
Plano Anual de Atividades 2022/2023

Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

set 30 Dia Europeu do Desporto - Realização de um circuito de atividades físicas para todos os alunos. 
Finalidades: 
- Fomentar o Desporto e a atividade física em toda a europa. 
- Promover uma vida ativa e saudável. 
- Proporcionar diversão e prazer através de atividades físicas e 
desportivas. 
- Promover a saúde e o bem-estar para uma aprendizagem ao longo da 
vida. 
- Incentivar a inclusão social e desenvolver competências sociais nos 
alunos. 
- Valorizar o estatuto da Educação Física na escola. 
- Criar redes com outros países europeus.

Rui Manuel Costa Coelho; Paulo 
Jorge Carvalho Pinto dos Santos; 
Maria Teresa Eça Guimarães 
Barral; Manuel Carlos Gomes 
Marques; Jose Carlos Almeida 
Couto; Carlos Agostinho Bernardo 
Sousa; Antonio Manuel Viegas 
Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O6

set; 
out

Educação Alimentar Comemoração do Dia Mundial da Alimentação;
- Exploração de histórias: “ A lagartinha comilona”, “Sopa de Pedra”...
- Incentivo ao consumo de produtos saudáveis, nomeadamente a fruta 
nos lanches; 
- Visualização de vídeos Youtube:
” Dieta Mediterrânica: Um estilo de vida para todos” e “Benefícios 
Nutricionais da Fruta”.
- Canções: “Comer fruta”, “Canção da Alimentação” e “ A lancheira 
risinhos”.
- Reconhecer a alimentação como um dos fatores determinantes para a 
saúde.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

170 € O1; O4

out 28 Dia Internacional do Idoso - Elaboração de um postal por turma, alusivo ao dia, e partilhado com o 
Lar/Centro de dia da sua localidade;

- Elaboração de uma pequena lembrança para partilhar com um idoso da 
família.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

130 € O2; O3

out 31 “Halloween Scary 
Costume Parade”

Desfile de disfarces de Halloween concebidos com materiais 
recicláveis/reutilizáveis e atribuição de prémios de acordo com os 
critérios definidos.
Objetivos:
- Alargar o conhecimento dos alunos a outras culturas e realidades 
comemorando esta data festiva;
- Consolidar aprendizagens; 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles;
- Estimular a criatividade dos alunos;
- Incentivar nos alunos um caráter de competição saudável;
- Promover a prática da sustentabilidade;
- Promover a interação com a comunidade educativa.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Fernando Júlio Ribeiro de 
Matos Fazenda; Elisabete de 
Almeida Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 5.º)

O1; O3; O4

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out Dia Internacional do Idoso Visitas ao Lar 
Convidar um avô ou avó para vir ao jardim de Infância contar como foi a 
sua infância
- Elaboração de uma pequena lembrança (miminho) para oferecer   a 
quem vier ao jardim,
 E ou levar uma lembrança ao lar (quem for  visitar o Lar (uma flor ou 
outro)
- Elaboração de uma pequena lembrança para partilhar com um idoso da 
família 

Implementar uma cultura de respeito pelo outro e pela sua diferença.

Maria Celeste Gomes Martins Outro; Alunos (Todas as 
turmas do P3)

O1

out; 
nov

Visita de Estudo ao 
concelho de Penalva do 
Castelo.

- Visita de estudo ao concelho de Penalva do Castelo para conhecer o 
património histórico/cultural;
- Registos sobre os vestígios do passado local;
- Trabalhos de pesquisa;
- Elaboração de trabalhos diversos (expressões, escrita…)
- Lanche/almoço convívio. 

- Reconhecer vestígios do passado local.
- Relacionar datas e factos importantes para a compreensão da história 
local (origem da povoação, batalhas, lendas históricas, 
personagens/personalidades históricas, feriado municipal).
- Promover o convívio.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

130 € O1; O2; O6

out Dia Mundial da 
Alimentação

- Exploração da roda dos alimentos;
- Diálogo sobre géneros alimentícios fundamentais para a saúde;
- Debate sobre doenças relacionadas com o tema (obesidade, diabetes, 
doenças cardiovasculares…); 
- Explorar o livro «A sopa de pedra» (ou outro).
- Recolha de receitas de sopa.
- Incentivo ao consumo de produtos saudáveis, nomeadamente a sopa e 
a fruta.
- Sensibilizar os alunos para a adoção de práticas de alimentação e 
estilos de vida saudáveis.
- Expressar uma atitude positiva perante as refeições em meio escolar.

Alberto Pinto Gonçalves; Zulmira 
Rosa Silva Ferreira Santos

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

130 € O1; O3

out Dia Mundial da 
Alimentação

- Incentivo ao consumo de produtos saudáveis, nomeadamente a sopa e 
a fruta.
- Exploração da roda dos alimentos.
- Distribuição de um lanche saudável.

- Sensibilizar as crianças/famílias para:
- Os benefícios de uma alimentação saudável.
- A prática de uma alimentação equilibrada.
- Incentivar os alunos/famílias ao não desperdício de bens alimentares.

Maria Celeste Gomes Martins Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O4

out; 
nov; 
dez

Projeto SOBE+ Sensibilizar para a saúde oral
Promover a Leitura

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do P3; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

0 € O1; O4; O6

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

out Hallowe'en - Exposição e 
concurso de máscaras

A partir da tradição anglo-saxónicas do dia das bruxas, os alunos fazem 
pesquisa sobre o evento popularizado noa EUA.
Neste contexto são convidados a recriar algumas das atividades típicas - 
através de um concurso de máscaras típicas do evento.

Laurinda Maria das Neves Couto 
Lopes da Cunha; Carla Sofia Costa 
Ribeiro da Silva; Carlos Alberto 
Almeida Rodrigues

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 8.º; Todas as 
turmas do 9.º; Todas as 
turmas do 7.º)

0 € O1; O3

out Comportamentos aditivos 
e dependências

- Discussão/reflexão sobre o tema;
- Visualização de imagens e vídeos sobre Comportamentos aditivos e 
dependências;
- Construção de cartazes, panfletos e outros trabalhos referentes ao 
tema.

- Reconhecer o tabaco e o álcool como fator causal evitável de doença e 
morte prematura.
- Conhecer os efeitos do tabaco e do álcool na saúde, imediatos e a 
longo prazo, individuais, familiares, sociais e ambientais.
- Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do 
consumo de SPA na saúde.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

100 € O1; O3

out Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação

As alunos do 2.ºC.E.B preenchem um formulário online Google Forms  
relativo aos seus hábitos alimentares, elaborado em conjunto pelas 
professoras do g. 230. O 5.ºano preenche o formulário numa  aula de 
C.N.  de 17 a 21 de outubro, com a orientação da professora de C.N. O 
6.ºano preenche o mesmo formulário mas na língua inglesa, durante o 
apoio ao estudo dessa semana e com a orientação do professor de 
inglês.  Posteriormente, as docentes de C.N. fazem o tratamento dos 
dados e apresentam-nos às turmas.  Com a colaboração das professoras 
de português será elaborado um artigo para o jornal do Agrupamento 
com as principais conclusões. 
Os objetivos são  principalmente sensibilizar a comunidade escolar para  
boas práticas de uma alimentação equilibrada, variada e segura; 
fomentar o uso da língua inglesa e das novas tecnologias aplicadas ao 
ensino e aprendizagem.  Outro objetivo é também proporcionar bons 
momentos de saudável convívio e reflexão sobre a importância deste dia 
16 de outubro de cada ano, desde 1045.

Alda Maria da Costa Rocha Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

00 € O1; O6

nov 09 Corta-mato Escolar - Realização de uma prova de Atletismo para apuramento dos alunos 
representantes do agrupamento nos MEGAS. 
Corrida de Resistência - Corta-mato 
Finalidades: 
- Cooperar com os restantes atletas/alunos para o cumprimento do 
regulamento da prova. 
- Cumprir com a ética desportiva.  
- Possibilitar maior aperfeiçoamento na modalidade de Atletismo

Rui Manuel Costa Coelho; Paulo 
Jorge Carvalho Pinto dos Santos; 
Maria Teresa Eça Guimarães 
Barral; Manuel Carlos Gomes 
Marques; Jose Carlos Almeida 
Couto; Carlos Agostinho Bernardo 
Sousa; Antonio Manuel Viegas 
Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O6

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov 09 XLI Olimpíadas 
Portuguesas de 
Matemática - 1ª 
Eliminatória

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)

Objetivos:
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.

Rui Correia de Matos; Maria 
Conceição Silva Saraiva; Joao 
Manuel Cabral Figueiredo; Isabel 
Maria Rodrigues Figueiredo Santos 
Cunha; Claudia Costa de 
Albuquerque Pinto; Amilcar Jorge 
Redondo Branco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O1

nov 16; 17 " Semana da Filosofia" Palestras/debate , na B. Municipal, sob o tema " A Filosofia e o Amor", 
para os alunos de Filosofia- 10 e 11º anos.

Ana Isabel Cardoso Figueiredo Sol; 
Maria do Carmo dos Santos 
Escabeche

Alunos (11.º A; 11.º B; 10.º A; 
10.º B CT; 10.º B LH)

O1; O3; O6

nov 18 Dia Europeu da proteção 
das crianças contra a 
exploração sexual e o 
abuso sexual

- Visualização de uma apresentação  alusiva ao tema;
- Canção “Não pode tocar não” sobre prevenção ao abuso sexual;
- Realização de trabalhos diversos;
- Elaboração de um padlet com os trabalhos realizados para ser colocado 
no blog da página do Agrupamento “1.º Ciclo Convida”;
- Dinamização pela GNR da ação de sensibilização “Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças”.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Outro; Alunos 
(Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

100 € O1; O2; O3

nov 21 Aniversário da Convenção 
dos Direitos da Criança

- Debate sobre o tema;
- Apresentação e exploração do audiolivro “Convenção sobre os Direitos 
da Criança – versão amigável”;
- Exploração da história “cuida bem de mim!”
- Escrita de poemas;
- Construção de um estendal com os direitos da criança.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

130 € O3; O4

nov Desenvolvimento da 
sexualidade

- Visualização de vídeos e animações brasileiras sobre as etapas da vida 
(aqui e acolá);
- Vídeo “Da semente à gente”;
- Reflexão sobre a importância da amizade, do amor, do respeito pela 
diferença, da motivação para alcançar os nossos objetivos;
- Canção “Não pode tocar não” sobre prevenção ao abuso sexual;
- Dinamização pela GNR da ação de sensibilização “Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças.

- Identificar mudanças físicas e emocionais ao longo da vida.
- Identificar a sexualidade como componente positiva do 
desenvolvimento pessoal e das relações interpessoais.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

O1; O3

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

nov Afetos e Educação para a 
Sexualidade

- Reconhecer a importância do cumprimento de regras para a sua 
segurança e dos outros;
- Visualização de uma apresentação  alusiva ao tema;
- Jogos (muitas sugestões);
- Diálogo com os alunos sobre os afetos e sua importância no 
desenvolvimento individual;
- Canção dos miminhos;
-  Exploração da obra “O novelo das emoções” (Algumas atividades 
sugeridas pela leitura aqui, ali, acolá);

- Reconhecer a importância dos afetos no desenvolvimento individual.
- Reconhecer a importância das relações interpessoais.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

50 € O1; O3

nov Visita de estudo à fábrica 
CERUTIL (Cerâmicas 
utilitárias)

A visita de estudo à unidade fabril Cerutil, apresenta-se como 
complemento à disciplina de Materiais e Tecnologias, lecionada no 12º 
ano de escolaridade. Pretende-se com a atividade que os alunos tenham 
contacto com a realidade industrial alargamento os seus conhecimento 
na tecnologia da cerâmica.

Paulo Alexandre Marques Pires Alunos (12.º B CT; 4195 - 
Maël Toscano (12.ºB CT); 
4170 - Lara Chaves Pais 
(12.ºB CT); 4186 - Bernardo 
Lopes Assunção de 
Albuquerque Marques (12.ºB 
CT); 4151 - Inês Correia 
Frias (12.ºB CT); 4192 - 
Gustavo Alexandre Melo 
(12.ºB CT); 4850 - Leandro 
Lopes Gomes (12.ºB CT))

O1; O2; O5

nov Saúde mental e 
prevenção da violência

- Debate sobre a temática;
- Visualização de alguns vídeos: “Escola sem bullying”, “O que é o 
Bullying?”, “ Um por Todos…”
- Diálogo e reflexão sobre o tema;
- Exploração de obras literárias: “Elmer o elefante xadrez”,  “Splash !”
- Canções sobre a diferença: “Ser diferente é normal” e “Todos fazem a 
diferença”

- Adotar uma cultura de respeito e tolerância.
- Valorizar as relações de cooperação e de interajuda.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

O1; O3

nov Comemoração do 
Centenário do nascimento 
de José Saramago

Tertúlia literária
Exposição sobre o autor
Colaboração do curso profissional de restauração e bar

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
12.º)

200 € O1; O2

nov; 
dez

Carta aos Pais Escrever em termos pessoais e criativos
Escrever textos, experimentando novas configurações textuais, com 
marcas intencionais de literariedade.

Maria do Ceu Pereira Esteves 
Goncalves; Ana Paula de Loureiro 
Gomes Osorio Santos

Alunos (Todas as turmas do 
5.º)

O1; O4

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez 07 Sessão de trabalho sobre 
o Espetro do Autismo, no 
âmbito do Dia 
Internacional da Pessoa 
com Deficiência

Sessão de trabalho sobre "Estratégias de Intervenção nas Perturbações 
do Desenvolvimento e Autismo", tendo como preletora, uma técnica da 
Associação Portuguesa P/ As Perturbações Do Desenvolvimento E 
Autismo (APPDA) de Viseu.
Objetivos:
Sensibilizar para os sinais de alerta da Perturbação do Espetro do 
Autismo, nas áreas da linguagem e comunicação, socialização e 
interação, e comportamentos restritos e repetitivos;
Sensibilizar a comunidade para a problemática da “PEA“.
Debater estratégias de trabalho e intervenção no processo ensino-
aprendizagem de crianças e jovens com “PEA”;
Consciencializar para a importância da inclusão no desenvolvimento de 
crianças e jovens com “PEA”.
Intervenientes:
Docentes do Departamento de Educação Especial; Educadoras, 
Docentes do Ensino Básico e Secundário; Assistentes Operacionais, 
Técnicas Especializadas da APPDA de Viseu e alunos.

Maria Fátima Almeida Pinto; 
Margarida dos Santos Ferreira e 
Silva; Luis Arnaldo Almeida Pinho; 
Laura Almeida Pais; Elisabete 
Jesus Pereira Correia; Elisabete de 
Oliveira Silveira Pires; Albano de 
Carvalho Figueiredo

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (7.º C; 4429 
- Francisco Barbosa 
Figueiredo Silva (7.ºC))

60 € O1; O3; O4; O6

dez 09 Dia Internacional dos 
Direitos Humanos

- Diálogo sobre a temática.
- Tomar conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).
- Visualização de vídeos do site da RTP Ensina.
- Registos no caderno diário/cartazes/vídeos/canções
- Formar cidadãos ativos, intervenientes, solidários e respeitadores dos 
princípios do estado de direito democrático.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

O1; O2; O3

dez 20 Visita de estudo à Anta do 
Penedo do Com

Os alunos do 5.º ano visitam a Anta fazendo o percurso de ida a pé, 
acompanhados pelos respetivos professores.
Conhecer, sempre que possível, episódios da História regional e local, 
valorizando o património histórico e cultural existente
na região/local onde habita/estuda;
Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos 
históricos e de desenvolvimento sustentado do território.

Lucilia da Costa Rodrigues Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 5.º)

O1

dez 22 Cantata de Natal 2022 Trata-se de um espetáculo de solidariedade (a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Penalva do Castelo) de teatro, música e dança que retrata 
a comemoração do Natal, através de uma viagem por diversos países. 
Objetivos específicos:  
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.

Sara Esteves Mexia Graca S 
Correia Castro; PAULO JORGE 
MARQUES NEVES; Maria 
Eduarda DAmil Sales Fernandes; 
Marcia Frias Lopes Figueiredo; 
Lidia Isabel Silva Almeida

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1; O2; O3

dez 22 Megas - Fase Escola - Realização de uma prova de Atletismo para apuramento dos alunos 
representantes do agrupamento nos MEGAS.
Concurso de Salto em comprimento - Mega Salto
Corrida de velocidade 40m - Mega Sprint
Finalidades:
- Cooperar com os restantes atletas/alunos para o cumprimento do 
regulamento da prova.
- Cumprir com a ética desportiva. 
- Possibilitar maior aperfeiçoamento na modalidade de Atletismo

Paulo Jorge Carvalho Pinto dos 
Santos; Maria Teresa Eça 
Guimarães Barral; Manuel Carlos 
Gomes Marques; Luís Filipe 
Cardoso da Fonseca; Jose Carlos 
Almeida Couto; Carlos Agostinho 
Bernardo Sousa; Antonio Manuel 
Viegas Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O6

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez Christmas 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.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Fernando Júlio Ribeiro de 
Matos Fazenda

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1; O3

dez Identidade de género - Exploração de obras sobre a temática:
 “Será que a Joaninha tem uma pilinha?”  e “ Maruxa”.
- Diálogo e reflexão sobre o tema;
- Canção de Alda Casqueira “Tarefas partilhadas”.

- Desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que respeita à 
sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual.
- Desenvolver uma atitude positiva no que respeita à igualdade de 
género.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

O3

dez Comemoração de Natal Ida ao Cinema ou Teatro Desenvolver o espírito de solidariedade, paz, 
partilha e altruísmo e fortalecer laços de relação entre todos.
 Proporcionar o convívio.
Envolver a participação da família e das autarquias.
 Manter viva a tradição.

Maria Celeste Gomes Martins Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do P3)

O1; O2; O4

dez Comemoração do Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos

Diálogo sobre a temática.
- Visualização de vídeos do site da RTP Ensina.
-Elaboração de registos cartazes/vídeos/canções…

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O4

dez Etwinning Christmas Tree No âmbito dos projetos eTwinning desenvolvidos no 3º e 4º ano de 
escolaridade, os alunos de vários países da Europa irão criar postais de 
Natal/Ano Novo e proceder-se-á à troca dos mesmos com o objetivo final 
de decorar, em cada país/escola participante, uma árvore de Natal 
eTwinning com os postais recebidos.
Objetivos:
- Estimular os afetos e as relações interpessoais através do trabalho 
colaborativo;
- Estimular a criatividade dos alunos;
- Desenvolver as competências comunicativas na língua inglesa;
- Contactar com diferentes línguas estrangeiras;
- Fortalecer a espírito de cidadania europeia.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (Todas as turmas do 
3.º; 4.º)

50 € O1; O2; O3

dez Carta/postal ao Pai Natal Escrever em termos pessoais e criativos.
Escrever textos, experimentando novas configurações textuais, com 
marcas intencionais de literariedade.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Ana Paula de Loureiro 
Gomes Osorio Santos; Maria do 
Ceu Pereira Esteves Goncalves; 
Maria Julia Almeida Roque 
Carvalho

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1

dez Natal - Elaboração de trabalhos diversos.
- Envio de uma Canção de Natal em vídeo para os parceiros da escola 
(Biblioteca Municipal, Bombeiros, Câmara Municipal, Santa Casa da 
Misericórdia, Centros de Dia, Lares…)
ou
- Visitas aos parceiros para promover um momento de convívio. (caso 
seja possível)
- Sensibilizar as crianças para as vivências do Natal. 
- Promover o valor da amizade, da solidariedade e da partilha.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

130 € O1; O2

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

dez Visita ao Museu do 
Quartzo e ao Museu do 
Linho - Viseu. 
Dia previsto, 20 de 
dezembro, terça-feira.

As professoras de C.N. fazem, anteriormente em novembro,  uma visita 
ao Museu do Quartzo e ao Museu do Linho para recolherem informações 
que servirão de base a brochuras a publicar nas classroms de 5.ºCN e 
analisadas em sala de aula. Os alunos do 5.º ano partem pelas 13h da 
EBI de Ínsua e visitam o Museu do Quartzo e o Museu do Linho, em 
Viseu. A chegada à escola está prevista para as 17h15mn. A visita 
enquadra-se no tema do 5.ºC.N. "A importância das rochas e dos 
minerais", complementando as aprendizagens essenciais e capacidades 
"Reconhecer que a ciência é uma atividade humana, com objetivos, 
procedimentos e modos de pensar próprios, através da exploração de 
acontecimentos, atuais ou históricos, que documentem a sua natureza" e 
" Discutir a importância dos minerais, das rochas e do solo nas atividades 
humanas, com exemplos locais ou regionais".

Alda Maria da Costa Rocha Alunos (Todas as turmas do 
5.º)

O1; O6

jan 06 Visita de Estudo à  Cerutil 
- Sátão

Os alunos terão oportunidade de observar o fabrico de peças utilitárias 
em cerâmica.
Objetivo específico: Reconhecer processos de transformação de 
matérias-primas (argila).

Sara Esteves Mexia Graca S 
Correia Castro; PAULO JORGE 
MARQUES NEVES; Maria 
Eduarda DAmil Sales Fernandes; 
Marcia Frias Lopes Figueiredo

Alunos (Todas as turmas do 
6.º)

O1; O2

jan 11 XLI Olimpíadas 
Portuguesas de 
Matemática - 2ª 
Eliminatória

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)

Objetivos:
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.

Rui Correia de Matos; Maria 
Conceição Silva Saraiva; Joao 
Manuel Cabral Figueiredo; Isabel 
Maria Rodrigues Figueiredo Santos 
Cunha; Claudia Costa de 
Albuquerque Pinto; Amilcar Jorge 
Redondo Branco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O1

jan Workshops de Educação 
para a Sexualidade

Sessões práticas de esclarecimento 
•Contribuir para a redução de possíveis ocorrências negativas 
decorrentes dos comportamentos sexuais, como gravidez precoce e 
infeções sexualmente transmissíveis (IST’s);
•Conhecer os métodos contracetivos que previnem com eficácia uma 
gravidez não desejada;
• Compreender que as Infeções Sexualmente Transmissíveis (IST) 
podem trazer graves problemas de saúde;
•Compreender que o preservativo é o único método
contracetivo capaz de prevenir com segurança uma IST.

Maria do Carmo dos Santos 
Escabeche; Amilcar Monteiro Marto

Alunos (Todas as turmas do 
8.º)

0 € O3; O6

jan Comemoração do Dia de 
Reis

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

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

Maria Celeste Gomes Martins Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

fev 06 Torneio de Voleibol 2x2 - 
3º ciclo e ensino 
secundário

- Realização de um torneio interno de divulgação da modalidade 
Finalidades: 
- 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.

Paulo Jorge Carvalho Pinto dos 
Santos; Maria Teresa Eça 
Guimarães Barral; Manuel Carlos 
Gomes Marques; Luís Filipe 
Cardoso da Fonseca; Jose Carlos 
Almeida Couto; Carlos Agostinho 
Bernardo Sousa

Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º)

0 € O1; O2; O3; O6

fev 06 Torneio de Andebol 5x5 - 
2º ciclo

- Realização de um torneio interno de divulgação da modalidade 
Finalidades: 
- 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.

Rui Manuel Costa Coelho; Antonio 
Manuel Viegas Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O6

mar “Qualifica  2023-" - Salão 
de Oferta Educativa, 
Formação e Emprego  
(Exponor, Matosinhos)

Participação na Feira de educação, formação, juventude e emprego, 
«Qualifica 2022», a decorrer na Exponor -Matosinhos.  
A atividade visa os seguintes objetivos: 
- Proporcionar, aos alunos, o acesso à divulgação de ofertas educativas 
e formativas do Ensino Superior; 
- Facilitar, aos alunos, o planeamento e a tomada de decisão do seu 
futuro escolar e profissional; 
- Apoiar os alunos na transição do Secundário para o Ensino Superior ou 
para o mercado de trabalho.

Maria de Fatima de Jesus Almeida Alunos (Todas as turmas do 
11.º)

O5

Formação no programa 
de catalogação de livros 
PRISMA.

Devido à aquisição de novos livros e à necessidade de tornar mais eficaz 
e funcional o programa informático de catalogação Prisma, seria muito 
importante que as funcionárias da BE aprofundassem os seus 
conhecimentos no programa.

Agrupamento de Escolas de 
Penalva do Castelo

Pessoal não docente 0 € O6

Comemoração do Dia de 
São Martinho

Exploração/ dramatização da lenda de São Martinho.
Exploração de canções /histórias/ provérbios.
 Elaboração de trabalhos alusivos ao tema.
 Realização de um magusto

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

Maria Celeste Gomes Martins Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

"Desenvolvimento de 
competências sociais e 
emocionais"

Dinamização de 4 sessões em turma, no âmbito dos domínios da 
comunicação, do relacionamento interpessoal e da tomada de decisão, 
objetivando o autoconhecimento, a melhoria de aptidões psicossociais, 
da regulação comportamental e emocional.

Susana Alves Ferreira; Maria de 
Fatima de Jesus Almeida

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

O1; O3

1.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun

Projeto gerações Projeto de promoção da saúde mental
Promoção da leitura
Envolvimento dos encarregados de educaçãp.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
P3)

100 € O1; O2; O3; O4; O6

fev 14 "Valentine's Day" - Dia de 
S. Valentim

Pesquisa sobre as origens do Dia – redação de mensagens. 
Visualização de um documentário/filme.  
Decoração do espaço escolar.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Fernando Júlio Ribeiro de 
Matos Fazenda

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1

fev; 
mar

Concurso Canguru 
Matemático Sem 
Fronteiras, Versão 
Escolar

Os alunos do 2.ºC.E.B. previamente inscritos pela professora 
representante do grupo 230,  resolvem individualmente um questionário 
matemático de  escolha múltipla com 3 níveis de complexidade, questões 
de 3, de 4 e de 5 pontos. A resolução deste questionário tem a duração 
de 1h30mn e decorrerá numa mesma tarde para todos os alunos inscrito 
e em simultâneo.  A organização deste concurso está a cargo do 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra com o apoio da Sociedade Portuguesa de 
Matemática. Os objetivos são  estimular o gosto pelo estudo  
Matemática; proporcionar aos alunos momentos de resolução de 
questões/problemas matemáticos aplicando o cálculo mental e escrito, as 
diferentes representações e relações entre os temas  álgebra, dados e 
geometria e números.

Alda Maria da Costa Rocha Alunos O1

fev Carnaval - Articulação com as famílias para a confeção dos fatos
A criança vem vestidas de casa com os adereços que os pais 
entenderem
- Festa convívio

- Desenvolver a capacidade criativa.
- Incentivar a reutilização de materiais.
- Dar oportunidade à criança de viver a fantasia e o sonho.
- Promover o convívio.

Maria Celeste Gomes Martins Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

fev Carnaval - Elaboração de uma máscara de Carnaval.
- Desfile de máscaras na escola e/ou localidade.

- Manter viva a tradição.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

170 € O1; O2

mar 15 Campeonato de Jogos 
Matemáticos - nível de 
escola

Apurar os alunos que representarão a escola no Campeonato Nacional.

Jogos:
3º CEB (Rastros, Produto e Dominório)
Secundário (Produto, Dominório e Atari Go)

Objetivos:
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.

Rui Correia de Matos; Maria 
Conceição Silva Saraiva; Joao 
Manuel Cabral Figueiredo; Isabel 
Maria Rodrigues Figueiredo Santos 
Cunha; Claudia Costa de 
Albuquerque Pinto; Amilcar Jorge 
Redondo Branco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O1; O6

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar 17 St Patrick’s Day Pesquisa sobre as origens do Dia – em L2.
Visualização de um documentário/filme sobre a origem do dia.
Aquisição de vocabulário específico.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Fernando Júlio Ribeiro de 
Matos Fazenda

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1; O3

mar 21 Dia Mundial da Árvore - Exploração de histórias, vídeos e canções;
- Plantação de diferentes espécies de plantas em floreiras/vasos nas 
salas de aula e/ou espaços exteriores. 

- Promover atividades que promovam a manutenção, conforto e 
embelezamento dos espaços escolares.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

130 € O1; O6

mar 22 Dia Mundial da Água - Diálogo sobre a temática.
- Visualização de vídeos do site da RTP Ensina.
- Exploração de histórias e canções;
- Elaboração de trabalhos diversos (expressões, experiências, escrita…)

- Compreender a importância da água no planeta enquanto recurso e 
suporte da vida.
- Assumir comportamentos ambientalmente responsáveis que respeitem 
e valorizem a água.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

130 € O1; O5

mar 23 Teatro educacional 
interativo em Inglês

Participação dos alunos em espetáculos de teatro interativo em Inglês.
Objetivos:
- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de caráter 
cultural;
- Proporcionar aos alunos uma experiência diferente de contacto com a 
aprendizagem da língua inglesa através de uma narrativa e jogos 
dramáticos;
- Mobilizar/consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de 
Inglês;
- Enriquecer o vocabulário dos alunos.

Maria Conceicao Magalhaes 
Santos; Laurinda Maria das Neves 
Couto Lopes da Cunha; Isabel 
Maria Cardoso Domingues; 
Fernando Júlio Ribeiro de Matos 
Fazenda; Elisabete de Almeida 
Ferreira; Carlos Alberto Almeida 
Rodrigues; Carla Sofia Costa 
Ribeiro da Silva

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

O1

mar 24 16º Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos

Participação no Campeonato Nacional a realizar em Aveiro.

Objetivos:
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.

Rui Correia de Matos; Maria 
Conceição Silva Saraiva; Joao 
Manuel Cabral Figueiredo; Isabel 
Maria Rodrigues Figueiredo Santos 
Cunha; Claudia Costa de 
Albuquerque Pinto; Amilcar Jorge 
Redondo Branco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O1; O6

mar; 
abr

31-03; 
01-04

Visita de Estudo a 
Santiago de Compostela

Numa atividade que junta alunos de EMRC de toda a Diocese de Viseu, 
os alunos da nossa escola rumarão à cidade / catedral de Santiago de 
Compostela. Terão ainda oportunidade de visitar outros locais de 
interesse religioso e cultural do nosso país, como é o caso de Viana do 
Castelo. 
Trata-se de uma visita que pretende, não só, enriquecer o conhecimento 
do Património Religioso e Cultura dos alunos envolvidos, mas que lhes 
permitirá desenvolver as relações interpessoais bem como o espírito de 
solidariedade e de partilha.

Eva Alexandra Gonçalves da Silva 
Costa

Alunos (Todas as turmas do 
9.º)

O1; O2; O3; O6

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mar; 
jun

“O Jardim e a Escola de 
mãos dadas”.

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

-Preparar e apoiar a inserção dos alunos no prosseguimento de estudos 
e/ou no
mercado de trabalho.
- Proporcionar o intercâmbio entre turmas dos dois níveis de ensino: 
EPE/1º CEB.
- Dar a conhecer a Escola do 1º CEB aos alunos da EPE.
- Proporcionar a participação dos alunos em atividades do 1º CEB.
 - Promover um relacionamento positivo e de convívio entre as crianças 
dos dois níveis de ensino.
 - Envolver a participação das autarquias.

Maria Celeste Gomes Martins Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do P3)

O2; O5

mar Dia Mundial
 da Água

Elaboração de experiências demonstrando a importância da existência 
ou não de água

1-Desenvolver nos alunos capacidades/competências que integrem o 
saber fazer e o saber ser

Preparar cidadão aptos para equacionar e viver no mundo globalizado
valorizando o respeito pela pessoa e pelo ambiente com vista à 
construção de
um futuro sustentável.

Sensibilizar as crianças para a a importância da água na preservação da 
vida

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

mar Dia Mundial  da Árvore Exploração de histórias e canções
Plantações e sementeiras

Preparar cidadão aptos para equacionar e viver no mundo globalizado
valorizando o respeito pela pessoa e pelo ambiente com vista à 
construção de
um futuro sustentável.

- Sensibilizar os alunos para a preservação da floresta.
- Sensibilizar os alunos para a importância da árvore no ambiente
.Levar a criança a observar as fases do crescimento da planta e as 
partes que a constituem

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

abr 04 Torneio de Badminton e 
Ténis de Mesa

- Realização de um torneio interno de divulgação da modalidade 
Finalidades: 
- Cooperar com os companheiros para um jogo de acordo com 
cumprimento das regras e com ética desportiva.
- Possibilitar maior aperfeiçoamento na modalidade.

Rui Manuel Costa Coelho; Paulo 
Jorge Carvalho Pinto dos Santos; 
Maria Teresa Eça Guimarães 
Barral; Luís Filipe Cardoso da 
Fonseca; Jose Carlos Almeida 
Couto; Carlos Agostinho Bernardo 
Sousa; Antonio Manuel Viegas 
Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

O1; O2; O3; O6

abr 21; 22 Encontro Nacional dos 
alunos de E.M.R.C. do 
Ensino Secundário

Numa atividade que junta alunos de EMRC de todo o país,  os alunos da 
nossa escola terão oportunidade de desenvolver as relações 
interpessoais e o espírito de solidariedade e de partilha. Participarão em 
atividades/ jogos/peddy paper/ desafios de caráter lúdico, baseados em 
temas de relevo para a sua formação pessoal integral.

Eva Alexandra Gonçalves da Silva 
Costa

Alunos (Todas as turmas do 
11.º; 12.º C -CP)

O1; O2; O3; O6

abr 28 Comemoração do dia 
Mundial da Dança

- Apresentação de uma coreografia pelos alunos do grupo/equipa de 
Atividades Rítmicas Expressivas. 
Finalidades: 
- Proporcionar diversão e prazer através da dança. 
- Desenvolver a criatividade.
- desenvolver a perceção e a expressão corporal. 
- Promover as atividades rítmicas  e expressivas.

Maria Teresa Eça Guimarães 
Barral

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O4; O6

abr Visita de Estudo a Lisboa 
no âmbito do estudo da 
obra de José Saramago 
"O ano da morte de 
Ricardo Reis"

Assistir a uma representação dramática da obra "O ano da morte de 
Ricardo Reis" e visita a alguns espaços da baixa lisboeta referidos na 
obra de Saramago.

Jaime Manuel da Costa 
Fernandes; Celia de Melo Dias

Alunos (Todas as turmas do 
12.º)

400 €

abr Aula de Campo - Viseu Esta atividade enquadra-se nos programa de Geografia, do 11.º ano de 
escolaridade.
Tema 3 – Os Espaços organizados pela população.
- As áreas Urbanas: Dinâmicas internas.
A aula de campo tem como objetivos:

 Consolidar conhecimentos adquiridos;
 Aquisição de novos conhecimentos;
 Contato direto com aspetos práticos do conhecimento.

Maria Luisa Belo Pedro Saraiva Alunos (11.º B) O1; O2; O3

abr Easter Egg Hunt Caça ao Ovo da Páscoa no recreio com 2 equipas em competição na 
busca de ovos e superação de desafios para obter a maior pontuação e 
ganhar.
Objetivos:
- Alargar o conhecimento dos alunos a outras culturas e tradições 
comemorando esta data festiva;
- Consolidar aprendizagens; 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles;
- Estimular os afetos e as relações interpessoais;
- Incentivar nos alunos um caráter de competição saudável.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

O1; O3

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai 26; 26; 
26; 26

Encontro Nacional 1º ciclo 
em Fátima

Os alunos do 1º CEB inscritos na disciplina terão um dia diferente com 
atividades que vão desde o Encontro/Celebração na Basílica da 
Santíssima Trindade no Santuário de Fátima, com alunos de E.M.R.C. de 
todo o país, ao teatro, à música.   Desenvolver-se-ão as relações 
interpessoais e o espírito de partilha, entre outros.

Eva Alexandra Gonçalves da Silva 
Costa

Alunos (1.º; 2.º; 3.º; 4.º) O1; O2; O3; O6

mai 26 Visita de Estudo ao 
Mosteiro da Batalha e à 
Nazaré

Os alunos do 2.º ciclo, professores do grupo 200 e outros visitarão o 
Mosteiro e o Sítio da Nazaré.
Os objetivos específicos:
Conhecer, sempre que possível, episódios da História , valorizando o 
património histórico e cultural existente;
Reconhecer a ação de indivíduos e de grupos em todos os processos 
históricos e de desenvolvimento sustentado do território.

Lucilia da Costa Rodrigues Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1; O2

mai; 
jun

Concurso de Fotografia 
Digital.

O Concurso de Fotografia Digital do Agrupamento de Escolas de Penalva 
do Castelo, é uma iniciativa organizada pelos docentes da disciplina de 
Artes Visuais.
Tem como objetivos principais a sensibilização da fotografia enquanto 
forma de expressão artística e multifacetada, bem como estimular a 
criatividade daqueles que se dedicam ou demonstram interesses, de 
forma lúdica, ao prazer de captar e fixar imagens.

Paulo Alexandre Marques Pires; 
Jose Manuel Gonçalves Cruzio

Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º)

50 € O1; O2

mai Visita de estudo Visita ao Museu do Caramulo e os Olarias de Molelos de Tondela

-Descobrir o Património local
- Promover o convívio

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O6

mai Visita à Anta do Penedo 
do Com, Esmolfe.

Visita ao monumento com recolha de fotografias  e registo de 
informações para elaboração de relatório
Objetivos:
Motivar para o conhecimento e a valorização da história e do património 
local;
Consolidar e complementar as aprendizagens da sala de aula;
Reconhecer monumentos megalíticos.

Paula Alexandre de Oliveira 
Martins Portugal; Orlando Joaquim 
Correia dos Santos; Judite Almeida 
Assis

Alunos (Todas as turmas do 
7.º)

O2

mai Story Time Ida à biblioteca da escola para ouvir uma história lida por um convidado 
(um dos autores do manual de inglês) e interação com a história, 
respondendo a perguntas e realizando jogos.
Objetivos:
- Desenvolver o gosto pela leitura, em particular pela leitura em Língua 
Inglesa;
- Fomentar a leitura atenta; 
- Orientar os alunos para leituras adequadas à sua idade, gostos 
pessoais e nível de língua utilizando uma ficha de leitura;
- Desenvolver as capacidades de compreensão de expressão escritas 
em registos diversificados;
¬- Divulgar obras e autores, sobretudo de literatura para a juventude e 
outra informação pertinente;
- Desenvolver o espírito crítico.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (3.º B ; 3.º A; Todas 
as turmas do 4.º)

O1

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Visita aos jardins da Casa 
da ínsua

Visita guiada aos jardins e museu da casa da Ínsua. 
Conhecer os produtos da quinta (vinho, queijo, azeite, compotas e maçãs 
bravo de Esmolfe)
Valorizar o património histórico e cultural da região
Complementar as aprendizagens adquiridas no projeto "Educar com a 
Horta"

Elisabete Jesus Pereira Correia; 
Albano de Carvalho Figueiredo

Alunos (4429 - Francisco 
Barbosa Figueiredo Silva 
(7.ºC); 4120 - RUI MANUEL 
ALMEIDA AZEVEDO (9.ºB); 
4146 - RAFAEL PINA 
SANTOS (11.ºD-CP); 4292 - 
GABRIEL DINIS VENTURA 
GOMES (9.ºB); 4300 - 
ERNESTO LOPES MATOS 
(9.ºA); 4315 - ROBERTO 
CAMPOS GOMES (9.ºC); 
4320 - LUCAS MANUEL 
MARTINS GOUVEIA (9.ºB); 
4405 - Simao gomes oliveira 
(7.ºA); 4414 - LUCAS 
ALEXANDRE COSTA 
TAVARES (7.ºB); 4452 - 
RAFAEL SOARES 
GONÇALVES (8.ºA); 4485 - 
RUI PEDRO PEREIRA DA 
COSTA (8.ºA); 4565 - FÁBIO 
DANIEL ABREU GOMES 
(5.ºA))

O1; O2; O3; O6

mai Visita ao forno 
comunitário e ao museu 
etnográfico de Sangemil

Visita guiada às instalações (forno e museu)
Assistir à produção artesanal do pão 
Conhecer a história do pão
Valorizar o património histórico e cultural da região

Elisabete Jesus Pereira Correia Alunos (4565 - FÁBIO 
DANIEL ABREU GOMES 
(5.ºA); 4485 - RUI PEDRO 
PEREIRA DA COSTA (8.ºA); 
4452 - RAFAEL SOARES 
GONÇALVES (8.ºA); 4429 - 
Francisco Barbosa 
Figueiredo Silva (7.ºC); 4414 
- LUCAS ALEXANDRE 
COSTA TAVARES (7.ºB); 
4405 - Simao gomes oliveira 
(7.ºA); 4320 - LUCAS 
MANUEL MARTINS 
GOUVEIA (9.ºB); 4315 - 
ROBERTO CAMPOS 
GOMES (9.ºC); 4300 - 
ERNESTO LOPES MATOS 
(9.ºA); 4292 - GABRIEL 
DINIS VENTURA GOMES 
(9.ºB); 4254 - BRUNO 
HENRIQUE ALMEIDA 
AZEVEDO (10.ºC-Elet.); 
4146 - RAFAEL PINA 
SANTOS (11.ºD-CP); 4120 - 
RUI MANUEL ALMEIDA 
AZEVEDO (9.ºB))

O1; O2; O3; O6

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

mai Visita de estudo à Região 
do
Douro - Património da
Humanidade e Museu do
Côa.
Com a colaboração do
Grupo 400.

Esta atividade enquadra-se no programa de Geografia do ensino 
secundário.
Tema 3 – Os Espaços organizados pela população.
A aula de campo tem como objetivos:

 Consolidar conhecimentos adquiridos;
 Aquisição de novos conhecimentos;
 Contato direto com aspetos práticos do conhecimento.

Maria Luisa Belo Pedro Saraiva Alunos (11.º B; 12.º B LH; 
12.º B CT; 10.º B LH)

O1; O2; O3; O6

mai Visita de Estudo ao 
Museu do Pão e ao  
Museu Natural da 
Eletricidade (Seia)

- Visita às 4 salas temáticas do Museu do Pão: Ciclo do pão, Arte do pão, 
Pão Político, social e Religioso e O maravilhoso Mundo dos Hérmios. 
- Exploração dos recursos pedagógicos disponibilizados pelo Museu do 
Pão.
- Reconhecer a origem dos alimentos.

- Trabalhos de pesquisa sobre  vantagens e desvantagens da utilização 
de energias renováveis e não renováveis
- Vista à exposição permanente dos equipamentos do Museu Natural da 
Eletricidade.
- Contacto com o processo de produção da central.
- Lanche/almoço convívio. 
- Conhecer as diferentes fontes de energia e vantagens/desvantagens da 
sua utilização.
- Identificar comportamentos promotores da “Utilização Racional da 
Energia” e consequente diminuição do desperdício energético.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

O1; O6

mai; 
jun

Atividade Física - Diálogo/ reflexão sobre o tema;
- Sensibilização para a problemática da obesidade infantil;
- Realização de uma Caminhada na localidade (com percurso a definir);
- Realização de Marchas Populares.

- Consciencializar para as doenças cardiovasculares resultado dos maus 
hábitos alimentares e do sedentarismo.
- Desenvolver hábitos de uma prática desportiva equilibrada e saudáveis.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

O1; O2

jun 01 Dia Mundial da Criança - Assistir a um espetáculo de teatro/cinema.
- Atividades lúdico-expressivas. 

- Conhecer a existência de documentos fundamentais relativos aos 
direitos humanos, à segurança internacional e à paz, nomeadamente a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os 
Direitos da
Criança.
- Despertar o interesse pelos seus direitos e deveres.
- Promover um relacionamento positivo e de convívio entre os colegas.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Outro; Alunos 
(Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º; 3.º)

O3; O4

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun 05 Dia Mundial do Ambiente - Exploração de histórias, vídeos e canções;
- Trabalhos de pesquisa;
- Caminhada pela Natureza. 

- Compreender que os seres vivos dependem uns dos outros, 
nomeadamente através de relações alimentares, e do meio físico, 
reconhecendo a importância da preservação da Natureza. 
- Relacionar fatores do ambiente (ar, luz, temperatura, água, solo) com 
condições indispensáveis a diferentes etapas da vida das plantas e dos 
animais, a partir da realização de atividades experimentais.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

130 € O6

jun 07 Torneio de Basquetebol 
3x3

- Realização de um torneio interno de divulgação da modalidade 
Finalidades: 
- 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.

Paulo Jorge Carvalho Pinto dos 
Santos; Maria Teresa Eça 
Guimarães Barral; Manuel Carlos 
Gomes Marques; Luís Filipe 
Cardoso da Fonseca; Jose Carlos 
Almeida Couto; Carlos Agostinho 
Bernardo Sousa

Alunos (Todas as turmas do 
9.º; Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 12.º)

0 € O1; O2; O3; O6

jun 12 Interescolas E.M.R.C. - 6º 
ano

Os alunos de E.M.R.C. do 6º ano participarão num dia de encontro e 
salutar com  alunos de E.M.R.C. oriundos de outras escolas da Diocese 
de Viseu;  através de um conjunto de atividades, vão descobrir o 
Património histórico - cultural e religioso da cidade de Lamego. O dia 
culminará com a ida a um Parque Aquático ainda a definir. Os alunos 
desenvolverão as suas relações interpessoais, o seu espírito de 
cooperação e de partilha, entre outros.

Eva Alexandra Gonçalves da Silva 
Costa

Alunos (Todas as turmas do 
6.º)

O1; O2; O3; O6

jun 14 Torneio de Basquetebol 
3x3

- Realização de um torneio interno de divulgação da modalidade 
Finalidades: 
- 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.

Rui Manuel Costa Coelho; Paulo 
Jorge Carvalho Pinto dos Santos; 
Maria Teresa Eça Guimarães 
Barral; Manuel Carlos Gomes 
Marques; Luís Filipe Cardoso da 
Fonseca; Jose Carlos Almeida 
Couto; Carlos Agostinho Bernardo 
Sousa; Antonio Manuel Viegas 
Ferreira

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

0 € O1; O2; O3; O6

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun 22 Visita de estudo de final 
de ano com os alunos 
com medidas adicionais

Visita de estudo de final de ano com os alunos com medidas adicionais. Elisabete de Oliveira Silveira Pires Docentes; Alunos (5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º; 4565 - FÁBIO 
DANIEL ABREU GOMES 
(5.ºA); 4429 - Francisco 
Barbosa Figueiredo Silva 
(7.ºC); 4414 - LUCAS 
ALEXANDRE COSTA 
TAVARES (7.ºB); 4405 - 
Simao gomes oliveira (7.ºA); 
4320 - LUCAS MANUEL 
MARTINS GOUVEIA (9.ºB); 
4315 - ROBERTO CAMPOS 
GOMES (9.ºC); 4300 - 
ERNESTO LOPES MATOS 
(9.ºA); 4292 - GABRIEL 
DINIS VENTURA GOMES 
(9.ºB); 4254 - BRUNO 
HENRIQUE ALMEIDA 
AZEVEDO (10.ºC-Elet.); 
4146 - RAFAEL PINA 
SANTOS (11.ºD-CP); 4120 - 
RUI MANUEL ALMEIDA 
AZEVEDO (9.ºB))

100 € O1; O3; O6

jun 30 Santos  
Populares/Encerramento 
do ano letivo

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

- Reforçar a coesão e identidade do Agrupamento.
- Promover externamente a imagem do Agrupamento.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

170 € O2; O4

jun Comemoração dos 
Santos PopularesSantos 
Populares

- Preparação dos adereços.
  Ensaios
- Realização de marchas populares;
- Realização de uma feira com produtos locais. 

-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

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2; O4

jun Dia Mundial da Criança Debate sobre a temática
Atividade lúdica conjunta

Maria Celeste Gomes Martins Alunos (Todas as turmas do 
P3)

O1; O2

2.º Semestre
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jun “O Jardim e a Escola de 
mãos dadas”

- 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, …

- Promover a articulação entre os diferentes ciclos de escolaridade.
- Proporcionar a participação dos alunos em atividades do 1.º CEB.
- Envolver a participação das autarquias.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 3.º; Todas as 
turmas do 1.º; Todas as 
turmas do 2.º; Todas as 
turmas do 4.º)

100 € O1; O2; O3

jun Jogos Sensoriais. Dinamização de vários jogos/atividades distribuídos por diferentes 
espaços; as atividades a desenvolver têm como base três deficiências: a 
motora, visual e auditiva que serão desenvolvidas em quatro estações; 
cada grupo/turma será dividida pelas quatro estações, conforme o 
número de alunos.

Maria Fátima Almeida Pinto; 
Margarida dos Santos Ferreira e 
Silva; Luis Arnaldo Almeida Pinho; 
Laura Almeida Pais; Elisabete 
Jesus Pereira Correia; Elisabete de 
Oliveira Silveira Pires; Albano de 
Carvalho Figueiredo

Alunos (P3 JI CP; P3 JI 
Pindo; P3 JI SZ)

10 € O1; O2; O3; O6

jun Bee Smart Contest Concurso de conhecimento sob forma de um quiz na plataforma Kahoot 
mobilizando os conhecimentos adquiridos na Língua Inglesa ao longo do 
ano letivo, em cada ano de escolaridade, e atribuição de prémios aos 
vencedores.
Objetivos:
- Envolver os alunos numa atividade lúdica na Língua Inglesa;
- Mobilizar os conhecimentos adquiridos na Língua Inglesa;
- Incentivar nos alunos um caráter de competição saudável;
- Desenvolver o gosto pela aprendizagem.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

25 € O1

Participação em “Dias 
Abertos”

Participação em «Dias Abertos» promovidos pelo Instituto Politécnico de 
Viseu, facilitando o acesso dos alunos a informação/divulgação de 
ofertas educativas e formativas da região. 
Objetivos: promover o contacto dos alunos com Instituições do Ensino 
Superior da região; contribuir para a preparação da transição do 
Secundário para o Ensino Superior e apoiar os alunos no planeamento e 
na tomada de decisão de carreira.

Maria de Fatima de Jesus Almeida Alunos (Todas as turmas do 
12.º)

O5

Caminho dos Galegos A atividade enquadrar-se-á na manutenção de equipamentos de apoio, 
apresentação de músicas medievais, dinamização de uma barraquinha 
de artesanato, dinamização de jogos tradicionais...
Objetivo específico: Sensibilizar os alunos para o respeito pelas 
tradições.

Sara Esteves Mexia Graca S 
Correia Castro; PAULO JORGE 
MARQUES NEVES; Paulo 
Alexandre Marques Pires; Maria 
Eduarda DAmil Sales Fernandes; 
Marcia Frias Lopes Figueiredo; 
Jose Manuel Gonçalves Cruzio; 
Hermínio da Cruz Lopes

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade

O1; O2

2.º Semestre

INOVAR +AZ - Sistemas de Informação, Lda. Página 20 de 37



Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

jan; 
jul

Exposições coletivas de 
Artes Visuais

A atividade, dinamizada pelo grupo disciplinar de Artes Visuais, pretende 
apresentar sob a  forma de exposição e no espaço escolar, uma parte 
expressiva e ilustrativa do trabalho realizado ao longo do ano pelos 
alunos dos diferentes níveis do terceiro ciclo e secundário, procurando 
assim realçar a multiplicidade/transversalidade dos conteúdos aplicados 
nas disciplinas de Educação Visual, Fotografia Digital, Modelação 
Tridimensional e Materiais e Tecnologias.

Jose Manuel Gonçalves Cruzio; 
Paulo Alexandre Marques Pires

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º; 12.º 
B CT)

50 € O1; O2; O3

jan; 
fev; 
mai

"La Galette des Rois"- 6 
janeiro;
"La Chandeleur"- 2 de 
fevereiro;
"La Saint Valentin"- 14 de 
fevereiro;
Le Muguet"- 1 de maio
DELF

Confeção e degustação de Galettes- bolo típico francês;
Confeção e degustação de crêpes;
decoração de uma vitrine no bloco administrativo com material relativo ao 
dia;
Apresentação  da planta - le muguet e explicação da sua simbologia

Joaquina Isilda de Campos 
Figueiredo Albuquerque; Clarinda 
Costa Meleiro Gouveia Pires; Maria 
Emilia Cabral de Figueiredo 
Sequeira

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (7.º; 8.º; 9.º)

O1; O2

fev; 
mar

Participação dos alunos 
do Clube Ciência Viva nas 
Competições Nacionais 
de Ciências

O treino e preparação dos  alunos será realizado durante as sessões do 
Clube Ciência Viva. Os alunos com melhor pontuação irão participar na 
competição nacional. 
As competições Nacionais de Ciência têm como objetivos combater o 
insucesso escolar, promover o uso das tecnologias digitais e o gosto pelo 
estudo de Ciências Naturais e são organizadas pela Universidade de 
Aveiro.

Alda Maria da Costa Rocha Alunos O1

mar Semana da leitura Atividades de leitura
exposições
concursos
Visita de escritores

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

200 € O1; O2; O3

abr; 
mai

Participação dos alunos 
do Clube de Matemática 
no 16.ºCampeonato 
Nacional de Jogos 
Matemáticos, 2.ºC.E.B.: 
Gatos e Cães, Rastros e 
Produto, organizado, 
promovido pela 
Universidade de Aveiro

Os alunos irão fazer o treino dos jogos  durante a frequência do Clube de 
Matemática.  Haverá concurso e seleção de alunos a nível de escola. 
Estes alunos irão participar posteriormente no concurso a nível nacional.

Alda Maria da Costa Rocha Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 5.º)

O1

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Blogue de Inglês "English 
Corner"

Dinamização do Blogue de Inglês “English Corner” como recurso para 
estimular a motivação dos alunos e desenvolver o gosto pela 
aprendizagem da Língua Inglesa, através de um ensino mais lúdico e 
descontraído e como elo de ligação entre a escola e a família.
Objetivos: 
- Potenciar estratégias de ensino-aprendizagem diversificadas, 
favorecendo a autonomia dos alunos;
- Estimular a motivação dos alunos pela aprendizagem da Língua 
Inglesa;
- Divulgar informações relativas à disciplina de Inglês;
- Divulgar os trabalhos realizado pelos alunos e valorizar o seu bom 
desempenho perante toda a comunidade educativa;
- Divulgar atividades dinamizadas no âmbito da disciplina e do Plano 
Anual de Atividades, nomeadamente os projetos eTwinning;
- Promover a articulação entre as diferentes turmas/escolas do 1.º ciclo 
do agrupamento;
- Proporcionar um acompanhamento mais próximo, por parte dos 
pais/Encarregados de Educação, do trabalho desenvolvido na disciplina 
de Inglês;
- Promover a interação com a comunidade educativa.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

O1

Dias das profissões e do 
Ensino Superior

Conjunto de atividades que terão em comum a exploração de profissões 
de diversos setores da atividade económica e a divulgação de ofertas 
formativas e educativas do Ensino Superior. Prevê-se a realização de 
workshops/palestras/transmissão de testemunhos sobre 
vivências/percursos de estudo e de profissão e a dinamização de 
espaços/expositores por Instituições do Ensino Superior.  
Os objetivos são proporcionar aos alunos experiências de 
aprofundamento do seu conhecimento de diversas áreas de 
educação/formação e de áreas profissionais e favorecer processos que 
apoiem a construção da identidade vocacional.

Susana Alves Ferreira; Maria de 
Fatima de Jesus Almeida

Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O5

Projetos eTwinning: “A 
Friend is a Treasure” / 
“Learn English with 
eTwinning School”

Os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade, irão desenvolver um projeto 
anual em cada ano de escolaridade, em colaboração com alunos de 
vários países da Europa, tendo em conta o currículo da disciplina de 
inglês e recorrendo a metodologias de aprendizagem ativas com base 
nas TIC e recursos digitais. 
Objetivos:
- Desenvolver a proficiência na língua inglesa e as habilidades de 
comunicação;
- Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 
diversificadas, integradoras e socializadoras;
- Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto;
- Promover o trabalho colaborativo;
- Fomentar a consciência de uma identidade europeia; 
- Compartilhar experiências culturais, costumes e tradições;
- Sensibilizar pela diversidade linguística e cultural;
- Integrar o currículo da disciplina no trabalho de projeto.

Elisabete de Almeida Ferreira Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 4.º)

O1; O2; O3

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Biblioteca Itinerante
Malas de Histórias

Os livros são enviados em malas para as escolas mais afastadas das 
Bibliotecas da Escola Sede e da EBI, para que os livros possam chegar a 
todos os alunos do agrupamento.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (3.º 4º CP; 3.º 4º RR; 
3.º 4º SZ; 1.º 2º CP; 1.º 2º 
RR; 1.º 2º SZ; P3 JI CP; P3 
JI Pindo; P3 JI SZ; P3 Sala 
3; P3 Sala 4)

200 € O1; O2; O6

Mês do autor Exposição biobibliográfica de autores no espaço da BE. Claudia Costa de Albuquerque 
Pinto

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

200 € O1; O2; O3; O6

Leituras em família (Já sei 
ler e Leituras em Vai e 
vem)

Requisição de livros para serem lidos em casa em conjunto com a 
família.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º) 100 € O1; O2; O4

Projeto "Educar com a 
Horta".

Aquisição e aplicação de conhecimentos de Matemática e Português 
Funcional na realização de atividades agrícolas na estufa, na horta e na 
vinha da escola.
Realização de atividades que promovam a autonomia pessoal e social 
com vista ao desenvolvimento integral do aluno.
Utilização da ferramentas agrícolas de acordo com as regras de 
segurança e utilização dos equipamentos individuais de proteção.
Sementeira e plantação de produtos hortícolas de acordo com o 
calendário agrícola anual.
Atividades de pesquisa sobre a alimentação e o ambiente.
Atividades de pesquisa sobre técnicas de cultura.

Laura Almeida Pais; Elisabete 
Jesus Pereira Correia; Albano de 
Carvalho Figueiredo

Alunos (8.º A; Todas as 
turmas do 9.º; Todas as 
turmas do 7.º; 5.º A; 11.º D-
CP; 10.º C-Elet.; 5086 - 
BRUNO BARBOSA 
CORDEIRO (10.ºC-Elet.); 
4565 - FÁBIO DANIEL 
ABREU GOMES (5.ºA); 4485 
- RUI PEDRO PEREIRA DA 
COSTA (8.ºA); 4429 - 
Francisco Barbosa 
Figueiredo Silva (7.ºC); 4414 
- LUCAS ALEXANDRE 
COSTA TAVARES (7.ºB); 
4405 - Simao gomes oliveira 
(7.ºA); 4320 - LUCAS 
MANUEL MARTINS 
GOUVEIA (9.ºB); 4315 - 
ROBERTO CAMPOS 
GOMES (9.ºC); 4300 - 
ERNESTO LOPES MATOS 
(9.ºA); 4292 - GABRIEL 
DINIS VENTURA GOMES 
(9.ºB); 4175 - Rafael da 
Costa Gomes (12.ºB LH); 
4146 - RAFAEL PINA 
SANTOS (11.ºD-CP); 4120 - 
RUI MANUEL ALMEIDA 
AZEVEDO (9.ºB))

150 € O1; O2; O3; O6

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Parlamento  dos Jovens 
do Ensino Básico

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 
política;
Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato 
parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão 
do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses;
Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões 
e pelas regras de formação das decisões;
Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.

Maria do Ceu Pereira Esteves 
Goncalves

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

O1; O2

«Há conversas sobre...» Realização de 7 workshops com as famílias de alunos do Agrupamento, 
com peridiocidade mensal, dinamizados em torno de temáticas da esfera 
da parentalidade, visando contribuir para a capacitação dos pais e  
facilitar o seu envolvimento na aprendizagem escolar dos 
filhos/educandos.

Susana Alves Ferreira; Maria de 
Fatima de Jesus Almeida; Alberto 
Carlos da Costa Ribeiro Neves

Encarregados de 
educação/Comunidade

O4

O Tampinhas - Recolha de tampas de plástico com vista à aquisição de materiais para 
uma pessoa com deficiência;
(ou apoio para terapias a meninos carenciados, caso haja necessidade).

- Desenvolver o espírito de solidariedade, partilha e altruísmo.

Zulmira Rosa Silva Ferreira Santos Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
3.º; Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º)

O2; O3; O6

Clube de Jogos 
Matemáticos

Prática de jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e 
de memorização, contribuindo de forma articulada para o 
desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento 
pessoal e social. Os jogos de equipa podem ainda favorecer o trabalho 
cooperativo.

Objetivos:
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.
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.

Rui Correia de Matos Alunos (7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 
11.º; 12.º)

O1; O6

Dias Especiais Realização de atividades relacionadas com as efemérides.
Identificar datas comemorativas assinaladas no calendário civil;
Valorizar o património cultural;

Maria Fátima Almeida Pinto; 
Margarida dos Santos Ferreira e 
Silva; Luis Arnaldo Almeida Pinho; 
Laura Almeida Pais; Elisabete 
Jesus Pereira Correia; Elisabete de 
Oliveira Silveira Pires; Albano de 
Carvalho Figueiredo

Docentes; Alunos 50 € O1; O2; O3

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

A Árvore da Filosofia Ao longo do Ano os alunos de Filosofia irão criando uma árvore com 
frases, teorias , questões do quotidiano vistas pelo olhar critico da análise 
filosófica.

Ana Isabel Cardoso Figueiredo Sol; 
Maria do Carmo dos Santos 
Escabeche

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (11.º A; 11.º B; 10.º A; 
10.º B CT; 10.º B LH)

O1; O2; O3; O5; O6

Ira ao teatro Assistir a peças de teatro integradas no estudo do texto dramático e nos 
projetos de leitura dos alunos dos vários níveis de ensino.

Ana Paula de Loureiro Gomes 
Osorio Santos; Ana Paula 
Fernandes Silva; Celia de Melo 
Dias; Elisabete Maria Ferreira 
Gueidao; Maria Elizabeth de 
Oliveira Cancelas

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

Tempo para ler e pensar! Leitura e exploração de livros, jornais, revistas e/ ou outros materiais de 
leitura na biblioteca escolar em articulação com docentes de diferentes 
áreas curriculares, com periodicidade e tempo estipulados

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

100 € O1; O2; O3; O6

Leitura orientada em sala 
de aula e/ou na BE

Realização de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com 
livros que os motivem e estimulem a prática regular e continuada da 
leitura e da escrita: uma hora por dia no primeiro ciclo do ensino básico e 
uma hora por semana no segundo ciclo do ensino básico.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 5.º)

100 € O1; O2

Vou levar-te comigo! Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na 
biblioteca escolar, em articulação com os docentes da turma e com 
recurso a estratégias motivadoras.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 11.º 
A; 11.º B; 10.º A; 10.º B CT; 
10.º B LH; 12.º A; 12.º B LH; 
12.º B CT; Todas as turmas 
do P3; Todas as turmas do 
2.º; 3.º B ; 3.º A; 1.º 4º A; 1.º 
B; Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

100 € O1; O2

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Parlamento dos Jovens- 
secundário

Tema: Saúde Mental nos Jovens - Que desafios? Que respostas?
1ª fase - Na Escola
-Debate do tema proposto anualmente. Pode ser realizado apenas 
internamente ou com convidados - entidades locais, especialistas, etc. A 
escola pode também organizar um debate especial, convidando um/a 
deputado/a da Assembleia da República; 
-Processo eleitoral, onde se inclui a formação de listas candidatas à 
eleição de deputados/as;
-Eleição de deputados/as às Sessões Escolares para aprovação de um 
Projeto de Recomendação da Escola e eleição dos respetivos 
representantes nas sessões, a nível distrital ou regional.
2ª fase - No distrito 
-Sessões distritais/regionais, onde se reúnem os/as deputados/as que 
representam as escolas de cada distrito, ou região autónoma, para 
aprovar as recomendações a submeter à Sessão Nacional do 
Parlamento dos/as Jovens e eleger os/as deputados/as que os/as irão 
representar nesta sessão.
3ª fase - Na Assembleia da República
-Sessão Nacional do Parlamento dos/as Jovens onde se reúnem os/as 
deputados/as que representam os/as eleitos/as em cada distrito ou 
região autónoma, onde se aprova, após debate em comissões e plenário, 
a recomendação final sobre o tema.

Objetivos:
-Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e 
política;
-Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato 
parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão 
do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses;
-Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões 
e pelas regras de formação das decisões;
-Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
-Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
-Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das 
ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria;
-Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.

Judite Almeida Assis Alunos (10.º; 11.º; 12.º) O1; O3

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Escola a Ler A ação «Escola a ler», da responsabilidade da Rede de Bibliotecas 
Escolares, do Plano Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral de 
Educação, resulta da agregação de todas as propostas respeitantes à 
ação Escola a ler, integrada no Plano Escola + 21|23.
Visa trabalhar a leitura de forma sistemática, estruturada e diversificada e 
constituir uma rede colaborativa de trabalho e partilha, no âmbito desta 
medida.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 3.º; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 2.º; 
Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

100 € O1

Projeto Pessoal de Leitura Desenvolvimento de projetos individuais de leitura que explicitem 
objetivos de leitura e impliquem o contacto com temas comuns em obras, 
em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas 
em contrato de leitura com o(a) professor(a)).

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
8.º; Todas as turmas do 9.º; 
Todas as turmas do 11.º; 
Todas as turmas do 10.º; 
Todas as turmas do 12.º; 
Todas as turmas do 7.º)

100 € O2

Livr``a mão Leitura silenciosa de um livro que o aluno traz sempre consigo.
A atividade e respetiva seleção de livros é organizada pela biblioteca e 
desenvolve-se de forma articulada com o professor titular de turma/ 
professor de português/ diretor de turma, podendo aderir qualquer 
docente do conselho de turma.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 11.º 
A; 11.º B; 10.º A; 10.º B CT; 
10.º B LH; Todas as turmas 
do 7.º; Todas as turmas do 
5.º; 12.º)

100 € O1; O2

Clube de Jardinagem. Realização de atividades, em contexto escolar, para desenvolver o gosto 
e competências práticas relacionadas com a agricultura e jardinagem, 
com os seguintes objetivos:
- Fomentar o gosto pela agricultura e jardinagem;
- Desenvolver atividades agrícolas na estufa, na horta e nos restantes 
espaços escolares;
- Conhecer e utilizar o calendário agrícola anual;
- Reconhecer as sementes e aplicar as técnicas de sementeiras;
- Identificar as características e a utilidade na alimentação de alguns 
vegetais e de plantas aromáticas;
- Estimular uma alimentação saudável;
- Cuidar do meio ambiente, preservando a natureza e os recursos que 
ela nos oferece.

Albano de Carvalho Figueiredo Alunos (4665 - ALEXANDRE 
RODRIGUES (6.ºA); 4432 - 
LEONARDO DUARTE 
MARTINS (7.ºB))

30 € O1; O2; O6

Sessões formativas de 
Marketing Pessoal

Dinamização de 2 sessões, no âmbito do emprego e da formação, em 
que se prevê enquadrar o prosseguimento de estudos/formação como 
estratégia de empregabilidade; dar a conhecer estratégias de procura 
ativa de emprego e técnicas de seleção de candidatos a emprego e a 
melhorar os documentos de apresentação de competências e 
qualificações.
Globalmente, a atividade visa envolver os jovens do ensino profissional 
em atividades de planeamento da sua inserção no mundo do trabalho.

Maria de Fatima de Jesus Almeida Alunos (12.º C -CP; 12.º C-
Elet)

O5

Ao longo do ano
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos Dinamizador Público-alvo

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola)

Objetivos PE

Concurso Nacional de 
Leitura

Atividade de promoção da leitura que envolve a escola, depois os 
Municípios da CIM e finalmente ocorre um fase nacional, na modalidade 
de concurso.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (Todas as turmas do 
6.º; Todas as turmas do 8.º; 
Todas as turmas do 9.º; 11.º 
A; 11.º B; Todas as turmas 
do 3.º; 10.º A; 10.º B CT; 10.º 
B LH; 12.º A; 12.º B LH; 12.º 
B CT; Todas as turmas do 
4.º; Todas as turmas do 7.º; 
Todas as turmas do 5.º)

200 € O1; O2; O3

Campeonato Internacional 
SuprTmatik - Cálculo 
Mental

Realização de sessões de treino.
Participação nas Competições Internacionais: on-line

ETAPA 1:  Inscrições e treinos livres (até 31 de janeiro de 2023)
ETAPA 2 Seleção de finalistas (até 31 de março de 2023)
ETAPA 3: Grande Final (entre 1 e 19 de maio de 2023)

Objetivos:
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.

Rui Correia de Matos; Maria 
Conceição Silva Saraiva; Joao 
Manuel Cabral Figueiredo; Isabel 
Maria Rodrigues Figueiredo Santos 
Cunha; Claudia Costa de 
Albuquerque Pinto; Amilcar Jorge 
Redondo Branco

Alunos (7.º; 8.º; 9.º) O1; O6

Exposições temáticas Ao longo do ano letivo, serão colocados os trabalhos que forem sendo 
produzidos.

Sara Esteves Mexia Graca S 
Correia Castro; PAULO JORGE 
MARQUES NEVES; Maria 
Eduarda DAmil Sales Fernandes; 
Marcia Frias Lopes Figueiredo

Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 6.º; Todas as 
turmas do 5.º)

O1; O2; O3

Comemoração de 
efemérides

Relembrar e comemorar datas marcantes na história nacional e 
universal.

Cláudia Isabel Alves Marques Pinto 
Cardoso

Alunos (P3; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º; 10.º; 11.º; 
12.º)

100 € O6

Ao longo do ano
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Categoria / Modalidade N.º atividades %

Exposição/Mostra 5 4,81

Conferência/Palestra/Debate 3 2,88

Formação de pessoal docente 0 0

Formação de pessoal não docente 1 0,96

Projeto/clube interno 14 13,46

Projeto em parceria com entidade externa 11 10,58

Dia/Semana da escola/agrupamento 2 1,92

Visita de estudo 18 17,31

Concurso 8 7,69

Avaliação interna 0 0

Eco-escolas 0 0

Projeto de educação para a saúde (PES) 10 9,62

Atividade desportiva 7 6,73

Convívio/Comemoração 20 19,23

Outro 5 4,81

Total 104 100,00

Visão global do PAA
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Objetivo do Projeto Educativo N.º atividades %

Desenvolver nos alunos capacidades/competências que integrem o saber fazer e o saber ser . 104 35,62
Capacitar para o desenvolvimento de projetos pessoais ou em grupo, estabelecendo diferentes tipos de 
relações: culturais, estéticas, históricas, éticas e afetivas. 66 22,60

Implementar uma cultura de respeito pelo outro e pela sua diferença. 55 18,84
Incentivar e capacitar os pais/EE, promovendo uma parentalidade positiva e fomentando o seu envolvimento na 
escola e na vida escolar dos seus educandos. 16 5,48

Preparar e apoiar a inserção dos alunos no prosseguimento de estudos e/ou no mercado de trabalho. 8 2,74
Preparar cidadãos aptos para equacionar e viver no mundo globalizado valorizando o respeito pela pessoa e 
pelo ambiente com vista à construção de um futuro sustentável. 43 14,73

Total 292 100,01
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Estrutura/Área N.º atividades %

Biblioteca Escolar 16 12,60

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 12 9,45

Departamento de Expressões 7 5,51

Departamento de Línguas 17 13,39

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 12 9,45

Departamento do 1º Ciclo 23 18,11

Departamento do Ensino Especial 8 6,30

Departamento do Pré-escolar 14 11,02

Desporto Escolar 9 7,09

Projetos 3 2,36

SPO 6 4,72

Total 127 100,00
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Ano de escolaridade N.º atividades %

P3 22 5,16

1.º 33 7,75

2.º 32 7,51

3.º 43 10,09

4.º 42 9,86

5.º 34 7,98

6.º 33 7,75

7.º 34 7,98

8.º 32 7,51

9.º 32 7,51

10.º 27 6,34

11.º 30 7,04

12.º 32 7,51

Total 426 99,99
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Distribuição ao longo do tempo
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