competições 

 

Transporte 

 
Adesão 
Empenho 
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230(MAT e 
CNAT) e 
professores 
de 
Português  

Alunos 
selecionados 
do 2ºciclo 

•Promover o ensino da 
Matemática e das Ciências 
de forma lúdica e divertida, 
aliando o raciocínio e estratégia 
com desafio e competição;  
•Promover a divulgação da 
Ciência. 

Nacionais na Universidade de 
Aveiro: realização de provas de 
matemática, português e 
ciências naturais; 
 

Resultados 
obtidos 

 
 

Visita de estudo 
Jardim Zoológico 

de Lisboa 
 

- maio 
 

 
Departame
nto 
curricular 
da 
Educação 
Pré-escolar 
Autarquia 

 
Docentes  
Alunos 
Assistentes 
Operacionai
s 
Autarquia 

 
 
 
• Promover o convívio. 
 
 
 
 

 
 
. Jardim Zoológico de Lisboa 

 
Transporte 
 
 
 
 

 
Participação 
Colaboração  
Interesse 

 
 
 

 
Percurso 
Pedestre 
Histórico - 
cultural Caminho 
dos Galegos  
 
- maio 

Prof. de 
EV,ET,  EM 
e EF 
Curso 
profissional 
de Técnico 
de 
cozinha/pa
stelaria 
Entidades 
locais 

 
Comunidade 
escolar e 
regional 

•Promover práticas de atividades 
saudáveis ; 
•Consolidar a interligação escola-
meio; 
•Valorizar o meio e património 
como fontes de conhecimento; 
•Sensibilizar os alunos para o 
respeito pelas tradições. 
 
 

.Manutenção de equipamentos 
de apoio. 
.Apresentação de músicas 
medievais. 
.Dinamização de uma 
barraquinha de artesanato. 
.Dinamização de jogos 
tradicionais. 

   

 
Dia Mundial da 

Criança 
 

- 1 de   junho 
 

Departam. 
curricular 
da EPE 
Departa. 
curricular 
do 1.º CEB 
Professore
s das AEC 
Autarquias 

 
Educadoras 
Professores 
Alunos 
Assistentes 
Operacionai
s 

 
•Despertar o interesse pelos seus 
direitos e deveres; 
•Promover um relacionamento 
positivo e de convívio entre os 
colegas. 

 
.Debate sobre a temática. 
 
.Ida ao cinema a Viseu, ao 
Palácio do Gelo. 

 
transporte 

 
Participação 
 
Colaboração  
 
Empenho 

 
 

 
 
 
Fins de Semana 
de aventura com 

a EMRC 
 

Acantonamento 

 
Prof de 
EMRC 

 
 

Alunos de 
E.M.RC. 

dos 

 
 
 
 
 
Alunos de 
E.M.RC. dos 

 

•Reavivar o dom que está em nós 
e é a razão da nossa existência;  
•Valorizar as relações 
interpessoais como espaço de 
construção de felicidade; 
•Cimentar o espírito da amizade e 
do convívio;  

 
 
 
 
 
 
Preparação de atividades. 
 

 
 
 
 
 
                                                          
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3º Período 

 
 
Participação 
e 
envolvimento 
dos alunos. 
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- 3 e 4 de junho 
de 2017 

 

 
 
 

 
7º Anos 

 
e 
 

8º Anos 
 
 
 
 

 

 
7º Anos 

 
e 
 

8º Anos 
 
 
 
 
 
 

•Respeita, valorizar e relacionar-
se com os outros na sua 
diversidade de seres, culturas e 
formas de estar; 
•Proporcionar crescimento interior 
com base nas experiências de 
aventura vividas; 
•Promover a convivência e o 
relacionamento interpessoal e de 
grupo; 
•Promover o gosto pela atividade 
ao ar livre e em especial à 
atividade física. 

 
 
 
Acantonamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autocarro 
 
Alojamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adesão dos 
participantes 
 
 
Interesse e 
empenhamento 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia do ambiente 
- 5 de junho 

 
Professore
s de 
geografia 

 
Alunos do 9º 
ano 

•Conhecer as fragilidades do 
sistema Terra-Ar- Água; 
• Consciencializar a comunidade 
escolar para os efeitos nefastos 
da ação humana no planeta 
Terra; 
• Sensibilizar a comunidade 
escolar para a adoção de 
comportamentos ecologicos 

 
.Sensibilização dos alunos do 9º 
ano de escolaridade para a 
organização da “Feira da Ladra”. 

 
Folhas A4 
Material de 
desgaste 

 
Envolvimento 
dos alunos na 

atividade 

 

 
Torneio inter-
turmas de Futsa  
EBI: 
7de jun 
14 de jun 
Sec.: 
9 de jun 
16 de jun  

 
Professore
s de 
Educação 
Física 

 
Alunos do 
2º, 3º ciclo e 
do ensino 
secundário. 

  
 •Cooperar com os companheiros 
para o alcance do objetivo dos 
Jogos Desportivos Coletivos, 
aplicando a ética do jogo e as 
suas regras; 
•Possibilitar maior 
aperfeiçoamento na modalidade. 
 

  
.Realização de um torneio 
interno de divulgação da 
modalidade. 

 
Pavilhão 
Bolas 
Coletes 
Apito 
  

 
Relatório. 
Número de 
equipas 
participantes 

 

 
Exposição dos 
trabalhos dos 
alunos com C.E.I. 
(Currículo 
Específico 
Individual)  

 
(3º período, data 
a definir) 

 
Docentes 
do 
Departame
nto de 
Educação 
Especial e 
professores 
das oficinas 
de 
competênci
as dos 

 
Docentes do 
Departament
o de 
Educação 
Especial e 
professores 
das oficinas 
de 
competência
s  dos 

 
•Desenvolver aptidões técnicas e 
manuais; 
•Promover o desenvolvimento do 
sentido artístico; 
•Vivenciar aprendizagens 
diversificadas; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido no âmbito das 
oficinas de competências dos 
alunos com Currículo específico 
individual; 

 
.Exposição dos trabalhos 

realizados pelos alunos com 

C.E.I., ao longo do ano. 

 
Materiais de 
expressão 
plástica 
 
Ferramentas 

 
Interesse e 

participação 
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alunos com 
C.E. I. 

alunos com 
C.E.I 

• Aumentar a autoestima dos 
alunos. 

 
Viagem a Aveiro à 

praia da Barra,  a 

uma seca do 

bacalhau e 

percorrer de 

moliceiro alguns 

canais da ria de 

Aveiro   

- terceiro período 

 
Docentes 

do 

Departame

nto de 

Educação 

Especial 

 
Docentes do 

Departament

o de 

Educação 

Especial, 

alunos com 

N.E.E. 

 
•Dar aos alunos a possibilidade de 

conhecer novos lugares 

nomeadamente ambientes 

marítimos; 

•Adquirir conhecimentos através 

de experiências novas; 

•Promover estilos de vida 

saudável; 

•Proporcionar aos alunos 

conhecer uma seca de bacalhau 

 

.Explorar a viagem através do 

diálogo nos locais a visitar: 

questionar os alunos sobre os 

benefícios do contacto com 

ambientes marítimos. 

. Ficar a conhecer e a identificar 

os aspetos mais importantes 

relacionados com uma seca do 

bacalhau. 

 

 
Autocarro da 

Câmara 

Municipal 

 
Relatório da 

visita de estudo 

 
80 euros 

 
“O Jardim e a 

Escola de mãos 
dadas”. 

Última semana de 
aulas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departame
nto do 1.º 
CEB 
 e 
Educação 
Pré-escolar 

 
Educadoras 
Professores 
Alunos 
Assistentes 
Operacionai
s 
Autarquias 

 
•Proporcionar o intercâmbio entre 
turmas dos dois níveis de ensino: 
EPE/1.º CEB; 
•Dar a conhecer a Escola do 1.º 
CEB; 
•Proporcionar a participação dos 
alunos em atividades do 1.º CEB. 
•Promover um relacionamento 
positivo e de convívio entre as 
crianças dos dois níveis de ensino; 
•Envolver a participação das 
autarquias. 

 
.Visita dos alunos de cinco anos 
da Educação Pré-escolar à 
escola do 1.º CEB que irão 
frequentar no ano seguinte. 
.Conhecimento dos diferentes 
espaços da escola. 
.Participação dos alunos da EPE 
numa aula do 1.º ano, 
desenvolvendo atividades 
conjuntas. 
.Apresentação de uma atividade 
aos alunos do 1.º CEB pelos 
alunos da EPE: canções, 
danças, … 
.Almoço/convívio na escola. 

 
Material 
diverso 
 
 
Transporte 
 
 
 
Alimentos  

 
Participação 
 
Colaboração 
  
Interesse 

 
100,00€ 

 
Santos  

Populares/Encerr
amento do ano 

letivo 

 
- 23 de junho 
 

 
Departame
nto 
curricular 
da EPE 
Departame
nto 
curricular 
do 1ºCEB 

 
Educadoras 
Professores 
 
Alunos 
 
Assistentes 
operacionais 
 

 
•Promover o convívio com a 
comunidade educativa; 
•Proporcionar aos alunos 
experiências que favoreçam a sua 
maturidade cívica e socio-afetiva, 
criando neles atitudes e hábitos 
positivos de relação e cooperação. 
 

 
. Realização de marchas 
populares. 
 
. Realização de uma feira com 
produtos locais. 
 

 
Material 
diverso 

  
Participação 
 
Colaboração  
 
Interesse 
 

 
140€ 
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Professore
s das AEC 

 
Dramatizações de 
peças de teatro 

 

 
Professore
s de 
Português 
e a lecionar 
a disciplina 
de teatro 

 
Alunos de 
todos os 
ciclos de 
ensino 

 
•Desenvolver o gosto pelo Teatro; 
•Desenvolver aptidões para fazer 
Teatro; 
•Ampliar e aprofundar 
conhecimentos pelo Teatro; 
•Reconhecer e valorizar a herança 
cultural do passado e do presente; 
•Tratar e organizar a informação 
recolhida; 
•Exercitar a escrita através da 
produção de textos de matrizes 
diferentes;  
•Promover competências para a 
realização da expressão 
dramática; 
•Desenvolver práticas de 
relacionamento interpessoal 
favoráveis ao exercício da 
cooperação e da solidariedade; 
•Desenvolver o sentimento de 
pertença a uma comunidade 
cultural e linguística; 
•Desenvolver o espírito crítico 
•Estimular o aparecimento de 
novos interesses; 
•Criar nos alunos capacidades de 
intervenção e colaboração na 
comunidade escolar; 
•Dramatização. 

 
.Realização do cenário 
adequado ao local da 
dramatização 
.Ensaios de peças 
.Execução de vestuário e 
adereços  
.Instalação de som e luz 
.Execução de cartazes de 
divulgação 
.Dramatização da peça 

 
Aparelhage
m de som, 
luzes 
 
CD (s) de 
música 
 
Máquina 
fotográfica 
 
Microfones 
 
 
Papel 
Tinta 
Pincéis 
Cartolinas 
 

 
Auto e hetero 
avaliação 
 
Parâmetros: 
 organização; 
 participação 
 empenho 
 

 
Custos da 
encenação 
(adereços, 
roupas, 
cenários, 
etc.) 
 

 
Ação de formação 
sobre apicultura 
 
(3º período) 

 
Grupo:  
230(MAT e 
CNAT) 

 
Turmas do 6º 
ano 

 
•Conhecer o processo de fabrico 
do mel; 
•Compreender a importância da 
polinização, feita pelas abelhas, no 
fabrico do mel; 
•Compreender a importância da 
polinização pelas abelhas para a 
existência da diversidade de 
alimentos na Natureza; 

 
.Participação na palestra 
dinamizada por um apicultor. 

 
Sala de 
convívio dos 
alunos ou 
Biblioteca 

 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
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•Conhecer os 
utensílios/equipamentos usados 
na apicultura. 

 
Concurso de 
fotografia digital 
 - maio 

 
Prof. EV 
3ºCEB 

 
Alunos 
3ºCEB e 
SEC. 

 
•Promover a sensibilidade 
estética, e a criatividade; 
Valorizar a expressão artística; 
•Desenvolvimento da literacia 
artística; 
•Vivenciar aprendizagens 
diversificadas; 
•Promover a utilização de 
tecnologias de informação; 
(outros); 
•Participar em projectos comuns; 
Trabalhar em grupo; 
•Capacidade de comunicação e 
de Expressão; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido e estar aberto à 
avaliação dos outros. 

 
.Realização de fotografias 
artísticas 

 
Máquina 
fotográfica 
digital; 
Prémios de 
participação. 

 
Participação e 
interesse dos 
alunos 
envolvidos 

 

 

 

ATIVIDADES COM DATA A DEFINIR 

 
ATIVDADES 
 

 
DINAMIZA
DORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
Ação de formação 

alusiva à temática 

da Hiperatividade 

e Défice de 

Atenção 

 
Professore
s de 
Educação 
Especial e 
Psicóloga 
dos SPO 

 
Encarregado
s de 
Educação; 
Psicóloga; 
Professores 
de Educação 
Especial 

 
•Aumentar as competências nos 
padrões educativos; 
•Apoiar os pais no exercício das 

suas funções de parentalidade.  

 

 
.Workshop para pais e 

encarregados de educação de 

alunos com NEE. 

(Título “Hiperatividade e Défice 

de Atenção”) 

 
Sala 

 
Projetor 

 
Número de 
participantes ; 
Nível de 
satisfação dos 
participantes 

 

CONCURSO DE 

EMPRRENDEDORISM

O NAS ESCOLAS 

Professore
s que 
lecionam 
disciplinas 

 
9ºD,10ºB 
12ºC 
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técnicas de 
eletrotecnia 

CONCURSO ILÍDIO 

PINHO 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 (Grupo 
540) 

 
9ºD,10ºB 
12ºC 
 

 

  

 

 

CONCURSO 
APP FOR GOOD 

 
Prof. 
Roberto 
Sousa 
 (Grupo 
540) 

 
10ºB 

     

 
Campeonato de 
Jogos 
Matemáticos na 
escola 

 
Grupo:  
230(MAT e 
CNAT) 
 
 
 

 
Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 
 
 

 
•Desenvolver a escola como 
espaço formativo e cultural da 
promoção do sucesso escolar; 

 •Melhorar a imagem da   
Matemática entre os alunos e a 
comunidade educativa; 

• Fomentar maior capacidade de 
raciocínio; 

 •Desenvolver o gosto pela 
matemática. 

 
.Realização de um campeonato 
de jogos Matemáticos na escola. 

Jogos 
matemáticos 
Salas 
Espaço 
escola: sala 
de convívio 
dos alunos 
 Prémio para 
o melhor 
aluno de 
cada categ. 

 
Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 

 

 
Andebol 4 Kids 

 
 
  
  
  
(Data a definir com 
a CM e Associação 
de Andebol de 
Viseu) 
 

 
Professore
s de 
Educação 
Física/Ativi
dade Fisica 
e 
desportiva 
que 
lecionam 
as AEC´s 
Câmara 
Municipal  

 
Alunos do 3º 
e 4º anos de 
escolaridade 
 

• Promoção e divulgação da 
modalidade, em que se pretende 
que as atividades sejam 
enquadradas pelos professores 
das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, envolvidos e 
responsabilizados pela atracão e 
enquadramento social dos jovens, 
escalões a que objetivamente se 
dirige este Projeto; 
•Pretende-se fomentar o Desporto 
Jovem em geral e 
especificamente o Andebol, como 
uma base atrativa, didática e 
saudável, onde o maior objetivo é 
sem dúvida o jovem para o seu 
desenvolvimento global e 

.Será realizado uma vez por 
ano, num dos concelhos 
aderentes a este projeto, uma 
atividade realizada num sábado 
ou num domingo, que terá uma 
componente competitiva e 
também uma componente lúdica 
ou cultural.  
Na componente competitiva, 
será organizado um quadro 
competitivo com 2 equipas de 
cada concelho/escola, onde 
jogarão Andebol de 5. 
A componente lúdica ou cultural 
será organizada pelo concelho 
anfitrião, onde apresentará 
outras atividades realizadas no 

 
Campo 
relvado onde 
se marcaram 
2 campos de 
andebol de 
5; 
Refeitório da 
EBI 
Troféus, 
medalhas, 
brindes de 
participação, 
Alimentação 

 
Relatório das 
atividades 

 
Despesa 
suportada 
pela Câmara 
Municipal 
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harmonioso em todas as suas 
vertentes. 

concelho, como forma de 
divulgação e promoção. 

 
   Mentes Brilhantes 
        (ESEV) 

 

 
Grupo: 
230(MAT e 
CNAT) 
 

 
Alunos 
selecionados 
do 2ºciclo 

 
•Melhorar a imagem da 
Matemática entre os alunos e a 
comunidade educativa; 
•Fomentar maior capacidade de 
raciocínio; 
•Desenvolver o gosto pela 
matemática. 

.Realização de provas/jogos 
elaborados pela ESEV. 

Computador
es 
Transporte 

 
Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 

 

 
 

 
Canguru 

matemático sem 
fronteiras 2017 

 
 

 
Grupo: 
500(MAT) 
 

 
Alunos da 

disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 

•Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 
•Atrair os alunos que têm receio 
da disciplina de Matemática, 
permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina; 
•Tentar que os alunos se divirtam 
a resolver questões matemáticas 
e percebam que conseguir 
resolver os problemas propostos é 
uma conquista pessoal muito 
recompensadora; 
•Conseguir que cada aluno, 
através da Matemática, se sinta 
bem consigo mesmo e com os 
demais colegas. 

.Realização de um questionário 
de escolha múltipla de cerca de 
trinta questões de dificuldade 
crescente, organizada pela 
SPM-Centro. 
 
Categorias: 
Prova "BENJAMIM" (7º e 8º anos 
de escolaridade) 
Prova "CADETE" (9º ano de 
escolaridade) 
Prova "JÚNIOR" (10º e 11º anos 
de escolaridade) 
Prova "ESTUDANTE" (12º ano 
de escolaridade) 

 

 
 Salas 
 Papel 
 Vitrine 
 Prémio para 
o melhor 
aluno de 
cada 
categoria 

 
Adesão 

Empenho 
Resultados 

obtidos 
 

 
 

25€ DE 
INSCRIÇÃO 

8º Campeonato 
de jogos 
matemáticos 
(nível escola) 

 
Grupo: 
500(MAT) 

 
 

 
Alunos da 

disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 
 

 
•Desenvolver a escola como 
espaço formativo e cultural da 
promoção do sucesso escolar. 

•Melhorar a imagem da 
Matemática entre os alunos e a 
comunidade educativa. 
•Fomentar maior capacidade de 
raciocínio. 

 
Apurar os alunos que 
representarão a escola no 
Campeonato Nacional. 
Jogos: 
3º CEB (Rastros, Avanço e 
Produto). 
Secundário (Flume, Avanço e 
Produto). 

 
Jogos 
matemáticos 

 
Espaço 
escola: 
refeitório 

 
Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 

 

 
 

 
OLIMPÍADAS DE 

FÍSICA 

 
Grupo 510 

 

 
9º ano e 
11º ano 

 

 
•Incentivar e desenvolver o gosto 
pela Física nos alunos do Ensino 
secundário, considerando a sua 
importância na educação básica 
dos jovens e o seu crescente 
impacto em todos os ramos da 
Ciência e tecnologia. 

 
.Participação nas Olímpiadas – 
Etapa regional. 
Realização das provas: 
componente teórica e 
experimental 

 
Transporte 
para os 
alunos e 
professor 
acompanhan
te 
 

 
Adesão 
Empenho 
Resultados 
obtidos 
 

Corresponde
nte ao 
transporte 
Penalva – 
local da 
realização 
das 
Olimpíadas 

http://www.mat.uc.pt/canguru/2009/arqprov2009/provaBenjamim09.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/2009/arqprov2009/provaCadete09.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/2009/arqprov2009/provaJunior09.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/2009/arqprov2009/provaEstudante09.pdf
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Olimpíadas de 
Biologia Júnior / 
Sénior 

 
Grupo 520 

 
Alunos de 
Ciências, 
Biologia e 
Geologia 

 
•Estimular o interesse dos alunos 
pela Biologia, em particular 
fomentando o interesse pelo 
ensino prático, laboratorial e 
experimental, desta área de 
conhecimento; 
•Aproximar a Universidade do 
ensino secundário, introduzindo 
conceitos e práticas que facilitam o 
conhecimento do estudante à 
realidade do enino superior; 
•Relacionar a Biologia com a 
realidade económica e social 
(ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo 
uma melhor cidadania; 
• Promover intercâmbio de ideias e 
de experiências entre os alunos, a 
nível nacional e internacional; 
•Estimular o gosto e o prazer pelo 
Ensino e pela Aprendizagem da 
Biologia a nível do ensino básico e 
secundário. 

 
.Participar no teste da 1ª 
eliminatória constituído por 
questões sobre:  
- 9º ano – currículo da disciplina 
de Ciências Naturais 
- 10º e 11º anos - todos os 
currículos das disciplinas de 
Biologia e Geologia 
- 12º ano - até ao tema 
“Património Genético” (inclusive) 
da disciplina de Biologia 
 
.Participar nos  testes da 2ª e 3ª 
eliminatórias constituídos por 
questões sobre toda a matéria 
constante dos programas de 
Biologia do 9º, 10º ao 12º ano e 
ainda por algumas questões de 
coeficiente de dificuldade 
elevada sobre temas que não 
constem dos programas 
nacionais. 
 

 

Fotocópias e 

sala 

adequada 

(1ª e 2ª 

eliminatórias

) 

 

- Transporte 

( Caso haja 

selecionados 

para a 3ª 

eliminatória) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados no 
concurso 

  
 
 
 
 
 
 
 
Dependente 
dos 
resultados 
 
 
 

 
 

 
 
 
Olimpíadas de 
Geologia 

 
Grupo 520 

 
Alunos do 
11º ano de 
Biologia e 
Geologia 

 
• Dinamizar o estudo e ensino da 
Geologia nos níveis de ensino pré-
universitários, 
particularmente no Ensino 
Secundário; 
•Incentivar e desenvolver o gosto 
pela Geologia nos alunos dos 
Ensinos Básico e 
Secundário, considerando a sua 
importância na educação básica 
dos jovens e o 
seu crescente impacto no 
desenvolvimento social e 
económico, através de uma 
atitude responsável e Geoética; 
•Despertar o interesse pela 
Geologia, divulgá-la como Ciência 
bem como fomentar 

 
.Participar no concurso que se 
realiza através de provas que 
compõem cada edição 
e se estrutura da seguinte 
forma: 
a) Fase Escolar - 10º ano 
(toda a componente  de 
Geologia)  
 
b) Fase Regional - 10º  ano 
(toda a componente de 
Geologia) e 
11ºano (parte da componente 
de Geologia) 
 
c) Fase Final - 10º e 11º 
anos  

 

Fotocópias e 

sala 

adequada 

(1ª 

eliminatória) 

 

Transporte  

( Caso haja 

selecionados 

para a 2ª e 

3ª 

eliminatória) 

 

 
Resultados no 
concurso 

 
 
Dependente 
dos 
resultados 
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e captar vocações para 
prosseguimento de estudos a 
nível superior; 
•Proporcionar a aproximação entre 
as Escolas, ou Agrupamentos de 
Escolas, 
daqueles níveis de ensino e as 
Universidades com 
departamentos na área da 
Geologia, Ciências da Terra ou 
Geociências. 

(todas as componentes
  
De Geologia) 

 

 

 

 

 

 

 

AO LONGO DO ANO 

 
ATIVDADES 

 
DINAMIZA
DORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
CONSELHO DE 
DELEGADOS DE 
TURMA Uma 

reunião por período 
letivo 

Órgão de 
Gestão 
 

 
Delegados 
de turma do 
ensino 
Básico e 
Secundário 

 
•Envolver os alunos na vida da 
escola. 

.Realizar uma reunião com os 
delegados de turma do 3.º ciclo e 
outra com os delegados de 
turma do ensino secundário. Os 
alunos identificam as situações 
que carecem de melhoria e 
apresentam sugestões de 
melhoria. 

 
Uma sala de 
aulas. 

 
Participação dos 
alunos 

 
 
Sem custos 

 Plano Nacional 
de Promoção do 
Sucesso Escolar 
 

Agrupa- 
mento 

Psicóloga 
Professores 
associados 
ao projeto 

•Colaborar na consecução dos 
objetivos do projeto 

.Avaliar capacidades de 
compreensão e produção 
linguística, leitura e escrita, das 
crianças sinalizadas (fase inicial, 

Testes e 
provas 
Outros que 
venham a 

Nº de processos 
organizados / nº 
de crianças 
participantes Nº 
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- a partir de 
Novembro – 1º 
ciclo 

 
- 1º ciclo 

fase intermédia e fase final). - 
.Participar nos espaços de 
análise, reflexão e avaliação, 
promovidos no âmbito do projeto 

considerar-
se 
pertinentes 

de presenças 
em reuniões 

 
 
Psicóloga e 
Educadoras 
que se 
pretendam 
associar ao 
projeto 
- Pré-escolar 
 
 
 
 

 
•Colaborar na dinamização de 
atividades, em contexto de jardim-
de-infância, que objetivem a 
descoberta e a tomada de 
(emergência da consciência 
fonológica, consciência da 
palavra, consciência sintática).  
•Colaborar na dinamização de 
atividades ,em contexto de jardim-
de-infância, facilitadoras da 
emergência da escrita.  
•Participar na realização de 
objetivos do PNPSE do 
agrupamento, em particular no 
diagnóstico e prevenção precoce 
de dificuldades de linguagem, 
expressão e comunicação. 
 
 

 
.Impulsionar e dinamizar 
sessões de trabalho em grupo, 
visando:  
- O aprofundamento de 
conhecimentos teóricos do 
desenvolvimento e aquisição da 
linguagem oral, da consciência 
da Língua e da emergência da 
escrita;  
- A partilha de atividades que 
concorram para o aumento de 
competências dos aspetos 
desenvolvimentais acima 
identificados 

Testes e 
provas 
Projetor, 
material de 
desgaste, 
fotocópias, 
etc 

Aplicação de 
questionário 
(inicial e final) 

 

 
Projeto de Apoio 
à Autoavaliação 
de Escola (na 
área: resultados – 
destino dos 
alunos) 

Agrupa- 
mento 

 
Integração 
na Equipa de 
Autoavaliaçã
o (destino 
dos alunos) 

 
•Monitorizar informações relativas 
ao destino dos alunos após ensino 
secundário: empregabilidade e 
continuidade de estudos e/ou 
formação  •Reforçar e dinamizar a 
rede de parcerias da escola com o 
tecido empresarial do concelho e 
da região; 
•Antecipar prioridades de áreas de 
educação e formação, no âmbito 
do ensino profissional 

 
.Participação na realização de 
inquérito aos alunos que 
concluíram secundário em 
2014/15 e 15/16 - Participação 
na realização de relatório de 
autoavaliação 

 
Computador 
SPSS ou 
outro 
programa de 
tratamento 
estatístico 

 
Produção de 
relatório de 
autoavaliação 

 

 
 Ações de 
orientação e 
aconselhamento 
ao processo de 
desenvolvimento 
e tomada de 

SPO 

 
Psicóloga; 
Diretores de 
Turma (em 
particular os 
do 3º Ciclo e 
os do 12º 

 
•Propiciar condições de o aluno 
aprofundar o seu 
autoconhecimento; 
 •Facilitar ao aluno a exploração e 
o conhecimento de profissões; 

 
1) TURMAS DO 9º ANO:  
- Sessões em grupo; 
 - Sessões individuais: 
 - Duas reuniões com pais 
 - Dinamização de contactos 
entre alunos, ex-alunos e alunos 

 
Testes, 
escalas, 
questionário
s, legislação 
Transportes 
e outros 

 
Questionários 
aos alunos e 
professores 
diretores de 
turma 
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decisão 
vocacional 
 
 
9º ano -  Entre 
janeiro e Maio  
 
 
 
11º e 12º anos - No 
decurso do 2º e 3º 
períodos 
 

anos), 
alunos e 
Associação 
de Pais 

•Dar a conhecer percursos 
formativos e profissionais; 
•Aproximar os alunos do mundo do 
trabalho; 
•Orientar e aconselhar os alunos 
no planeamento e tomada de 
decisão de carreira;  
•Promover o contacto dos alunos 
com instituições do Ensino 
Superior - Obter o envolvimento 
ativo dos pais no processo 

representativos da presente 
oferta formativa da Escola no 
Ensino Secundária. 
 
2) TURMAS DO 11º e 12º ANO 
Divulgação de ofertas 
educativas, formativas e 
profissionais: 
 -Participação na feira “Qualifica 
2017” – Exponor Porto (turmas 
do 11º ano)  
- Participação no evento “Dias 
Abertos” promovido pelo Instituto 
Politécnico de Viseu (turmas do 
12º ano)  
- Sessões de divulgação sobre 
carreiras (convidados: Exército; 
Instituto Superior de Tecnologia 
e Gestão de Viseu- CTeSP e 
outras Instituições a confirmar) 
(turmas do 12º ano). 
 
 

recursos a 
ativar de 
acordo com 
necessidade
s 

 
Avaliação, 
intervenção 
psicopedagógi- 
ca e 
aconselhamen- 
to 

Serviços de 
Psicologia e 
Orienta-ção 
(SPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psicóloga, 
Equipa 
Especializad
a de 
Educação 
Especial, 
Professores, 
Famílias, 
Técnicos 
Operaciona- 
is, Alunos 

 
•Responder a problemáticas de 
alunos, famílias, professores e 
demais elementos da comunidade 
educativa, respeitantes à 
dimensão escolar e/ou pessoal; 
•Apoiar o aluno na construção de 
uma relação positiva com a escola 
em geral e da aprendizagem, em 
particular; 
• Apoiar a construção harmoniosa 
do processo identitário do aluno; 
• Promover a articulação entre a 
escola, a família e outros 
recursos/instituições da 
comunidade; 
•Prestar apoio de natureza 
psicológica e psicopedagógica 
 
 

 
.Sessões individuais; 
- Sessões em díades ou 
pequenos grupos; 
- Sessões com a família; 
- Aconselhamento 
psicopedagógico a professores e 
articulação com Conselhos de 
Turma (contactos diretos com 
professores e participação em 
reuniões de Conselho de 
Turma); 
- Articulação com Serviços de 
Ação Social e Serviços de Saúde 

 
Instrumentos 
de 
diagnóstico; 
programas 
de 
intervenção; 
projeto 
educativo de 
escola; 
planos 
curriculares 
de turma 

 
Desempenhos 
escolares; 
Observação e 
registos em 
relatórios 
individuais de 
indícios de 
alteração de 
comportamentos
/sintomas que 
justificaram a 
situação de 
apoio/acompanh
amento 
psicológico e/ou 
psicopedagógic
o Atas de 
reuniões do CT 
Níveis de 
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satisfação dos 
intervenientes 

 
Consulta de 
avaliação 
psicológica e 
colaboração no 
desenvolvimento 
do projeto escolar 
individualiza- do 
do aluno 

 
SPO 
Equipa 
Especiali- 
zada de 
Educação 
Especial 

 
Psicóloga 
Equipa 
Especializad
a de 
Educação 
Especial 
Professores 
Famílias 
Alunos 

 
•Identificar e sinalizar alunos com 
Necessidades Educativas 
Especiais; 
•Realizar avaliação psicológica 
para despiste e compreensão de 
dificuldades escolares ou outras 
que interfiram com o 
desenvolvimento e o bem-estar 
do aluno; 
• Colaborar na planificação, 
execução e avaliação de 
modalidades de ação educativa 
junto a alunos com NEE ; 
•Potenciar recursos com vista à 
maximização de competências e 
capacitação dos alunos 

 
.Articulação com a restante 
equipa especializada de 
Educação Especial na execução 
dos procedimentos normativos 
de avaliação e implementação 
de medidas com vista à inclusão 
dos alunos com NEE  
.Colaboração na planificação, 
implementação e avaliação de 
medidas educativas específicas 
. Colaboração na organização 
de projetos de apoio à 
construção pessoal dos alunos 

Legislação, 
Instrumentos 
de diagnóst.; 
projeto 
educativo de 
escola; 
planos 
curriculares 
de turma; 
projetos e 
atividades 
dinamizadas 
pelos 
diversos 
departam. e 
programas 
de interven. 
Técnicos de 
diagnóstico 
e de 
reabilitação 

Relatório de 
avaliação 
circunstancia-
do; nível de 
satisfação de 
alunos, 
professores, 
família e 
técnicos 

 

Contactos diretos 
e reuniões com 
pais/encarregado
s de educação, 
professores, 
Conselhos de 
Turma e serviços 
de ação e 
proteção social e 
serviços de 
saúde. 

 
SPO e DT’s 

Psicóloga, 
Equipa 
Especializad
a de 
Educação 
Especial, 
Professores, 
Famílias, 
Alunos e 
Instituições/e
Entidades 
locais 

•Promover a articulação entre a 
escola, a família e outros 
recursos/instituições da 
comunidade; 
•Envolvimento de pais e/ou 
encarregados de educação na 
construção partilhada do projeto 
escolar e profissional dos filhos ; 
•Planificação e execução conjunta 
de ações preventivas e 
interventivas. 

 
Contactos diretos - Reuniões 

 
De acordo 
com 
objetivos do 
contacto 

 
Nº de contactos 
Resposta/envolv
imento dos pais 
na resolução do 
problema/difi-
culdade 

 

Projeto Erasmus+ 
KA2 Strategic 
Partnership 
“MESSAGE, 
MAKESTUDENTS 
ADDICTION FREE 
– Get Red of Your 

 
Agrupa-
mento 
Parceiros 

 
Psicóloga 
Elementos 
da equipa 
portuguesa e 
Elementos 
das equipas 
estrangeiras 

 
•Colaborar com equipa do 
Agrupamento na consecução de 
objetivos do projeto 

 
As que me venham a ser 
atribuídas pela equipa 
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Addictions, 
Connect to Life” -- 

 
Renovação do 
espaço das BE 

 
Equipa da 
BE 

 
Professores 

 
• Renovar os espaços das BE. 
 

    
 

 
Placard 

informativo, 

permanente, 

sobre 

temas/problemas 

filosóficos. 

 
Prof de 
filosofia 

 
Alunos de 
filosofia 

 
•Informar sobre temas/problemas 
filosóficos, sobre temas 
pertinentes da atualidade,. 
 

 
.Realização de trabalhos dos 
alunos 

 
Impressões 
a cores 

  
 
 

 
Exposições 
temáticas 
 
 

 
Prof de 
geografia 

 
Alunos do 9º 
ano 
11ºB 

 
•Sensibilizar os alunos para 
situações problemáticas do 
mundo atual; 
•Desenvolver o sentido da 
reflexão e crítica; 
•Conciliar  conhecimentos teóricos 
com situações reais; 
•Desenvolver a criatividade e 
sentido estético. 
 

 
. Recolha de informação sobre 
assuntos atuais e enquadrados 
nos temas a desenvolver na 
disciplina de geografia 
.Construção de cartazes 
.Organização de exposições, 
pelo menos uma por período. 

 
Placar 
Computador 
Fotocopiador
a 
Outro 
material 

 
Qualidade dos 
trabalhos 
apresentados 
Envolvimento 
dos alunos 

 
 
 
 

 
Tertúlias, feita 
pelos alunos 

(1 por período) 

 
Prof de 
filosofia 

 
Alunosde 
filosofia 

 
•Reflexão / discussão sobre 
temas da atualidade; 
•Levar a comunidade educativa a 
pensar em temas que parecem 
simples , relacionados com a ida 
escolar. 

  
Auditório 

 
Nº de 
participante 

 

 
Concurso de 
escrita/leitura 

 
 
 

 
Departame
nto 
curricular 
do 1.º CEB 
 
 

 
Professor 
titular de 
turma 
 
Alunos 
 

 
•Desenvolver as competências da 
leitura e da escrita; 
•Desenvolver a capacidade 
criativa. 

 
.Leitura de uma obra do Plano 
Nacional de Leitura por ano de 
escolaridade; 
.Elaboração de um final diferente 
para a história trabalhada. 

 
Material 
diverso 
 
 

 

Participação 
 
Colaboração  
 
Empenho 

 

50€ 

 
 
 
Exposição de 
educação visual 

  
Professore
s de 
Educação 
Visual  

  
•Participar em projetos comuns; 
•Valorizar a expressão artística; 
•Desenvolver a literacia artística; 

 
.Exposição dos trabalhos mais 
significativos realizados ao 
longo do ano. 
  

 
Trabalhos 
dos alunos; 
Expositores; 
Colas; 

 
Empenho e 
participação dos 
alunos 
 

  
50 euros 
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-Sede do 
Agrupamento 
 

 
 
 
 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclo; 
 

Promover a utilização de 
tecnologias de informação; 
•Desenvolver aptidões técnicas e 
manuais; 
•Promover o desenvolvimento do 
sentido artístico; 
•Vivenciar aprendizagens 
diversificadas; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido no âmbito dos 
clubes dos alunos com C.E.I. ; 
•Aumentar a autoestima dos 
alunos. 

 Papéis 
diversos 
Materiais de  
expressão 
plástica 

 
Exposição 
Itinerária de 
Expressões 
 
(Bibliotecas/ 
Câmara 
Municipal) 

   
•Desenvolver aptidões técnicas e 
manuais; 
•Promover o desenvolvimento do 
sentido artístico e do sentido 
social; 
•Participar em projectos comuns; 
Trabalhar em grupo; 
•Dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido e estar aberto à 
avaliação dos outros. 
 

 
.Exposição de Trabalhos  

 

 

 
Trabalhos 
dos alunos; 
Expositores; 
 Colas; 
 Papéis 
diversos 
Materiais de  
expressão 
plástica 
 
Ferramentas 

 
Empenho dos 
alunos 
 

 

 
XXXV Olimpíadas 
portuguesas de 

matemática 
 

1ª eliminatória: 
09/11/2016 

 
2ª eliminatória: 

11/01/2017 
(para os alunos 
selecionados) 

 
Final nacional: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo: 
500(MAT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 

 
 
 
 
•Incentivar e desenvolver o gosto 
pela Matemática e detetar 
vocações precoces nesta área do 
saber: 
•Fomentar maior capacidade e 
qualidade de raciocínio, criatividade 
e imaginação; 
•Desenvolver o rigor lógico, clareza 
da exposição e elegância da 
resolução. 
 
 
 

 
 
 
 

.Participação na prova nacional 
elaborada pela Sociedade 
Portuguesa de Matemática 

(SPM). 
 

Categorias: 
 

Júnior (6º e 7º anos) 
A (8º e 9º anos) 

B (10º, 11º e 12º anos) 
 

 
 
 
 
 Salas 
 Papel 
 Vitrine 
 Transporte 
(para o 
regresso a 
casa dos 
alunos) 
 Lanche 
Impressão 
de diplomas 
 Prémio para 
o melhor 
aluno de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adesão 
Empenho 

Resultados 
obtidos 
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05 a 08/04/2017 
esc. sec. de 

emídio navarro – 
viseu 

(apenas para os 
alunos apurados 

cada 
categoria 

 
Modalidade 

desportiva do 

Boccia 

   
•Dar continuidade à modalidade 

desportiva do Boccia iniciada no 

ano letivo anterior; 

•Contribuir para o melhoramento 

das relações interpessoais e 

integração em grupo; 

•Estimular a expressão corporal e 

as funções psicomotoras; 

•Estimular a concentração; 

Melhorar a autoestima; 

•Ganhar motivação para outras 

atividades, acreditando que é 

capaz de as desenvolver com 

sucesso. 

 

 

 
Dinamização de vários jogos de 
Boccia; 
 
Técnicas de jogo. 

 
Jogo o 
Boccia 

 
Participação e 
envolvimento na 
atividade 

 
 
 

 
Ir ao  teatro e ao 
cinema 
 

 
Professore
s de 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alunos de 
todos os 
ciclos de 
ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Desenvolver o gosto pelo teatro 
pelo cinema; 
•Assistir a dramatizações e filme 
de obras do programa da 
disciplina; 
•Ampliar e aprofundar 
conhecimentos; 
•Reconhecer e valorizar a herança 
cultural do passado e do presente; 
•Tratar e organizar a informação 
recolhida 
•Exercitar a escrita através da 
produção de textos de matrizes 
diferentes ; 
•Desenvolver o espírito crítico 

 
.Assistir a peças de teatro 
.Ver pequenas e longas 
metragens de obras e textos 
adaptados ao teatro e ao cinema 
 

 
 
 
 

 
Auto e hetero 
avaliação 
 
Parâmetros: 
 organização 
 participação 
empenho 

 
 
Preço dos 
bilhetes e 
deslocações 
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•Criar nos alunos capacidades de 
intervenção e colaboração na 
comunidade escolar. 

11º Campeonato 
internacional 
supertmatik – 
cálculo mental 

Campeonato 
Escolar: até 
21/04/2017 

 
Ambientação on-

line: de 
21/03/2017 a 
21/04/2017 

 
Final on-line: de 

24/04/2017 a 
12/05/2017 

 
 
Grupo: 
500(MAT) 

 
 

 
 

Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 

 
•Fomentar o interesse pela 
aprendizagem; 
•Contribuir para a aquisição, 
consolidação e ampliação de 
competências e conhecimentos; 
•Desenvolver o cálculo mental; 
•Reforçar a componente lúdica no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

 
.Realização de sessões de 
treino. 
 
.Participação nas Competições 
Internacionais: on-line 
(alunos apurados) 

 

 
Cartas 
SuperTmatik 
 
 Sala com 
computadore
s 

 
Empenho 

Resultados 
obtidos 

 

 
 

12€ DE 
INSCRIÇÃO 

 

 

 

PROJETOS 

 
ATIVDADES 

 
DINAMIZA
DORES 

 
INTERVENI
ENTES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
O Tampinhas 

 
 
 
 

 

 
Departame
nto 
curricular 
da EPE 
Departame
nto do 1.º 
CEB 
 

 
Educadoras 
Professores 
 Prof. das 
AEC 
Alunos                                 
Assistentes 
Operacionai
s             

 
•Desenvolver o espírito de 
solidariedade, partilha e altruísmo; 
 •Alertar para o respeito pelas 
diferenças; 
• Preservar o ambiente; 

• Incentivar a reciclagem. 

 
. Recolha de tampas de 
plástico com vista à 
aquisição de materiais para 
uma pessoa com 
deficiência. 

 

 
Rolhas de 
plástico 

 
Empenho  
 
Colaboração  
 
 

 
 

 
 

  
Educadoras 

  
 .Conversas 

 
Livros  

 
Participação 

 
 



48 
 

 
Projeto “Leitura 

Vai e Vem” 
PNL 

 

Departame
nto 
curricular 
da 
Educação 
Pré-escolar 
 
 
Professora 
bibliotecári
a 

Alunos 
Assistentes 
Operacionai
s 
Pais 

•Despertar para leitura e para o conto 
como fonte de informação e de 
formação da pessoa humana. 
 

 .Requisição de livros para 
levar para casa. 
 .Leituras com os pais. 
.Recontar as histórias no 
Jardim. 

Biblioteca 
Escolar e 
Municipal 
 

Colaboração  
Interesse 
 

 
Alunos do 
pré-escolar 
 
 
 

 
• Dinamizar a leitura em família; 
• Promover a leitura. 
 
 

 
.Dar a conhecer o projeto à 
comunidade educativa 

 
Mochilas 
Desdobrável 
de registo de 
leitura 
individual 

 
Relatório da 
atividade 

 
 

 
 

 
Educação para o 
Desenvolviment
o 
Sustentável 

 
 
 

 
Equipa 
Eco- 
Escolas 
Grupo 520  
Grupo 560 

 
 
Alunos do 3º 
ciclo e 
secundário 
 

 
•Desenvolver um conjunto de ações e 

atividades, que envolverão os 

diferentes elementos da comunidade, 

com o objetivo de melhorar o 

desempenho ambiental da escola, e de 

sensibilizar a comunidade para a 

necessidade de adoção de 

comportamentos sustentáveis. 

 

 

.Dinamização de 

atividades no 

âmbito dos seguintes 

temas: 

Energia; Resíduos; Água; 

Energia; Agricultura 

biológica; Espaços 

exteriores ; 

Biodiversidade; Floresta, 
Mobilidade sustentável; 
Alimentação saudável e 
sustentável 
 

 

Recursos 

humanos 

(professores e 

auxiliares da 

ação 

educativa) 

Recursos 

materiais 

 

Atribuição do 

Galardão 

 

  
Projeto “Já sei 

ler” 
PNL 

 
Professore
s do 1ºCiclo 
Professora 
bibliotecár. 

 
Alunos do 1º 
ciclo 

 
• Promover a leitura em família; 
•Incentivar a leitura e o gosto pelos 
livros. 

 
Dar a conhecer o projeto à 
comunidade educativa 

  
Relatório da 

atividade 

 
 

 

Parlamento dos 
Jovens do 
Ensino Básico 

Professora
s: Maria do 
Céu 
Gonçalves 
e Júlia 
Carvalho, 
do grupo 
200, em 
articulação 
com o 
grupo de 

Professoras: 
Maria do 
Céu 
Gonçalves e 
Júlia 
Carvalho, do 
grupo 200 
Alunos do 
Ensino 
Básico 
IPJ 

 
•Desenvolver a capacidade de 
intervenção e participação ativa nos 
problemas do país; 
• Desenvolver a competência da 
argumentação; 
•Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; 
•Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de 
questões que afetam o seu presente e 
o futuro individual e coletivo, fazendo 

.Plano de atividades de 
acordo 
com o regulamento. 
 
-Sessão escolar 
-Sessão distrital 
-Sessão nacional 
 

 

Que se 
cumpram os 
objetivos 
 
 
Índice de 
participação 
dos alunos 
envolvidos 
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português 
do 2ºciclo. 

Assembleia 
da República 

ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político. 

Parlamento dos 
Jovens do 
Ensino 
Secundário 

Professora 
Isabel 
Serra 

Professora 
Isabel Serra 
 Alunos do 
Ensino 
Secundário; 
 IPJ; 

  Assembleia 
da República 

 
•Desenvolver a capacidade de 
intervenção e participação ativa nos 
problemas do país; 
•Desenvolver a competência da 
argumentação; 
 •Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; 
•Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de 
questões que afetam o seu presente e 
o futuro individual e coletivo, fazendo 
ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político; 
•Dar a conhecer o significado do 
mandato parlamentar e o processo de 
decisão do Parlamento, enquanto 
órgão representativo de todos os 
cidadãos portugueses; 
•Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa das ideias, 
com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da 
maioria da Assembleia da República. 

 .Plano de atividades de 
acordo com o regulamento. 
- Sessão escolar 
- Sessão distrital 
- Sessão nacional 

Autocarro 
Auditório 
Material de 
desgaste: 
papel, 
cartolina, 
marcadores, 
cola e fita-cola 

 Que se 
cumpram os 
objetivos; 
Índice de  
participação 
dos alunos 
envolvidos. 

 

Desporto 
Escolar 

  
  
 

Professore
s de 
Educação 
Física 

Alunos •Dar continuidade ao projeto 
desenvolvido no ano letivo anterior; 
• Adquirir competências que permitam 
uma evolução desportiva e a formação 
integral do aluno; 
•Integração dos alunos com 
necessidades educativas especiais; 
•Criar hábitos de cooperação e 
interajuda com os colegas e restante 
comunidade escolar; 
•Criar condições de socialização 
motivando os alunos para a sua 
participação na vida escolar. 

.Realização de 
concentrações/competiçõe
s nas modalidades acima 
mencionadas. 
.Organização e realização 
de atividades físico-
desportivas e torneios no 
âmbito da atividade 
interna. 
.Realização de treinos 
semanais nas 
modalidades: Andebol, 
Atletismo, Futsal, Natação, 
Ténis de mesa e Boccia. 

Pavilhões 
gimnodesporti
vos. 
- Piscina 
Municipal de 
Penalva do 
Castelo  

Relatório de 
cada 
atividade. 
-Indice de 
participação 
dos alunos. 
- Ficha de 
monitorização 
do Ministério 
da Educação. 

- Ao longo 
do ano 

 

PROJETO EPS – EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
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Mês dos afetos 
 

(outubro) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipa EPS  
Educadoras 
 
Professores 
do grupo das 
expressões 

 
Educação 
Pré-escolar  
 
1.º CEB 
2.º CEB 

 
•Valorizar os afetos enquanto modo de 
relação; 
•Reforçar as atitudes de compreensão e 
respeito pelos sentimentos dos outros; 
•Identificar expressões utilizadas para 
exprimir sentimentos; 
•Desenvolver competências de respeito, 
tolerância e solidariedade entre 
gerações. 
 

 
.Leitura da obra “Adivinha 
quanto gosto de ti”, de Sam 
Mc Bratney; 
.Exploração oral; 
 .Preenchimento de ficha 
de leitura; 
.Elaboração de desenho ou 
texto sobre uma pessoa, 
familiar ou não, de quem 
gostem muito; 
.Jogo de mimica sobre os 
sentimentos (cada aluno 
retira um papel, de uma 
caixa, onde está um 
sentimento escrito e terá de 
o mimar perante os colegas 
para que eles o 
identifiquem). 
.Jogos lúdico-didático 

 
Livros 
Folhas 

Lápis de cor… 
Cartolinas, 

cola, cartão, 
marcadores … 

 
Comporta  mentos 
de compreensão e 
respeito pelo outro. 

 
 

 
UCC, EPS, 
Professores, 
Usina IPJD 

 
3º ciclo e 
secundário 
 
 
 
 
 
 
 
3º ciclo 

 
•Desenvolver competências de 
tolerância, respeito e solidariedade 
entre gerações; 
•Educar para o não preconceito entre 
gerações; 
.Valorizar os afetos enquanto modo de 
relação; 
•Sensibilizar e alertar para a 
problemática de Bulling. 
 
 

 
.Painel alusivo ao tema, 
com frases escritas pelos 
alunos e toda a 
comunidade educativa; 
 
O Teatro-Debate assenta, 
fundamentalmente, na 
participação activa do 
público realçando, assim, a 
importância da opinião 
individual numa discussão 
geradora de soluções 

 
Folhas 
Lápis de cor… 
Balões, 
cartolinas, 
cola, cartão, 
marcadores.. 

 
Comportamentos 
de solidariedade       
e entreajuda para 
com os 
mais velhos 
Adesão dos 
participantes Grau 
de participação dos 
alunos 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
50€ 
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- 
Comemoração 
do dia da 
alimentação 
- 16 de outubro, 
3ª semana de 
outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Equipa EPS 
 
Educadoras 
 Professores 
 
Assistentes 
Operacionai
s 
 
Alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educação 
Pré-escolar  
 
1.º CEB 
 

2.º CEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Reconhecer/Sensibilizar para 
importância de uma alimentação 
equilibrada; 
•Consciencializar para algumas 
doenças/distúrbios alimentares, tal 
como a anorexia e bulimia e diabetes. 
•Prevenir a obesidade infantil;  
•Educar para o não desperdício dos 
alimentos. 
 
 
 
 
 

 
Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação: 

.Diálogo reflexivo sobre a 
temática 
.Exploração da Roda dos 
Alimentos; 
Incentivo ao consumo de 
produtos saudáveis, 
nomeadamente a sopa; 
.Confeção de alimentos 
utilizando os produtos 
locais (maçã, uvas, mel, 
leite de ovelha,…) (Show 
cooking). 
.Distribuição de um lanche 
saudável a todos os alunos. 
.Audição e entoação de 
canções; 
.Visualização da história “ O 
Tomás não cabe nos 
calções". 
.Dramatização alusiva a 
“Alimentação saudável” 
.Realização de 
desdobráveis com 
informação sobre o tema. 

 
Computador 
 
Livros 
 
Cartolinas, 
cola, cartão, 
marcadores... 
 
Alimentos 

 
Alteração da 
relação com os 
alimentos no 
refeitório e nos 
lanches dos alunos. 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
Professores  
Assistentes 
Operacionai
s 

 
  
3º ciclo e 
secundário 
 
 
 
 
Comunidade 
escolar 

 
•Educar para o não desperdício dos 
alimentos; 
•Comemoração do dia da alimentação; 
•Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação equilibrada e completa; 
•Consciencializar para algumas 
doenças/distúrbios alimentares; 
•Sensibilizar para o controle do peso e 
da tensão arterial. 

 
.Distribuição de uma peça 
de fruta a todos os alunos 
na escola sede.  
 
.Recomendar aos pais a 
introdução de uma peça de 
fruta nos lanches dos filhos. 
.Dramatização sobre 
“alimentação  saudável”. 

 
 

Computador 
Livros 

Cartolinas, 
cola, cartão, 

marcadores... 
Alimentos 

 
 
 
Alteração da 
relação com os 
alimentos na 
cantina e nos 
lanches dos alunos 
do pré escolar. 
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“Pink day” 
 

 
Alunos  
 
 
 
 
 
 

 
Comunidade 
escolar 

 
•Alertar para hábitos de vida saudável, 
como prevenção do cancro; 
•Lembrar o dia e a semana do cancro da 
mama. 
 
 

 
.Distribuição de laços cor-
de-rosa, de panfletos e 
desdobráveis com 
informação sobre o tema. 
.Peditório para a liga 
Portuguesa contra o 
cancro. 

   

 
Mês da 

Prevenção 
de 

Comportament
os Aditivos 

 
- novembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipa EPS 
 
 
 
Educadoras 
Professores 
GNR 
UCC 
Serviços de     
Psicologia 
EPS 
CPCJ 
 

 
 
1.º CEB 
(3.º e 4.º 
anos) 
 
2.º CEB 
 
 

 
•Alertar e consciencializar para os 
malefícios a nível físico, social, 
psicológico; 
•Desenvolver hábitos de vida saudável 
assumindo uma atitude correta em 
relação ao consumo (álcool, tabaco e 
drogas); 
•Igualdade de género; 
•Violência no namoro. 

 
.Discussão/reflexão sobre 
o tema; 

.Pesquisas sobre a 
temática;  

.Elaboração de cartazes 
e/ou outros materiais. 

 
Computador 
 

Livros 
 

Cartolinas, 
cola, cartão, 
marcadores 

 

 
Reconhecimento 
dos malefícios do 
uso do tabaco, 
álcool e drogas; 
 
Comportamentos 
preventivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º ciclo e 
secundário 
 

 
•Igualdade de género; 
•Violência no namoro. 
•Alertar e consciencializar  para os 
malefícios a nível físico, social ; 
psicológico e económico do consumo 
de substâncias  psicoativas; 
•Desenvolver hábitos de vida saudável 
assumindo uma atitude atenta em 
relação ao consumo. 
 
•Alertar para o problema da diabetes. 

 
.Sessões de 
esclarecimento para 3º 
ciclo e secundário – Escola 
segura, UCC e EPS !  
“Tipos de drogas e alertas 
de consumos” 
 
 
 
 
.Medição da diabetes à 
comunidade educativa. 

 
Papel e 
auditório 

 
Reconhecimento 
dos malefícios do 
uso de drogas 
licitas e ilícitas. 
 
 
 
Comportamentos 
preventivos 

 
 
 
 
 
 20 
euros 
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Comemoração 
do Dia 
Internacional 
dos direitos da 
criança 
 
 -14 de 
novembro 
 
 
 
-Prevenção da 
violência em 
meio escolar 
 

 
 
CPCJ-EPS 
 
 
Educadoras 
Professores 
 
 
 
 
 

 
1º ciclo e 2º 
ciclo 
 
Comunidade 
Educativa 
 
 
Pré escolar e 
1º CEB 

 
•Alertar e sensibilizar para os direitos 
fundamentais da criança; 
•Refletir sobre as suas brincadeiras no 
recreio da escola; 
•Reconhecer atitudes e 
comportamentos que poderão pôr em 
risco a sua segurança e a dos outros. 
 

 
.Projeção de um filme sobre 
a temática dos direitos da 
criança. 
.Debate sobre o tema;  
.Elaboração de um cartaz 
com as regras de 
comportamento e os 
procedimentos a adotar, 
definidos com a 
participação dos alunos. 
.Afixação do mesmo para 
conhecimento de toda a 
comunidade escolar. 

  
 
 
 
 
 
Interiorização de 
regras que 
favoreçam a sua 
relação com os 
outros. 

 

CPCJ -EPS Comunidade 
educativa 

•Alertar e sensibilizar para os direitos 
fundamentais da criança. 
 

.Projeção de um filme 
sobre a temática dos 
direitos da criança. 

 Comportamentos 
preventivos 

 

 
 

Mês da Luta 
Contra a SIDA 
- dezembro 
 

 
 

 
 
 

Equipa EPS 
Técnica da 
Escola 
Superior de 
Saúde de 
Viseu, UCC, 
GNR, 
Serviços de 
Psic., 
Biblioteca 
Municipal 

 
2º ciclo 

 
•Infeções sexualmente transmissíveis; 
•Alertar para o problema da Sida como 
um grave problema da atualidade. 

 
.Atividades em sala de 
aula. 
.Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos. 
.HPV – prevenção, 
sensibilização para a 
vacinação. 

 
Deslocação da 
Técnica de 
Saúde 
 
 

 
Desenvolver 
comportamen tos 
assertivos no 
âmbito da 
sexualidade de 
cada um. 

 
 

 
UCC, 
 GNR, Serv. 
Psic. 
Biblioteca 
Municipal 
 
12ºA e                                                                                                                                                                                                                                
B 

 
3º ciclo e 

secundário  

 
•Infeções sexualmente transmissíveis; 
•Alertar para o problema da SIDA, como 
problema atual e não do passado. 
 
                                        

.Atividades em sala de aula 

.Sessões de 
esclarecimento para o 9º 
ano – UCC ( por turma), 
sobre doenças 
sexualmente 
transmissíveis 
.Sessão de sensibilização 
sobre a prevenção da sida “ 
SIDA à noite”. 
Exposição de trabalhos 
feitos pelos alunos 

 
Auditório da 
Biblioteca 
Municipal 

 
 

Deslocações 
da técnica. 

 
Desenvolver 
comportamentos 
assertivos no 
âmbito da 
sexualidade 
de cada um 
 
 

 
. 20€ 
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Mês da 
Segurança 
 

- janeiro 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dia 
Internacional 

do 112 

 
Equipa EPS 
Educadoras 
 
Professores 
 

GNR, 
 
 UCC 
 
,EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tito Morais 

 
Educação 
Pré-escolar  
 
 

1.º CEB  
 

 

2.º CEB 

 
•Conhecer e aplicar normas de 
prevenção de acidentes; 
•Primeiros cuidados de segurança 
Acid. Domésticos; 
Prevenção rodoviária; 
•Abuso e Exploração sexual de 
crianças; 
(teoria e prática). 
•Despertar para os perigos da 
INTERNET; 
•Prevenção rodoviária; 
(teoria e prática) 
 

.Sessões de 
esclarecimento 2º ciclos – 
Escola segura, UCC e EPS. 
.Visualização de um PP 
sobre regras de segurança. 
.Debate sobre o tema.  
.Exploração de jogos para 
interiorização das 
principais regras de 
segurança. 
.Ação de reflexão sobre os 
perigos da internet. 
.Preenchimento de fichas 
relacionadas com regras de 
segurança. 

 
Computador 

 
Livros 

 
 

Deslocação da 
Escola Segura 

 
Saber escolher em 
consciência os 
sítios a visitar e 
saber reconhecer 
os perigos do 
desconhecido. 

 
 

 
 

Alunos do 3º 
ciclo e 
secundário 

 
•Cuidados essenciais de segurança a 
ter em casa e nas relações 
interpessoais; 
•Despertar para os perigos da internet. 

 
.Sessões sobre segurança 
doméstica e de lazer. 
(Escola segura e UCC) 
.Ação de reflexão sobre os 
perigos da internet 

 
Computador 

 
Livros 

Deslocação da 
Escola Segura 

Saber escolher em 
consciência os 
sítios a visitar e 
saber reconhecer 
os perigos do 
desconhecido 

 
. 

 
 

 
 

Mês da 
Amizade 

 
-fevereiro 

 
 
 
 

 
Educadoras 
 
Professores 
 
UCC 
 
Serviços de 
psicologia, 
literacia 
social        
 
 

 
Educação 
Pré-escolar e 

1.º CEB 
2º CEB 

 
Comunidade 

educativa 

 
•Feira do Queijo – alimentação 
saudável; 
•Reforçar as atitudes de compreensão e 
respeito pelos sentimentos dos outros; 
•Despertar para a importância do “outro” 
na vida de cada um; 
•Constatar a importância do elogio e 
valorização positiva do “outro”; 
•Reconhecer a importância da partilha, 
respeito e amizade; 
•Valorizar e fomentar as relações de 
cooperação e interajuda. 

 
Reflexão, a partir de 
histórias, sobre a 
necessidade do elogio, do 
afeto e da amizade; 
 
Escrita de uma mensagem 
e/ou elaboração de um 
desenho para dar ao 
melhor amigo. 
 
 

 
Computador 

Livros 
 

Papel, lápis, 
marcadores 

 

 
Comportamentos 
de compreensão e 
respeito pelo outro. 
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Comunidade 
Ensino 
secundário 
7º ano 
Literacia 
social 
9º ano Lit 
social 

 
•Feira do queijo 
Alimentação saudável; 
 
•Despertar para  a importância do 
“outro” na vida de cada um; 
•Constatar a importância do elogio e da 
valorização positiva do “outro. 

 
.Teatro Maria Paulos 3º 
ciclo e  10º ano. 
“ deixem o sexo em paz” 
.Escrever cartas, poemas, 
músicas e outras 
manifestações de agrado 
ao “outro”. 
Reflexão, a partir de alguns 
textos, sobre a 
necessidade do elogio, do 
afeto e da amizade. 

 
Livros 

 
Papel, lápis, 
marcadores 

 

 
Grau de 
participação dos 
alunos 

 
 

 
Mês da Leitura 

 
-março/abril 

 
 
 
 
 
 
  
“palavras do 
mundo” 

 
 
 
 
Equipa EPS 
 
Educadoras 
 
Professores 
 
Biblioteca 
escolar 
 

 
 

 
Educação 
Pré-escolar  
 

1.º CEB 
 
 
 
 
 

Comunidade 
Educativa 

  

 
 

 
•Incentivar para leitura e para o conto;  
•Desenvolver as competências da 
leitura e da escrita; 
•Desenvolver a capacidade criativa. 

.Leitura de contos e de 
histórias que permitam a 
reflexão sobre várias 
temáticas. 
Sessões de leitura e 
concursos 

 
Computador 
 

Livros 
 

 
Criação do gosto 
pela leitura. 

 

 
•Despertar para leitura e para o conto 
como fonte de informação e de 
formação da pessoa humana; 
 Os valores aí presentes. 

.Sessões de leitura e 
concursos. 
.Leitura de contos e de 
histórias que permitam a 
reflexão sobre as temáticas 
da saúde (ed. sexual; 
saúde oral; alimentação 
saudável e valores) .  

 
Livros 

computador 

 
Gosto pela leitura 
 
Grau de empenho 
dos alunos 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês do 
Coração 

 
-maio 

 
 
 

 
Equipa EPS 
 
Educadoras 
 
Professores 
 
 
 
 

 
Educação 
Pré-escolar  
 
1.º CEB  
2º CEB 
 
 

 
•Desenvolver hábitos de vida saudável, 
assumindo uma atitude atenta em 
relação ao consumo; 
•Consciencializar para as doenças 
cardiovasculares resultado dos maus 
hábitos alimentares e do sedentarismo; 
•Educar para a adopção de estilos de 
vida saudável; 
•Desenvolver hábitos de uma prática 
desportiva equilibrada e saudável. 

.Apresentação e análise da 
pirâmide da Atividade 
Física. 
.Pesquisas sobre a 
temática 
.Conhecimento das Rotas/ 
Percursos Pedestres do 
concelho de Penalva do 
Castelo 
.Participar numa 
Rota/Percurso Pedestre do 
concelho. 

 
Computador 

 
Materiais de 

desporto 

 
Aquisição de 
comportamentos 
saudáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCC, EPS e  
Professores 
 

 
Comunidade 

educativa 

 
•Desenvolver hábitos de vida saudável 
assumindo uma atitude atenta em 
relação ao consumo; 

.Discussão/reflexão sobre 
o tema. 
.Pesquisas sobre a 
temática. 

 
 
 
Computador 
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Atividade 
Física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•Alertar para os perigos destas 
substâncias na nossa saúde; 
Educar para uma vida saudável; 
•Consciencializar para as doenças 
cardiovasculares resultado dos maus 
hábitos alimentares e do sedentarismo; 
•Desenvolver hábitos de uma prática 
desportiva equilibrada e saudável; 
•Ensinar que cozinhar pode ser 
divertido e económico; 
•Partilha de emoções e valores entre 
gerações, despertar para a interajuda; 
“O coração também sente”. 

.Elaboração de cartazes 
e/ou outros materiais. 
.Percursos pedestres 
caminhadas saudáveis. 4ª 
feira à tarde, toda a 
comunidade educativa). 
.Caminho dos galegos. 
.Medição do IMC, Glicémia 
e TA à comunidade local. 
.Apresentação e análise da 
pirâmide da Atividade 
Física. 
.Workshop de cozinha 
saudável. 
.Decoração das rotundas 
alusivas ao mês do 
coração. 

 
Materiais de 

desporto 
 
 
 
 

Grau de 
participação 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Mês dos 
Santos 

Populares 
 

- junho 

 
Equipa EPS 
 
EPS,GNR, 
Ass. Pais 
Educadoras 
Professores 
 
Assistentes 
operacionais 

 
Educação 
Pré-escolar  
 
 1º e 2º CEB 
 
 

•Promover o convívio com a 
comunidade educativa; 
•Proporcionar aos alunos experiências 
que favoreçam a sua maturidade cívica 
e sócio afetiva, criando neles atitudes e 
hábitos positivos de relação e 
cooperação; 
•Desenvolver um convívio saudável 
entre os pais e a comunidade escolar 
através de atividades lúdicas e 
populares; 
•Aproximar os pais à escola. 

 
.Operação “stop”, controle 
do transporte de crianças, o 
uso correto das 
cadeirinhas. 
.Realização de Marchas 
populares. 
.Realização de uma feira 
com produtos locais. 
 

 
Material 
diverso 

 
Produtos 

alimentares 

 
Comportamentos 
positivos de relação 
e de cooperação. 

 
 

 
In-
dependências  

 
- Ao longo do 
ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UCC , EPS 
 
 

 
 

2º ciclo 

•Alertar e consciencializar para os 
malefícios a nível físico, social, 
psicológico. 
•Desenvolver hábitos de vida saudável 
assumindo uma atitude correta em 
relação ao consumo (álcool, tabaco e 
drogas); 

.Sensibilização para o uso 
de substâncias psicoativas 
– 5º ano. 
.Tipos de drogas, alertas 
para os perigos do seu 
consumo. 
.Sessões de 
esclarecimento 2º ciclos – 
Escola segura, UCC e EPS 

   

Alunos do  
3º ciclo e 
ensino 

secundário. 

•Prevenção do tabagismo e alcoolismo 
na comunidade educativa; 
•Melhorar o nível de literacia em saúde, 
nas áreas do tabaco e do álcool, da 
comunidade educativa; 

Preenchimento de 
questionários por parte dos 
pais, alunos, professores e 
A. Operacionais. 

  
Qualidade dos 
trabalhos 
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•Reduzir hábitos tabágicos e alcoólicos 
na comunidade educativa. 

Análise de dados e 
sinalização de casos.  
Intervenção  

 
Com conta 
peso e medida  

 
- Ao longo do 
ano 

 
UCC, EPS 
 
 

 
Pais, alunos 
professores 

e 
Assistentes 

operacionais 

 
•Diagnosticar, avaliar e intervir junto da 
comunidade educativa no âmbito da 
alimentação saudável. 

Avaliação do ICM aos 
alunos do 5º ano, pesagem, 
medição e controle dos 
dados. 

   

Pesagem, medição e 
controle dos dados do 
IMC.Intervenção  8º  

   

 
+ Contigo 
 
- Ao longo do 
ano 

 

 
UCC, EPS, 
Professore, 
equipa 
coordenador
a do + 
contigo 
Assistentes 
operacionais
, Pais  e 
alunos 

 
Alunos do 3º 
ciclo e 
secundário  
 
Professores, 
assistentes 
operacionais 
e 
Encarregado
s de 
educação 

•Promover desenvolvimento de 
habilidades sociais;  
•Promover auto-conceito; 
•Promover a capacidade de resolução 
de problemas; 
•Promover a assertividade na 
comunicação; 
•Melhorar a expressão e gestão de 
emoções; 
•Detetar precocemente distúrbio 
mental; 
•Fortalecer redes de apoio nos serviços 
de saúde.  

 
Sensibilização à 
comunidade educativa e 
Encarregados de 
educação 
 
Aplicação de um 
questionário (diagnóstico) 
5 sessões em sala de aula 
Aplicação do questionário 
(avaliação) 
Comemoração do Dia + 
Contigo 

 
Computador, 
cartolina, 
papel de 
cenário, lápis 
de cor, cola, 
tintas  
 
Alimentos 

 
Promover a saúde 
mental em jovens 
do 3º ciclo e 
secundário 
Combater o estigma 
em saúde mental 
Criar uma rede de 
atendimento de 
saúde mental 

 
 

 
ERASMUS + 

PROJETO DINAMIZA

DORES 

INTERVENI

ENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

 

VALOR 

ATRIB

UIDO 

 

 

MESSAGE 

 

Polónia  

Roménia, 

Turquia,  

Itália  

Portugal 

 

Alunos 

Professores 

Pais 

 

Sinalizar, numa fase inicial, os 

estudantes em risco de 

consumos/adições; 

Criar uma metodologia que permita 

diagnosticar esta tendência nos 

estudantes 

Elaborar um livro/guia com 

orientações que possam 

ajudar pais e professores 

na luta contra esses 

consumos aditivos. Este 

guião será divulgado no site 

do projeto 

www.message.pt, em 

Elaboração, 

aplicação e 

tratamento de 

questionários 

para os 

alunos, pais e 

professores. 
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Inglês e nas línguas dos 

países participante 

Desenvolvimento de um 

método para a prevenção 

de consumos aditivos pode 

ser útil e benéfico para 

todas as organizações 

educacionais e juvenis. 

Books & MORE 

(Media and 

online Reading 

education) 

Polónia 

Alemanha  

França 

Portugal 

Alunos  

Professores 

Motivar / educar para a leitura no ecrã. 

Educação para os media e 

desenvolvimento de competências 

digitais. 

Elaboração de e-books, 

handbook e tutoriais de 

aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos 

em ambientes de 

aprendizagem 

colaborativos e 

multinacionais.  

Pretende-se educar para os 

media e desenvolver boas 

práticas a integrar nos em 

contextos das escolas 

envolvidas. 

Os materiais elaborados 

estarão disponíveis online e 

serão ainda integrados na 

tarefa final que será um e-

book. 

Internet, 

programas de 

edição de 

vídeo e áudio, 

computadores, 

tablets, livros 

(versão papel 

e digital) 

  

 

 

ACTIVA-TE 

 

Portugal 

Espanha 

Itália 

Malta 

Alunos do 

11.º e 12.º 

ano dos 

cursos 

profissionais 

 

Realização de estágios 

profissionais no 

estrangeiro. 
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CLUBES 

 
ATIVDADES 

 
DINAMIZADO
RES 

 
INTERVENIEN
TES 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATÉGIAS 

 
RECURSOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CUSTOS 

 
 
 

Clube de 
jornalismo 

 

 
Alunos dos 
vários ciclos de 
ensino 

 
Comunidade 
Escolar 
 
Comunidade 
envolvente 

•Desenvolver o espírito de iniciativa, de 
organização, de autonomia e de 
solidariedade numa perspetiva de 
formação integral dos alunos; 
•Promover a aquisição de novos saberes; 
•Criar nos alunos capacidades de 
intervenção e colaboração, pertinentes, 
com a comunidade; 
•Fomentar o espírito crítico; 
•Despertar nos alunos o gosto pelo 
trabalho de pesquisa; 
•Experimentar percursos pedagógicos 
que proporcionem o prazer da 
comunicação oral e escrita; 
•Associar a escrita, a informação, à 
ocupação tempos livres; 
•Incentivar práticas educativas assentes 
na articulação com a comunidade 
envolvente e com acontecimentos 
exteriores à Escola; 
•Proporcionar aos alunos ocupação dos 
seus tempos livres; 
•Incentivar a prática do Jornalismo escolar 
e a aprendizagem da escrita da língua 
português;. 
•Utilizar as competências do aluno a nível 
das Tecnologias de Informação da 
Comunicação; 
•Alargar os horizontes culturais. 
•Estimular o espírito crítico; 
•Promover a interdisciplinaridade. 

 
.Trabalhos de pesquisa, 
 

. Recolha e o tratamento 
de dados  

 

.Elaboração de textos 

 
Sala 15 
 
Computador 
 
CDS 
 
Papel 
 
Gravadores 
 

 
Auto e hétero-
avaliação 
 
Parâmetros: 
 organização

; 
 participação 
 empenho 
 

 
Custo da 
edição 
do Jornal 
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Clube de 
Ciências 
Naturais 
 
 
 

Professores  do 
grupo 230 

Alunos do 2º 
ciclo 

 
•Estimular nos alunos o interesse pelas 
Ciências; 
•Consolidar e mobilizar saberes e 
práticas que permitam lidar com 
situações quotidianas que envolvam 
conhecimentos científicos; 
•Desenvolver atitudes de persistência, 
rigor, pela pesquisa, autonomia, 
cooperação e respeito pelos outros;  
•Desenvolver capacidades de recolha, 
selecção, interpretação, organização e 
apresentação de informação; 
•Conhecer e analisar criticamente 
implicações da Ciência e da Tecnologia 
na sociedade atual. 
 
 
 
 

.Realização de 
experiências 
laboratoriais; 
.Elaboração de artigos 
para o jornal escolar; 
.Realização de pesquisas 
sobre temas atuais da 
Ciência; 
.Visionamento de filmes e 
vídeos sobre ciências 
naturais; 
Concursos ente alunos 
inscritos; 
.Treinar para o concurso 
.Diz+(prova de Ciências; 
.Exposição de trabalhos. 
.Realização de trabalhos 
sobre  dias 
comemorativos 
relacionados com as 
Ciências. 

 
Computadores 
Materiais de 
laboratório 
Filmes 
Cartolinas 
Material de 
desenho 

 
Participação e 
envolvimento 
dos alunos. 
 
Relatórios 
finais de 
período. 

 

 
Clube de 
Matemática 

 
Professores do 
grupo 230 

 
Alunos do 2º 
ciclo 

 
•Desenvolver o gosto 
 pela matemática; 
•Desenvolver o 
 raciocínio matemático; 
•Promover a 
 capacidade de 
 comunicação matemática; 
•Praticar a resolução de 
 problemas; 
•Praticar o cálculo 
  mental/escrito. 

 
.Resolver 
desafios/problemas;   
.Realização de jogos de 
tabuleiro (ouri, cães e 
gatos, semáforo,…); 
.Realização de jogos 
matemáticos diversos 
(jogo do 24, ...etc) ;   
.Realização de pesquisas 
sobre assuntos 
matemáticos diversos;  
.Treinar para os 
campeonatos de jogos  a 
realizar ao longo do ano a 
nível de escola e 
nacional;  
.Concursos entre alunos 
inscritos.   

Jogos de 
matemática 
 
Computador  
Quadro 
interativo 
 

 
Empenho  
Participação 
 
Relatórios 
finais de 
período 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Clube pmate 

 

 
Grupo: 
500(MAT) 

   
Pretende-se com a 
dinamização do Clube 

  
Adesão 

Empenho 
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(EQUAMAT E 
MAT12 

 

 
Prof. João 
Figueiredo 

 
 

Alunos da 
disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 
 

•Desenvolver a escola como espaço 
formativo e cultural da promoção do 
sucesso escolar; 
•Melhorar a imagem da Matemática entre 
os alunos e a comunidade educativa; 
•Ajudar a superar dificuldades e a 
contribuir para a construção do saber e do 
gosto pelas matérias lecionadas; 
•Aplicação de tecnologias no 
desenvolvimento de conteúdos; 
•Promover o sucesso escolar e a cultura 
científica; 
•Fomentar maior capacidade de 
raciocínio. 

“Equamat” (3ºCEB) e do 
Clube “Mat12” (ensino 
secundário) preparar os 
alunos para as 
Competições Nacionais 
do PMatE. 
Apurar os alunos que 
representarão a escola 
nas Competições 
Nacionais. 

 Sala: 
Laboratório de 
Informática 
 

 

Resultados 
obtidos 

 

 
Clube de 
xadrez 

 
Grupo: 
500(MAT) 
 
Prof. Amílcar 
Branco 

 
 

 
Alunos da 

disciplina de 
Matemática 
(inscritos) 

 
 

 
•Melhorar o rendimento em matemática; 
•Desenvolver o raciocínio lógico; 
•Aumentar a concentração; 
•Tornar os alunos, pessoas mais seguras, 
portanto melhor preparadas para a vida; 
•Ajudar na tomada de decisões; 
•Melhorar o relacionamento social. 

Participação nas 
Competições na escola. 

 

- Sala 
- Tabuleiros de 
Xadrez 
 

 

Adesão 
Empenho 

Resultados 
obtidos 

 

 

 
 
 
Clube Textos 
& (Pre)textos 

 
 
 

 
Anabela Cruz, 
Célia Dias, 
Judite Assis e 
Paula Portugal 

 
Alunos 

 
•Promover o enriquecimento pessoal dos 
alunos através do contato sistemático 
com  textos literários, tornando-os 
protagonistas da sua própria 
aprendizagem; 
• Contribuir para a formação de leitores 
na comunidade educativa, incentivando-
os a frequentar a biblioteca escolar; 
como espaço alternativo de lazer, de 
acesso à informação e construção de 
conhecimento; 
•Despertar o espírito crítico e promover a 
reflexão e discussão; 
•Cultivar o prazer lúdico da leitura; 
•Divulgar as obras lidas à comunidade 
escolar através de sinopses; 
•Ler, interpretar e produzir textos 
utilizando as diversas formas de 
linguagem e expressão; 

 
.Ler histórias e outros 
tipos de textos, 
desenvolver jogos de 
escrita, criar pequenos 
textos,  
projeção de 
filmes,documentários e 
outro material audiovisual 
que contribuam para o 
desenvolvimento da 
capacidade de análise e 
comunicação, da 
perceção, da 
sensibilidade estética e 
das aptidões técnicas e 
manuais 
. Natal/sarau natalício 
. Dia de S. Valentim 
. Dia mundial da poesia 
. Dia da liberdade 

 
Obras 
recomendadas 
pelo PNL para o 
3º ciclo 

Bibliotecas 
Digitais 
Sítios de leitura 
em linha 
Ferramentas 
Web 2.0 e 
software de livre 
acesso 

Resultados 
alcançados: 
assiduidade, 
interesse, 
criatividade e 
envolvimento 
dos alunos 
nas 
atividades do 
Clube  
A avaliação 
geral do 
projeto será 
realizada no 
final do ano 
letivo pelas 
professoras 
responsáveis, 
mediante 
apresentação 
de relatório 
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•Desenvolver a expressão escrita através 
da criação / recriação de textos lidos; 
• Compartilhar as experiências 
vivenciadas no Clube de Leitura, 
escrevendo pequenos textos para 
publicar no jornal escolar e blogue;  
•Usar diferentes formas de 
representação e comunicação plástica 
através de diferentes formas visuais, 
técnicas e materiais. 
•Rentabilizar os diferentes recursos e 
equipamentos da biblioteca, 
nomeadamente material livro, DVD’s , 
computadores e tablets. 
•Consolidar conteúdos da disciplina de 
História, através do visionamento de 
filmes históricos; 
•Fazer a análise comparativa entre obras 
literárias e suas adaptações 
cinematográficas; 
• Fomentar o debate e o espirito crítico; 
•Desenvolver a capacidade de análise e 
comunicação; 
• Promover o trabalho de equipa. 

. Caminho dos Galegos 

. Dia de Camões  
e das Comunidades 
Portuguesas. 

 
Clube da 
saúde 
 

Temáticas 
desenvolvidas 
ao longo do 
ano: 
Mês dos afetos 
(outubro) 
Comemoração 
do dia da 
alimentação 
(16 de Outubro) 
Higiene 
Mês da 
prevenção 
(novembro) 

 
Prof. Carmo 
Dias 

 
Alunos NEE 

 
•Desenvolver competências de 
tolerância, respeito e solidariedade entre 
gerações; 
•Valorizar os afetos enquanto modo de 
relação; 
•Educar para o não desperdício dos 
alimentos; 
•Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação equilibrada e completa; 
A•lertar e sensibilizar para a necessidade 
de uma higiene adequada para um 
desenvolvimento psico/social equilibrado; 
•Sensibilizar para a ocorrência de 
violência no namoro; 
•Desenvolver hábitos de vida saudável 
assumindo uma atitude atenta em 
relação ao consumo; 

 
.Leitura de textos, contos 
e histórias; 
.Pesquisa na internet; 
.Visionamento de vídeos  
.Sessões de discussão e 
reflexão temáticas;  
.Realização de painéis 
com frases elaboradas 
pelos alunos 
.Elaboração de cartazes 
e exposição de trabalhos. 
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Mês da luta 
contra a SIDA 
(dezembro) 
Mês da 
segurança 
(janeiro) 
Mês da amizade 
(fevereiro) 
Mês da leitura 
(março/ abril 
Mês  do coração 
(maio 

•Alertar para existência de  Infeções 
sexualmente transmissíveis; 
•Alertar para o problema da SIDA, como 
problema atual e não do passado; 
•Alertar para cuidado essenciais de 
segurança a ter em casa e nas relações 
interpessoais; 
•Despertar para os perigos da internet. 
Constatar a importância do elogio e da 
valorização positiva do “outro; 
•Despertar para leitura como fonte de 
informação sobre as temáticas da 
educação sexual; 
•Educar para uma vida saudável; 
•Consciencializar para as doenças 
cardiovasculares resultado dos maus 
hábitos alimentares e do sedentarismo; 
•Desenvolver hábitos de uma prática 
desportiva equilibrada e saudável. 

 
Clube da 
madeiras 

 
Prof. Hermínio 

 
Alunos do 3º 
ciclo 

 
•Desenvolvimento de capacidades 
psicomotoras específicas; 
•Distinção entre madeira maciça e seus 
derivados; 
 •Familiarização com utensílios; 
ferramentas simples, máquinas e modos 
de funcionamento; 
•Utilização de técnicas específicas .   

    

 
 
Clube da 
Música 

 
 
 
 

 
Prof. Francisco 
Vitorino 

 
Alunos do 
Agrupamento 
de Escolas de 
Penalva do 
Castelo – 
Escola Básica 
da Ínsua 

 
•Desenvolver conceitos musicais em 
obras de diferentes géneros, épocas e 
culturas; 
•Desenvolver a motricidade na utilização 
de diferentes técnicas de produção 
sonora a nível vocal, instrumental e 
corporal; 
•Desenvolver a autoconfiança, 
autodisciplina e espírito de equipa. 
Fomentar o gosto pelo "saber ouvir" e 
"ouvir bem"; 
•Conviver em grupo e desenvolver 
capacidades em grupo. 

 
.Festa de Natal 
.Visita Casa da Música 
.Visita de estudo ao 
Museu do Fado 
.Concerto didático 
.Concurso de flauta de 
Bisel 
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Clube de  
Madeiras 

Prof. Tomás Alunos do 
2ºCEB 

•Reconhecer a importância de uma 
ocupação para a vida futura; 
•Saber organizar o seu trabalho; 
•Proporcionar experiências ao nível dos 
materiais e técnicas da madeira. 

 

.Execução de trabalhos 
que podem ter as 
funções utilitárias, lúdicas 
ou decorativas, tendo 
como elemento base a 
madeira e os seus 
derivados. 
.Recuperação de objetos 
pequenos em madeira. 
 

 
Clube de artes 
Artes 

 
Prof. Helena 

 
Alunos com 
NEE 

 
•Desenvolver a criatividade; 
•Desenvolver o sentido estético; 
•Contribuir para o desenvolvimento da 
autoestima, da confiança e da 
autonomia; 
•Melhorar a relação interpessoal. 

 
.Reciclagem 
.Modelagem 
.Pintura 

   

  
Clube 
de Costura 
Criativa  
 
e 
 
 Bordados 

  

 
 
Prof Márcia 
Figueiredo 

 
 
Alunos  
2º CEB  

 
•Sensibilizar e valorizar o trabalho 
manual, tornando-o útil no seu dia-a-dia; 
•Adquirir atitudes de sociabilidade e de 
cooperação; 
•Desenvolver a manipulação sensível e 
técnica dos materiais e dos 
instrumentos; 

  •Conhecer e aplicar técnicas básicas de 
costura;  

•Conhecer e aplicar pontos simples de 
bordados; 
 

 
.Execução de bainhas; 
pontos base do bordado 
(ponto alinhavo, ponto 
atrás, ponto de cadeia, 
ponto haste, ponto 
margarida, nozinho 
francês, entre outros); 
.Aplicação de botões; 
.Utilização do ferro de 
engomar; 
.Produção de: porta-
chaves, saquinhos e 
almofadas de cheiro, 
saquinhos de sementes, 
enfeites variados, etc.. 
.Reutilização de calças 
de ganga. 

   

  
 Clube de 
Costura 
Criativa  
 
e 
 
 Bordados 

 
Prof. Sara 
Castro e  
Prof Márcia 
Figueiredo 

 
Alunos com 
NEE 
2º e 3º CEB e 
SEC 

 
•Sensibilizar e valorizar o trabalho 
manual, tornando-o útil no seu dia-a-dia; 
•Adquirir atitudes de sociabilidade e de 
cooperação; 
•Desenvolver a manipulação sensível e 
técnica dos materiais e dos 
instrumentos; 

 
.Execução de bainhas; 
pontos base do bordado 
(ponto alinhavo, ponto 
atrás, ponto de cadeia, 
ponto haste, ponto 
margarida, nozinho 
francês, entre outros); 
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    •Conhecer e aplicar técnicas básicas de 
costura;  

•Conhecer e aplicar pontos simples de 
bordados. 
 

.Aplicação de botões; 

.Utilização do ferro de 
engomar; 
.Produção de: porta-
chaves, saquinhos e 
almofadas de cheiro, 
saquinhos de sementes, 
enfeites variados, etc.. 
 
 

 
Clube de 
Pintura 
 

 
 

 
Professora 
Rosa Carvalho 

 
Alunos NEE 

 •Sensibilizar os alunos para o valor 
artístico e cultural da pintura; 
• Explorar as suas várias técnicas; 
• Desenvolver o espírito artístico nos 
alunos; 
 •Incentivar a aprendizagem e o gosto 
nos alunos pelas actividades de criação 
artística; 
•Utilizar as ferramentas manuais; 
 •Conhecer e utilizar adequadamente os 
diferentes materiais colocados ao seu 
dispor; 
•Criar hábitos de higiene e segurança no 
trabalho; 
•Valorização estética dos espaços 
educativos. 

 A ação pedagógica será 
desenvolvida em 
processos de pesquisa 
individual e intervenção 
criativa. A análise dos 
temas de estudo será 
antecedida e 
acompanhada de 
informação 
essencialmente 
audiovisual. No conjunto 
das várias motivações, 
serão desenvolvidos 
exercícios práticos, 
experiências com 
materiais e projetos 
globalizantes. 

Lápis de cor 
Marcadores 
Aguarelas 
Telas 
Papel cavalinho 
A3 
Pastel seco 
Pastel de óleo 
Spray fixador 
Guache 
Paletas 
Pincéis 
Tesoura  
Cola 
Lápis de grafite 
Borracha  
Computador 

 
A avaliação é 
contínua e 
formativa, 
com ênfase 
na 
criatividade e 
desenvolvime
nto de 
projetos de 
trabalho, bem 
como do 
empenhamen
to e 
participação 
na atividade 
escolar. 

 

 
Club de 
Français 

 
Professora 
Emília Sequeira 

 
Alunos do 3º 
ciclo 

•Consciencializar os alunos da sua 
condição de cidadãos europeus e da 
utilidade prática do domínio de mais um 
veículo de expressão de ideias; 
•Promover o ensino-aprendizagem de 
mais uma língua viva, visando  
encorajar e incrementar a comunicação 
entre os cidadãos da Europa;  
• Implementar atividades que 
proporcionem momentos de convívio, 
•Incentivar o espírito de cooperação e 
integração entre os diferentes  
elementos da comunidade escolar;  
• Motivar os aprendentes da língua 
francesa para o aprofundamento e  

 
.Escolher / elaborar um 
logótipo para o clube; 
. Organização de jogos / 
torneios de Pétanques. 
 
.Exposições; 
.Inquéritos; 
.Cartazes / folhetos 
informativos; 
.Trabalhos de Pesquisa; 
.Visionamento de filmes; 
.Comemoração das 
seguintes datas: 
. 6 de Janeiro – Fête des 
Rois (Dia dos Reis) 
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consolidação dos seus conhecimentos, 
com os recursos disponíveis na sala de  
aula e numa sala virtual; 
•Desenvolver a capacidade de 
questionar, investigando aspetos de uma 
comunidade do ponto de vista linguístico 
e cultural; 
• Desenvolver a capacidade de 
comunicação e exprimir publicamente 
ideias, trabalhos e opiniões;  
•Ocupar os tempos livres dos alunos. 

.2 de Fevereiro – La 
Chandeleur (Dias dos 
crepes)     
.14 de Fevereiro – Dia de 
São Valentim (Dia dos 
namorados)  
. 1 de Abril- Le Poisson 
d’Avril (Dia das mentiras) 

 
 
Clube: 
Ciências/Eco 
escolas : 
 
 
- Agricultura 
Biológica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Experiências 
na área das 
ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarinda Pires 
e Paula 
Teixeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º A e C e 8ºA                                                                                                                                

 
•Salientar a importância da Agricultura 
Biológica (AB) na comunidade; 
•Fomentar o gosto pela agricultura 
biológica na produção das P.A.M. e 
hortícolas; 
•Conhecer espécies de interesse no 
cultivo duma horta biológica; 
•Conhecer procedimentos e técnicas 
utilizadas no modo de produção 
biológico; 
•Incutir técnicas de preservação do solo. 

.Preparação  e 
fertilização do solo com 
fertilizantes orgânicos e 
outros matérias vegetais 
decompostos que se 
encontram na pilha de 
compostagem existente 
no recinto escolar.  
 
.Sementeira e plantação 
de produtos hortícolas de 
acordo com as indicações 
no «Borda d’água» 
.Vedação/proteção da 
horta reutilizando 
materiais de madeira 
existentes na escola. 

A comunidade 
escolar fornece 
algumas 
espécies para o 
cultivo na horta. 
Alunos do Curso 
Profissional de 
Jardinagem 
ajudam 
nalgumas 
tarefas, 
nomeadamente 
na monda das 
infestantes 

Os alunos 
que 
frequentam o 
clube formam 
2 grupos. 
Semanalment
e cada grupo 
é responsável 
pela 
manutenção 
geral da horta 
( verificação 
do grau de 
maturação 
dos produtos, 
colheitas,  
novas 
sementeiras, 
...) 

 

 
•Salientar a importância da actividade 
experimental; 
•Fomentar o gosto pela ciência; 
•Realizar actividades experimentais 
relacionadas com a vida diária; 
•Conhecer procedimentos e técnicas na 
actividade experimental 
Incutir curiosidade científica. 
 
 
 
 

.Preparação  e execução 
de experiencias  (pelo 
menos  uma mensal). 
 
.Preparação dos 
laboratórios loucos. As 
actividades 
experimentais serão 
posteriormente 
mostradas à comunidade 
educativa. 

Utilização de 
recursos 
existente nos 
laboratório das 
escola. 
Pontualmente 
será adquirido 
algum material 
necessário para 
a realização das 
experiencias. 

Os alunos 
que 
frequentam o 
clube 
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