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INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades é um documento orientador no quadro da organização do
Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, apresentando-se como um referencial de
divulgação das dinâmicas desenvolvidas no meio escolar e para a comunidade educativa.
Tem como principal objetivo identificar e organizar os diferentes projetos e ações que
dão corpo e significado ao esforço educativo das escolas que integram o Agrupamento, no
sentido de promover o sucesso educativo dos alunos e o reforço da escola enquanto
organização, tendo como princípio orientador as prioridades inscritas no Projeto Educativo.
Enquanto instrumento de gestão e documento diferenciado, o Plano Anual de
Atividades obedece a uma lógica de integração e articulação, tendo em vista a coerência, a
eficácia e a qualidade do serviço educativo. Neste sentido, o objetivo principal que presidiu à
elaboração deste documento foi a promoção de atividades interciclos e entre as diferentes
escolas do Agrupamento, numa lógica de proximidade entre a escola e a comunidade.
A operacionalização das atividades constantes do Plano Anual de Atividades visa o
equilíbrio entre a dimensão dos conhecimentos/capacidades e a formação da dimensão
humana dos alunos, tendo por base os pressupostos presentes no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, assentes nos valores da liberdade, responsabilidade, integridade,
cidadania, excelência, reflexão e inovação, respeitando o caráter inclusivo e multifacetado da
Escola.
A diversidade de estratégias delineadas materializa a ideia de que o papel da Escola
não se esgota dentro da sala de aula e de que a aprendizagem, nas suas diversas vertentes,
pode e deve ocorrer sob as mais variadas formas e em diferentes contextos, perspetivando a
função meritocrática e democratizadora da educação, com vista à formação de cidadãos
capazes, interventivos e socialmente responsáveis.
Nestes pressupostos, são objetivos do Plano Anual de Atividades:
▪

Interligar os diferentes agentes e ações educativas;

▪

Partilhar saberes e experiências;

▪

Diversificar métodos, processos e recursos;

▪

Garantir a integral formação dos alunos no respeito pelos valores da Escola;
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▪

Promover a equidade e a democracia no acesso pleno e efetivo a todos os contextos
educativos;

▪

Proporcionar uma adequada integração dos alunos na vida escolar;

▪

Fomentar a inter-relação entre os conhecimentos, capacidades e atitudes;

▪

Promover a educação para a cidadania;

▪

Afirmar a Escola como veículo de promoção cultural nas vertentes científica, artística
e desportiva;

▪

Reforçar a relação escola/família e o acompanhamento familiar dos alunos;

▪

Abrir o Agrupamento à comunidade e à participação dos diferentes intervenientes
educativos;

▪

Promover a formação integral do aluno.
Nesta perspetiva, o Plano Anual de Atividades reforça o desafio anual à escola e à

comunidade educativa para uma participação empenhada e crítica, de forma a responder aos
desafios e às exigências atuais, concretizando, não só a vontade de melhorar a prestação do
Agrupamento, mas também de encontrar novas abordagens, tendo como objetivo central a
prestação de um serviço educativo de elevada qualidade, respeitando os princípios do rigor e
da exigência, numa cultura de trabalho, responsabilidade e tolerância, que forme cidadãos
capazes de pensar crítica e autonomamente, conscientes de si próprios e do mundo que os
rodeia, n’Uma Escola com vida e para a vida! .
Importa salientar que o presente Plano foi elaborado tendo em consideração a atual
contingência (Pandemia de COVID-19), pelo que algumas das atividades previstas poderão vir
a sofrer alterações, em conformidade com a evolução da situação pandémica.
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1. CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO

As escolas que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão
distribuem-se pelas freguesias da seguinte forma:

PAÇOS de
BRANDÃO

ST.ª MARIA de
LAMAS

JI da Portela
JI/EB da Igreja
EB da Póvoa
EB2/3 de Paços de
Brandão

EB Lamas 1
JI/EB Lamas 3

RIO MEÃO

S. PAIO de
OLEIROS

JI/EB de St.º
António
JI/EB do Outeiro

JI da Quebrada
JI da Lapa
EB da Igreja

2. RECURSOS HUMANOS
2.1.

DOCENTES

No presente ano letivo, a escola dispõe de 135 professores e educadores distribuídos
pelos níveis, funções e serviços evidenciados na tabela que se segue.

TIPO DE VÍNCULO
Q Quadro

Contratados

Pré-Escolar

14

5

1.º Ciclo

28

1

2.º e 3.º Ciclos

71

6

Educação Especial

2

---

Bibliotecárias

2

---

Apoio Educativo 1.º
ciclo

6

---

AEC

---

---

Total

123

12

NÍVEL DE ENSINO
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2.2.

NÃO DOCENTES

No que diz respeito ao pessoal não docente, o Agrupamento dispõe de 46 elementos
com as características enunciadas na tabela que se segue.

TIPO DE VÍNCULO
CATEGORIA

Quadro

Assistente Técnico

Contratados
Tempo inteiro

Tempo parcial

9

---

---

Assistente
Operacional

35

---

---

Psicóloga

1

--

1

Total

45

1

3. ALUNOS
No ano letivo 2021/2022, encontram-se inscritos no Agrupamento 1366 alunos,
distribuídos pelos diferentes níveis de escolaridade, de acordo com a tabela seguintes:

PRÉESCOLAR

1.º CICLO

2.º CICLO

3.º CICLO

CEF

TOTAL

ALUNOS

238

461

272

376

19

1366

TURMAS

12

26

12

19

1

70
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4. PRIORIDADES DO PROJETO EDUCATIVO

1. Desenvolvimento de um processo de ensino e de aprendizagem assente na
competência e no rigor científico, pedagógico e didático;
2. Melhoria da qualidade das aprendizagens e do sucesso académico dos alunos;
3. Promoção de experiências que favoreçam a maturidade cívica e sócio – afetiva, criando
no aluno atitudes positivas no relacionamento interpessoal, quer no plano dos seus
vínculos de família, quer no da intervenção consciente e responsável na realidade
circundante;
4. Desenvolvimento de uma cultura de educação para a cidadania, arte, saúde e
ambiente em todas as suas vertentes, formando cidadãos autónomos, socialmente
ativos e responsáveis;
5. Promoção de uma escola dinâmica, aberta à comunidade, onde prevaleça o diálogo e
a partilha de conhecimentos, valores e atitudes;
6. Promoção e inovação ao nível das diferentes literacias, nas áreas das ciências, dos
media, da leitura e das artes, perspetivando o perfil dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória.
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

PRÉ-ESCOLAR

Reunião de Pais/Encarregados
de Educação

Receção aos alunos

Projeto
“O Planeta de hoje é o futuro de
amanhã”

Dia Mundial da Música

Apresentar aos Encarregados de Educação o
pessoal docente e discente
Informar sobre os documentos do
Agrupamento
Informar sobre o funcionamento do J.I.
Recolher sugestões sobre atividades a incluir no
PAA

Toda a comunidade
educativa

Promover a integração dos alunos

Alunos
AO
Pais
Comunidade

Despertar as crianças para o mundo que a
rodeia (terra, água, ar, luz) e para a
consciência ecológica
Sensibilizar para os problemas do ambiente
Educar para o consumo sustentável
Conhecer e identificar outras formas de
expressão
Identificar sons da natureza e de diferentes
instrumentos
Promover a cultura geral
Fomentar o gosto pela música

Alunos do pré-escolar

Alunos do pré-escolar

Dia Mundial do animal

Identificar atitudes e comportamentos que
protejam os animais
Despertar o respeito pela biodiversidade

Alunos do pré-escolar

Dia Nacional da água

Tomar consciência da importância da água para
a vida do Planeta
Sensibilizar para a não poluição da água

Alunos do pré-escolar

Educadores
Assistentes operacionais
Professores
Associação de Pais
Autarquia
Educadores
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Educadores
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Comunidade
Educadores
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Comunidade
Educadores
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Comunidade
Educadores
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

Início do ano e
sempre que
necessário

Sem custos

setembro

Sem custos

Ao longo do ano

Sem custos

outubro

Sem custos

outubro

Sem custos

outubro

Sem custos
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Atividades

Dia Mundial da Alimentação

Halloween

Dia de S. Martinho

Festa de Natal

Objetivos
Incentivar para a preservação e conservação da
água
Incentivar a criação de hábitos de alimentação
saudável
Promover o exercício físico
Participar em atividades desenvolvidas na
escola
Explorar materiais com os órgãos dos sentidos
Conhecer, identificar e reviver tradições
Manipular e explorar diferentes materiais e
utilizá-los
Interiorizar valores: tolerância, partilha,
amizade e solidariedade
Promover a cultura geral
Manter e reviver tradições
Interiorizar valores: tolerância, partilha,
amizade e solidariedade
Promover a cultura geral
Promover a literacia científica nas crianças

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Comunidade

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

outubro

Ao encargo da
associação de
Pais

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

outubro

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

novembro

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

dezembro

Dia de Reis

Incentivar o gosto pela cultura popular

Alunos do pré-escolar

Festa das Fogaceiras

Promover valores tradicionais da região
Dar a conhecer a lenda e viver a tradição da
Festa

Alunos do pré-escolar

Carnaval

Desenvolver a capacidade criativa, de
imaginação e o sentido estético
Promover e dinamizar tradições

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação
Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

janeiro

Sem custos

janeiro

Sem custos

fevereiro/março

Sem custos
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Atividades

Páscoa

Festa da árvore e da primavera

Dia Mundial da Água

Dia da Família

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial do Ambiente
e
Dia Mundial dos Oceanos

Objetivos

Conhecer as tradições ligadas à quadra festiva
Proteger e melhorar a qualidade de vida
Descrever o que observa e encontrar
explicações para fenómenos da Natureza
Explorar as potencialidades dos materiais
recicláveis
Contribuir para a formação da consciência
científica e ambiental
Conhecer e identificar espécies autóctones e a
biodiversidade na floresta e a sua importância
na nossa vida
Compreender a importância da água como
recurso essencial à existência de vida no
planeta
Identificar as fases do ciclo da água e os
estados físicos da água na Natureza
Identificar e nomear locais onde existe água.
Participar em ações que visem a preservação da
água
Reconhecer os laços de pertença social e
afetivo
Conhecer os elementos da família e estabelecer
relações entre o presente e o passado
Despertar as crianças para os seus direitos e
deveres
Promover atividades lúdicas
Reconhecer a importância dos oceanos para as
espécies marinhas
Conhecer e aplicar comportamentos corretos
de prevenção do ambiente;
Conhecer e aplicar a política dos 3 Rs

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

março/abril

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais
Pais/ Encarregados de
educação

março

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais

março

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais

maio

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais

1 junho

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Educadoras
Assistentes operacionais

junho

Sem custos
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Atividades

Atividades finais de Ano
Festa final de Ano

Objetivos
Saber separar os materiais para reciclar,
respeitando os ecopontos
Sensibilizar para tomada de atitudes ecológicas
Proporcionar às crianças a vivência de novas
experiências
Reconhecer a importância da estrutura familiar

Destinatários

Alunos do pré-escolar

Articulação entre ciclos e
departamentos

Promover a transversalidade das aprendizagens
Promover a articulação

Alunos do pré-escolar,
1º, 2º e 3º ciclos

Atividades da componente não
letiva

Proporcionar às crianças situações de
aprendizagem e de ocupação diversificadas
Expressão Motora, expressão Plástica, Música e
Xadrez

Alunos do pré-escolar

Projetos a desenvolver pela
Autarquia

Proporcionar às crianças a vivência de novas
experiências

Alunos do pré-escolar

Projeto PNL
(Articulação com a Biblioteca)

Incentivar o gosto pela leitura
Desenvolver o projeto “Está na hora dos livros”

Alunos do pré-escolar

Projeto Literacia Emergente:
“Crescer do Ler e Ser”

Desenvolvimento da consciência fonológica, da
fluência verbal e da nomeação rápida.
Trabalhar as Emoções
Promover a transversalidade e a articulação das
aprendizagens entre as três Áreas e Domínios

Projeto Estratégia de Educação para
a Cidadania Escola (EECE)

Intervenientes /
Responsáveis

Educadoras
Assistentes operacionais
Comunidade
Educadoras; professores 1º,
2º e 3ºciclos
Assistentes operacionais
Educadoras
Monitoras
Técnicos
Educadoras
Assistentes operacionais
Monitoras CREM
Educadoras
Assistentes operacionais
Professora bibliotecária

Calendarização

Orçamento

junho

Ao encargo
da associação de
Pais

A definir em cada
período

Sem custos

Ao longo do Ano

Sem custos

Ao longo do ano

Sem custos

Ao longo do ano

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Psicóloga
Educadoras

Ao longo do ano

Sem custos

Alunos do pré-escolar

Comunidade

Ao longo do ano

Sem custos

1º Período
De 15 a 20 de
setembro

Sem custos

1º Período
setembro

Custos suportados
pela APEE

1.º CICLO
Receção aos alunos e Encarregados
de Educação
Oferta
Decoração
Entrega de panfleto aos
Encarregados de Educação

Receber e integrar os alunos na escola
Sensibilizar os alunos e Encarregados de Educação para as atividades a desenvolver ao longo do
ano letivo
Dar a conhecer os documentos do agrupamento

Alunos do 1º ciclo
Encarregados de
Educação
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas
EB da Póvoa

AO
Encarregados de Educação
Alunos
APEE

Sem custos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Início do Outono
Painel coletivo

EB da Igreja - S. P.
Oleiros
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Decorações

EB de Outeiro

Cerimónia padrinhos/afilhados

Dia Mundial do Sonho
Nuvens gigantes
Dia Mundial da Música e Dia
Mundial do Sorriso
Pequeno concerto da "Associação
cultura em cordas"
Música ambiente nos intervalos
Decorar os espaços com sorrisos e
notas musicais
Visualização de vídeos

Promover a criatividade das crianças
Sensibilizar os alunos para concretizarem os
seus sonhos

Promover a Música como uma forma de arte
Divulgar a diversidade musical
Desenvolver a motivação para a música
Valorizar a arte como forma de conhecimento.
Despertar para o gosto eclético musical
Sensibilizar para os ideais da UNESCO, como a
paz e amizade entre as pessoas, a evolução das
culturas e a troca de experiências
Promover o gosto pela música
Desenvolver a capacidade de sorrir

Mostra de instrumentos, com o
apoio da professora da AMPB

Dia Mundial do Animal

Conhecer os direitos dos animais
Sensibilizar para a adoção de animais (cães)
Relembrar e celebrar a existência dos animais
de estimação nas nossas vidas
Sensibilizar os alunos e demais população para
a necessidade de proteger os animais e para a
importância da preservação de todas as espécies
Celebrar a vida animal em todas as suas vertentes

EB Nº 3 Sta. Mª de
Lamas (Articulação
com o Pré-Escolar)
EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas
EB Stº. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Póvoa
EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas (Articulação
com o Pré-Escolar)

Intervenientes /
Responsáveis

Docentes
AO

Docentes
AO

Docentes
AO
Alunos
APEE

Calendarização

Orçamento

1º Período
outubro

Sem custos

1º Período
22 e 23 de
setembro

Sem custos

1º Período
27 de setembro

Sem custos

1º Período
1 de outubro

Sem custos

EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB da Igreja - S. P.
Oleiros

EB da Igreja - Paços de
Brandão

Docentes
AO
Alunos
Docentes
AO
Alunos/EE
Sr. Henrique Miguel
(Associação Verde Certo)

1º Período
4 a 8 de outubro
Sem custos
1º Período
4 de outubro
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Atividades

Objetivos

Angariação de alimentos e outros
bens para animais;
Contacto com cães da G.N.R.
Exposição com fotos dos animais
de estimação
Recolha de alimentos e bens para a
associação “Patinhas sem Lar
Painel com fotos dos alunos com o
seu animal de estimação
Angariação de ração/ outros bens
essenciais
Dia Mundial da Alimentação
(articulação com o PESES)

Esclarecer os alunos sobre a importância dos
cães treinados pela G.N.R.
Promover o contacto com animais
Recolher alimentos

Confecionar pão
Criação de um livro digital, com
receitas saudáveis
Visualização de vídeos e canções
divulgado no blogue das Bibliotecas
Escolares do AE

Sensibilizar os alunos para o benefício de uma
alimentação saudável
Estimular a criação de hábitos alimentares saudáveis
Conhecer várias dietas alimentares.
Estimular os alunos a conhecer o valor nutricional dos alimentos.

Construção de coroas de frutos
Construção de frutos em material
diversificado Aprendizagem de
canção
Visionamento de PowerPoint
Festa de Halloween Dia de
Halloween/Dia das Bruxas

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

EB da Póvoa
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Docentes
AO
Alunos
APEE

1º Período
4 a 8 de outubro

EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas

Confeção de sandes saudáveis
Preparação de sande saudável
Construção de uma roda dos
alimentos real

Destinatários

Todos os alunos do 1.º
ciclo
EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas
EB Nº 3 Sta. Mª de
Lamas (Articulação
com o Pré-Escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB da Póvoa
EB de Igreja - Paços de
Brandão
EB de Igreja - S. P.
Oleiros

Sem custos

APEE
Docentes
AO
APEE
Alunos

Semana de 15 a 22
de outubro
(ao longo do ano)

Sem custos

EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
Desenvolver a capacidade criativa e de imaginação
Incentivar o sentido estético

EB do Outeiro
(Articulação com o
pré-escolar)

Docentes
AO
APEE

1º Período

APEE
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Atividades
Distribuição de guloseimas “Doçura
e travessura”
Decoração da escola Canções e
pintura de desenhos alusivos ao
tema
Construção de fantasmas pelos Enc.
de Educação para expor no recreio
Oferta de doçuras
Decoração da escola
Pesquisa sobre estas tradições

Objetivos
Conhecer tradições
Partilhar conhecimento
Compreender o significado destas efemérides,
através de atividades que desenvolvam o senso
crítico, linguagem oral, em especial, a criatividade.
Promover nos alunos o festejo desta data com
roupas alusivas à data.

Destinatários

Alunos

Pintura de desenhos alusivos ao dia
e visualização de vídeos
Celebração do S. Martinho
Magusto
Realização de trabalhos diversos
Entoação de canções
Construção de recipiente para
castanhas
Degustação de castanhas
Realização de trabalhos diversos

EB da Igreja - Paços de
Brandão
Todos os alunos do 1º
ciclo

Participar nas atividades
promovidas pela Junta de Freguesia
ou fazer uma fogueira simbólica
Realização de trabalhos diversos

Orçamento

Semana de 25 a 29
de outubro

EB Póvoa
EB Sto. António

Realização da fogueira e
degustação de castanhas

Calendarização

EB Nº 3 Sta. Mª de
Lamas (Articulação
com o Pré-Escolar)

Decoração da escola

Distribuição de castanhas

Intervenientes /
Responsáveis

Sem custos

EB do Outeiro
(Articulação com o
pré-escolar)
Reviver tradições e histórias
Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições populares
Dar a conhecer a história de S. Martinho de
forma diferente
Promover a confraternização

APEE
EB Póvoa
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas
EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB da Igreja - Paços de
Brandão

Docentes
AO
APEE
Alunos

1º Período
11 e 12 de
novembro

Sem custos
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Atividades

Dia Mundial do Origami
Construção de origamis

À descoberta do teu Brasão

Dia Internacional do Trava-Línguas
(Articulação entre ciclos:
Português)
Recolha de trava-línguas
Realização de desafios
Partilha de evidências
“A Terra Treme”
Exercício público de cidadania no
âmbito do risco sísmico
Simulacro de incêndio

Dia da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança
Celebração do Dia Nacional do
Pijama
Audição de um conto

Objetivos

Praticar a arte do origami
Promover a aquisição de conhecimentos sobre
a história local desenvolvendo o gosto e o
interesse pelo local onde habitam
Fomentar o sentido de preservação da
memória cultural
Promover a literatura popular
Desenvolver nos alunos a capacidade criativa
Superar desafios
Melhorar a articulação de palavras
Ajudar a destravar a língua, contribuindo para
uma melhor capacidade de comunicação
Verificar em tempo real a capacidade de
resposta da comunidade escolar
Testar o plano de emergência perante uma
possível ocorrência
Praticar os procedimentos de evacuação em
segurança
Sensibilizar os alunos para as questões de
segurança, em caso de sismo
Sensibilizar para a importância da solidariedade
e da amizade
Reconhecer a importância do sono
Sensibilizar para o direito de uma criança
crescer em família
Promover a solidariedade e a amizade

Dia Mundial da Ciência
Visita da astronauta Ana Pires

Promover o gosto pela ciência

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

Calendarização

Orçamento

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Docentes
AO
APEE
Alunos

1º Período
11 de novembro

APEE

Alunos do 3º ano da EB
de Igreja - S. P. de
Oleiros

Docentes
Associação Local

1º Período
novembro

Sem custos

1º Período
12 de novembro

Sem custos

Docentes
AO

A definir

Sem custos

Docentes
AO
Alunos
APEEP

1º Período
19 de novembro

Sem custos

1º Período
24 de novembro

APEE

Docentes
AO
Alunos
Todos os alunos do 1º
ciclo

EB da Póvoa
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas
EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Docentes
AO
Associação de Pais
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades
Projeto "Um Conto Por Cais... Na
Rota de Magalhães"

Comemoração do Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência
(Articulação com a Educação
Especial)

Objetivos
Motivar os alunos para a história narrada
Desenvolver a criatividade e a imaginação dos
alunos
Motivar os alunos para o para o conhecimento
do outro e de si próprio
Sensibilizar para o respeito pelas diferenças
Refletir sobre o tema
Promover o espírito de entreajuda

Espetáculo de Natal

EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Todos os alunos do 1º
Ciclo

Calendarização

Orçamento

Docentes
AO
Alunos
Docentes
Equipa da Educação Especial
AO

1º Período
25 de novembro

Sem custos

1º Período
dezembro

Sem custos

1º Período
dezembro

APEE

Todos os alunos do 1º
Ciclo

Comemoração do Natal:
Enfeite da rotunda, avenida ou
arraial da freguesia
Visita do Pai Natal
Filme
Trabalhos diversos
Decoração da árvore de Natal e
presépio
Decoração de espaços comuns
Espetáculo em local, data e hora a
definir
Atividade natalícia a definir
Almoço tradicional de Natal
Decoração de espaços comuns
Almoço de Natal
Receção ao Pai Natal
Decoração da Escola
Realização trabalhos diversos
Distribuição de lembrança de Natal
aos alunos
Espetáculo em local a definir

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

EB de Igreja - S. P. de
Oleiros

Preservar a tradição natalícia envolvendo os
alunos num ambiente propício ao seu desenvolvimento pessoal e social
Interpretar canções
Proporcionar momentos de convívio e diversão
num ambiente fora do habitual
Promover o espírito natalício de acordo com as
normas vigentes
Promover novas experiências
Desenvolver nos alunos a capacidade criativa
Identificar o Natal como a festa da família

EB da Igreja - Paços de
Brandão

EB do Outeiro
(Articulação com o
pré-escolar)

Docentes
AO
APEE
Juntas de Freguesia

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

EB da Póvoa

EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Decoração dos espaços escolares
Receção ao Pai Natal

Comemoração do Dia de Reis
Cantar as Janeiras pelas ruas da
freguesia
Visualização de vídeos, entoação de
canções e Canção e realização de
trabalhos diversos
Realização de trabalhos diversos
Entoação de canções e realização
de trabalhos diversos
Confeção de bolo-rei
Comemoração das Fogaceiras
História das Fogaças.
Visualização de filmes Degustação
da fogaça
Decoração dos espaços escolares
Visita, à escola pela Confraria
Fogaça da Feira

Visualização de filmes e realização
de trabalhos
Degustação da fogaça
Semana dos afetos

Audição da história “O que é o
Amor?”

Compreender a importância das tradições da
comunidade
Incentivar o gosto pela cultura popular nas
suas diferentes manifestações
Promover novas experiências
Confraternizar

Destinatários
EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar) e
EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas
EB de Outeiro

Intervenientes /
Responsáveis

Docentes
AO
APEE
Alunos

Calendarização

Orçamento

2º Período
6 e 7 de janeiro
Sem custos

EB da Igreja – Paços de
Brandão
EB da Póvoa

Conhecer as tradições e património oral do
concelho;
Promover a leitura e a literacia
Reviver a lenda e o facto histórico relacionado
com o feriado
Conhecer as tradições e património oral do
concelho pela Confraria Fogaça da Feira

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

Todos os alunos 1º
ciclo
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)

EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
Todos os alunos do 1º
Ciclo
EB1 da Póvoa

Docentes
AO
Câmara Municipal
Alunos
APEE
Docentes/AO
Câmara Municipal
Alunos
APEE
Confraria Fogaça da Feira
Docentes AO
Câmara Municipal
APEE
Docentes
AO
Alunos
Docentes

Sem custos

APEE

Sem custos

2º Período
14 a 19 de
fevereiro

Sem custos
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Atividades
Visualização do vídeo “Discurso de
Ódio”

Dia de São Valentim
Elaboração de um cartão

Objetivos
Identificar a importância das relações afetivas
nos diferentes contextos de vida (família, escola, amigos, sociedade)
Combater o racismo e a discriminação na sua
expressão online, como discurso de ódio, e
proporcionar as competências necessárias para
reconhecer e agir contra este tipo de violação
dos Direitos Humanos
Estreitar laços de amizade pelo convívio e
partilha

Carnaval
“Brincadeiras de Carnaval”
Decoração da escola
Desfile
Desfile

Desfile nas ruas próximas da escola

Calendarização

Orçamento

AO
Alunos
APEE

EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
Todos os alunos do 1º
Ciclo
EB da Igreja - Paços de
Brandão

Docentes
AO
Alunos

2º Período
14 a18 de
fevereiro

Sem custos

EB da Póvoa

Incentivar a criatividade pessoal
Promover o convívio entre os vários elementos
da comunidade educativa/instituições locais

Festejos na escola
Pesquisa (3º/4º anos) “O Carnaval
através dos tempos”
Confeção de máscaras e decoração
dos espaços escolares
“Brincadeiras de Carnaval”
Desfile pelas ruas de Rio Meão
Dia Mundial da Proteção Civil:
Contacto com agentes e cães da
G.N.R.

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas
EB da Igreja - S.P. de
Oleiros

Docentes
AO
Alunos
GNR

2º Período
21 a 25 de
fevereiro

Sem custos

Junta de Freguesia
APEE

EB do Outeiro
(Articulação com o
pré-escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
Sensibilizar a comunidade escolar, para as
questões da proteção civil, em especial para a
prevenção, autoproteção e para a importância

EB da Póvoa

APEE
Docentes
AO
Alunos

2º Período
1 de março

APEE
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Atividades

Comemoração do Dia Internacional
da Matemática / Dia do Pi /
Articulação com Departamento de
Matemática
Comemoração Dia Internacional
das Florestas, do Dia da Árvore e
do Dia Mundial da Poesia
(articulação entre ciclos)
Valorização dos espaços verdes da
escola: fazer jardinagem e plantar
trepadeiras no recinto escolar
Visualização de filmes sobre a vida
de poetas
Declamar poesias
Elaboração de um cartaz Leitura de
poesia (BE)
Manutenção dos espaços verdes
Decoração de estrutura metálica
em forma de árvore
Construção de sementeiras
Elaboração de saquinhos com
sementes e poemas
Tertúlia de poesia
Manutenção dos espaços verdes.

Objetivos
da alteração de comportamentos por forma a
evitar situações de perigo e de dificuldades de
socorro.
Reconhecer a importância dos Cães de Busca e
Salvamento.
Reconhecer que a Matemática está em toda a
parte
Promover o intercâmbio de trabalhos e
experiências

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

Calendarização

Orçamento

GNR
APEE

Todos os alunos do 1.º
Ciclo

Docentes
AO

2º Período
14 de março

Sem custo

Todos os alunos do 1º
Ciclo

Sensibilizar para a preservação do meio ambiente
Contribuir para a formação da consciência ambiental
Contribuir para o embelezamento do espaço
escolar
Alargar diferentes domínios do conhecimento
Incentivar a leitura, a escrita e o ensino da poesia promovendo um diálogo cultural com a
dança, as artes dramáticas e a pintura.
Incentivar para a leitura e criação de poemas

Todos os alunos do 1º
Ciclo

EB da Póvoa
EB da Igreja - Paços de
Brandão

Docentes
AO
APEE
Alunos

2º Período
18 a 21 de março

Sem custo

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas
EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o PréEscolar)

APEE
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Atividades
Intercâmbio intergeracional
Festa da Flor
Confeção de flores

Objetivos

Promover do convívio entre gerações.
Partilha de saberes.

Conhecer as tradições ligadas à quadra festiva
Estreitar laços de amizade pelo convívio e partilha
Perceber as diferenças de significado e formas
de comemorar uma mesma data, instigando a
curiosidade
Conhecer diversas formas de confeção de
doces da época

Caça aos ovos

Construção de embalagem para
amêndoas
Confeção de bolachas
Dia Mundial da Terra
Apresentação de uma obra

Visita de Estudo à Estação Litoral
da Aguda

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas
Todos alunos do 1º
Ciclo
EB de Igreja – Paços de
Brandão
EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Encerramento do 2º Período/
Comemoração da Páscoa
Construção de trabalhos
Caça aos ovos
Confeção de bolinhos de coco
Elaboração de trabalhos
Confeção de regueifa ou pão-de-ló
Coroas de Páscoa
Pintura de ovos
Caça aos ovos
Confeção de bolinhos de coco

Destinatários

Cuidar e preservar os recursos naturais
Reconhecer a importância do planeta
Consolidar as aprendizagens e sensibilizar para
a tomada de consciência ecológica em termos
de proteção dos ecossistemas do litoral
Promover novas experiências
Alargar diferentes domínios do conhecimento
Proporcionar momentos ludopedagógicos

EB Póvoa
EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Nº 3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Intervenientes /
Responsáveis
Docentes
AO
Familiares
Associação Bem-estar

2º Período
25 de março

Orçamento

APEE
Sem custos

APEE
Docentes
AO
Alunos
APEE
Junta de Freguesia

2º Período
4 a 6 de abril

Sem custos

EB de Igreja - S. P.
Oleiros

Docentes
AO
APEE
AMO

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Docentes

EB Sto. António
(Articulação com o PréEscolar)

Calendarização

Final do 2.º
período

APEE

3º Período
Sem custos
22 de abril
Docentes /AO
Alunos
APEE

3º Período
abril

APEE
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Atividades

Mês da Prevenção dos MausTratos da Infância e da Juventude
Realização de diversos trabalhos
Panfleto
Realização de diversos trabalhos

Largada de pombos
Construção de laços e corações

Objetivos

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da família no desenvolvimento harmoniosa da criança
Sensibilizar e alertar a comunidade para a
problemática dos maus tratos na infância e
juventude

Destinatários

EB da Póvoa e EB de
Igreja – Paços de
Brandão
EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Nº3 Sta. Mª de
Lamas
(Articulação com o PréEscolar)

Dia Internacional do Bombeiro
Visita de bombeiros Mostra de
primeiros socorros
Dia Mundial da Língua Portuguesa
(Articulação entre ciclos Português)
Visualização de um vídeo
Ilustração de palavras preferidas
Exploração de regionalismos e
sotaques

Reconhecer as finalidades da instituição
Aprender como agir na prestação de pequenos
socorros

Dia Internacional da Família

Transmitir às crianças a importância da família
EB Nº 1 Sta. Mª de
Participar em diferentes atividades que
Lamas
enriqueçam e reforcem as experiências vividas
pelos alunos
EB da Póvoa
Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância da família no desenvolvimento
harmoniosa da criança
EB da Igreja – Paços de
Promover a dimensão humana pela interação e
Brandão
convívio com a família
Reforçar a mensagem de união, amor, respeito
EB Nº 3 Sta. Mª de
e compreensão necessárias para o bom
Lamas
relacionamento de todos os elementos que
(Articulação com o Précompõem a família
Escolar)

Convívio familiar/ Jogos
Placard com trabalhos manuais de
cada família.
Árvore genealógica da família
Visita da comunidade educativa a
uma exposição de trabalhos na
escola.
Jogos tradicionais com a família
Lembrança para a família

Reconhecer o papel e importância da língua
portuguesa no mundo

EB Nº1 Sta. Mª de
Lamas

Todos alunos do 1º
Ciclo

Intervenientes /
Responsáveis
Docentes
AO
Famílias
Alunos
APEE

Calendarização

3º Período
abril

Orçamento

Sem custos

Docentes
AO
APEE
Docentes
AO
Bombeiros Voluntários
Docentes
Alunos
AO

Docentes
AO
APEE
Alunos/Família

3º Período
4 de maio

3º Período
5 de maio

3º Período
9 a 15 de maio

APEE

Sem custos

APEE
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Atividades

Construção de um jogo de tabuleiro

Objetivos
Promover a interação entre os alunos e as suas
famílias
Proporcionar momentos ludo pedagógicos.

Construção da “Família”
Exposição dos trabalhos
Jornal «Oleirinhos»

Semana da Saúde
Palestra dirigida aos alunos
dinamizada pela Farmácia Sto.
António" Rio Meão
Dia Mundial da Criança
Atividades lúdicas e desportivas.
Ida à praia
Peddy paper
Espetáculo “Som do Algodão”
Pintura de orientação livre de tshirt
Atividades livres no recreio
Teatro espetáculo na escola
Distribuição de gelados

Visita de estudo ao Sea life,
pavilhão da Água e Parque da
Cidade
Festejos na escola

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Orçamento

Sem custos

Promover e desenvolver o gosto pela leitura e
pela escrita
Dar a conhecer à comunidade as
atividades/projetos desenvolvidos pelos alunos

E.B. de Igreja - S. Paio
de Oleiros

Docentes
Bibliotecária
Docentes AEC
APEE

3º Período
maio

Sem custos

Sensibilizar os alunos para os cuidados do sol

EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Docentes
AO

3º Período
30 de maio a 3 de
junho

Sem custos

Todos os alunos 1º
ciclo
EB da Igreja - Paços de
Brandão
EB N.º1 Sta. Mª de
Lamas
Transmitir às crianças os seus direitos e deveres EB da Póvoa
Proporcionar momentos lúdicos- pedagógicos
Promover a dimensão humana pela interação e EB de Outeiro
(Articulação com o
convívio da comunidade educativa
Pré-Escolar)
Promover novas experiências
EB N.º3 Sta. Mª de
Alargar diferentes domínios do conhecimento
Lamas
Propiciar momentos relevantes da vida escolar
(Articulação com o PréUsufruir do contacto com a Natureza
Escolar)

Sem custos

Docentes
AO
APEE
Alunos

3º Período
1 de junho
APEE

EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
EB Igreja -S. P. Oleiros

Docentes
AO
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Junta de Freguesia
APEE
Biblioteca Pública
Dia Mundial do Ambiente
Visualização de um filme
Construção de uma coroa com
mensagens alusivas à proteção do
Planeta
Visita ao Museu do Papel
Atividades para os Finalistas de
4ºano:
Peça de Teatro
Entrega de diplomas
Jantar de finalistas
Festa de Finalistas

Visita do 4º ano à Escola EB 2/3 de
Paços de Brandão

Visita das crianças do jardim de
Infância à escola
Visitas de Estudo
4º ano: Estação Litoral da Aguda *
Outras a definir

Sensibilizar para a preservação do Ambiente
Contribuir para a formação da consciência ambiental
Valorizar os espaços verdes da escola
Despertar a consciência para a necessidade de
preservar o ambiente
Conhecer o património histórico e cultural
Proporcionar momentos de convívio e lazer
Promover a dimensão humana pela interação e
convívio da comunidade educativa
Comemorar o percurso escolar e entrega de diplomas
Criar memórias
Proporcionar momentos ludo pedagógicos
Receber e integrar os alunos na futura escola
Promover a dimensão humana pela interação e
convívio da comunidade educativa
Receber as crianças do Jardim de Infância
Dar a conhecer o espaço escolar e as suas
funcionalidades
Promover o convívio e a brincadeira
Visitar a Estação Litoral da Aguda e recolher o
lixo da praia*
Desenvolver o gosto pela descoberta,
assumindo uma atitude de permanente
pesquisa e experimentação
Conhecer e partilhar um espaço diferente do
seu contexto habitual

Todos os alunos do 1º
Ciclo
EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Docentes
AO
APEE

3º Período
3 de junho

Docentes
AO
APEE
Professores das AEC
Alunos
Pais dos alunos do 4º ano

3º Período
A definir

Todos os alunos do 4º
ano das EB

Docentes
AO
Alunos

3º Período
A definir

Sem custos

EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas

Docentes
AO
Alunos

3º Período
A definir

Sem custos

APEE

EB Nº 1 Sta. Mª de
Lamas
Alunos de 4ºano
EB Nº 3 Sta. Mª de
Lamas
EB da Póvoa

APEE

EB Sto. António

Alunos de 4.º ano
Restantes alunos da EB
Póvoa

Docentes
AO
Alunos
APEEP
Câmara Municipal

3º Período
definir

Comissão de
Finalistas
Pais do 4ºano
APEE

APEE/Pais e/ou pela
CM
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

Calendarização

Orçamento

Promover o respeito pelo meio ambiente
Promover momentos de convívio e lazer
Visita de Estudo à Kidzania

Passeio final ao Portugal dos
Pequenitos

Santos Populares - “Escola Aberta”

Encerramento do ano letivo
Piquenique
Marchas populares
Festa de final de ano ou entrega
dos diplomas numa cerimónia
restrita no campo de futebol
Torneio de Futebol Interescolas

GRIB -I MINI OLIMPÍADAS DE
BASQUETEBOL
(de acordo com as inscrições)

Oferecer às crianças momentos de lazer e de
aprendizagens
Desenvolver o gosto pela descoberta
Promover a dimensão humana pela interação e
convívio da comunidade educativa
Proporcionar momentos de aprendizagem
informal
Promover a dimensão humana pela interação e
convívio da comunidade educativa
Proporcionar momentos ludo pedagógicos
Promover a dimensão humana pela interação e
convívio da comunidade educativa
Proporcionar momentos de aprendizagem informal
Valorizar o trabalho dos intervenientes no processo ensino/aprendizagem
Promover a inter-relação entre pares e entre
pessoal docente e não docente
Desenvolver o gosto pela expressão dramática
e pelo teatro
Conhecer e partilhar um espaço diferente do
seu contexto habitual
Proporcionar momentos lúdicos
Promover a prática desportiva e a modalidade
do basquetebol
Promover a literacia desportiva junto dos mais
jovens e colaborar na formação contínua dos
professores, partilhando conhecimento
Motivar os alunos para o desporto em geral e o
Basquetebol em particular, com a apresentação
de um novo conceito competitivo

EB N.º1 Sta. Mª de
Lamas

Docentes
AO
APEE

EB de Outeiro
(Articulação com o
Pré-Escolar)

Docentes
AO
APEE

EB Sto. António
(Articulação com o
Pré-Escolar)
Todos os alunos do 1º
ciclo
EB da Póvoa
EB Nº3 Lamas
EB de Outeiro
(articulação com o PréEscolar)
EB de Outeiro

Todos os alunos das EB

Comunidade escolar

Docentes
AO
APEE
Alunos
Professores das AEC

APEE

3º Período
24 de junho

3º Período
24 a 30 de junho

3º Período
Dia a definir

APEE

Docentes
AO
Alunos

3º Período
A definir

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

APEE

APEE

Sem custos
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Aumentar o número de praticantes de
basquetebol no concelho
Aumentar o nível qualitativo da prática do
basquetebol no concelho
Fomentar e promover os princípios do
Olimpismo idealizados por Pierre de Coubertin
Dinamizar a comunicação e o estreitamento de
laços de convivência social entre a comunidade
escolar, o clube e a autarquia.
Projetos do Plano Educativo
Municipal – CREM (de acordo com
as inscrições / disponibilidade da
Câmara)
PESES - Saúde Oral

PRESSE
(Articulação com o PESES)
Regime da Fruta Escolar
(Articulação com o PESES)

Jogo do Semáforo/Articulação com
Departamento de Matemática
Canguru Matemático/Articulação
com Departamento de Matemática
Jornal de Matemática/ Articulação
com Departamento de Matemática
Desafios Matemáticos/ Articulação
com Departamento de Matemática
Sessões de Skype

Promover novas experiências
Alargar diferentes domínios do conhecimento

Todos os alunos do 1º
Ciclo

CREM
Docentes
AO
Alunos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Criar hábitos de higiene oral
Educar para uma vida sexual livre e
responsável, proporcionando escolhas
esclarecidas e baseadas nos afetos
Reconhecer que a saúde é um bem precioso
que todos devemos promover e preservar

Todos os alunos do 1º
ciclo

Docentes
AO
Alunos

Docentes
AO
Câmara Municipal
Alunos

Incentivar o gosto pelo consumo de fruta
Criar hábitos de alimentação saudável

3º e 4º anos
Incentivar o gosto pela matemática
Reconhecer que a Matemática está em toda a
parte
Promover o intercâmbio de trabalhos e
experiências

2º, 3º e 4º anos
Todos os alunos do 1º
ciclo

Docentes
AO
Alunos

Alunos do 1º ciclo
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Atividades
“Heróis da Fruta”
Projeto das Ciências
Experimentais/Jornadas das
Ciências

Objetivos

Destinatários

Incentivar o gosto pelo consumo de fruta
Criar hábitos de alimentação saudável
Desenvolver o gosto pela descoberta,
assumindo uma atitude de permanente
pesquisa e experimentação
Realizar experiências com vários objetos e
materiais
Descobrir as propriedades dos diferentes
materiais

Calendarização

Orçamento

EB Igreja PB

Docentes /AO
Alunos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

EB Igreja PB

Docentes
Investigadora do instituto I3S
(Dra. Maria Oliveira)

3º Período

APEE

EB da Igreja - S. P.
Oleiros
E.B. Nº 1 Sta. Mª de
Lamas

Atividades diversas em articulação
com a Junta de Freguesia

Desenvolver uma cultura de cooperação entre
a comunidade Educativa e agentes locais

Dress a Girl Around the World
Participação num projeto solidário
internacional.

Fomentar competências solidárias e
interculturais
Incentivar o espírito de entreajuda
Construir uma escola para a educação e a
cidadania
Favorecer o desenvolvimento da sensibilidade
intercultural

EB Póvoa

Fomentar o gosto pelas ciências experimentais
de uma forma lúdica, proporcionando
momentos de experimentação divertidos

Todos os alunos das EB

Desenvolver o gosto pela música

Todos os alunos do 4.º
ano

Projetos “Edufeira 5.0” (de acordo
com as inscrições/disponibilidade
da Câmara)
“A Música vai à escola”
(Parceria com a Academia de
Música de Paços de Brandão)

Intervenientes /
Responsáveis

Docentes
AO
Junta de Freguesia
APEE
Docentes
AO
Alunos
APEEP
Coordenadora do grupo de
Santa Maria da Feira – DAG
Portugal - Virgínia Familiar
Docentes
AO
Câmara Municipal
Docentes
AO
Prof. de Música

Juntas de Freguesia

Ao longo ano
letivo

Sem custos

Ao longo do ano,
semanalmente.

DEPARTAMENTO DE PORTUGUÊS
Comemoração de efemérides
(Natal, Dia da Poesia, encontro com
autores)

Desenvolver as competências da leitura e da
escrita
Estimular a imaginação e criatividade
Promover o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade

Transversal a todos os
níveis de ensino

Professores de Português
Biblioteca Escolar

Ao longo do ano
letivo

A definir
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Atividades

Apresentação da peça de teatro
"Um Conto Por Cais... Na Rota de
Magalhães"

Concurso de Trava-Línguas

Ida ao teatro

Concurso Nacional de Leitura

Concurso “Ler, Escrever e
Imaginar”

Objetivos
Despertar o gosto pelo teatro
Contactar com as convenções e as regras da
linguagem dramática e teatral
Diversificar metodologias de ensino/aprendizagem
Enriquecer o imaginário e o mundo da criança
Proporcionar momentos lúdicos e divertidos
Promover a interação oral
Desenvolver nos alunos o prazer de ler
Promover o desenvolvimento de competências
no domínio da leitura, bem como a descoberta
por parte das gerações mais novas de textos da
tradição oral
Desenvolver a autonomia
Consolidar aprendizagens no âmbito das
competências essenciais da disciplina
Contactar com as convenções e as regras da
linguagem dramática e teatral
Desenvolver a cidadania
Apresentar a leitura como forma de
entretenimento
Desenvolver a leitura como forma de promover
o uso correto da linguagem escrita em diferentes contextos
Despertar nos alunos o gosto pela leitura
Incentivar o envolvimento dos alunos em atividades que desenvolvam as várias competências do Português com enfoque para a leitura e
a compreensão escrita
Envolver os alunos que projetem a imagem da
escola para a comunidade.
Promover o gosto pela disciplina
Incentivar a leitura
Desenvolver a oralidade
Promover o gosto pela grafia

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

1º Período
(26 de novembro)

Alunos do 5º ano

Orçamento

Sem custos

Professores de Português

Transversal a todos os
níveis de ensino

1º Período
(12 novembro)

Sem custos

2º Período

Sem custos

2º Período

Sem custos

Alunos do 2º e 3º ciclo
(7º e 9º ano)

Professores de Português
Biblioteca Escolar
Alunos do 2º e 3º ciclo

Alunos do 2º ciclo

Professores de Português
Biblioteca Escolar
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Atividades

Dia Internacional da Língua
Portuguesa

Objetivos

Destinatários

Estimular a curiosidade, a criatividade e a
imaginação
Enriquecer conhecimentos integrados em diversas rubricas programáticas
Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas
Celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas
Promover o multilinguismo e a diversidade cultural
Conhecer a história, a cultura e a utilização das
diferentes variantes da língua portuguesa
Estabelecer uma comunicação harmoniosa entre os povos
Promover a unidade na diversidade, a
compreensão internacional, a tolerância e o
diálogo

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Professores de Português
Biblioteca Escolar
Transversal a todos os
níveis de ensino

3º Período
2 a 6 de maio

Sem custos

1º Período
27, 28 e 29 de
setembro

Sem custos

1º Período
outubro / ao longo
do ano

Sem custos

1º Período
29 de outubro a 5
de novembro

Sem custos

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Dia Europeu das Línguas
(atividades a nível da sala de aula e
da Biblioteca)
MIBE (Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares):
Bookmark Exchange Project
Virtual Connection Around the
World Project – Sessões Skype

Elaboração de trabalhos alusivos
ao Halloween

Consolidar conhecimentos das línguas
Desenvolver a cidadania
Promover o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade
Desenvolver a criatividade e o espírito crítico
Promover o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade
Promover a autoestima e a autoconfiança
através da divulgação dos trabalhos produzidos
Promover a interação oral
Desenvolver a autonomia.
Consolidar aprendizagens
Desenvolver a criatividade e o espírito crítico
Promover a autoestima e a autoconfiança
através da divulgação dos trabalhos produzidos

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos

Alunos do 7º ano
Alunos de 8º e 9º anos

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos

Biblioteca escolar
Professores de Inglês
Professores de Francês

Biblioteca Escolar
Professores de Inglês
Professores de Francês

Professores de Inglês do 1º e
2º ciclos
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Atividades

Objetivos

(atividades de sala de aula
exposição de estendal com T-Shirts
decoradas)

Conhecer aspetos da cultura inglesa e
contribuir para o enriquecimento cultural do
aluno

Christmas / Noël
(atividades lúdicas, exposição de
postais)
Participação na Festa de Natal
(articulação com o Clube de
Música e o Clube de Expressões)

eTwinning

St. Valentine’s Day
(troca de mensagens intraturmas)
(Love Story - shared writing)
(Decoração de Colheres de Pau
com concurso intra e interturmas e
exposição das mais votadas na BE)

Easter
(Decoração de Ovos de Páscoa em
papel)

Semana das Línguas:
Spelling Bee / EppeleRat

Preservar a tradição Natalícia
Incentivar o envolvimento dos alunos em
atividades que desenvolvam o conhecimento
das Línguas Inglesa e Francesa
Incentivar o uso das Línguas Estrangeiras
através de atividades lúdicas
Promover o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade
Promover a consciência do modelo europeu de
sociedade multilingue e multicultural
Consolidar aprendizagens
Desenvolver o trabalho colaborativo e
interdisciplinar
Promover a produção escrita e a criatividade
Desenvolver a criatividade e o espírito crítico
Conhecer aspetos da cultura inglesa e
contribuir para o enriquecimento cultural do
aluno
Promover a autoestima e a autoconfiança
através da divulgação dos trabalhos produzidos
Consolidar aprendizagens
Desenvolver a criatividade e o espírito crítico
Promover a autoestima e a autoconfiança
através da divulgação dos trabalhos produzidos
Conhecer aspetos da cultura inglesa e
contribuir para o enriquecimento cultural do
aluno
Incentivar a correção ortográfica e aquisição de
vocabulário nas línguas estrangeiras

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos

Professores de Inglês
Professores de Francês

Atividades de final
de período

Sem custos

Alunos do 3º ciclo

Professores de Inglês
Biblioteca Escolar

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos do 1º ciclo
Alunos do 2º ciclo
Alunos do 9º ano

Professores de Inglês
Biblioteca Escolar

2º Período
3 a 14 de fevereiro

Alunos do 2º ciclo

Professores de Inglês

2º Período
20 de março a 5
de abril

Sem custos

Alunos dos 4º ano, 2º
e 3º ciclos

Professores de Inglês
Professores de Francês
Biblioteca Escolar

Semana da Leitura

Sem custos

Sem custos
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Atividades

Projeto Gamelet
(projeto piloto em articulação com
a Universidade do Minho)

Dia Mundial do Ambiente
(em articulação com o
Subdepartamento de Ciências,
atividades de sala de aula)

Objetivos
Consolidar aprendizagens
Incentivar a leitura
Incentivar a correção linguística e a fluência
oral
Potenciar o desenvolvimento de capacidades
digitais
Consolidar aprendizagens
Desenvolver a consciência ambiental
Desenvolver a cidadania
Promover o trabalho colaborativo e a
interdisciplinaridade

Destinatários

Alunos do 5º ano

Intervenientes /
Responsáveis

Professora Luísa Jesus

Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Orçamento

Sem custos

3º Período
Alunos do 3º ciclo

Professores de Inglês

Sem custos
22 de abril

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Festa de Natal: Concurso de
Presépios

Semana da Solidariedade

XVIII Encontro dos alunos de EMRC

Concurso/Exposição “Rosa dos
Ventos”

Desenvolver os conteúdos: Natal,
Solidariedade, Família
Viver o Espírito de Natal
Abrir a Escola à comunidade
Envolver a família nas atividades da Escola
Desenvolver o valor da Solidariedade
Abrir a Escola à comunidade
Dinamizar um projeto com as freguesias onde
residem os nossos alunos (Comissões de S.
Vicente de Paulo)
Desenvolver o sentido de responsabilidade e a
capacidade de autoavaliação
Favorecer o convívio e a amizade
Promover o gosto pela disciplina
Incentivar o estudo da disciplina
Estimular a curiosidade, a criatividade e o
interesse pelos assuntos lecionados na
disciplina
Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas

Professores de EMRC
Museu do Papel

1º Período

Professores EMRC

2º Período

Alunos do 8º e 9º anos

Professores EMRC

3º Período

Alunos do 7ºano

Professoras de Geografia

2º Período

Alunos do 2º e 3º
ciclos
Comunidade escolar
do Agrupamento.
Famílias mais
carenciadas das
freguesias dos alunos

Sem custos

Sem custos

A definir

Sem custos
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Atividades

Realização de debates, através da
simulação de papéis

O olhar do Geógrafo
sobre a realidade local usando a
ferramenta digital “Padlet”

Dramatizações

Ação de formação do Banco de
Portugal na escola sobre literacia
financeira

Comemoração do dia da Europa

Objetivos
Estimular a curiosidade e interesse pelos
assuntos lecionados na disciplina
Confrontar o aluno com situações próximas da
realidade
Enriquecer conhecimentos integrados em
diversas rubricas programáticas
Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de
argumentação
Promover o gosto pela disciplina
Estimular a curiosidade e interesse pelos
assuntos lecionados na disciplina
Confrontar o aluno com situações próximas da
realidade
Desenvolver capacidades de pesquisa e
comunicação de informação
Promover o gosto pela disciplina
Estimular a curiosidade e interesse pelos
assuntos lecionados na disciplina
Enriquecer conhecimentos integrados em
diversas rubricas programáticas
Desenvolver a criatividade e a imaginação
Promover o gosto pela disciplina
Incentivar o estudo da disciplina
Estimular a curiosidade e interesse pelos
assuntos lecionados na disciplina
Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas
Promover o gosto pela disciplina
Incentivar o estudo da disciplina
Estimular a curiosidade, a criatividade e o
interesse pelos assuntos lecionados na
disciplina
Consolidar os conhecimentos adquiridos nas
aulas.

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Alunos do 8º e 9º anos

Professoras de Geografia

Alunos do 3º ciclo

Professoras de Geografia

Alunos do 8º e 9º anos

Professoras de Geografia

Calendarização

Orçamento

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos do 9º ano

Professoras de Geografia

2º Período

Sem custos

Alunos do 7º ano

Professoras de Geografia

3º Período

Sem custos

29

Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Visita de estudo a Conímbriga

Concurso SuperTmatik Quiz de
História

Recolha e exposição de Objetos
com História das famílias dos
alunos

Comemoração do feriado
municipal – Festa das Fogaceiras

Comemoração do Dia Internacional
em Memória das Vítimas do
Holocausto

Objetivos
Consolidar e complementar as aprendizagens
da sala de aula de uma forma informal e
interativa
Estabelecer relação entre o saber teórico e a
realidade
Promover o respeito pelo Património HistóricoCultural
Fomentar o interesse pela aprendizagem
Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação de competências e conhecimentos
Reforçar a componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem
Despertar o interesse dos alunos para a História
e a sua importância na formação dos cidadãos
Descobrir de quem é o objeto e explicar a sua
importância na história da sua família
Observar o avanço tecnológico que os objetos
sofreram ao longo do tempo
Observar como o objeto foi feito e sua evolução
para os dias atuais
Conhecer o património da sua terra
Conhecer e identificar-se com as tradições da
sua terra
Compreender a importância da conservação e
preservação do património cultural
Compreender o significado do Holocausto
Homenagear a memória de milhões de judeus e
de outros mortos pelo regime nazi
Refletir sobre as causas e consequências do
Holocausto
Consciencializar os alunos, através de trabalhos
de pesquisa, para a importância da defesa dos
direitos humanos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Professores de História

Final do 2º
Período/ início do
3º

A definir

Professores do
subdepartamento

2º Período

A definir

Professores do
subdepartamento

2º e 3º Períodos

Sem custos

Alunos do 7º ano

Professores do
subdepartamento

2º Período
17 a 21 de janeiro

Sem custos

Alunos do 9º ano

Professores de História

2º Período
27 de janeiro

Sem custos

Alunos do 7º ano

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Alunos do 2º e 3º
ciclos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Condenar todas as manifestações de
intolerância ou violência baseadas na origem
étnica, religiosa, política ou outra
Comemoração de datas históricas
importantes
Momento de partilha de leituras
relacionados as datas a comemorar:
5 de outubro
1 de dezembro
25 de abril

Sensibilizar os alunos para a importância da
memória e da identidade nacional
Enriquecer conhecimentos sobre a História de
Portugal ao longo dos tempos

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Alunos e professores

5 de outubro
1 de dezembro
25 de abril

Sem custos

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Make-a-Wish

Jovem Autarca

Sensibilizar os mais jovens para a inclusão e
igualdade de oportunidades
Promover a solidariedade
Promover o trabalho colaborativo
Educar para a cidadania, estimulando o gosto
pela participação cívica e política
Estimular a participação ativa dos jovens nas
decisões políticas do seu concelho
Valorizar as opiniões dos jovens, as suas ideias
e perspetivas para o futuro

Todos os alunos

Professores de Cidadania e
Desenvolvimento, TIC, EMRC
e EV

1º Período

1 € por aluno

Alunos do 3º ciclo

Professores de Cidadania e
Desenvolvimento e TIC

1º Período

Sem custos
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Atividades

Semana: “Crescer Sem Violência”

Orçamento Participativo

Objetivos

Sensibilizar os alunos para o problema da
Violência
Ser capaz de identificar e aprender a resolver as
situações problemáticas
Promover atitudes e comportamentos de
tolerância e respeito face a outras pessoas e
perante a diversidade
Criar ambientes estáveis favoráveis ao
desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem em todos os ciclos e Escolas do
Agrupamentos
Identificar e reduzir os ambientes geradores de
risco de violência

Promover um momento de envolvimento
coletivo, aglutinador que marque o
encerramento das atividades: “Crescer sem
Violência em Movimento”
Estimular a participação democrática dos
estudantes, valorizando as suas opiniões e a
sua capacidade argumentativa, de reflexão e de
mobilização coletiva, assim como o
conhecimento prático de alguns mecanismos
básicos da vida democrática
Combater o défice de confiança e o
afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Todos os ciclos e anos
de escolaridade do
Agrupamento

Pré-escolar
1.º Ciclo
Cidadania e
Desenvolvimento/TIC
PRESSE
PESES
Biblioteca Escolar
Departamentos disciplinares a
definir
Subdepartamento de E.F.
Clube de Expressões/Teatro
Escola Segura
EMRC
Clube Espaço para Falar

Alunos do 8º ano

GNR – Escola Segura

Alunos do 9º ano

Clube de Expressões

CEF

GNR – Escola Segura

Alunos do 5º/6º ano e
1º Ciclo EB 1 Póvoa

Equipa Cinotécnica da GNR

Todos os alunos

AFA
Equipa de arbitragem

Todos os alunos

Todos

2º Período
28 de janeiro

Sem Custos

Alunos do 3º Ciclo

Coordenador do Orçamento
Participativo da Escola

2º Período

A definir

2º Período
(de 24 a 28 de
janeiro)

2º Período
25 de janeiro
2º Período
26 de janeiro

2º Período
27 de janeiro

A definir

Sem Custos
Sem Custos
Sem Custos
Sem Custos
Sem Custos

32

Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Campanha Pirilampo Mágico 2022

Objetivos

Destinatários

jovens, relativamente às instituições
democráticas
Reforçar a gestão democrática das escolas,
estimulando a participação dos estudantes.
Incentivar à solidariedade
Contribuir para a não discriminação;
Promover a inclusão
Colaborar com instituições de solidariedade
social
Incentivar ao voluntariado

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Professores de Cidadania e
Desenvolvimento e TIC

1º Período
(aquando da
campanha
nacional)

Todos os ciclos

Docentes de todos os ciclos

2º Período
14 de março

A definir

Todos os ciclos

Docentes de todos os ciclos

Ao longo do ano

A definir

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Docentes de Matemática
(atividade de articulação com
Ciências, História, Inglês,
Físico – Química).

A definir

A definir

Toda a comunidade
escolar

A definir
(fotocópias)

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Dia da Matemática

Jornal “Notícias Problemáticas”

Campeonato escolar supertmatik
cálculo mental

Proporcionar experiências diversificadas e
desafiantes que permitam aos alunos concluir
que a matemática está presente no mundo que
os rodeia e nas situações do seu quotidiano
Promover o gosto pela disciplina
Estimular a curiosidade e interesse pelos
assuntos lecionados na disciplina
Complementar os conhecimentos adquiridos
Fomentar o interesse pela aprendizagem
Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação de competências e conhecimentos
Reforçar a componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem
Promover o convívio entre alunos, professores
e restante comunidade escolar

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
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Atividades
Comemoração Dia Mundial da
Alimentação
Parceria PESES
SEMANA DA CIÊNCIA
Comemoração do Dia nacional da
Cultura Científica

SEMANA DA CIÊNCIA
Feira dos minerais

SEMANA DA CIÊNCIA
Suporte Básico de vida SBV
Parceria PESES
Ida ao Planetário ao Porto

Participação nas Olimpíadas de
Química Júnior da Universidade de
Aveiro
Laboratório Aberto

SEMANA DO AMBIENTE
Visita de estudo – Passadiços de
Esmoriz

Objetivos
Incentivar a implementação de hábitos de
alimentação saudável
Consolidar as aprendizagens realizadas nas
aulas de Ciências Naturais
Promover o interesse pelas Ciências
Facilitar a associação da Ciência a situações da
vida real
Melhorar a cultura científica dos alunos
Integrar saberes no âmbito das Ciências
Dar a conhecer a diversidade das rochas,
minerais e fósseis.
Consolidar as aprendizagens realizadas nas
aulas de Ciências Naturais
Aprender técnicas básicas de suporte da vida.
Ajudar à tomada de decisões acertadas.
Informar e consciencializar sobre métodos
sobre suporte básico de vida
Desenvolver nos alunos o gosto pela
astronomia
Consolidar as aprendizagens realizadas nas
aulas de Físico-Química.
Promover o interesse pelo estudo da Química
Valorizar os conhecimentos de Física e de
Química dos alunos participantes
Promover o interesse pelas Ciências
Facilitar a associação da Ciência a situações da
vida real
Melhorar a cultura científica dos alunos
Promover uma consciência ambiental e
ecológica
Promover os conhecimentos sobre biologia e
ecologia
Promover o contacto com a natureza
Consciencializar para a importância da
preservação das espécies

Destinatários

Todos os alunos

Todos os alunos

Alunos do 5º e 7º anos

Intervenientes /
Responsáveis
Professores de CN, Equipa
PESES e Clube de Ciências
Professores de Físico
Química, Ciências Naturais e
Clube das Ciências, em
colaboração com a Biblioteca

Calendarização

Orçamento

1º Período
De 12 a 15 de
outubro

sem custos

1º Período
De 22 a 26 de
novembro

Sem custos

Professores de CN

sem custos
1º Período
25 e 26 de
novembro

Alunos do 9º ano
Alunos CEF

Enfermeiros da UCC de Sta.
Maria da Feira
Docentes de ciências naturais
e Equipa PESES

Alunos do 7º ano

Professores de FQ

1º Período
19 de janeiro

A definir

Alguns alunos do 8º e
9º anos

Professores de Físico
Química

2º Período

A definir

Toda a comunidade
escolar

Professores de CN, de FQ e
Clube das Ciências.

Final do 2º
período

A definir

Alunos do 8º ano e do
Clube das Ciências

Professores de CN
Clube de Ciências

3º Período
De 30 de maio a 9
de junho

A definir

A definir
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Atividades
SEMANA DO AMBIENTE
Comemoração Dia Mundial do
ambiente
SEMANA DO AMBIENTE
Roteiro de biodiversidade da
escola

Vinda à escola da Fábrica da
Ciência Viva

Concurso SuperTmatik

Objetivos
Desenvolver nos alunos o gosto pela proteção e
preservação do ambiente
Consolidar as aprendizagens realizadas nas
aulas de Ciências Naturais
Promover uma consciência ambiental e
ecológica
Promover o contacto com a natureza
Consolidar as aprendizagens realizadas nas
aulas de Ciências Naturais
Promover o interesse pelas Ciências
Facilitar a associação da Ciência a situações da
vida real
Melhorar a cultura científica dos alunos
Fomentar o interesse pela aprendizagem
Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação de competências e
conhecimentos
Reforçar a componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Alunos do 5º e do 8º
anos

Clube de Ciências
Professores de CN

3º Período
De 30 de maio a 9
de junho

Sem custos

Alunos do 5º e 6º anos

Professores de CN

3º Período

A defiir

Alunos do 9º ano

Professores de FQ

3º Período

A definir

Alunos do 3º ciclo

Professores de FQ e de CN

2º Período

Sem custos

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO MUSICAL
Celebração do Dia Europeu do
Desporto na Escola

Corta-Mato Escolar

Basquetebol 3x3 Escolas Turmas e
Interturmas

Promover a oferta desportiva da escola como
incentivo à aquisição de hábitos de vida ativa e
saudável
Promover o desenvolvimento das capacidades
motoras básicas em função das atividades
programadas tendo em conta a aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo das aulas.
Apuramento para a representação do
agrupamento
Sensibilizar os alunos para a prática desportiva,
promovendo o convívio saudável entre os
mesmos

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Professores de EF

1º Período
23 e 24 setembro

Sem custos

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Professores de EF

1º Período
24 de novembro

A definir
(alimentação)

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Professores de EF

1º Período

A definir
(transporte e
alimentação)
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Atividades

Torneios interturmas

Mega Atleta Turmas e Interturmas

Celebração do Dia Mundial da
Dança
Articulação Clube de Expressões

Atividades lúdico-desportivas para
o 4º ano

Objetivos
Promover o gosto pela prática desportiva de
forma regular, numa perspetiva pessoal e
interpessoal promotora da saúde e da qualidade
de vida
Apuramento para a representação do
agrupamento
Promover a prática desportiva e sensibilizar os
alunos para a prática regular de atividades
físicas
Sensibilizar os alunos para a prática desportiva,
promovendo o convívio saudável entre os
mesmos
Proporcionar a realização de diferentes provas
de Atletismo
Promover o gosto pela prática desportiva de
forma regular, numa perspetiva pessoal e
interpessoal promotora da saúde e da qualidade
de vida
Seleção dos alunos a participar no mega atleta
CLDE
Apuramento para a representação do
agrupamento
Promover a dança como linguagem universal,
promotora de ideais como a liberdade de
expressão e a igualdade de direitos
Incentivar a aquisição de hábitos de vida ativa e
saudável, promovendo a prática desportiva e
sensibilizando os alunos para a prática regular
do exercício físico
Dar a conhecer a escola sede
Promover o convívio entre os alunos do
Agrupamento
Promover a articulação entre ciclos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Turmas: 1º
período
Interturmas:
17 de dezembro

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Professores de EF

1º e 2º Períodos:
17 de dezembro
5 de abril

Professores de EF

Turmas: 1º
Período
Interturmas: 18 de
janeiro

Professores de EF
Clube de Expressões
Alunos 2º e 3.º ciclos

3º Período
29 de abril

Sem custos

Sem custos

Sem custos

A definir
Alunos do 4º ano

Professores de EF

3º Período
4 e 11 de maio

(transporte e
alimentação)
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Atividades

Comemoração do Dia Mundial da
Música

Comemoração do Natal

Comemoração do Dia Mundial do
Compositor

Comemoração do Dia Mundial da
Voz

Objetivos
Envolver os alunos num ambiente propício ao
seu desenvolvimento pessoal e social
Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes tipos de expressão e comunicação
Integrar os alunos em atividades musicais e
artísticas
Desenvolver a prática vocal
Fomentar o conhecimento de diferentes
repertórios musicais
Envolver os alunos num ambiente propício ao
seu desenvolvimento pessoal e social
Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes tipos de expressão e comunicação
Contribuir para a humanização da Escola
Promover o espírito de cooperação e entreajuda
Viver o espírito de Natal
Integrar os alunos em atividades musicais e
artísticas
Desenvolver a prática vocal
Fomentar o conhecimento de diferentes
repertórios musicais
Envolver os alunos num ambiente propício ao
seu desenvolvimento pessoal e social
Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes tipos de expressão e comunicação
Integrar os alunos em atividades musicais e
artísticas
Fomentar o conhecimento de diferentes
repertórios musicais
Envolver os alunos num ambiente propício ao
seu desenvolvimento pessoal e social
Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes tipos de expressão e comunicação
Integrar os alunos em atividades musicais e
artísticas

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Alunos de 2º e 3º ciclo

Alunos de 2º e 3º ciclo
Professores de EM

Alunos de 2º e 3º ciclo

Alunos de 2º e 3º ciclo
Professores de EM

1º período
dezembro
.

Alunos de 2º e 3º ciclo

Alunos de 2º e 3º ciclo
Professores de EM

2º período
10 a 15 de janeiro

Sem custos

Alunos de 2º e 3º ciclo

Alunos de 2º e 3º ciclo
Professores de EM

3º período
abril

Sem custos

1º período
27 de setembro a
1 de outubro

Sem custos

Sem custos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Desenvolver a prática vocal

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS, EDUCAÇÃO ESPECIAL E TECNOLOGIAS

Exposição de trabalhos dos alunos
(P: 1, 2, 3, 5)

Exposição de trabalhos sobre a
Época Natalícia;
(P: 1,2,3,5,6)

Comemoração do Carnaval
(P: 1,2,3,5,6)
Cooperação com outros departamentos
(P: 1,2,3,5,6)

Promover a imaginação, criatividade e
originalidade
Desenvolver o gosto pelo manuseamento e
aproveitamento de materiais (reciclagem)
Desenvolver o sentido estético
Contribuir para a criação de espaços escolares
mais agradáveis
Sensibilizar os alunos para a importância das
vivências colectivas e para a necessidade de
realização de um objetivo comum
Fomentar a interacção com a comunidade
escolar
Desenvolver a capacidade de trabalho,
investigação, criatividade, comunicação e
intervenção
Promover o desenvolvimento da imaginação,
da criatividade e da originalidade
Desenvolver aptidões técnicas e manuais
Sensibilizar os alunos para a importância das
vivências coletivas e para a necessidade de
realização de um objetivo comum/coletivo.
Fomentar a interacção com a comunidade
escolar
Possibilitar a integração de conteúdos
Passar de uma concepção fragmentária para
uma concepção unitária do conhecimento
Centrar o ensino-aprendizagem numa visão de

Alunos do
2º e 3º ciclos

Comunidade
escolar
Alunos do 2º e 3º
ciclos

Alunos do 2º ciclo

Alunos
2º e 3º ciclos

Subdepartamento
de Educação Visual
Subdepartamento
de Educação Tecnológica
Biblioteca

Subdepartamento
de Educação Visual
Subdepartamento
de Educação Tecnológica

Subdepartamento de
Educação Visual
Subdepartamento
de Educação Tecnológica

Subdepartamento de Educação Visual
Subdepartamento
de Educação Tecnológica

Ao longo do ano
letivo

1º Período

2º Período

Ao longo do ano
letivo

Material da disciplina

Material da disciplina

Material da disciplina

Material da disciplina
Material dos departamentos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

que a aprendizagem se faz ao longo de toda a
vida
Aprender, estudar, investigar com a
contribuição das diversas ciências

Comemoração do Dia Internacional
da pessoa com Deficiência
(P:2, 4, 5)

Atividade de dança em
colaboração com alunos da CERCI –
Lamas
(P: 2, 6)
Participar na Codeweek – Semana
Europeia da Programação
Ou
Participar na Hour Of Code

Comemorar o Dia da Internet Mais
Segura

Sensibilização para a importância de práticas
educativas promotoras da inclusão
Promover o respeito pelos valores humanos e
em especial da Pessoa com Deficiência
Envolvimento da comunidade educativa

Assinalar o dia mundial da dança
Proporcionar a interação da comunidade
escolar com a instituição CERCI - LAMAS
Privilegiar a comunicação através da expressão
corporal
Sensibilizar para os objetivos do evento Code
Week
Introdução à Programação em Scratch
Desenhar com programação
Programar Jogos Simples
Realizar a tarefa proposta no Site do evento
Concluir as tarefas para obter o respetivo
diploma de participação
Explorar outras atividades propostas no site
Reconhecer a importância da internet e dos
cuidados a ter no seu uso
Sensibilizar os alunos para os perigos da
Internet
Incentivar ao uso seguro da rede Internet
Realização de tarefas propostas no site da
seguranet

Alunos
Professores

Subdepartamento de
Educação Especial
(Articulação com o PréEscolar, 1º e 2º Ciclos,
Biblioteca Escolar, conteúdos
das disciplinas do
subdepartamento de
Educação Visual e
Tecnológica e Tecnologias de
Informação e Comunicação)

1º Período
dezembro

20€
(impressões/
fotocópias/
cartazes...)

Comunidade Educativa

Subdepartamento de
Educação Especial

3º Período
29 de abril

Certificado de
participação e lanche
para os alunos
participantes

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de
Informática

1º Período
Outubro

Sem custos

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de
Informática

1º Período
dezembro

Sem custos

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de
Informática

2º Período
fevereiro

Sem custos
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Atividades

Palestra sobre a Internet Segura

Objetivos

Destinatários

Reconhecer a importância da internet e dos
cuidados a ter no seu uso
Sensibilizar os alunos para os perigos da
Internet
Incentivar ao uso seguro da rede Internet.

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Professores de Informática

2º Período
fevereiro

Sem custos

Alunos do DE

Professores do DE
CLDE EDVouga

Escola: 1º Período
CLDE: a definir

A definir
(transporte e
alimentação)

Alunos do DE

Professores do DE
CLDE EDVouga

Ao longo do ano
letivo

A definir
(transporte e
alimentação)

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de EF e DE
CLDE EDVouga

A definir

A definir
(transporte)
(alimentação)

Alunos do 7º ano

CLUBES
CLUBE DO DESPORTO ESCOLAR
Formação de juízes árbitros
Quadros competitivos das
modalidades do DE - Futsal, Ténis
de Mesa e Xadrez 1
Torneios internos

1

Corta-Mato CLDE

1

Basquetebol 3x3 CLDE 1

Mega Atleta CLDE 1

Promover o conhecimento dos regulamentos
específicos e formas de atuação e estimular a
autonomia na tomada de decisões
Realizar torneios das modalidades do desporto
escolar com o objetivo de incentivar os alunos a
integrarem os respetivos núcleos
Promover a aquisição de atitudes autónomas,
civicamente responsáveis e democraticamente
intervenientes.
Promover o desenvolvimento das capacidades
motoras básicas em função das atividades
programadas tendo em conta a aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo das aulas
Representação do agrupamento
Sensibilizar os alunos para a prática desportiva,
promovendo o convívio saudável entre os
mesmos
Promover o gosto pela prática desportiva de
forma regular, numa perspetiva pessoal e
interpessoal promotora da saúde e da qualidade
de vida
Representação do agrupamento
Sensibilizar os alunos para a prática desportiva,
promovendo o convívio saudável entre os
mesmos

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de EF e DE

Alunos 2º e 3º ciclos

Professores de EF e DE

A definir

A definir

A definir
(transporte)
(transporte e
alimentação)

A definir
(transporte)
(transporte e
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Proporcionar a realização de diferentes provas de
Atletismo
Promover o gosto pela prática desportiva de
forma regular, numa perspetiva pessoal e
interpessoal promotora da saúde e da qualidade
de vida
Seleção dos alunos a participar no mega atleta
CLDE
Representação do agrupamento

Orçamento
alimentação)

CLUBE DE EXPRESSÕES
Apresentação de jogos livres em
interação de grupo
Exercícios de expressão corporal e
vocálica
Exercícios de coordenação de
formas (improvisação através de
jogos dramáticos)
Parceria com outros grupos
disciplinares
Participação em projetos da
comunidade educativa
Exposições e dinamização de dias
comemorativo

Promover o trabalho colaborativo entre as
equipas de professores (departamentos,
conselhos de turma, conselhos de docentes e
diferentes ciclos)
Aumentar a participação dos alunos em
atividades de enriquecimento curricular
Prevenir o abandono escolar
Aumentar o envolvimento dos encarregados de
educação
Melhorar o nível cívico/cultural dos alunos
Reforçar as relações interpessoais na
comunidade educativa

Alunos do 2º e 3º ciclo

Professora Alice Soares

Ao longo do ano
letivo

Alunos de 2º e 3º ciclo
Professores do Clube de
Música/EM

Ao longo do ano
letivo

CLUBE DE MÚSICA
Participação em
eventos/comemorações escolares
(Natal, dias temáticos, etc.)
Parceria com outros grupos
disciplinares

Envolver os alunos num ambiente propício ao
seu desenvolvimento pessoal e social
Proporcionar aos alunos o contacto com
diferentes tipos de expressão e comunicação
Integrar os alunos em atividades musicais e
artísticas
Desenvolver a prática vocal
Fomentar o conhecimento de diferentes
repertórios musicais

Alunos de 2º e 3º ciclo

Sem custos
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Atividades

Objetivos

Intervenientes /
Responsáveis

Destinatários

Calendarização

Orçamento

CLUBE DE MATEMÁTICA
Concurso “Canguru Matemático”
Participar em competições
nacionais associadas à disciplina
Participar em projetos da
comunidade educativa

Promover o gosto pela disciplina
Estimular a curiosidade e interesse pelos assuntos
lecionados na disciplina
Complementar os conhecimentos adquiridos

1º Período
outubro 2021
Alunos do Pré-Escolar,
1º, 2º e 3º ciclos

Professoras Ana Isabel
Bastos e Liliana Teixeira

Ao longo do ano
letivo
Ao longo do ano
letivo

A definir

CLUBE CIÊNCIA VIVA "PAÇOS NA CIÊNCIA"

Dia mundial da alimentação

Semana da ciência
Comemoração do Dia Nacional da
Cultura Científica

Comemoração do dia dos afetos

Laboratório aberto
Semana da saúde
Leituras ao ar livre (natureza)/
Técnicas de relaxamento

Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na interpretação dos fenómenos do dia a
dia
Promover uma consciência Ambiental e Ecológica
Promover estilos de vida saudáveis
Desenvolver o espírito crítico e criativo e a curiosidade dos alunos
Desenvolver atitudes de persistência, rigor,
gosto pela pesquisa, autonomia, cooperação e
respeito pelos outros
Fomentar as competências de literacia científica
Estimular nos alunos o interesse pelas Ciências
Naturais de forma a promover o sucesso escolar na disciplina
Dinamizar / colaborar na dinamização de atividades do agrupamento

Alunos da comunidade
escolar

Alunos do 1º ciclo

Alunos da comunidade
escolar

Toda a comunidade
escolar
Alunos do 9ºano
Alunos do CEF

Equipa PESES
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Educadoras e professores do
1º,2º e 3º ciclo
Professora bibliotecária
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Parceria com a Biblioteca
Escolar
Equipa Peses
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Professores 1ºciclo, EMRC,
Educadoras
Professora bibliotecária
GNR
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Professoras CN e FQ
Equipa Peses
Professora Sara Oliveira
Alunos do clube

1º Período
12 a 15 de
outubro

1º Período
De 22 a 26 de
novembro

Sem custos

2º Período
Semana de 14 de
fevereiro

Final do 2º
período
3º Período
De 30 de maio a 3
de junho
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Semana do ambiente
Visita de estudo - passadiços de
Esmoriz
Semana do ambiente
Comemoração do Dia Mundial do
Ambiente - Sessões de Educação
Ambiental
Atividades em articulação com os
conteúdos programáticos de
Ciências Naturais
Atividades lúdicas

Alunos do 8ºano
Alunos do Clube de
Ciências
Alunos do 5ºano e do
8ºano

Alunos do Clube

Intervenientes /
Responsáveis
Professores CN
Professora Bibliotecária
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Professoras CN
Professora Sara Oliveira
Alunos do Clube
Parceria com a Biblioteca
Escolar

Calendarização

2º Período
De 30 de maio a 9
de junho

Orçamento

A definir

2º Período
De 30 de maio a 9
de junho

Professora Sara Oliveira

Ao longo do ano
letivo

Professor Paulo Amorim

Ao longo do ano
letivo

A definir

ESPAÇO PARA FALAR
Acolher os alunos que
voluntariamente procurem este
“espaço”
Acompanhamento de alunos
indicados pelos conselhos de
turma

Criar um espaço aberto ao diálogo
Desenvolver o sentido cívico dos alunos
Prevenir e atenuar o insucesso e abandono
escolar
Colaborar com os conselhos de turma,
diretores de turma, psicóloga e professores da
educação especial

Todos os alunos

Sem custos
Alunos e encarregados
de educação

Professor paulo Amorim

Ao longo do ano
letivo

CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL
Projeto - A Terra Treme

Transmitir e exercitar as medidas de
autoproteção em caso de um evento sísmico

Docentes e Discentes
Assistentes
Operacionais

Delegado de Segurança
Docentes

1º Período
novembro

Sem custos

Simulacro Geral

Avaliar/Testar a operacionalidade do Plano de
Segurança Interno.

Comunidade Educativa

Delegado de Segurança
Docentes
Assistentes Operacionais

3º Período

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO)
Avaliação e acompanhamento de
alunos

Diagnosticar/avaliar dificuldades e sugerir
medidas a implementar

Psicólogas
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Atividades

Projeto de literacia emergente –
“Crescer do Ler”

Reuniões com Pais e Encarregados
de Educação
Reuniões com Técnicos de Serviços
exteriores à escola

Orientação Escolar e Profissional

Orientação Escolar e Profissional

“Eu sou Adolescente!”

Objetivos
Ajudar na diminuição/resolução de problemas e
dificuldades e contribuir para a melhoria do
bem estar psicológico
Promover competências do processo de
aprendizagem da leitura e da escrita
Prevenir e minimizar precocemente as
dificuldades inerentes ao processo de
aprendizagem
Promover o maior conhecimento dos alunos
Apoiar os pais na resolução de
dificuldades/problemas com os seus educandos
Articular com técnicos no sentido contribuir
para a diminuição/resolução de problemas e
dificuldades
Sensibilizar acerca da Orientação Escolar e
Profissional
Promover o conhecimento de si próprio
Desenvolver o conhecimento e exploração das
profissões
Desenvolver o conhecimento e exploração das
diversas ofertas educativas; Promover o
contacto com diversas entidades de formação
Articulação entre o conhecimento de si próprio
e exploração das profissões e das diversas
ofertas educativas
Auxiliar a tomada de decisão sobre as escolhas
adequadas ao prosseguimento dos estudos
Desenvolver o conhecimento e exploração das
diversas ofertas educativas; Promover o
contacto com diversas entidades de formação
Auxiliar a tomada de decisão sobre as escolhas
adequadas ao prosseguimento dos estudos
Conhecer melhor os processos biopsicossociais,
inerentes à adolescência

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Alunos do
Agrupamento

Psicóloga(s)
Equipa técnica do CCAP da
FAPFEIRA

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Pais e Encarregados de
Educação

Psicólogas

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Técnicos

Psicólogas

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos de 9º ano
Alunos CEF

Psicólogas

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Psicólogas

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Psicólogas

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos do pré-escolar,
com 5 anos de idade

Alunos de outros anos
de escolaridade que
manifestem perfil e/ou
interesse na procura
de alternativas de
formação
Alunos do 2º e 3º
Ciclos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Contribuir para o desenvolvimento da
autoestima
Trabalhar questões relacionadas com a
Educação sexual (o que é a Educação Sexual, os
afectos, a autoestima, as relações
interpessoais, a sexualidade responsável, os
comportamentos de risco, o planeamento
familiar, contactos para Planeamento
Familiar,…)

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

(colaboração com a
Professora responsável pelo
programa de saúde escolar,
no tema dos afetos e da
sexualidade responsável)

Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES)
Projeto «Acende a vida»:
Formação - «Estratégias de
intervenção com os alunos / O
papel dos não docentes na
prevenção da iniciação tabágica”
(1, 2, 3)

Fomentar conhecimentos dos assistentes
operacionais sobre aspetos relevantes na
abordagem de alunos com hábitos tabágicos

Projeto Alcança o ser «cool»
(1, 2, 3)

Sensibilizar as crianças sobre o consumo do
álcool
Promoção de atitudes para a adoção de um
estilo de vida saudável e uma cidadania
consciente.

Mini formação 1ºs socorros
(3,4,5)
Projeto «Promoção de Saúde
Mental em Adolescentes»
(1, 2, 3)
“SmokeOut”
Projeto Acende a vida
Parceria matemática
Cálculo do gasto em tabaco
Investigação do que se gasta em
tabaco
(1, 2, 3)

Assistentes
operacionais do 2º e
3º ciclo

Enfermeiros saúde escolar

1º Período
29 de setembro
(3h)

Alunos 1ºciclo - 3ºano

Professoras titulares/
Enfermeiros saúde escolar/
Psicóloga da Instituição Ser
+Pessoa

1º Período
outubro
(5 aulas)

Consciencializar para acidentes Escolares

Não docentes

Enfermeiros saúde escolar

1º Período
outubro

Aumentar a literacia emocional
Desenvolver estratégias para potenciar a saúde
mental.

Alunos 6º ano

Enfermeiros saúde escolar/
professores de EMRC

(5 aulas)

Enfermeiros UCC SMF
Professores de matemática e
ciências naturais

Ao longo do ano
letivo

Alertar para os perigos e gastos do tabaco
Literacia em saúde a confirmar

Alunos de 6ºano
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Atividades

Projeto SOBE – Escovar na Escola
(1, 2, 3)

CHEQUE DENTISTA
Recolha de dados dos alunos para a
elaboração do Cheque-dentista e
posterior distribuição
(2, 3, 5)

Necessidades de saúde especiais
(NSE)
(3,5)

Divulgação das atividades na página
Web e facebook
(6)

Aplicação do programa PRESSE
(1,2,3)

Gabinete GIAA-Escola sede do
Agrupamento
(3,4)

Objetivos
Distribuição de kit’s de higiene oral aos alunos
Trabalhar com os alunos, a temática da Saúde
Oral nos domínios das competências, atitudes e
valores, de forma a integrar as valências
específicas do projeto no quotidiano da escola
Emissão de cheques dentista a todos os alunos
nascidos em 2008, 2011 e 2014
Incentivo à utilização de cheques dentista em
clínicas dentária aderidas aos PNPSO, para
realização de tratamentos preventivos e
curativos
Mobilizar recursos para o apoio necessário ao
bem-estar e à inclusão escolar destas crianças e
jovens, promovendo o acompanhamento, a
manutenção do tratamento e a gestão de
situações intercorrentes
Identificação das condições, necessidades e das
medidas de saúde a implementar
Proporcionar à comunidade educativa
informação sobre as atividades do PESES
Divulgar de forma ativa a ação do PESES
Estimular o envolvimento da comunidade
educativa nas atividades do PESES
Divulgar informação pertinente
Aplicação da lei n.º60/2009
Contribuir para a diminuição de
comportamentos de risco e para o aumento
dos fatores de proteção em relação à
sexualidade, dos alunos do Agrupamento
Inclusão no currículo das Escolas do
Agrupamento, o programa de educação sexual
estruturado e sustentado
Contribuir para o crescimento harmonioso e
global das crianças e jovens, promovendo um

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Enfermeiros saúde escolar
Pessoal não docente
Professor bibliotecário
Educadores de Infância

Ao longo do ano
letivo

Alunos 1ºciclo
Alunos 2º ciclo
Alunos 3º ciclo

Higienista Oral – Gestora
PNPSO (URAP)
Diretor Turma
Coordenadores dos diretores
de turma
Enfermeiros saúde escolar

1º / 2º períodos

Crianças e Jovens com
NSE

Equipa PES e EMAIE –
diretores de turma,
educadores
Enfermeiros Saúde escolar

Ao longo do ano
letivo

Comunidade
Educativa

Equipa PESES e PRESSE Escola
Professores de TIC
Professores colaboradores

Ao longo do ano
letivo

Alunos CEF
Alunos 3º ciclo
Alunos 2º ciclo
Alunos 1º ciclo

Professores do agrupamento
Equipa PES e PRESSE
Enfermeiros de saúde escolar

Ao longo do ano
letivo

Comunidade educativa

Equipa PESES –Escola
Enfermeiros Saúde escolar
SPO

Todas as semanas
à 5ª feira, com a

Alunos Pré-escolar

Orçamento
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Atividades

Ambiente escolar Seguro e
saudável
(3,4)

Projeto «PROMOVE»
(2,3,4,6)

Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação
Parceria biblioteca
Parceria Clube de Ciências
(1, 2, 3, 5)
Comemoração do dia mundial da
Diabetes
Rastreio da glicémia e tensão
arterial
Parceria Educação física
(3,4,5)
Cartaz alusivo Comemoração do Dia
Nacional de Prevenção do Cancro
da Mama

Objetivos
ambiente mais humanizado e facilitador da
integração escolar e social
Apoiar alunos e famílias nas suas
problemáticas.
Prevenir/diminuir situações de risco, violência,
absentismo e de abandono escolar
Capacitar a comunidade educativa sobre
condições básicas de saúde
Avaliação e monitorização da segurança na
escola.
Sensibilizar a comunidade educativa para a
prevenção e controlo de transmissão da SARSCoV-2.
Promoção de competências socio emocionais
no contexto relacional
Desenvolver o autoconhecimento, a autogestão
consciência social, relações interpessoais e
tomada decisão responsável

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis
Coordenadora PESES

Todos

Alunos Pré-escolar

Promover estilos de vida saudáveis

Alunos 3º ciclo
Alunos 2º ciclo
Alunos 1º ciclo
Alunos Pré-escolar

Sensibilizar para a doença
Ajudar à tomada de decisões acertadas
Promover estilos de vida saudáveis

Comunidade escolar e
alunos do
Agrupamento

Sensibilizar para a doença
Ajudar à tomada de decisões acertadas
Promover estilos de vida saudáveis

Comunidade
Educativa docente e
não docente

Escola
Enfermeiros UCC SMF
USP Feira/Arouca
Pontos Focais Escola

Educadoras de Infância
Enfermeiros saúde escolar/
CMSMF
Faculdade Psicologia

Calendarização

Orçamento

presença da enf.
Saúde Escolar
12h00 - 13h30
14h30 - 16h00

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

Equipa PESES - Escola
Educadoras e professores do
1º, 2º e 3º ciclo
Professora bibliotecária
Professora do Clube de
Ciências

1º Período
12 a 15 de
outubro
(3ª feira)
16 de outubro
(sábado)

Equipa PESES
Associação Diabético da Feira
Professores de Educação
Física

1º Período
11de novembro
(5ª feira)
14 de novembro
(domingo)

Equipa PESES – Escola

1º Período
outubro
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Atividades

Objetivos

(2, 3)

Demonstração técnica apalpação

Suporte Básico de vida- SBV
(1, 2, 3)

Formação dos alunos sobre técnicas básicas de
suporte da vida
Promoção da segurança e prevenção dos
acidentes escolares e peri-escolares
Aquisição de competências básicas necessárias
ao socorro imediato, enquanto ato de
cidadania

Comemoração do dia dos afetos
Parceria Biblioteca
Parceria GNR
Parceria EMRC
Parceria Clube de Ciências
Parceria SPO
Parceria UCC
(1, 2, 3)

Semana da saúde
“Ação de sensibilização:
cuidados primários de saúde”
Semana da saúde
Ação de sensibilização
(1, 2, 3)

Destinatários

Alunos 3º ciclo - 9º ano
CEF 1º OI

Intervenientes /
Responsáveis

Enfermeiros Saúde escolar
Docentes ciências naturais

1º Período
Semana de 22 a 26
novembro
A confirmar
(1 aula)

Professora bibliotecária
Equipa PESES – Escola/UCC
Sta. Maria da Feira
Professores de EMRC
5º,6º, 7º Vídeo na biblioteca
8º?????
GNR – 9º ano Animais Domésticos
Professores 1º ciclo
Educadoras
Professora do Clube de Ciências
Enfermeira

2º Período
Semana de 14 de
fevereiro

Consciencializar para os afetos aos animais
Consciencializar para as adoções responsáveis
Sensibilizar para a crueldade do abandono e
maus tratos
Recolha de géneros/donativos

Alunos dos Jardins
Alunos do 1.º, 2º e 3º
Ciclos

Sensibilizar os alunos para os cuidados
primários de saúde na infância

Alunos do 1º ciclo da
escola Lamas 1

Dr. Raul – Médico residente –
Farmácia Teles

Alunos do 1.º Ciclo da
Escola de Igreja – S.
Paio de Oleiros

Farmacêuticos da Farmácia
“Leme”

Alunos do 1.º CEB da
EB Póvoa – Paços de
Brandão.

Docentes
AO
Alunos
APEEP

Sensibilizar para cuidados de saúde

Semana da saúde
Ação de sensibilização
(1, 2, 3)

Estimular hábitos saudáveis de dieta (uso
moderado de alimentos criogénicos)
Consciencializar para a importância da higiene
bucal

Semana da saúde
Ação de sensibilização
(1, 2, 3)

Sensibilizar para os cuidados com o Sol

Alunos do 1ºciclo da
E.B. de Sto. António

Calendarização

Orçamento

3º Período
30 de maio a 3 de
junho

Farmacêuticos da Farmácia
de Sto. António
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Atividades
Semana da saúde
Ação de sensibilização
(1, 2, 3)
Semana da saúde
Sessão sobre Violência no namoro
Parceria Ciências Naturais
Parceria GNR
(1, 2, 3)
Semana da saúde
Parceria Biblioteca
Parceria Ciências Naturais
Parceria Clube de Ciências
(1, 2, 3)

Objetivos

Destinatários

Sensibilizar para os cuidados a ter com o Sol

Alunos do 1º ciclo da
escola E.B. de Outeiro

Alunos 8º ano

Refletir sobre a temática: Drogas e Álcool

Aplicar técnicas de relaxamento, (na natureza)
Ler ao ar livre como forma de relaxamento e
diminuição do stresse

Alunos 9ºano
Alunos CEF 1º OI

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Farmacêuticos da farmácia
de sto. António
Equipa PESES e PRESSE Escola
Docentes 8º ano e CEF
Enfermeiras saúde escolar e
GNR-Escola Segura
Docentes de Ciências
Naturais
Professora bibliotecária
Professora do Clube de
Ciências

BIBLIOTECA ESCOLAR
Receção das turmas do 1º ano
(Oleiros) e 5º ano
Comemoração do Dia Europeu das
Línguas:
Quizzes
Kahoots
Criação de mapas/ roteiros para
visita
Aulas (livres) de Alemão
Passatempos...
Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares – Contos de Fadas e
Histórias Tradicionais do Mundo:
Formação de utilizadores
Sessões Skype – virtual connections
around the world project

Acolher os alunos de 1º e 5.º ano no seu
primeiro dia de aulas na Escola
Apresentar-lhes a Biblioteca e algumas das
regras para a sua utilização adequada
Ouvir um conto
Celebrar o Dia Europeu das Línguas
Fomentar a aprendizagem de línguas
Estrangeiras
Desenvolver o espírito de Cidadania Europeia
Pesquisar sobre os países e as línguas europeias
Participar em iniciativas de âmbito Europeu
Comemorar o Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares
Partilhar o gosto pelos livros e pelas Bibliotecas.
Promover o contacto com alunos de diferentes
países

As 2 turmas do 1º ano
da EB Oleiros
Todos os alunos de 5º
ano

Professora Bibliotecária e
Equipa da BE

1º Período
17 de setembro

Sem custos

Alunos do 3º ciclo

Professora Bibliotecária Sara
Garizo, em articulação com
os Professores do
Departamento de Línguas

1º Período
setembro

Sem custos

Alunos e
Professores

Professora Bibliotecária
Todas as Professoras da
Equipa da BE
Professores

1º Período
outubro

150€ (impressões,
fotocópias, serviço
postal, ...)
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Atividades
Bookmark Exchange Project
Halloween – Winnie adds Magic
Exposições
Sessões de Leitura sobre Contos
Tradicionais do Mundo
Ronda de Leituras
Ilustrações alusivas à temática
Outras...
Comemoração do centenário de
José Saramago

Sessões de formação em
Literacia dos Média
(parceria com o grupo de trabalho
de Cidadania e Desenvolvimento e
TIC)

Sessões de Leitura, alusivas ao
Advento e ao Natal:
Sessões de leitura em voz alta
Gravação de Podcasts
Sessão de Biblioteca Humana

Sessões de formação em PORDATA
KIDS

Objetivos

Destinatários

Sensibilizar os alunos para a importância da
leitura e do livro
Promover o trabalho colaborativo
Alargar a leitura para lá da escola, à
Comunidade Educativa

Celebrar o aniversário de nascimento do Nobel
da Literatura
Participar na iniciativa nacional de leitura em
voz alta da obra A maior flor do mundo
Divulgar a vida e obra do escritor
Desenvolver competências de leitura crítica.
Fomentar o pensamento crítico e a reflexão
sobre assuntos atuais
Articular o plano de ação da Biblioteca com
trabalho a desenvolver em Cidadania e em TIC
Dotar os alunos com ferramentas de análise
imprescindíveis à sua formação enquanto
cidadãos
Educar os alunos para uma cidadania ativa e
Consciente
Promover o gosto pelo ouvir contar histórias.
Desenvolver competências de leitura em voz
alta
Adquirir conhecimento sobre tradições e rituais
implementados noutros países do Mundo,
relativos a esta época do ano
Apresentar a PORDATA, como uma Base de
Dados nacional muito útil
Ensinar a explorar informação pertinente na
PORDATA KIDS
Adquirir competências em literacia estatística e
em literacia da informação

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

IASL - International
Association of School
Libraries

Toda a Comunidade
Educativa

Professora Bibliotecária e
Clube de Leitura em Voz Alta

Alunos do 3º ciclo

Professora Bibliotecária e
Professores de Cidadania e
Desenvolvimento e TIC

Alunos dos 2º e 3º
ciclos
Comunidade Educativa

Professora Bibliotecária
Alunos Voluntários do Clube
de Leitura em Voz Alta e
Equipa da BE

Alunos do 3º e 6º anos
Professores (escolas
com Biblioteca Escolar)

Professora Bibliotecária
e Professores

Novembro de
2021

1º e 2º Períodos

1º Período
novembrodezembro

Ao longo do ano
letivo

5€ (impressões,
fotocópias...)

Sem custos

20€ (impressões,
fotocópias...)

Sem custos
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Sessões de sensibilização sobre
Internet Segura

Fomentar e desenvolver as capacidades de
pesquisa em páginas idóneas e seguras
Sensibilizar os alunos para as questões de
segurança a que devem atender enquanto
utilizadores do digital
Incentivar o uso educativo da Internet
Articular o papel formativo da Escola com
outras entidades como o Centro Internet
Segura e os recursos do Centro Nacional de
Cibersegurança de Portugal

Alunos do 3º ano,
2º e 3º ciclos
Professores

Comemoração do Mês dos Afetos:
Sessões de Leitura – O paraíso são
os outros, As mais belas coisas do
Mundo, de Valter Hugo Mãe; Uma
escuridão bonita, de Ondjaki
Sessões de encontro com os
Mediadores dos Afetos
Sessão Biblioteca Humana

Estreitar laços
Refletir sobre a forma como comunicamos uns
com os outros
Dirimir situações de agressividade e de
violência no discurso e nas atitudes
Promover o diálogo a partir da literatura
Criar momentos para ouvir o Outro
Consciencializar para nos colocarmos no lugar
do Outro

Semana da Leitura (PNL)/ Semana
da Solidariedade
(Articulação com o grupo de
trabalho de Cidadania e
Desenvolvimento, Clube de
Expressões e PESES)

Promover hábitos de leitura em suportes
diversificados
Alargar a leitura para lá da escola/à
comunidade educativa
Promover a leitura autónoma

Semana da Poesia
“Poesia (En)cantada!”
(em livestreaming)

Promover o gosto pela leitura de poesia
Melhorar o nível de literacia da competência
leitora da Comunidade Educativa

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Professora Bibliotecária
Professores
GNR/Escola Segura
Formadores do Centro
Internet Segura

1º Período
fevereiro

Sem custos

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

Professora Bibliotecária e
todos os Professores
Interessados

2º Período
fevereiro

Sem custos

Alunos
Professores

Professora Bibliotecária
Professores
Equipa da Biblioteca

2º Período
março
(a definir pelo
PNL)

20€ (impressões,
fotocópias...)

2º Período
março de 2022

Sem custos

Alunos dos 1º, 2ºe 3º
ciclos, docentes, pais e
EE

Professora Bibliotecária
Professores
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Atividades

“A escola vai à Rádio”
(Parceria: Rádio Sintonia Feirense)
Nota: esta atividade está dependente da
continuidade desta parceria

15.ª edição do
Concurso Nacional de Leitura

CINANIMA 2021 - 45º Festival
CINANIMA vai às escolas
(parceria com Câmara Municipal de
Espinho e a Associação NASCENTE
Cooperativa de Ação Cultural, C.R.L.)

Desafios - de diferentes áreas
disciplinares

Objetivos

Destinatários

Promover o trabalho desenvolvido pelos alunos
e professores deste Agrupamento, numa rádio
regional
Desenvolver o gosto pela leitura em voz alta.
Envolver toda a comunidade educativa e circundante nos projetos da escola e motivá-los para
a leitura
Conhecer o modo de funcionamento de uma
Rádio
Fomentar competências comunicativas

Alunos de todos os
ciclos do Agrupamento

Promover hábitos de leitura em suportes
diversificados
Fomentar a leitura autónoma
Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade argumentativa na defesa de ideias
Estimular um discurso oral coerente e claro
Reforçar a importância da leitura na dinâmica
diária da Comunidade Educativa

Alunos do 4º ano, 2º e
3º ciclos

Divulgar o cinema de animação – curtas
metragens
Promover a cultura cinematográfica

Divulgar o cinema de
animação – curtas
metragens
Promover a cultura
cinematográfica

Promover a participação dos alunos em
desafios
Desenvolver o trabalho colaborativo
Fomentar a resolução de problemas
Motivar os alunos para a frequência da
Biblioteca Escolar

Alunos dos 1º, 2.º e
3.ºs ciclos

Intervenientes /
Responsáveis

Professoras Bibliotecárias
Professores
Radialistas/Jornalistas da
Rádio Sintonia Feirense

Professoras Bibliotecárias e
Equipa da BE
Professores do 4º ano
Professores de Português

Câmara Municipal de
Espinho,
Associação NASCENTE,
Professoras Bibliotecárias
Educadoras, Professoras do
1.º ciclo e Professoras de
Educação Visual
Professora Bibliotecária
Professores de Matemática...
Professores do 1º ciclo

Calendarização

Orçamento

A definir
oportunamente

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

20€ (impressões,
fotocópias...)

8 a 14 de
novembro

Sem custos

Ao longo do ano
letivo

40€ (impressões,
fotocópias...)
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Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Adquirir cohecimento sobre a origem de uma
tradição regional
Estimular a competência leitora e de escrita
criativa

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

Equipa da Biblioteca e
Professores

Janeiro de 2022

20€ (impressões,
fotocópias...)

Promover a participação em atividades e
projetos internos e externos à escola
Desenvolver a criatividade e o espírito crítico

Todos os alunos
do Agrupamento

Professora Bibliotecária
Professores

Ao longo do ano
letivo

50€ (impressões,
fotocópias...)

«À conversa com…. escritores/
autores/ ilustradores» 1
(B, C)

Promover o contacto com escritores/
ilustradores
Motivar para a leitura
Facultar a vivência de experiências diferentes, a
partir das partilhas dos escritores e/ou
ilustradores

Alunos de todos os
ciclos
Professores

Professora Bibliotecária
Professores/ Convidados

Ao longo do ano
letivo

70€ (impressões,
fotocópias, ofertas à
escritora...)

Clube de Escrita Criativa

Estimular a criatividade no processo de escrita.
Adquirir técnicas de escrita criativa
Desenvolver a competência de escrita

Alunos dos 2º e 3ºs
ciclos

Alunos dos 2.º e 3.ºs ciclos

Ao longo do ano

10€ (impressões,
fotocópias...)

Clube de Leitura em Voz Alta

Desenvolver competências relativas à
expressão oral
Melhorar a capacidade de comunicação e
interpretação
Estimular o gosto pela leitura em voz alta

Alunos do 4º ano, 2.º e
3.º ciclos

Professora Bibliotecária

Professora
Bibliotecária

25€ (impressões,
fotocópias...)

Promover hábitos de leitura em suportes
diversificados
Incrementar competências de leitura e de
expressão oral
Alargar a leitura para lá da escola/à
Comunidade Educativa
Envolver os pais/E.E. em práticas de promoção
da leitura

Alunos de todos os
ciclos
Pais/EE
Comunidade educativa
Professores

Equipa da Biblioteca Escolar
Professores

Ao longo do ano
letivo

10€ (impressões,
fotocópias...)

Celebração do Dia das Fogaceiras

Concursos (internos, nacionais e
internacionais)
/Exposições/Debates/ Sessões de
sensibilização/Desafios/ Projetos
1
….

Projeto “Somos+, ALer+, ALer+,
Somos+!”
Clube de Leitura em Voz alta
Eu leio, e tu? – Rádio Sintonia
Feirense
Talkbook
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Projeto “BE @ Digital User – A Ler
o Mundo”

Projeto Sobe - Higiene Oral
(articulação com o PESES)

Estafeta de Contos (articulação
com a BM de Santa Mª da Feira)
(dependente do plano de
contingência do AEPB)

Articulação com a Biblioteca
Pública de S. Paio de Oleiros
(dependente do plano de
contingência do AEPB)

Objetivos

Destinatários

Desenvolver as literacias digitais
Impulsionar o uso das novas Tecnologias da
Informação e da Comunicação
Formar cidadãos críticos, rentabilizando os
novos media
Favorecer a integração dos recursos
informativos nas estratégias de ensino
aprendizagem
Alterar as práticas pedagógicas e melhorar os
resultados escolares dos alunos envolvidos

Alunos dos 2º e 3º
ciclos
Pais/EE
Comunidade educativa
Professores

Incentivar a implementação de hábitos de
higiene oral no pré-escolar

Promover o livro e a leitura em trabalho
colaborativo
Dinamizar sessões de leitura pelas Bibliotecas
Escolares participantes no projeto
Finalizar na BM com uma sessão aberta à
comunidade educativa

Promover a articulação com entidades parceiras.
Promover as literacias da leitura, dos media e da
informação

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Equipa da Biblioteca escolar
Professores

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos do Pré-escolar

USF de Santa Mª Feira/
Educadoras/ Biblioteca

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Alunos de todos os
ciclos

BM Santa Mª Feira / SABE
Professores Bibliotecários

Janeiro a maio de
2022

100€

Alunos do 1º ciclo e
dos Jardins de Infância
de S. Paio de Oleiros

Biblioteca Pública/ Biblioteca
Escolar/ Docentes

Ao longo do ano
letivo

Sem custos
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Aplicação do Referencial
“Aprender com a Biblioteca
Escolar”

Promover o trabalho colaborativo e a parceria
entre a Biblioteca e as diferentes disciplinas
Melhorar a implementação da articulação
curricular e do plano de ação da Biblioteca
Escolar

Alunos dos 1º e 2º
ciclos

Professora Bibliotecária e
Professores

Ao longo do ano
letivo

20€ (impressões,
fotocópias...)

Manutenção do Blogue das
Bibliotecas Escolares
(e outras redes sociais de
divulgação do serviço)

Promover as atividades desenvolvidas pelas
bibliotecas escolares
Partilhar recursos educativos paras as diferentes
disciplinas

Toda a Comunidade
Educativa

Professoras Bibliotecárias

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Desenvolver a sociabilidade
Instigar à reflexão sobre direitos e deveres.
Confrontar o aluno com situações próximas da
realidade
Desenvolver o espírito crítico e a cidadania
Criar espaço ao diálogo

Alunos de todos os
ciclos do Agrupamento

Professora Bibliotecária
Professores da Disciplina de
Cidadania e de TIC

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Estimular a criatividade
Incrementar a competência escrita
Promover a participação em projetos de solidariedade social, consolidando uma atitude cívica
nos alunos

Alunos dos 1º e 2ºs
ciclos

Professora Bibliotecária e
Professores

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Atividades de articulação com a
área de Cidadania e
Desenvolvimento
- Formação em Literacia Digital –
Jovem Autarca, direitos e deveres
dos cidadãos numa democracia;
- Crescer sem Violência (8.ºs e 9.ºs
anos)
- Entre outras a designar ao longo
do ano

Histórias da Ajudaris
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Comemoração do Dia Mundial da
Língua Portuguesa (5) e do Dia da
Europa (9)

Incentivar ao domínio correto da Língua Portuguesa
Celebrar o património linguístico, nacional e europeu
Fomentar o espírito de cidadania europeia
Adquirir conhecimento sobre o Projeto Europeu

Semana da Saúde: Leituras ao pôrdo-sol
(articulação com o PESES e com a
GNR Escola Segura)

Dinamizar sessões de Histórias com Yoga
Promover o bem-estar, a partir de momentos de
Mindfulness na natureza

10.ª edição 7 Dias com os Média
(articulação com o MEDIA LAB e o
GILM)

Refletir sobre a importância que os Média têm
nas nossas vidas
Desenvolver um olhar e uma atitude mais crítica
sobre a forma como usamos os Média
Aprender a selecionar a informação idónea da
não idónea
Combater a desinformação e as desigualdades
digitais

Projeto “10 minutos a ler”

Disseminar o hábito da leitura por toda a Comunidade Educativa e pelas diferentes disciplinas
Proporcionar um momento comum de leitura
em silêncio a alunos e professores

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Equipa da Biblioteca

Calendarização

Orçamento

5e9
de maio de 2022

10€

Alunos da Escola

Professora Bibliotecária,
Equipa do PESES e
GNR Escola Segura

30 de maio a 3 de
junho de 2022

Sem custos

Alunos do 3º ciclo

Equipa da Biblioteca,
Professores,
MEDIA LAB, GILM

3 a 11 de maio de
2022

20€

Comunidade Educativa

Equipa da Biblioteca,
Professora Bibliotecária e
Professores dos vários
Departamentos e ciclos de
ensino

Ao longo do ano
letivo

25€

Alunos dos 2º e 3º
ciclos

Professora Bibliotecária e
Professores
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Objetivos

Destinatários

Intervenientes /
Responsáveis

Calendarização

Orçamento

Incrementar os níveis de literacia da Comunidade Educativa

Projeto Postal Amigo

Promover a participação de alunos e professores
em projetos de solidariedade social
Estimular a aproximação geracional (jovens e
idosos)
Desenvolver competências de escrita

Curadoria Digital

Pesquisar, selecionar e organizar espaços virtuais
de aprendizagem que otimizem os contributos/
as potencialidades da aprendizagem na era
digital, tornando-a ubíqua

Requalificação da Biblioteca da EB
St. António, Rio Meão

Atualizar/ modernizar o espaço da Biblioteca.
Concluir a aquisição de mobiliário novo e proceder à sua devida organização
Revêr todo o fundo documental, selecionando os
documentos a manter, os documentos a abater
e/ou a desbastar
Catalogar novas aquisições
Consolidar a articulação curricular com o plano
de ação da Biblioteca
Realizar oficinas de formação em literacia digital.
Articular parcerias significativas para o trabalho
das Educadoras e Professoras e para uma melhor
aprendizagem dos alunos
Adquirir uma impressora de cotas

Alunos do 3º ciclo

Professora Bibliotecária e
Professores das turmas
participantes

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Toda a Comunidade
Educativa

Professora Bibliotecária e
Equipa da BE

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Crianças do Pré-Escolar
e alunos do 1º ciclo

Professora Bibliotecária e
Educadora Sandra Catarino

Ao longo do ano
letivo

4.500,00EUR (RBE) –
verba já rececionada
e executada
19.765,00EUR
(Câmara Municipal
de Santa Maria da
Feira
100EUR – Direção do
Agrupamento
350EUR – Associação
de Pais da EB1 de Rio
Meão
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades

Organização e atualização do
fundo documental

Objetivos

Destinatários

Melhorar os recursos em suporte impresso e
digital.
Incrementar a difusão da coleção

Bibliotecas Escolares

Intervenientes /
Responsáveis

Professoras Bibliotecárias
Equipa da BE

Calendarização

Ao longo do ano
letivo

Orçamento

250 € (tinteiros e
papel de impressão
de cotas,
autocolante, ….)

Tratamento do Fundo Documental
o

o

Tratamento Manual: Carimbagem, Inventariação,
Classificação, Etiquetagem
Tratamento Informático:
Catalogação, Indexação,
Digitalização, Registo e Edição de Exemplares na Base
de Dados da Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares de Santa Maria da
Feira: Nyron/Library

Organizar o acervo das Bibliotecas da Escola
Sede e da EB1 de Rio Meão
Avançar com o processo de catalogação de novas aquisições
Divulgar e incentivar o uso online, do catálogo
concelhio
Avaliar a pertinência de alguns documentos no
fundo documental, procedendo ao seu abate ou
desbaste (caso se justifique) – na biblioteca da
escola sede.

250€
Comunidade Educativa

Professora Bibliotecária
Equipa da Biblioteca

Ao longo do ano
letivo

(carimbo, tinteiros,
etiquetas, papel
autocolante, fita
adesiva, …)

Comunidade Educativa

Professora Bibliotecária
Equipa da Biblioteca

Ao longo do ano
letivo

Sem custos

Inserção/atualização de leitores
(Professores, alunos e assistentes
operacionais) na base da Rede
Concelhia de Bibliotecas Escolares
de Santa Maria da Feira
Nyron/Library

Organizar e atualizar a informação relativa aos leitores na Base de Dados concelhia – Nyron

OUTRAS ATIVIDADES
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Uma escola com vida e para a vida!

Atividades
Jornal Digital do Agrupamento

Objetivos

Destinatários

Partilhar e divulgar as atividades desenvolvidas
por todo o Agrupamento e Comunidade
Educativa.

Comunidade Educativa

Intervenientes /
Responsáveis
Equipa de trabalho
Professores de todos os
departamentos

Calendarização

Orçamento

Ao longo do ano
letivo

Paços de Brandão, 3 de dezembro de 2021
O presente documento foi sujeito a apreciação em sede de reunião de Conselho Pedagógico de 3 de dezembro de 2021, com parecer muito favorável.
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