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1. INTRODUÇÃO 

 

O documento do Plano de Atividades Anual (PAA) para 2022/2023 é 

apresentado ao Conselho Pedagógico (C.P.), em reunião de 25 de julho de 2022, 

numa versão prévia, após a compilação das propostas de atividades dos 

diversos órgãos do agrupamento que foram recolhidas. Atualizado como 

habitualmente, no início do ano letivo, apresenta-se, para emissão de parecer ao 

C.P., seguindo-se a análise e aprovação pelo Conselho Geral. 

O PAA procurará constituir-se como uma das vertentes de 

operacionalização do Projeto Educativo (PE) e dos Planos de Estudo e de 

Desenvolvimento do Currículo (PEDC) orientada para a ação mobilizadora das 

escolas e do seu meio, sem esquecer a sua inserção na realidade local e 

nacional. 

O PAA é um Plano de ação direta no terreno, onde surgem frequentes 

solicitações e necessidades às quais importa dar resposta. Nesta perspetiva o 

Plano que a seguir se apresenta constitui, por um lado, a expressão das metas 

e finalidades emanadas do Projeto Educativo e, por outro, o resultado do trabalho 

de reflexão desenvolvido pelos Departamentos Curriculares, das Estruturas de 

Apoio Educativo e dos vários Polos de Educação disseminados pelo nosso 

território educativo. 

Os temas que enquadram muitas das atividades e dos objetivos/metas 

deste Plano provêm do PE, sendo o seu tema aglutinador “O Património 

Cultural na Educação”. Esta vertente do PAA será também desenvolvida ao 

nível da turma, na sala de aula, em projetos realizados pelos 

Departamentos/Subdepartamentos, com atividades de enriquecimento e 

complemento curricular, privilegiando a articulação entre as áreas curriculares 

disciplinares e/ou as áreas curriculares não disciplinares.  

Apesar das restrições colocadas ao nível do número de dias de paragens 

letivas para o desenvolvimento das atividades previstas no PAA, serão 

igualmente desenvolvidas atividades em torno de efemérides tradicionalmente 

comemoradas neste agrupamento. A exploração destas atividades será, sempre 

que se justificar, planificada em volta do grande tema agregador e privilegiando 
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a articulação horizontal ou vertical das várias estruturas de orientação educativa 

do Agrupamento. 

Considerando a população escolar, até ao momento da elaboração deste 

PAA, é de salientar que no próximo ano letivo: 

· os cursos profissionais já existentes vão continuar e vão iniciar-se dois 

novos cursos/turmas – o curso profissional de Técnico de Eletrónica 

Automação e Computadores e o curso profissional de Técnico de 

Desporto. 

· Continuarão a ser apoiados os alunos da ex-Unidade de Apoio 

Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita de 2.º e 3.º Ciclos (UAEEAMSC), cujos alunos 

passam a frequentar o Centro de Apoio à Aprendizagem. 

Neste contexto, para além da normal oferta formativa ao nível da 

Educação Pré-escolar e do ensino regular com o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º Anos), a Direção do 

Agrupamento tem como preocupação o alargamento e diversificação da sua 

intervenção ao nível da educação e formação dos nossos jovens. 
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2. OBJETIVOS E METAS DO PAA – OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Apresentam-se de seguida os “objetivos e metas” do PAA (de 1 a 11) e 

“Temas aglutinadores” que os integram (de I a VI), provenientes do PE. 

 

 

I- RESULTADOS  ESCOLARES 
 

1. Prevenir o insucesso escolar; 

 

Implementação de atividades que complementem/ampliem os conteúdos 

lecionados nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares e que 

promovam o desenvolvimento das competências escolares. 

Indicadores: 

 Quantidade de atividades que complementam/ampliam os conteúdos 

lecionados e promovem o desenvolvimento de competências escolares; 

 Grau de participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

 

II- ABANDONO ESCOLAR 
 

2. Prevenir o abandono escolar precoce, assegurando uma eficaz 

articulação de todos os intervenientes na escolarização, de modo a evitar 

os mecanismos perversos que afastam os alunos da escola; 

 

O PAA, no seu conjunto, é um instrumento de prevenção do abandono escolar 

por estar voltado para os alunos e comunidade escolar, com atividades que se 

pretendem motivantes, indo de encontro às aspirações dos alunos. 

Indicadores: 

 Quantidade de atividades que contribuam para a prevenção do abandono 

escolar; 

 Grau de participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 
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III- APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

Implementação de atividades que diversifiquem contextos, estratégias e 

pedagogias, fomentando a inovação, e ampliando as oportunidades de 

aprendizagens dos alunos, incidindo, por exemplo, no ensino experimental das 

ciências e na criação de hábitos de leitura, entre outros aspetos. 

 
 

3. Promover o Ensino Experimental das Ciências; 

 

Dinamização de atividades experimentais. 

Indicador: 

 Análise/quantidade de atividades do PAA que impliquem e/ou fomentem 

o ensino experimental das ciências. 

 Grau de participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

4. Promover hábitos de leitura; 

 

Implementação do Plano Nacional da Leitura. Promoção de atividades que 

promovam hábitos de leitura. 

Indicadores: 

 Análise de atividades do PAA realizadas no âmbito do Plano Nacional da 

Leitura ou que promovam hábitos de leitura. 

 Grau de participação/colaboração/empenho dos alunos nas atividades. 

 

IV- PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA  E 
NOS ÓRGÃOS DE GESTÃO 
 

5. Articular os vários intervenientes no processo educativo dos alunos, 

promovendo ações de formação destinadas a toda a Comunidade 

Educativa. 

 

 Envolvimento dos diversos intervenientes no processo educativo na 

promoção, divulgação, implementação e avaliação das atividades do PAA. 

 Participação na elaboração do Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente 

para o Pessoal Docente e Pessoal Não Docente; 
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 Divulgação do Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente, de outras 

instituições que o solicitem e da Câmara Municipal de Felgueiras para o 

Pessoal Não Docente; 

 Promoção da (Auto) formação docente, especialmente ao nível das TIC. 

Indicadores: 

 Quantidade e grau de execução de atividades de articulação dos 

diversos órgãos pedagógicos na elaboração, divulgação, 

implementação e avaliação das atividades do PAA; 

 Grau de participação/colaboração/empenho dos alunos nas 

atividades. 

 

Outros indicadores: 

 Grau de adequação da formação às necessidades de formação do 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente (Relatórios da 

Formação);  

 Quantidade e abrangência dos diversos Planos de Formação. 

 
 
V- RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 
 

6. Incentivar a ligação Escola-Meio, de forma a promover a adequação 

do ensino à realidade social, económica, cultural e ambiente 

envolvente; 

 

Promoção de atividades que envolvam toda a comunidade educativa e que 

articulem o património cultural local com a cultura escolar. 

Indicadores: 

 Análise dos destinatários das atividades do PAA; 

 Grau de participação/colaboração dos diversos intervenientes nas 

atividades do PAA. 
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7. Promover a reflexão e debate sobre temáticas consideradas 

pertinentes para a comunidade educativa do Agrupamento de 

Escolas Dr. Machado de Matos; 

 

Implementação de atividades comemorativas nacionais e internacionais e/ou 

sobre temáticas pertinentes para o desenvolvimento social e cultural dos alunos 

e demais comunidade educativa. 

Indicadores: 

Alunos: 

 Quantidade de atividades comemorativas nacionais e internacionais; 

 Grau de participação/colaboração dos diversos intervenientes nas 

atividades do PAA; 

Pessoal Docente, Pessoal Não Docente, pais e encarregados de 

educação e demais comunidade escolar: 

 Quantidade de ações de formação contínua/fóruns/palestras/ações de 

sensibilização; 

 Número de formandos que beneficiaram de cada formação; 

 Diversidade de temáticas abordadas. 

 

VI-        PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 

 

8. Promover a utilização das TIC na comunidade educativa e o 

aproveitamento eficaz dos recursos informáticos/digitais do 

Agrupamento;  

Dinamização, divulgação e promoção da utilização da Página da Internet, 

Plataforma Moodle e Office 365 pelos docentes, alunos e demais comunidade 

educativa. Promoção da utilização dos recursos informáticos disponíveis no 

agrupamento. Estabelecimento e aplicação de normas que permitam o bom 

funcionamento e manutenção dos recursos informáticos. 

Indicadores (análise a realizar pela Equipa TIC): 



PLANO DE ATIVIDADES ANUAL -  2022/2023 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS                                   PAA 2022-2023 

9 
 

 Grau de execução das solicitações para divulgação de notícias, eventos 

e informação diversa na Página da Internet; 

 Grau de execução do plano de disponibilização da plataforma Office 365 

a todos os docentes, não docentes e discentes do agrupamento; 

 Grau de execução do plano de disponibilização de documentos (Índices 

dos departamentos, subdepartamentos e demais órgãos e comissões de 

trabalho) através da OneDrive do Office 365; 

 Grau de execução da disponibilização das disciplinas na plataforma 

moodle aos docentes que o solicitem. 

9. Criar Hábitos de Vida Saudáveis, que favoreçam o equilíbrio psico-

emocional e a robustez física de todos os elementos da comunidade 

educativa e, designadamente, melhorar/corrigir os hábitos 

alimentares; 

 

Fomentar o Projeto de Promoção e Educação para a Saúde em meio escolar e 

o Gabinete de Apoio ao Aluno.  

Implementação de atividades que promovam hábitos de vida saudável. 

Indicador (análise a realizar pela coordenação do PPES): 

 Quantidade e grau de execução de atividades do PAA realizadas no 

âmbito ou em articulação com o PPES;  

 

10.  Promover as atividades desportivas; 

 

Fomentar o Desporto Escolar e outras atividades desportivas. 

Indicador (análise a realizar pela coordenação do desporto escolar): 

 Quantidade e grau de execução de atividades do Desporto Escolar e 

outras atividades desportivas. 

 

11. Incutir regras de segurança na escola. 

 

Implementar a “Segurança na Escola” e respetivas atividades do PAA. 

Indicadores (análise a realizar pela Comissão de Segurança): 

 Quantidade e grau de execução das atividades da Segurança na Escola. 
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12. Promover Cursos adequados à realidade social, económica e 

cultural da região e que correspondam às expectativas dos 

potenciais alunos. 

 

Concretizar os Cursos propostos que tenham sido autorizados. 

Indicadores (análise a realizar pela coordenação dos diversos cursos): 

 Quantidade e grau de concretização de cursos autorizados que 

proporcionem um currículo diferente do normal e que correspondam às 

expectativas dos potenciais alunos; 

 Sucesso e insucesso dos alunos nos diversos cursos. 

 

NOTA: 

A estrutura de divulgação das atividades do PAA do Agrupamento prevê a 

operacionalização dos objetivos e metas anteriormente apresentados, de 

acordo com a tabela seguinte e ainda através da definição de objetivos 

específicos para cada atividade. 

 

I-  
II- Temas dos objetivos/metas do PAA para os quais as atividades pretendem 

contribuir  
III-  

IV-  
V- Objetivos e  

Metas do PAA 

VI-  
VII-  
VIII- I- RESULTADOS ESCOLARES 

 
1, 12 

IX-  

X-  
XI- II- ABANDONO ESCOLAR 
 

 
2, 12 

XII-  

XIII-  
XIV- III- APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 
 

 
3, 4 

XV-  
XVI- IV- PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E NOS ÓRGÃOS DE 

GESTÃO 

 
5, 

 

 
V- RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 
6, 7 

XVII-  

XVIII-  
XIX- VI- PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 
 

 
8, 9, 10, 11 
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3. ROTEIRO DE ELABORAÇÃO, DIVULGAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DO PAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho 
Pedagógico 

Parecer 
(Prévio/Definitivo) 

Aprovação dos 
relatórios de 

avaliação 
trimestral/final do 

PAA 

Comissão de 
Trabalho 

Elaboração do 
PAA 

(Prévio/Definitivo) 
Elaboração do 

relatório de 
análise das 

atividades do 
PAA 

Elaboração do 
relatório com o 

resumo da 
avaliação das 

atividades 

Departamentos/Subdeparta
mentos 

Propostas de atividades do 
PAA 

(Prévio/Definitivo) 

Conselho Geral 
Aprovação do PAA 

(Definitivo) 

Direção 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Coordenação da 
Biblioteca/Centro de 

Recursos 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Núcleo de Projetos 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Associações de Pais 
Propostas de atividades 

do PAA 
(Prévio/Definitivo) 

Coordenação dos 
Diretores de Turma 

Propostas de atividades 
do PAA 

(Prévio/Definitivo) 
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4. CALENDARIZAÇÃO 

 

julho 

(ano letivo anterior a que 

reporta o PAA) 

Os Subdepartamentos/Departamentos apresentam a proposta de PAA 

prévio à respetiva Comissão de Trabalho, procedendo ao preenchimento 

do respetivo formulário on-line. 

julho 

(ano letivo anterior a que 

reporta o PAA) 

A Comissão de Trabalho elabora o Plano de Atividades prévio do 

Agrupamento analisa as referidas propostas e apresenta um resumo ao 

Conselho Pedagógico de julho, de forma a facilitar a tomada de decisão 

fundamentada sobre a respetiva aprovação. 

julho 

(ano letivo anterior a que 

reporta o PAA) 

 

Apreciação do PAA prévio pelo Conselho Pedagógico. 

Início de setembro 

(ano letivo a que reporta 

o PAA) 

Divulgação do PAA prévio: 

Reuniões de Departamentos e Subdepartamentos. 

Disponibilização em suporte digital para análise/atualização. 

Início da implementação do PAA. 

setembro Apresentação, pelos Subdepartamentos/Departamentos, de propostas 

pontuais de alterações e/ou novas atividades. 

 

 

setembro/outubro 

Elaboração da proposta de PAA definitivo do agrupamento pela Comissão 

de Trabalho; 

Aprovação do PAA definitivo pelo Conselho Geral, após o que será 

disponibilizada a versão definitiva na página da internet, cópias em 

suporte de papel e em suporte digital a quem o solicitar. 

 

 

Finais de Período 

Os proponentes das atividades (Subdepartamentos/ Departamentos, 

Coordenação dos Diretores de Turma, Direção, Associação de Pais, 

Associação de Estudantes) preenchem o formulário on-line com a 

avaliação das respetivas atividades propostas para o PAA. 

1.ª/2.ª semana dos 2.º e 3.º 

períodos e no mês de julho 

A Comissão de Trabalho elabora o relatório resumido da avaliação das 

atividades do PAA previstas para o 1.º, 2.º e 3.º períodos e final. 

1.ª/2.ª reunião do 2.º e 3.º 

períodos  

O Conselho Pedagógico analisa e aprova os relatórios de avaliação 

trimestrais. O Conselho Geral faz a respetiva apreciação. 

Final de ano letivo Fim da implementação do PAA 

 

julho 

O Conselho Pedagógico analisa e emite parecer sobre o relatório de 

avaliação final. O Conselho Geral aprova o relatório de avaliação final do 

PAA. 

 



PLANO DE ATIVIDADES ANUAL -  2022/2023 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MACHADO DE MATOS                                                            PAA 2022-2023 

13 

Consideram-se os relatórios de avaliação das atividades a elaborar pelos respetivos 

dinamizadores como os principais instrumentos a utilizar para a avaliação do PAA e das 

suas atividades. Os relatórios de avaliação das atividades devem ser preenchidos 

através de formulário on-line e objeto de análise estatística, de forma a serem elaborados 

relatórios de avaliação trimestrais do PAA. 

 

5. OFERTA FORMATIVA PARA OS ALUNOS 

 

No que diz respeito à oferta formativa para o ano letivo 2022/2023, haverá a 

seguinte: 

Ensino Regular Básico Geral 

Educação Pré-escolar 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

Ensino Secundário: 

Curso de Ciências e Tecnologias 

Curso de Línguas e Humanidades. 

Curso de Ciências Socioeconómicas (turma que também integra alunos do 

Curso de Línguas e Humanidades). 

Ensino Profissional (Secundário) 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

– 1.º ano 

Curso Profissional de Técnico de Desporto – 1.º ano 

Curso Profissional de Técnico de Restaurante/Bar – 2.º ano 
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Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

– 2.º ano 

Curso Profissional de Técnico de Desporto – 2.º ano 

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores 

– 3.º ano. 

Curso Profissional de Técnico de Desporto – 3.º ano 

O Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, Felgueiras, para além da 

Educação Pré-escolar e ensino regular com 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário, continua a apoiar os alunos que integravam a ex-Unidade de Apoio 

Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira 

Congénita de 2.º e 3.º Ciclos (UAEEAMSC) no atual Centro de Apoio à Aprendizagem 

(CAA). 

CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Com a recente legislação sobre o setor da Educação Especial (Decreto-Lei nº 

54/2018, de 6 de julho), o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é um recurso 

pedagógico especializado dos estabelecimentos de ensino regular dos Ensinos Básico 

e Secundário, constituindo-se como uma resposta diferenciada que visa apoiar a 

educação dos alunos que beneficiam de medidas adicionais alínea b) Adaptações 

curriculares significativas; alínea c) plano individual de transição; alínea d) 

desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado e alínea e) 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, fornecendo-lhes 

meios e recursos diversificados. 

O CAA é uma estrutura integrada nos estabelecimentos de educação ou de 

ensino, em complemento da modalidade geral de Educação Escolar, de competências 

para a Educação Especial, dando continuidade ao trabalho realizado em contexto de 

sala de aula. No CAA são utilizadas metodologias e estratégias de intervenção 

interdisciplinares e transdisciplinares. 
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As competências do CAA abrangem um ou vários domínios da Educação 

Especial, particularmente, os relacionados com problemas cognitivos graves associados 

a limitações sensoriais ou motoras, surdocegueira, bem como, perturbações do espetro 

do autismo. O CAA foi criado com o intuito de dar respostas a algumas necessidades 

detetadas no agrupamento, visando a equidade educativa e a igualdade no acesso à 

educação, indo, assim, de encontro ao objetivo do PE, de construir uma escola inclusiva, 

capaz de reter, no seu seio, grupos de crianças e jovens, por vezes excluídos. 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação, 

caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. 

Tendo em conta o perfil pessoal dos alunos, a aprendizagem realizada nestes 

cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, 

em articulação com o setor empresarial local. 

Destinam-se a alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade ou formação 

equivalente e que procuram um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho, 

sem excluir a hipótese de, mais tarde, prosseguirem estudos. 

Os Cursos Profissionais são percursos que cumprem vários objetivos: 

· contribuir para desenvolver competências pessoais e profissionais para o 

exercício de uma profissão; 

· privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de 

trabalho locais e regionais; 

· preparar para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, 

se for essa a vontade do aluno. 

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite 

maior flexibilidade e respeito pelos ritmos de aprendizagem dos alunos. 
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O plano de estudos inclui três componentes de formação: Sociocultural; Científica; 

Técnica. 

A componente de formação Técnica inclui obrigatoriamente uma formação em 

contexto de trabalho. 

 

COMPONENTES DE 
FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS TOTAL DE HORAS (a) / CICLO DE 
FORMAÇÃO  

 
 
 
 
Sociocultural 

Português 320h 

Língua Estrangeira I, II ou III (b) 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

100h 

Educação Física 140h 

Científica 2 a 3 disciplinas (c) 500h 

Técnica 3 a 4 disciplinas (d) 1180h 

Formação em Contexto de 
Trabalho (e) 

420h 

Carga horária total/ Curso 3100h 

(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola, no 

âmbito da sua autonomia pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga horária anual de forma a otimizar a 

gestão global modular e a formação em contexto de trabalho. 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 

iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. 

(c) Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais 

a adquirir. 

(d) Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada. 

(e) A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. 

Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de 

Aptidão Profissional (PAP), no qual os alunos demonstram as competências e saberes 

que desenvolveram ao longo da formação. 

Após a conclusão, com aproveitamento, de um Curso Profissional obtém-se o ensino 

secundário e certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro 
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Nacional de Qualificações. Também permite o prosseguimento de estudos/formação 

num Curso de Especialização Tecnológica ou o acesso ao ensino superior, mediante o 

cumprimento dos requisitos previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 

 

6. PLANO DE FORMAÇÃO 

  

A escola, seguindo todas as orientações emanadas na legislação atual, tem no seu 

percurso anual a preocupação de resolver todas as carências ao nível de formação 

da sua comunidade educativa. Procura ir ao encontro de resposta adequada às suas 

necessidades e ao encontro das metas e objetivos contemplados no Projeto Educativo 

(PE). Após estudo efetuado no contexto educativo, identificaram-se 

as necessidades/problemas sentidos pela comunidade, definindo-se, assim, as áreas 

prioritárias de formação para docentes e técnicos especializados, pessoal não docente 

e encarregados de educação/famílias.  

O Plano de Formação da escola contempla um conjunto de ações (formais e não 

formais), tendo por base o contexto de desempenho profissional e a necessidade de 

investir em áreas consideradas prioritárias e de grande relevância para a escola e para 

os docentes, procurando contribuir para a melhoria da qualidade de vida escolar, 

promover a igualdade de sucesso escolar e procurar a eficácia do sistema educativo.  

Tendo em atenção o novo Regime Jurídico da Formação Continua (RJFC), o estudo 

efetuado no levantamento e apuramento dos interesses/necessidades e ainda o 

Projeto Educativo (PE), são apresentadas as ações de formação para o biénio 2022/2024 

que, apesar da sua natureza bianual, será anualmente monitorizado e atualizado, 

procurando, assim, uma adaptabilidade real e exequível. Neste sentido, o Plano de 

Formação do agrupamento incide, em especial, sobre os seguintes aspetos:  

 Interesses/necessidades;  

 Objetivos a atingir (específicos e gerais);  

 Público-alvo;   

 Identificação das áreas prioritárias de formação a desenvolver e modalidades a 

utilizar;  
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 Tipo de ações de formação (externas e internas).  

 Monitorização das ações a desenvolver.  

  

 

6.1. INTERESSES E NECESSIDADES 

 

 A natureza dos problemas/necessidades formativas identificadas relacionam-se com:  

2. as competências digitais; 

3. as ferramentas digitais de apoio ao ensino presencial e ao ensino à distância;   

4. a avaliação de alunos numa perspetiva do projeto MAIA; 

5. a melhoria dos resultados escolares; 

6. o desenvolvimento da capacidade de compreensão e expressão oral; 

7. metodologias de trabalho com manuais digitais; 

8. a avaliação formativa e sumativa com o uso de ferramentas digitais; 

9. metodologias a utilizar no ensino à distância e no ensino misto; 

10. o desenvolvimento de capacidades nas várias áreas curriculares; 

11. o desenvolvimento e valorização do aluno do ponto de vista social e afetivo; 

12. os vários tipos/formas de aprendizagem; 

13. a flexibilidade curricular; 

14. a recuperação de aprendizagens; 

15. a cidadania; 

16. a escola inclusiva. 

6.2. OBJETIVOS A ATINGIR 

  

 Atingir uma maior eficácia nas diversas escolas do agrupamento, com formação 

centrada na escola e nos seus alunos, tornando-a mais atual, mais pertinente e mais 

realista; 

 Continuar a melhorar o sucesso escolar; 
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 Continuar a melhorar o desempenho profissional, traduzindo mais e melhor 

aprendizagem, ensino e educação; 

 A promoção de uma escola que ensina/orienta e aprende; 

 Direcionar a formação para o contexto atual, adaptando-se ao aluno e à comunidade 

escolar; 

 Acompanhar toda a evolução e exigências de uma época de inovação pedagógica, 

fomentando uma cultura de atualização, crescimento e eficácia; 

 Proporcionar um crescimento pessoal e profissional de uma forma motivadora, ativa 

e atual; 

 Proporcionar a formação de cidadãos livres, responsáveis e autónomos, capazes de 

lidar com a diversidade escolar. 

 Alcançar uma melhoria do desempenho profissional e da qualidade das 

aprendizagens; 

 Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à comunidade educativa; 

 Proporcionar formação que contribua para a progressão na carreira e para a 

Avaliação do Desempenho Docente e Não Docente. 

Assim, apresenta-se o seguinte quadro de formação pretendida pela escola, biénio 

2022/2024. Este servirá de orientação para a monitorização anual das ações a 

desenvolver neste plano, sendo pertinente salientar, que apesar da sua natureza bianual, 

este será alvo de readaptação anual, para que seja sempre possível ir ao encontro do 

contexto envolvente.  

  

6.3. PÚBLICO-ALVO 

 

Este Plano de Formação terá como público-alvo preferencial o Pessoal 

Docente (Educação Pré-escolar; 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário) e, sempre 

que possível o Pessoal Não Docente (Assistentes Operacionais; Assistentes Técnicos 

e Assistentes Técnicos-Administrativos), e Pais e Encarregados de 

Educação/Família.  
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6.4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO, PROPOSTAS A 

DESENVOLVER E MODALIDADES DE AÇÃO 

  

  

As ações propostas poderão decorrer de acordo com as modalidades de: Oficina de 

Formação (até um máximo de 50 horas presenciais); Curso de Formação (com 

duração mínima de 12 horas); Círculo de Estudos (com duração mínima de 12 horas); 

e Ações de Curta Duração (de 3 a 6 horas), que de acordo com o Regime Jurídico de 

Formação Contínua, podem ser reconhecidas e certificadas nos termos do art. 9.º do 

Decreto-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro e do Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio 

do Regulamento Interno das ACD Sousa Nascente.   

Todas as ações a desenvolver serão monitorizadas anualmente com critérios 

específicos a definir e a aprovar pelo Diretor e pelo Conselho Pedagógico.  

 

Ações já previstas no plano do CFAE SN para 2022/2023   
 

PESSOAL DOCENTE  

 

 Capacitação Digital de Docentes – Nível 1, oficina (25h + 25h)  

 

 Capacitação Digital de Docentes – Nível 2, oficina (25h + 25h)  

 

 Capacitação Digital de Docentes – Nível 3, oficina (25h + 25h)  

 

 SN11-T02 Cidadania e Segurança Digital: projetos de intervenção em meio 

escolar, oficina (25h + 25h) - prevista para 15/09/2022  

 

 SN15-T02 O MS Teams na utilização de plataformas digitais em contexto 

escolar, curso (15h) - prevista para 15/09/2022 
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 SN07-T03 Plataformas de Gestão de Aprendizagem (LMS), oficina (15h + 15h), 

prevista para 15/09/2022 

 

 SN05-T03 A utilização de ferramentas digitais na avaliação formativa, curso 

(25h) prevista para 15/09/2022  

 

 SN06-T03 Comunidades de Prática - Criação, dinamização e gestão, oficina 

(15h+15h), prevista para 10/01/2023 

 

 SN20- Capacitação Digital de Educadores de Infância - Nível Intermédio, oficina 

(25h+25h) prevista para janeiro de 2023 

 

 SN21-T01 Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas práticas 

pedagógicas, curso, prevista para janeiro de 2023  

 

 SN16-T02 - E-portefólios – aplicação de competências digitais e partilha em 

educação, oficina (15h+15h) – prevista para janeiro de 2023 
 

 SN22 - Aprendizagem significativa com as Tecnologias Digitais, oficina (25h+25h) , 

prevista para janeiro de 2023 
 

 SN17-T02 Educação Física: novas abordagens ao papel da tecnologia na sala de 

aula, oficina (25h+25h), prevista para janeiro de 2023 
 

 SN23 - A metodologia da aula invertida na disciplina de Matemática, oficina 

(25h+25h) , prevista para janeiro de 2023, GR 230 e GR500 

 

 As lideranças na promoção de ambientes educativos inclusivos, curso (25h) 

 

 Práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula, curso (25 h) 

 

 Criação de ambientes de aprendizagem inclusivos e inovadores, oficina (50h) 
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 Círculo de Estudos sobre o Projeto Maia   

 

 ACD Projeto Maia  

 

 As aprendizagens essenciais de Matemática no ensino básico 

 

 ACD – Ténis 

 

 ACD sobre sobre o programa PASSEzinho.easy e PASSE.easy – Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

 

Este plano está aberto à inserção de novas ações ao longo do ano sempre que surja a 

possibilidade de realização das mesmas.  

 

 

Pessoal Não Docente 

 

 SN19-T03 Potencializar o Microsoft Teams em contexto de Teletrabalho prevista 

para janeiro de 2023, Psicólogos 

  

 SN09-T04 Potencializar a GSuite em contexto de Teletrabalho, curso 15h, prevista 

para janeiro de 2023, Assistentes Técnicos 

 

 SN19-T02 Potencializar o Microsoft Teams em contexto de Teletrabalho curso 

15h, prevista para janeiro de 2023, Assistentes Técnicos 

 
 

Este plano está aberto à inserção de novas ações ao longo do ano sempre que surja a 

possibilidade de realização das mesmas.  

  

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

  

Webinars / palestras sobre temas diversificados e também no âmbito da capacitação 

digital.   
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Em relação aos Encarregados de Educação/Famílias serão proporcionadas atividades 

formativas, que privilegiem a inclusão e cooperação escolar. Neste sentido, todas as 

ações desenvolvidas em contexto escolar adequadas à função de Pais e Encarregados 

de Educação, serão alvo de convite alargado à comunidade.  

  

  

7. ATIVIDADES PREVISTAS  

 
  
Temas dos Objetivos e Metas do PAA (pág. 5 a 10) para os quais as atividades seguidamente 

apresentadas pretendem contribuir: 

I. RESULTADOS ESCOLARES 

 II. ABANDONO ESCOLAR 

 III. APOIO ÀS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 IV. PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E NOS ÓRGÃOS DE 

GESTÃO 

 V. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 VI. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E ATIVIDADES ESCOLARES 
  

  
Pombeiro, 28 de setembro de 2022  

  
  

A Equipa PAA 2022.2023  
  

  



ATIVIDADES

Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

13 a 16 / 

Setembro

Nome: Abertura do ano 

letivo - Receção aos 

alunos   

Tipo: 

N.º A001

EB's

Objetivos e Metas do PEA: l, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma melhor integração dos alunos no meio escolar;

Familiarizar as crianças com novos espaços e realidades;

Promover a socialização e desinibição;

Integrar os alunos e a família no espaço físico da escola;

Dar a conhecer a escola e o seu funcionamento;

Familiarizar as crianças com novos espaços e realidades.

Resumo da atividade: 

Os docentes recebem os alunos, dando-lhes as boas-vindas. Realiza-se uma visita pelos diferentes espaços, 

trocam-se informações, dão-se a conhecer algumas regras, normas de funcionamento, esclarecimento de 

dúvidas.

De seguida, cada docente com a sua turma, na sala de aula, procede às respetivas apresentações e definição 

de regras conjuntas.

No período da tarde realizam-se jogos/brincadeiras no recinto escolar, promovendo a socialização.     

Pré-escolar e 1.º 

ciclo

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

horizontal e 

vertical: Educação 

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo

Lucinda 

Moreira e 

Olga 

Rodrigues

13 a 16 / 

Setembro

Nome: Rececão aos 

alunos

Tipo: Campanhas

N.º A002

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma melhor integração dos alunos no meio escolar;

Familiarizar os alunos com novos espaços e realidades;

Dar a conhecer a escola e o seu funcionamento; 

Receber os alunos no regresso à escola;

Distribuir horários aos alunos.

Resumo da atividade: 

Os Diretores de Turma  recebem os alunos do quinto ano, acompanhados por pai ou Encarregado de 

Educação no auditório ou na cantina, dando-lhe as boas-vindas. Realiza-se uma visita pelos diferentes 

espaços, trocam-se informações, dão-se a conhecer algumas regras, normas de funcionamento, 

esclarecimentos sobre o funcionamento da escola nesta situação pandémica. Os alunos dos restantes anos 

serão recebidos pelo Diretor de Turma. 

EBSDMM e EBL

Proponentes: 

CDT e CCP

Articulação: 

Direção 

Cristina Faria, 

Idalina 

Oliveira e 

Rosa Almeida 
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

22 / 

Setembro

Nome: Sensibilização 

para a prevenção do 

Cancro da Cabeça e 

Pescoço

Tipo: Palestra/ Workshop

N.º A003

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Informar os alunos acerca dos comportamentos de risco que podem potenciar o aparecimento do cancro da 

cabeça e pescoço;                                                                                                 Sensibilizar para a deteção de 

sintomas específicos;                            

Reforçar a importância de um diagnóstico precoce;                    

Refletir sobre as taxas de prevalência da doença. 

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada por um médico indicado pelo GECCP (Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e Pescoço). 

Alunos do 11.º e 

12.º anos (turmas 

A e B)

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

GR 520

Anunciação 

Rocha

26 / 

Setembro

Nome: Dia Europeu das 

Línguas

Tipo: Exposição

N.º A004

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma dinamização da língua francesa em diferentes contextos;

Familiarizar os alunos com novas realidades;

Promover a socialização e a desinibição;

Desenvolver a compreensão e o respeito por um universo sociocultural diferenciado;

Sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e para a importância da aprendizagem de uma língua 

estrangeira.

Resumo da atividade: 

Decoração de uma árvore com palavras, em várias línguas e exposição para comemoração do Dia Europeu da 

Línguas.

8.º e 9.º anos
Proponentes: 

GR 320

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto

26 a 30 / 

Setembro

Nome: Torneio de 

Abertura Dia Europeu do 

Desporto Escolar

Tipo: Outro

N.º A005

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Alargar a prática desportiva a todos os alunos;

Incentivar a participação dos alunos nas atividades desportivas.

Resumo da atividade: 

As várias modalidades desportivas estarão disponíveis para experimentação/exercitação para todos os alunos 

sob condução de um docente de Ed. Física.

A atividade decorrerá durante uma semana, nas aulas de Educação Física.

EBSDMM e EBL
Proponentes: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

30 / 

Setembro

Nome: Comemoração da 

"Noite Europeia dos 

Investigadores 2022"

Tipo: Divulgação

N.º A006

Online

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Comemorar a Note Europeia dos Investigadores 2022; 

Divulgar atividades realizadas por várias instituições de ensino superior; 

Dar a conhecer trabalhos realizados por várias instituições de ensino superior à comunidade educativa.

Resumo da atividade: 

Divulgação, via digital, das atividades realizadas por várias instituições de ensino superior à comunidade 

educativa. Estas atividades serão realizadas online.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 520

Articulação: 

GR 500 e 510

José Silva e 

Celeste 

Pimenta

30 / 

Setembro

Nome: Dia Europeu do 

Desporto na Escola

Tipo: Caminhada 

N.º A007

Santuário de 

Santa Quitéria

Objetivos e Metas do PEA: l, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, através da realização de um conjunto alargado de 

atividades dirigidas a toda a população, independentemente da idade ou do nível de preparação física;

Consciencializar que as jovens e os jovens representam um segmento especialmente importante na 

promoção da atividade física e desportiva, tendo em conta que é nesta etapa da vida que adquirem as bases 

da sua literacia motora e adotam hábitos de vida saudáveis. Por esta razão, a Semana Europeia do Desporto 

em Portugal tem um dia reservado exclusivamente às Escolas, o “Dia Europeu do Desporto na Escola”, a 

exemplo do que acontece em 42 países;

Incentivar a exploração dos espaços verdes dentro e/ou fora do recinto escolar através atividades como 

caminhadas e/ou passeios de bicicleta, integrando atividades com recolha do lixo, reciclagem ou de 

promoção do ambiente, bem como, jogos desportivos ao ar livre.

Resumo da atividade: 

O “Dia Europeu do Desporto na Escola”, integrado na “Semana Europeia do Desporto”.

Os alunos e docentes iniciam a sua atividade na Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos, relizando 

um percurso pré-definido até ao Santuário de Sta Quitéria. Posteriomente irão realizar jogos lúdico-

desportivos e lanche. Por fim, regressam pelo mesmo percurso atá à escola sede.

Turmas: 9.ºA1; 

12.ºTEAC+TD

Proponentes: 

GR 620

Articulação: 

Clube do Desporto 

Escolar

Cristina 

Moreira e 

Miguel 

Baltazar
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

Ao longo do 

mês / 

Outubro

Nome: Mês da 

Alimentação

Tipo: Comemoração

N.º A008

EB's, 

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos e respetivas famílias para hábitos de uma alimentação variada e saudável;                                                                                            

Alertar para algumas práticas alimentares incorretas a evitar;                                                                                       

Promover hábitos de uma alimentação saudável;  

Promover a atividade física em contexto de melhoria da saúde;              

Adquirir regras de higiene alimentar e de segurança;         

Promover a saúde individual e a tomada de decisões informada e responsável; 

Proporcionar momentos de convívio entre todos.

Resumo da atividade: 

Atividade de articulação vertical e horizontal (1.º e 2.º ciclos), Educação Especial, no âmbito do Projeto PES e 

envolvendo a comunidade. Serão realizadas diferentes atividades (elaboração de flyers, cartazes...) 

relacionadas com a alimentação saudável.

Alunos do 4.º ano, 

2.º ciclo, com 

Medidas de 

Suporte à 

Aprendizagem e 

Inclusão e 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Articulação 

Vertical e 

horizontal (1.º/2.º 

ciclos), Projeto 

PES, Educação 

Especial

Articulação: 

Subdepartamentos 

do 1.º e 2.º ciclos; 

Educação Especial; 

PPES; Eco-escolas 

Ana Braga, 

Isabel Soares, 

Lucília Mota

3 / Outubro

Nome: Dia Nacional da 

Água

Tipo: Comemorações

N.º A009

EB de 

Pombeiro; EB 

de Ribeirinho, 

Penacova

Objetivos e Metas do PEA: l, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a importância da água como fonte de vida nos seres vivos;                                                                                                   

Adquirir comportamentos adequados;                                                                                             

Dinamizar experiências com a água;                                                           

Desenvolver o espírito crítico;                                                                    

Enumerar formas de poupar a água; Identificar fontes de poluição da água;                                                                                                

Verificar as diferentes capacidades de flutuação na água doce e salgada.                                                                                                                                                                                                

Resumo da atividade: 

Atividade de articulação vertical e horizontal: realização de experiências/atividades relacionadas com a água, 

no contexto do ensino experimental,desenvolvendo, assim o espírito crítico e investigativo.  Abordagem 

teórica sobre o tema. Realizar atividades de Expressão plástica (cartaz). Realizar experiências. Demonstração 

de materiais/soluções e realização de experiências com água.  

Pré-escolar e 1.º 

ciclo

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC, EECE

Luisa Teixeira, 

Alexandra 

Varejão e 

Lucília Faria

3 a 7  / 

Outubro

Nome: Dia Mundial da 

Música

Tipo: Comemorações

N.º A010

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar o Dia Mundial da Música; 

Valorizar a música enquanto arte.

Resumo da atividade: 

Apresentação de uma  interpretação vocal ou instrumental. 

2.º Ciclo
Proponentes: 

GR 250
Estela Pinto

27



Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

4 a 18 / 

Outubro

Nome: Amigos dos 

Animais - Campanha de 

angariação

Tipo: Campanhas

N.º A011

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II;III; V

Objetivos específicos da atividade: 

incutir nos alunos o sentido de responsabilidade  que respeita à defesa dos direitos dos animais; 

Promover o sucesso educativo/formativo; 

Estimular a solidariedade e o sentido de cidadania; 

Promover o estímulo para o voluntariado, com a divulgação de oportunidades de voluntariado; 

Formar pessoas responsáveis, autónomas e solidárias.

Resumo da atividade: 

Recolha de bens de primeira necessidade  para entrega a uma associação de  abrigo de animais de Felgueiras.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Equipa EECE

Articulação: 

Diretores de 

Turma, 

Professores 

Titulares de 

Turma, 

Educadores

Isabel 

Andrade, 

Carla 

Vasconcelos e 

Manuel 

Vilhena

6 / Outubro

Nome: Comemoração do 

"Dia internacional da 

Goediversidade"

Tipo: Exposição

N.º A012

EBSDMM - 

Biblioteca

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar o conceito de Geodiversidade; 

Refletir sobre a importância da geodiversidade para enfrentar os desafios atuais da sociedade; 

Dar a conhecer alguns geossítios nacionais e o seu contributo para os ecossistemas.

Resumo da atividade: 

Serão expostos, na Biblioteca da EBSDMM, os diversos trabalhos elaborados pelos alunos, no âmbito do 

tema indicado.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 520

Anunciação 

Rocha e José 

Silva

12 / Outubro

Nome: Cinema e Terapia - 

Dia Mundial da Saúde 

Mental

Tipo: Comemorações

N.º A013

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância dos documentos audiovisuais como filmes, 

programas de rádio e televisão, e gravações de áudio e vídeo. (Estes bens são património de todos, 

identificativos de uma cultura, e contêm informação chave dos séculos XX e XXI, que forma parte da história 

do homem). Alertar os alunos para a importância de uma saúde mental sã.

Resumo da atividade: 

Exibição do filme "Pára-me de repente o pensamento" de Jorge Pelicano

Alunos do 10.º, 

11º e 12º anos

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Grupos de 

Português, 

Biologia, PES e 

SPOE

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

14 / Outubro

Nome: Dia Mundial da 

Alimentação (PPES)

Tipo: Comemorações

N.º A014

EB's

Objetivos e Metas do PEA: l, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade para a importância da alimentação saudável;

Alertar para algumas práticas alimentares incorretas, a evitar;

Promover a saúde individual e a tomada de decisões responsável e informada;

Sensibilizar crianças/alunos para uma alimentação saudável;                                                                                       

Proporcionar momentos de convívio entre todos;              

Promover hábitos de uma alimentação saudável;            

Adquirir regras de higiene alimentar e segurança;           

Dinamizar a "Onda Rosa".

Resumo da atividade: 

Atividade de articulação vertical e horizontal, envolvendo a comunidade, onde serão realizadas diferentes 

atividades relacionadas com a alimentação saudável, sensibilizando para a prevenção de doenças.                                    

"Por crianças mais saudáveis".                                                                                   

Vivência do Dia Mundial da Alimentação com atividades de culinária;  histórias, canções e diálogos alusivos 

ao tema da alimentação.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal; PPES, 

PNL; Eco-escolas.

Fátima 

Moreira e 

Ismael

16 / Outubro

Nome: Alimentação 

Saudável e atividade 

fisica - articulação com o 

Projeto PES.

Tipo: Comemorações

N.º A015

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover hábitos de vida saudável; 

Sensibilizar alunos e respetivas famílias para hábitos de alimentação variada e saudável; 

Promover a atividade fisica num contexto de melhoria da saúde.

Resumo da atividade: 

Atividade dinamizada nos CAA do Agrupamento em articulação com o grupo de Educação Física.

Alunos dos CAA

Proponentes: 

GR 910

Articulação: 

GR 620

Lucília Mota

17 a 20 / 

Outubro

Nome: Dizer Não ao 

Bullying

Tipo: Palestra/ Workshop

N.º A016

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover competências socioemocionais que conduzam ao fortalecimento da autoestima e prevenção do 

bullying e ciberbullying.

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada pela Enfermeira Liliana e realização de um jogo pedagógico.

Alunos do 5.ºano

Proponentes: 

Coord. PPES

Articulação: 

Coord. GAA, 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

19 a 21 / 

Outubro

Nome: Comemoração do 

Dia Mundial de Combate 

ao Bullying

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A017

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos para os diferentes tipos de bullying;          

Compreender as consequências físicas e psicológicas que podem advir de situações de bullying;                                                   

Dotar os alunos de competências que lhes permitam atuar assertivamente face a situações de bullying.

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada pela Escola Segura de Felgueiras (Lixa).

Alunos do 5.º ano

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. GAA, 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro

19 / Outubro

Nome: Jornadas 

Mundiais da Juventude

Tipo: Comemoração

N.º A018

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma melhor integração dos jovens no meio escolar;

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

A Vigararia de Felgueiras vai transportar, em carro próprio, os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, 

que se realizam em Lisboa, nos dias 2 e 3 de agosto de 2023, os quais entregam aos nossos alunos, para 

serem trazidos para o campo de jogos. No campo de jogos, será feita a apresentação dos símbolos à 

comunidade educativa.

Todos os alunos, 

docentes e não 

docentes da 

EBSDMM

Proponentes: 

GR 290

Articulação: 

Direção

Artur Ribeiro

20 / Outubro

Nome: Dia Mundial de 

combate ao Bullying

Tipo: Comemorações

N.º A019

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a temática do Bullying ; 

Proporcionar momentos de reflexão, debate e partilha. 

Resumo da atividade: 

Afixação de Cartazes, divulgação de informação através dos Diretores de Turma e aula DTA, pequenas 

palestras/apresentações em contexto de sala de aula. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Interlocutora com 

a CPCJ 

Articulação: 

CPCJ , SPO, 

Gabinete de 

Mediação de 

Conflitos

Anabela 

Brochado

Entre 24 e 28 

/ Outubro

Nome: Prémios Nobel da 

Física e da Química

Tipo: Exposição

N.º A020

EBSDMM e 

EBL 

(bibliotecas)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos para a Ciência como meio para a evolução do ser humano e da sociedade.

Compreender a importância da Física e da Química na descoberta de novas tecnologias, nas quais assenta a 

sociedade em que vivemos.

Resumo da atividade: 

Elaboração de um cartaz informativo/comemorativo que será afixado na Biblioteca.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 510

Emilia Afonso, 

José Rebelo
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

25 ou 27 / 

Outubro

Nome: Formação 

PASSE.easy e 

PASSEzinho.easy 

docentes

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A021

Online

Objetivos e Metas do PEA: I, II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Melhorar a literacia alimentar e nutricional nos docentes de escolas em PASSE (ACD 3h).

Resumo da atividade: 

Dinamização de uma ACD (3h) pela equipa multidisciplinar da UCC Felgueiras, em articulação com o Centro 

de Formação.

Docentes do Pré-

escolar e 1.º ciclo

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. Pré-escolar 

e 1.ºCiclo

Anunciação 

Rocha

26 / Outubro

Nome: Corta Mato 

Escolar

Tipo: Outro

N.º A022

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Motivar e sensibilizar todos os alunos para a prática do atletismo;

Promover e potenciar atividades pedagógicas e competitivas inclusivas.

Resumo da atividade: 

Realização de uma prova de corrida com um percurso que varia consoante a idade do aluno. No Corta Mato 

Escolar, apuram-se por escalões, os alunos que irão representar a escola no Corta Mato Regional.

EBSDMM e EBL

Proponentes: 

GR 260 e 620

Articulação: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas

28 e 31  / 

Outubro

Nome: Halloween - 

Desfile de fantasias

Tipo: Comemorações

N.º A023

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Decoração dos espaços no dia 28 de outubro e desfile de fantasias alusivas ao Halloween.

Alunos de Inglês 

de todos os níveis 

de ensino e 

pessoal docente e 

não docente

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 120, 220 e 340

Cátia Dias, 

Alzira Pereira, 

Serafim 

Magalhães e 

Sandrine 

Magalhães

28 / Outubro

Nome: Cinema e 

Animação (Dia 

Internacional da 

Animação)

Tipo: Comemorações

N.º A024

JI e Escolas do 

1º Ciclo

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para o cinema de animação (a animação é uma arte que cria a ilusão de 

movimento através de uma sequência de imagens que exibem uma fase diferente de animação; 

Descobrir que a animação original era feita à mão mas atualmente a animação é feita principalmente por 

intermédio do computador.

Resumo da atividade: 

Exibição do filme “Abelha Maia" de Alexs Stadermann.

Alunos do JI e 1º 

ciclo

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Biblioteca Escolar

Glória 

Pimenta e 

Professores 

Bibliotecários
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

31 / Outubro

Nome: Dia mundial da 

poupança

Tipo: Comemoração

N.º A025

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso escolar; 

Desenvolver um cidadania ativa; 

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola elaborem e apresentem 

criativos cartazes realizados pelos próprios, de forma a levar a refletir sobre a diferença entre “necessidades” 

e “desejos”; relacionar despesas e rendimentos; avaliar riscos e evidenciar a relevância do planeamento a 

médio e a longo prazo.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

01 de 

outubro a 30 

de novembro 

/ Outubro e 

novembro

Nome: Desafio Bebras - 

Castor Informático

Tipo: Desafio

N.º A026

EBSDMM e 

EBL e EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Participar no desafio de pensamento computacional “Bebras - Castor Informático”. 

Resumo da atividade: 

Este desafio é uma iniciativa internacional cujo objetivo é promover e introduzir a informática e o 

pensamento computacional para estudantes de todas as idades. Foi desenhado para motivar estudantes de 

todo o mundo sem necessidade de experiência prévia. Este desafio é organizado em mais de 50 países e no 

ano passado participaram mais de 2,5 milhões de estudantes de todo o mundo.

Alunos do 3º ao 

12º anos

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 110 (3.º e 4.º 

ano) e GR 500

José Gabriel 

Freitas 

Moreira

A definir / 

Outubro

Nome: Webinar "A 

importância do sono"

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A027

Online

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os encarregados de educação para a importância do sono, suas funções e consequências da 

privação/má qualidade do sono; 

Dotar os EE de estratégias de promoção de hábitos de sono saudáveis.

Resumo da atividade: 

Webinar promovido pelo ACeS Tâmega III (Equipa de Saúde Escolar: Enfermeira, Nutricionista e Psicóloga 

Clínica) com a duração de cerca de 1 hora.

Encarregados de 

Educação dos 

alunos do Pré-

escolar e do 

1.ºCiclo

Proponentes: 

Coord. PPES

Articulação: 

Coord. Pré-escolar 

e 1.ºCiclo

Anunciação 

Rocha
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Outubro

Nome: Mon Coq

Tipo: Exposição

N.º A028

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma dinamização da língua francesa em diferentes contextos;

Familiarizar os alunos com novas realidades;

Promover a socialização e a desinibição;                            

Fomentar o gosto pela disciplina;

Sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e para a importância da aprendizagem de uma língua 

estrangeira.

Resumo da atividade: 

Os alunos, depois de aprenderem um pouco sobre a língua e cultura francesa, irão elaborar/recriar o símbolo 

de França (le coq) em várias formas e materiais. Posteriormente, os trabalhos serão expostos em recinto 

escolar, sensibilizando os alunos para a diversidade cultural e promovendo a socialização.

7.º ano
Proponentes: 

GR 320

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto

A definir / 

Outubro

Nome: Divulgação da 

Informação das normas 

da segurança na escola

Tipo: Segurança

N.º A029

EBL

Objetivos e Metas do PEA: IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Co-responsabilizar toda a população escolar no cumprimento das normas de segurança.

Resumo da atividade: 

Dar conhecimento aos Diretores deTurma para transmitirem aos alunos das normas a seguir numa 

emergência. Para os restantes anos sugere-se a análise das normas, como reforço aos conhecimentos já 

adquiridos.

5.º ao 9.º ano da 

EBL

Proponentes: 

Delegada de 

Segurança da EBL

Articulação: 

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegada da 

Segurança da  EBL

Graça Bica e 

Manuela 

Pereira

A definir / 

Outubro a 

novembro

Nome: Feira de Outono

Tipo: Campanhas

N.º A030

EB  Sta Luzia, 

Lagares, EB de 

Fontão, EB 

Cruzeiro; EB 

de Jugueiros; 

EB de 

Torrados; EB 

de Pombeiro

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Reviver costumes e tradições;

Fortalecer as relações familiares;

Mostrar aos alunos os produtos hortícolas,  desta época do ano;

Promover o convívio entre todos;                                                         

Promover a cooperação e partilha enrtre todos.

Resumo da atividade: 

Será feita uma campanha por toda a Comunidade Educativa que culminará com a venda desses produtos.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC

Marisa 

Morgado e 

Ermelinda 

Magalhães e 

Alice Branco
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Outubro e 

dezembro

Nome: Exercício de 

Evacuação/Plano de 

Segurança

Tipo: Segurança

N.º A031

EB's

Objetivos e Metas do PEA: VI

Objetivos específicos da atividade: 

Dotar as crianças, professores, Encarregados de Educação e pessoal não docente de instrumentos de auto 

defesa em caso de incêndio ou sismos; 

Sensibilizar para a necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por parte dos 

professores, alunos e funcionários, em caso de incêndio ou sismo;

Criar rotinas de comportamento e atuação e testar a eficácia dos meios disponíveis e dos planos de 

segurança.              

Resumo da atividade: 

Será feito um exercicio de evacuação para testar a capacidade de reação de cada elemento.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES 

(segurança)

Lucinda 

Moreira e 

Lurdes Mota

7 a 13 / 

Novembro

Nome: O Cinema Vai à 

Escola (Serviço Educativo 

do Cinanima)

Tipo: Campanhas

N.º A032

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema.

Resumo da atividade: 

O CINANIMA irá realizar-se de 7 a 13 de novembro de 2022, no âmbito da 46ª edição deste festival de 

animação. Tal como nos dois anos anteriores, os professores poderão aderir a esta iniciativa e visualizar os 

filmes em contexto de sala de aula. Esta atividade não tem carácter obrigatório e será enviada informação 

para a inscrição na plataforma de visualização dos filmes de animação - https://www.cinanima.pt/

Todos os alunos 

do Agrupamento

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Com todos os 

grupos 

disciplinares

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

11 / 

Novembro

Nome: Viver as Tradições 

- Dia de S. Martinho

Tipo: Comemorações

N.º A033

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Reviver usos e tradições;                                                        

Promover o convívio entre todos;                                                         

Promover a cooperação e partilha enrtre todos;

Fomentar a harmonia, a interajuda, sentimentos de união e partilha;

Fortalecer as relações interpessoais;

Promover nas crianças atitudes e valores.    

Resumo da atividade: 

Neste dia as crianças, realizam atividades relacionadas com a temática: cantam canções, constroem 

cartuchos, comem castanhas assadas.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC

Carla Mónica 

Mendes e 

Joaquina do 

Carmo
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

11 / 

Novembro

Nome: Feira de S. 

Martinho 

Tipo: Feira

N.º A034

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade escolar para uma participação mais ativa nas diversas atividades que se 

desenvolvem na escola;

Sensibilizar a comunidade escolar para o consumo de produtos naturais;

Desenvolver a criatividade; 

Valorizar, preservar e dar continuidade às tradições populares;

Promover a socialização e o convívio saudável entre todos; 

Despertar para novos sabores e texturas; 

Realizar atividades de expressão plástica alusivas ao evento;

Prevenir o aparecimento de doenças relacionadas com a alimentação; 

Promover um maior envolvimento dos Encarregados de Educação nas atividades relacionadas com a 

promoção para a saúde;

Sensibilizar os alunos para a importância de hábitos de vida saudáveis.

Resumo da atividade: 

Venda de produtos oferecidos pelos Encarregados de Educação em barraquinhas de turma.

Todos os alunos 

da EBL e da 

EBSDMM

Proponentes: 

Coord. 

Estabelecimento 

da EBL, Coord. 

Dep CSH e de MCE

Articulação: 

DT e Conselhos de 

Turma

Ana Braga, 

Celeste 

Pimernta, 

Graça Bica

17 / 

Novembro

Nome: O Cinema Pensa 

(Dia Mundial da Filosofia)

Tipo: Comemorações

N.º A035

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema.

Refletir sobre a atualidade do cinema: 50 anos de Laranja Mecânica.

Resumo da atividade: 

Exibição do filme “ Blade Runner”, de Ridley Scott

Alunos dos 10.º e 

11.º anos

Proponentes: 

GR 410

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

18 / 

Novembro

Nome: Dia Mundial da 

Filosofia

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A036

Auditório da 

EBSDMM, das 

10h às 12h

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade escolar para o exercício pessoal da razão.

Resumo da atividade: 

Será organizada uma palestra/workshop para abordar um tema actual da Filosofia.

Alunos do Ensino 

Secumdário

Proponentes: 

GR 410

Glória 

Pimenta
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

18 / 

Novembro

Nome: Dia Europeu da 

Proteção das Crianças 

contra a Exploração 

Sexual e o Abuso Sexual

Tipo: Campanhas

N.º A037

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Alertar a comunidade educativa para a proteção das crianças; 

Proporcionar momentos de reflexão, debate e partilha

Resumo da atividade: 

Afixação de Cartazes, divulgação de informação através dos Diretores de Turma e aula DTA, Pequenas 

palestras/apresentações em contexto de sala de aula. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Interlocutora com 

a CPCJ

Articulação: 

CPCJ , SPO, 

Gabinete de 

Mediação de 

Conflitos

Anabela 

Brochado

20 / 

Novembro

Nome: Aniversário da 

Convenção sobre os 

Direitos da Criança

Tipo: Comemorações

N.º A038

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Alertar a comunidade educativa para a proteção das crianças; 

Proporcionar momentos de reflexão, debate e partilha

Resumo da atividade: 

Afixação de Cartazes e ou trabalhos elaborados pelos alunos e divulgação de informação através dos 

Diretores de Turma e aula DTA

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Interlocutora com 

a CPCJ

Articulação: 

CPCJ , SPO, 

Gabinete de 

Mediação de 

Conflitos

Anabela 

Brochado

21 / 

Novembro

Nome: Dia do Pijama

Tipo: Comemorações

N.º A039

EB Cruzeiro, 

EB de 

Montinho; EB 

de Pombeiro; 

EB de Friande; 

EB de 

Jugueiros; EB 

de Ribeirinho, 

Penacova

Objetivos e Metas do PEA: VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover um dia educativo e solidário. 

Resumo da atividade: 

Neste dia, as crianças/alunos, vão vestidas de pijama para a escola e passam, assim, o dia, em atividades 

educativas e divertidas sugeridas pela "Missão Pijama", promovendo assim uma vertente social. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

horizontal e 

vertical; EEEC; 

Missão Pijama

Célia Mota e 

Olga 

Rodrigues

21 a 25 / 

Novembro

Nome: Dia de Santa 

Cecília

Tipo: Comemorações

N.º A040

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar o Dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos; 

Valorizar a música enquanto arte.

Resumo da atividade: 

Apresentação de uma  interpretação vocal ou instrumental. 

2.º ciclo
Proponentes: 

GR 250
Estela Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

21 a 25 / 

Novembro

Nome: Semana Ubuntu

Tipo: Outro

N.º A041

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolvimento de cinco competências chave, centrais no desenvolvimento humano: tornar-se pessoa 

(Autoconhecimento; Autoconfiança, Resiliência, Empatia e Serviço).

Resumo da atividade: 

É um programa de capacitação destinado a jovens, desenvolvido a partir do modelo de liderança servidora. 

Visa desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes, contribuindo para a 

sua transformação em agentes de mudança ao serviço da comunidade, ajudando a construir uma cidade mais 

justa e solidária.

Alunos do ensino 

secundário

Proponentes: 

Educadores 

Ubuntu

Articulação: 

Docentes do 

ensino secundário 

e Direção

Zaida Santos 

Silva

21 a 25  / 

Novembro

Nome: Semana Ubuntu

Tipo: Outro

N.º A042

EBL

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolvimento de cinco competências chave, centrais no desenvolvimento humano: tornar-se pessoa 

(Autoconhecimento; Autoconfiança, Resiliência, Empatia e Serviço).

Resumo da atividade: 

É um programa de capacitação destinado a jovens, desenvolvido a partir do modelo de liderança servidora. 

Visa desenvolver e promover competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes, contribuindo para a 

sua transformação em agentes de mudança ao serviço da comunidade, ajudando a construir uma cidade mais 

justa e solidária.

Alunos do 3.º ciclo 

Proponentes: 

Educadores 

ubuntu

Articulação: 

Docentes do 3.º 

ciclo; CDT e 

Direção

Graça Bica e 

Alzira Pereira

A definir / 

Novembro

Nome: "A Terra Treme"

Tipo: Segurança

N.º A043

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Pretende alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, durante e depois da ocorrência de um 

sismo.

Resumo da atividade: 

Toda a comunidade escolar foi convidada a executar os 3 gestos de autoproteção (baixar-proteger-aguardar), 

ao longo de 1 minuto, após um toque de aproximadamente 5 segundos.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Direção e 

Coordenação da 

EBL

Articulação: 

Direção, 

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegadas da 

Segurança da EBL 

e EBSDMM

Ana Basto e 

Manuela 

Pereira
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Novembro

Nome: Palestra - A 

adição na adolescência

Tipo: Comemoração

N.º A044

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem ativamente 

numa palestra sobre o mercado das adições e o impacto da economia paralela nas contas nacionais.

Turmas do ensino 

secundário

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

Entre 2 e 9 / 

Dezembro

Nome: Segurança e 

Prevenção Rodoviária

Tipo: Exposição

N.º A045

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V VI

Objetivos específicos da atividade: 

Consciencializar a comunidade escolar para as regras de segurança de veículos e peões.;

Reconhecer a necessidade de contribuir para a utilização dos transportes terrestres em segurança.

Resumo da atividade: 

Os alunos constroem cartazes sobre sinistralidade rodoviária em Portugal e alertas para a prevenção 

rodoviária.

Comunidade 

Escolar

Proponentes: 

GR 510

Rosa leitão, 

Susana 

Guimarães

3 / Dezembro

Nome: Dia Internacional 

da Pessoa com 

Deficiência

Tipo: Comemorações

N.º A046

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade  escolar para as questões inerentes às diferentes incapacidades e deficiências;

Promover a socialização e inclusão dos alunos com Necessidades Específicas;

Familiarizar a comunicade educativa sobre as diferentes linguagens  para as diferentes deficiências.

Resumo da atividade: 

Os docentes farão atividades várias relacionadas com a deficiência.

Agrupamento 
Proponentes: 

GR 910
Lucília Mota
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

6 a 16 / 

Dezembro

Nome: "Portas 

natalícias!"

Tipo: Comemorações 

N.º A047

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I. III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar e envolver os pares  e a comunidade escolar para o espírito natalício;

Desenvolver a criatividade e a capacidade de intervenção;.

Resumo da atividade: 

Cada turma  decorará uma porta de sala de aula, mais precisamente aquela onde tenha maior carga letiva.

Cada turma embelezará uma porta, decoranda-a de forma original e criativa com materiais reaproveitados.

Todos os alunos 

do 5.º ao 12.º 

anos 

Proponentes: 

Diretores de 

Turma 

Articulação: 

Coordenação dos 

DT e Direção 

Cristina Faria, 

Rosa Almeida 

e Idalina 

Oliveira

7 e 9 / 

Dezembro

Nome: Mensagens 

Natalícias em 

Padlet/Mentimeter

Tipo: Comemorações

N.º A048

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Os alunos têm acesso a um link do Padlet ou Mentimeter e escrevem a sua mensagem/palavra de Natal. Os 

alunos terão acesso aos links através de QRC que estará numa árvore/estrela.

Alunos de Inglês 

de todos os níveis 

de ensino e 

pessoal docente.

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 120, 220 e 340

Cátia Dias, 

Alzira Pereira, 

Serafim 

Magalhães e 

Sandrine 

Magalhães

10 / 

Dezembro

Nome: Natal - Decoração

Tipo: Exposição

N.º A049

EBSDMM e 

EBL (átrio)

Objetivos e Metas do PEA: II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Promover uma melhor integração dos alunos no meio escolar;

Sensibilizar e envolver os alunos e a comunidade escolar para o espírito natalício;                                                                     

Valorizar e promover atitudes de solidariedade;

Desenvolver a criatividade e a capacidade de intervenção.

Resumo da atividade: 

Os alunos utilizando os seus conhecimentos adequiridos nas aulas de EV e ET, elaboram estrelas e outros 

motivos de Natal, que servirão para decorar o átrio escolar e assim promover o espirito de Natal.

2.º e 3.º Ciclos

Proponentes: 

GR 240

Articulação: 

GR 600

Manuela 

Simões e José 

Carlos Correia
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

12 a 16 / 

Dezembro

Nome: Viver as tradições - 

o Natal

Tipo: Comemorações

N.º A050

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Reviver costumes e tradições;                                               

Viver o espírito de Natal e o seu significado;         

Desenvolver a imaginação e a criatividade;         

Promover atividades lúdicas;      

Promover, desenvolver formas de comunicação (corporal, verbal, escrita...);      

Promover a socialização;

Valorizar a Escola.    

Resumo da atividade: 

Atividade de articulação vertical e horizontal;

Envolver toda a comunidade escolar, nomeadamente os alunos, na colaboração da decoração da escola 

alusiva ao Natal;

Festa/convívio (dramatizações, declamações, canções).

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR110  GR100

Articulação: 

Articulação 

horizontal e 

vertical: PPES, 

PNL, AEC, EECE

Lucinda 

Moreira e 

Lurdes Mota

16 / 

Dezembro

Nome: Torneio 3x3 

basquetebol

Tipo: Outro

N.º A051

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Incentivar e promover a modalidade;

Proporcionar a todos os alunos atividades de qualidade, em que prevaleça a vertente formativa;

Promover e potenciar atividades pedagógicas e competitivas inclusivas.

Resumo da atividade: 

Projeto em parceria com a Federação Portuguesa de Basquetebol e o Desporto Escolar. O torneio decorrerá 

na 2.ª semana de janeiro, para que se possam apurar as equipas que vão representar a escola para a fase 

CLDE.

EBSDMM e EBL

Proponentes: 

GR 260 e 620

Articulação: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas

A definir / 

Dezembro

Nome: Natal

Tipo: Exposição

N.º A052

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Viver o espírito de Natal e seu significado;                              

Desenvolver a imaginação e a criatividade;                        

Promover desenvolver atividades lúdicas; 

Promover, desenvolver formas de comunicação (corporal, verbal, escrita...);                                                                                        

Promover a socialização;                                                                

Valorizar a Escola.

Resumo da atividade: 

Pretende-se envolver toda a comunidade escolar, nomeadamente os alunos, na colaboração da decoração da 

escola alusiva ao Natal. Elaboração de mensagens alusivas à temática e exposição dos mesmos. 

Festa/convívio (dramatizações, declamações, canções…)

3.º Ciclo

Proponentes: 

GR 320

Articulação: 

GR 300, 320 e 330

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Dezembro

Nome: Cabaz de Natal 

Solidário

Tipo: Campanhas

N.º A053

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: I; II; VI

Objetivos específicos da atividade: 

Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os 

seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos;

Priveligiar o desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional: atitude cívica individual 

(identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos);

Valorizar o relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

Promover o relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).

Resumo da atividade: 

Recolha de bens para distribuição pelos alunos mais carenciados da escola. Criação de um Cabaz de Natal por 

turma.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

Equipa EECE

Articulação: 

SPO, Diretores de 

Turma, 

Professores 

Titulares de Turma

Isabel 

Andrade, 

Cristina Faria, 

Rosa Almeida, 

Marta Correia

A definir / 

Dezembro

Nome: Exposição de 

Rosas dos Ventos e 

outros instrumentos 

geográficos

Tipo: Exposição

N.º A054

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: l, ll, lll, lV, V, Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                                     

Despertar o interesse pelo estudo da Geografia;                                                                                                                      

Conhecer os diferentes rumos da rosa dos ventos;                                                                                                 

Estimular a criatividade;                                                                                                                                                                             

Promover a reciclagem e a reutilização.

Resumo da atividade: 

Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos em materiais recicláveis.

5.º e 7.º anos

Proponentes: 

GR 420

Articulação: 

HGP, EV e ET

Ana Borges, 

José Carlos 

Marques, 

Pedro Cunha

3 e 8 / 

novembro 

Nome: Apresentação 

multimédia/palestra “A 

Nova Aldeia de Tlaco” 

(Projeto Cultural de 

Escola)

Tipo: Palestra

N.º A055

EBSDMM) e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III

Objetivos específicos da atividade: 

Valorizar e preservar o património local; 

Motivar ao conhecimento do passado histórico na construção das aprendizagens; 

Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico; 

Promover o convívio e a socialização.

Resumo da atividade: 

Apresentação multimédia/palestra, promovida pelo responsável pela Villa Romana de Sendim, sobre a obra 

em estudo em Português, que recria a vida de uma comunidade da Idade do Bronze, em Felgueiras. A 

atividade decorrerá a 3 de novembro na EBSDMM e 8 do mesmo mês na EBL.

5.º ano

Proponentes: 

GR 200

Articulação: 

Articulação com 

diferentes 

disciplinas do 2.º 

ciclo

Ana Braga
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / A 

definir

Nome: Entrega de 

Diplomas - 

Reconhecimento pelo 

Quadro de Mérito e de 

Valores 

Tipo: Comemorações

N.º A056

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II , III , V, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Valorizar as tradições, a comunicação com todos os elementos da comunidade educativa;

Fomentar o sucesso académico dos alunos;

Enaltecer comportamentos meritórios. 

Resumo da atividade: 

Entrega dos diplomas aos alunos do quadro de mérito, quadro de atitudes e valores e de conclusão do ensino 

secundário. Nesta atividade alguns alunos do Agrupamento colaborarão na organização do evento, 

participando na elaboração  e concretização do momento durante uma aula presencial. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

CDT e CCP

Articulação: 

Comissão de 

avaliação de 

candidaturas aos 

QM/QV

Cristina Faria, 

Idalina 

Oliveira e  

Rosa Almeida 

Entre 3 e 31  / 

Janeiro

Nome: As janeiras - à 

descoberta do 

património

Tipo: Comemorações

N.º A057

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Reviver costumes e tradições;

Assimilar normas e valores culturais da própria comunidade;

Averiguar e conhecer a cultura do meio e a tradição de cantar os Reis;

Recolher e aprender canções tradicionais;

Promover o convívio entre JI, escola, família e comunidade.

Resumo da atividade: 

Serão ensaiadas algumas canções alusivas à quadra em causa.                                         

Durante o mês de janeiro a comunidade escolar promove atividades em descoberta e vivência do património.

Para manter a tradição é feita a entaoação de músicas relacionadas com o dia acompanhadas de 

instrumentos musicais, criados pelos alunos.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC

Emília Borges 

e Cecília 

Torres

3 a 6 / Janeiro

Nome: Promoção da 

autoestima e da imagem 

corporal

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A058

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Compreender os conceitos de ideais de beleza e pressões de aparência; 

Explorar a influência dupla que os mass media podem ter relativamente à imagem corporal; 

Desenvolver estratégias para resistir às pressões sobre a aparência, evitar comparações, desafiar ideais de 

beleza e construir confiança corporal.

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada pela Enfermeira Liliana e realização de um jogo pedagógico alusivo à temática.

Alunos do 7.ºano

Proponentes: 

Coord. PPES

Articulação: 

Coord. GAA, 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro

42



Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

9 a 13 / 

Janeiro

Nome: Caixa de 

perguntas sobre 

Sexualidade

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A059

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Utilizar a metodologia da caixa de perguntas para perceber quais as dúvidas mais frequentes dos alunos.

Resumo da atividade: 

Sessão dinamizada pela Enfermeira Liliana, para esclarecimento das dúvidas colocadas na caixa de questões, 

durante o 1.º Período letivo.

Alunos do 12.ºano
Proponentes: 

Coord. PPES

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro

27 / Janeiro

Nome: O Cinema 

Recorda (Dia 

Internacional em 

Memória das Vítimas do 

Holocausto)

Tipo: Comemorações

N.º A060

EBSDMM 

(auditório) e 

BE da EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema. 

Refetir sobre o modo como o cinema narra e regista acontecimentos históricos.

Resumo da atividade: 

"Uma Turma Difícil", de  Marie-Castille Mention-Schaar

Alunos do 9.º ano

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

GR 400 e 

Educação para a 

Cidadania

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

De 30 de 

janeiro a 3 de 

fevereiro / 

Janeiro e 

fevereiro

Nome: La Chandeleur

Tipo: Outro

N.º A061

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições francesas;

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua;

Fomentar o gosto pela disciplina;

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios;

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Atividade que envolve toda a comunidade escolar e desenvolve o gosto pela língua e cultura francesa, assim 

como sensiblizar para o conhecimento de tradições.

3.º Ciclo
Proponentes: 

GR 320

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

De janeiro a 

31 de março / 

Janeiro a 

março

Nome: Exercício de 

Evacuação - Plano de 

Segurança  

Tipo: Segurança

N.º A062

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Limitar as consequências de um acidente; 

Sensibilizar para a necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por parte dos 

professores, alunos e funcionários, em caso de acidente; 

Criar rotinas de comportamento e atuação;  

Testar a eficácia dos meios disponíveis e do Planos de Segurança.

Resumo da atividade: 

No dia escolhido, realiza-se o 2.º exercício de evacuação do ano letivo. Após o sinal de emergência, a 

comunidade escolar responde rapidamente abandonando as salas de aula sob a orientação do professor 

titular de turma e pelos assistentes operacionais em pontos estratégicos, de modo a que a evacuação seja 

rápida e serena.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

horizontal e 

vertical: PPES

Lucinda 

Moreira e 

Lurdes Mota

A definir / 

Janeiro

Nome: Webinar 

"Alimentação saudável, 

higiene oral e cheques-

dentista""

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A063

Online

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os encarregados de educação para a importância de uma alimentação saudável;

Capacitar os EE para uma adequada higiene oral, utilização dos cheques dentista e aumentar a adesão à sua 

utilização; 

Sensibilizar para a importância de hábitos alimentares saudáveis no contexto familiar e escolar, para a 

importância do pequeno almoço e para a preparação de lanches intercalares +saudáveis.

Resumo da atividade: 

Webinar promovido pelo ACeS Tâmega III (Equipa de Saúde Escolar: Enfermeira, Nutricionista e Psicóloga 

Clínica) com a duração de cerca de 1 hora.

Encarregados de 

Educação dos 

alunos do Pré-

escolar e do 

1.ºCiclo

Proponentes: 

Coord. PPES

Articulação: 

Coord. Pré-escolar 

e 1.ºCiclo

Anunciação 

Rocha

A definir / 

Janeiro

Nome: Webinar "Saúde-

mental""

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A064

Online

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Quebrar o silêncio em torno da doença mental, anulando possíveis estigmas a ela associados;

Sensibilizar os EE para as vantagens de uma parentalidade positiva na saúde mental das crianças e jovens.

Resumo da atividade: 

Webinar promovido pelo ACeS Tâmega III (Equipa de Saúde Escolar: Enfermeira, Nutricionista e Psicóloga 

Clínica) com a duração de cerca de 1 hora.

Encarregados de 

Educação dos 

alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Janeiro

Nome: Mega Atleta

Tipo: Outro

N.º A065

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Motivar e sensibilizar todos os alunos para a prática do atletismo;

Promover e potenciar atividades pedagógicas e competitivas inclusivas.

Resumo da atividade: 

O Projeto “Mega” é um projeto do Programa do Desporto Escolar. Consta da realização de uma prova de 

velocidade (40 m), uma prova de salto em comprimento, uma prova de lançamento e uma prova de 1000 

metros (Km).

Apuram para a fase CLDE, por escalão/género, os dois melhores alunos na velocidade e o melhor aluno no 

salto, no sançamento e no Km.

A atividade decorrerá durante as aulas de Ed. Física sobre o formato de torneio Intra-Turmas e Inter-Turmas.

EBSDMM e EBL

Proponentes: 

GR 260 e 620

Articulação: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas

1 a 3 / 

Fevereiro

Nome: Dia Mundial de 

Luta contra o cancro

Tipo: Comemorações

N.º A066

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar para a importância da adoção de comportamentos saudáveis; 

Dar a conhecer diferentes tipos de cancros prevalente no país.

Resumo da atividade: 

Afixação de posters sobre o tema.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

Coord. PES

Anunciação 

Rocha

13 e 14 / 

Fevereiro

Nome: Saint Valentine's 

day TikTok

Tipo: Comemorações

N.º A067

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Os alunos criam letras e canções românticas para serem dinamizadas na aplicação TikTok.

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 220 e 340

Cátia Dias, 

Alzira Pereira, 

Serafim 

Magalhães e 

Sandrine 

Magalhães
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

14 / Fevereiro

Nome: La Saint Valentin

Tipo: Comemorações

N.º A068

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o gosto pela língua e cultura inglesas e francesas;  

Sensiblizar para o conhecimento de tradições. 

Resumo da atividade: 

Elaboração da "Arbre de L'amour" com mensagens criativas e originais, elaboradas pelos alunos, dos 

diferentes anos.                                                                                        

Troca de mensagens entre alunos das várias salas.

3.º Ciclo

Proponentes: 

GR 320

Articulação: 

GR 300, 320 e 330

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto

14 a 17 / 

Fevereiro

Nome: O Cinema Sente 

(Semana dos Afetos)

Tipo: Comemorações

N.º A069

EBSDMM 

(auditório) BE 

da EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema;

Refletir sobre a atualidade do cinema.

Resumo da atividade: 

“ET, o Extraterrestre”, de Steven Spilberg, “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton.

Alunos do 2.º Ciclo

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Todos os grupos 

disciplinares

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

17 / Fevereiro

Nome: Viver as tradições - 

O Carnaval

Tipo: Comemorações

N.º A070

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Preservar/valorizar as tradições;

Favorecer a vertente lúdica da própria atividade;

Desenvolver a capacidade de expressão/comunicação;

Proporcionar momentos lúdicos;

Promover o sentido estético;

Sensibilizar os alunos para a reutilização de materiais na elaboração dos disfarces de Carnaval;

Promover o convívio.

Resumo da atividade: 

A Comunidade Escolar promove atividades relacionadas com o Carnaval (em regime duplo - manhã ou tarde);

Os alunos elaboram adereços, enfeitam espaços, dramatizam , dançam e cantam, desfilam, cconvivem. 

Pesquisam costumes e tradições de diferentes regiões de Portugal e de outros países.

Promoção de atividades relacionadas com o Carnaval. Visualização  de vídeos para entoação de músicas 

carnavalescas. Decoração de máscaras, pintura de desenhos, decoração dos espaços.

Partilha/ apresentação  das suas fantasias.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC's

Elisabete 

Mendes e 

Cidália Coelho
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

22 de 

fevereiro a 8 

de março / 

Fevereiro e 

março

Nome: Segurança 

Rodoviária

Tipo: Segurança

N.º A071

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus 

direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo, tendo como referência os valores dos direitos humanos;

Privilegiar o desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional: atitude cívica individual 

(identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos); 

Fomentar o relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo); 

Promover o relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, 

globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos);

Sensibilizar para o cumprimento de regras de prevenção e segurança rodoviária.

Resumo da atividade: 

A atividade decorrerá no decorrer do mês de abril e será destinada aos alunos do 4.º ano de escolaridade. A 

mesma consistirá na realização de  uma palestra referente à temática “Segurança Rodoviária”, por parte da 

equipa da Escola Segura.

4.º ano

Proponentes: 

Equipa EECE

Articulação: 

GR 110; Escola 

Segura

Fernando 

Almendra

A definir / 

Fevereiro

Nome: Dia da Internet 

Segura

Tipo: Sessão de 

esclarecimento

N.º A072

EBSDMM - 

auditório

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Minimizar os comportamentos de risco perante a comunidade juvenil;

Uso adequado das tecnologias.

Resumo da atividade: 

Será feito o convite à GNR de forma a apresentar à comunidade educativa todos os riscos associados ao mau 

uso da Internet

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Paula 

Magalhães e 

Liliana 

Cardoso
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Fevereiro

Nome: Exercício de 

evacuação

Tipo: Segurança

N.º A073

EBL

Objetivos e Metas do PEA: IV

Objetivos específicos da atividade: 

Limitar as consequências de um acidente; 

Sensibilizar para a necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por parte de 

professores, alunos e funcionários, em caso de acidente; 

Criar rotinas de comportamento e de atuação; 

Testar a eficácia dos meios disponíveis e dos planos de segurança.

Resumo da atividade: 

No dia escolhido, três toques intermitentes da campainha da escola anunciaram o início do exercício de 

evacuação deste ano letivo. Após o sinal de emergência, a comunidade escolar responde rapidamente 

abandonando as salas de aula sob a orientação do professor que os acompanha, do delegado de turma e 

pelos assistentes operacionais, colocados em pontos estratégicos, de modo a que a evacuação seja rápida e 

serena. Os alunos dirigiram-se de forma ordenada para o ponto de reunião – campo de jogos. A equipa de 

coordenação procede à sua contagem dando por terminada a evacuação. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Direção e 

Coordenação da 

EBL

Articulação: 

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegada da 

Segurança da EBL

Graça Bica e 

Manuela 

Pereira

A definir / 

Fevereiro

Nome: LAN Party

Tipo: 

N.º A074

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Uma LAN party é um evento para juntar pessoas com os seus computadores, que se ligam numa rede de área 

local (LAN), geralmente com o objetivo de jogar jogos de computador multiplayer. O objetivo pedagogico será 

uma melhor aprendizagem na organização de redes LAN.

Resumo da atividade: 

A LAN Party consiste num evento pedagógico que reúne equipas de pessoas, durante 1 dia para ensinar a 

ligar diversos computadores numa rede LAN com acompanhamento por pessoas qualificadas.

Alunos do curso 

Profissional TEAC.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Paula 

Magalhães e 

Helena Pinto

1 a 8 / Março

Nome: Ação de 

Sensibilização (Inserida 

na Comemoração do Dia 

Internacional da Proteção 

Civil)

Tipo: Segurança

N.º A075

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar para a necessidade de conhecer procedimentos de autoproteção a adotar, por parte de 

professores, alunos e funcionários, em caso de acidente; 

Criar rotinas de comportamento e de atuação;  

Testar a eficácia dos meios disponíveis e dos planos de segurança.

Resumo da atividade: 

Realização de uma ação de sensibilização aos alunos sobre um tema a definir.

 2.º Ciclo

Proponentes: 

Direção e 

Coordenação da 

EBL

Articulação: 

Direção, 

Coordenadora de 

Estabelecimento e 

Delegadas da 

Segurança da EBL 

e EBSDMM

Ana Basto e 

Manuela 

Pereira
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

01 a 22 / 

Março

Nome: Construção de 

ninhos e bebedouros - 

Eco-escolas

Tipo: Campanhas

N.º A076

EB de Cruzeiro

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Dinamizar o Programa Eco-escolas; 

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar, para a utilização racional da água;

Abordar a temática da escassez de água;

Adotar comportamentos corretos na utilização da água;

Reconhecer que a água é um bem essencial à existência de vida no planeta terra.

Resumo da atividade: 

Atividades de Edução Artística (artes visuais, música, drama/teatro)  relacionadas  com o tema. Elaboração de 

cartazes informativos a divulgar à comunidade envolvente. Promover a participação da comunidade 

envolvente (desafio - construção de ninhos e bebedouros). 

Pré-escolar e 1. 

Ciclo da EB do 

Cruzeiro

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação com 

pais  e 

Encarregados de 

Educação

Célia Mota e 

Olga 

Rodrigues

1 a 3 / Março

Nome: Prevenção de 

comportamentos aditivos

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A077

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Discutir os efeitos imediatos, a curto e a longo prazo, do consumo de SPA na saúde e as respetivas 

consequências e os riscos associados ao seu consumo; 

Desenvolver competências de comportamento assertivo para dizer não às pressões para consumo de SPA.

Resumo da atividade: 

Sessão dinamizada pela Enfermeira Liliana, com dinâmicas de grupo, no âmbito da prevenção de 

comportamentos aditivos e promoção da assertividade (Dizer Não).

Alunos do 8.ºano

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha

7 / Março

Nome: Palestra sobre "O 

estado atual da 

investigação sobre o 

cancro e estratégias no 

combate a esta doença"

Tipo: Palestra

N.º A078

EBSDMM - 

auditório

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar as atuais linhas investigativas no conhecimento e compreensão dos mecanismos conducentes ao 

aparecimento do cancro; 

Conhecer algumas estratégias e metodologias terapêuticas de última geração; 

Refletir sobre a influência desta doença na sociedade.

Resumo da atividade: 

A palestra será ministrada pelo Professor Doutor Sobrinho Simões, abordando o conhecimento científico 

atual na área da oncologia, bem como novas terapêuticas usadas no seu tratamento.

11A1 e 12A1

Proponentes: 

GR 520

Articulação: 

PES

Anunciação 

Rocha e Sara 

Bastos
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

8 / Março

Nome: O Cinema Luta 

(Dia da Mulher)

Tipo: Comemorações

N.º A079

EBSDMM 

(auditório) e 

EBL 

(biblioteca)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema. 

Refletir sobre o modo como o cinema narra e regista acontecimentos históricos.

Resumo da atividade: 

“Layla M”, de Mijke de Jong

Alunos do 8.º ano

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Todos os grupos 

disciplinares e 

Educação para a 

Cidadania

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

13 a 17 / 

Março

Nome: La Francophonie

Tipo: Visualização de 

filmes

N.º A080

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover, desenvolver formas de comunicação (corporal, verbal, escrita...);                                                                      

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística;

Desenvolver a literacia fílmica;

Educar para a cidadania e fruição da arte;

Refetir sobre a atualidade do cinema.     

Resumo da atividade: 

Visionamento de filmes franceses, de acordo com o ano letivo.

3.º Ciclo

Proponentes: 

GR 320

Articulação: 

GR 320

Natália 

Cardoso, 

Florinda 

Nogueira e 

Glória Pinto

13 a 17 / 

Março

Nome: Dia Mundial do 

Sono

Tipo: Comemorações

N.º A081

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos para a importância da adoção de comportamentos saudáveis no que respeita às horas 

de sono diárias

Resumo da atividade: 

Distribuição de flyers sobre o tema/ análise em turma.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

PES e GAA

Articulação: 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

14 / Março

Nome: Dia da 

Matemática

Tipo: Exposição, vídeos, 

pequenos concursos 

entre alunos.

N.º A082

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Envolver a comunidade educativa em temas associados à disciplina; 

Estimular a criatividade; 

Responsabilizar os alunos em tarefas que visam reforçar os conteúdos lecionados; 

Motivar e incutir conhecimentos e descobertas na construção de aprendizagens.

Resumo da atividade: 

Exposição temática, divulgação na página do Agrupamento de vídeos, concursos entre pares/grupos, dos 

trabalhos elaborados pelos alunos  dos diferentes níveis de ensino, de acordo com o respetivo tema 

proposto. Troca de experiências entre alunos de diferentes níveis/ciclos.

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

GR 500

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

Cidadania, DAC, 

Biblioteca escolar.

Aurora Viana 

15 / Março

Nome: Dia mundial dos 

direitos do consumidor 

Tipo: Comemoração

N.º A083

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola elaborem separadores de 

livros e outros materiais, alusivos aos direitos e deveres dos consumidores, realizados pelos próprios, de 

forma a levar a refletir sobre a importância do consumo racional e sobre os direitos e deveres dos 

consumidores.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

17 / Março

Nome: Happy Saint 

Patrick's Day

Tipo: Comemorações

N.º A084

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas;

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Os alunos vêm vestidos de verde e criam o trevo, símbolo do Saint Patrick. 

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 220

Cátia Dias e 

Alzira Pereira
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

20 / Março

Nome: O Cinema Sente 

(Dia do Pai)

Tipo: Comemorações

N.º A085

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte;  

Formar públicos para o cinema.

Resumo da atividade: 

"Central Brasil", Walter Salles

Alunos do 7.º ano 

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Todos os grupos 

disciplinares e 

Educação para a 

Cidadania

Glória 

Pimenta e 

Maria Fátima 

Fernandes

20 a 22 / 

Março

Nome: Primavera - a 

árvore

Tipo: Comemorações

N.º A086

EBSDMM e 

EBL (átrio)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Promoção de reciclagem de material diversificado; 

Reutilizar material na composição artistica; 

Alertar para a importância da proteção da floresta - árvore;  

Sensibilizar para a problemática da poluição no mundo.

Resumo da atividade: 

Com recurso à reciclagem, os alunos no decorrer das aulas de EV e ET, elaborarão trabalhos artísticos bi e 

tridimensionais.

2.º Ciclo
Proponentes: 

GR 240

Manuela 

Simões

22 / Março

Nome: Dia Mundial da 

Água (Programa Eco-

escolas)

Tipo: Comemorações

N.º A087

EB de Fontão

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar oara a utilização racional da água;                                                                                                                            

Reconhecer que a água é um "BEM" essencial à existênciada Vida no Planeta Terra;                                                                                                 

Abordar a temática da escassez de água;                                                

Adotar comportamentoscorretos na utilização da água.

Resumo da atividade: 

Ação de sensibilização atravês de diapositivos/livro. Promoção de debates/reflexões sobre a temática. 

Realização de Atividadesde Educação Artística relacionadas com o tema.

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

Cidadania, DAC, 

Biblioteca escolar.

Otília Teixeira 

e Aparecida 

Moura

22 e 23 / 

Março

Nome: Dia mundial da 

água

Tipo: Comemorações

N.º A088

EBSDMM e 

EBL 

(bibliotecas)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a a utilização racional da água;

Reconhecer que á água é um bem essencial à existência de vida no planeta Terra. 

Resumo da atividade: 

Elaboração de trabalhos pelos alunos que serão afixados na Biblioteca ou Espaço Escolar.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

GR 510

José Rebelo, 

Susana Santos
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

27 a 31 / 

Março

Nome: Easter

Tipo: Comemorações

N.º A089

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: 

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa; 

Fomentar o gosto pela disciplina; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Decoração da sala de aula e exposição de ovos de Páscoa.

1.º, 2.º, 3.º Ciclos 

e Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 220

Articulação: 

GR 120, 220, 330 e 

240

João Sousa

27 a 31 / 

Março

Nome: Viver as Tradições 

- a Páscoa

Tipo: Comemorações

N.º A090

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar às crianças o contacto com novas vivências; 

Descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa; 

Conhecer, reviver e valorizar costumes e tradições;

Promover a alegria, a solidariedade, a partilha.

Resumo da atividade: 

Realização de atividades relacionadas com a comemoração da Páscoa.

A Escola programará atividades para festejar a Páscoa, através da elaboração de adereços, realização de 

jogos, utilização das tecnologias, … (em regime duplo - manhã ou tarde).

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC, EECE

Gória Pinto e 

Adélia Pires

31 / Março

Nome: Torneio de mini 

ténis

Tipo: Outro

N.º A091

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Promover e potenciar atividades pedagógicas e competitivas inclusivas. 

Resumo da atividade: 

Torneio organizado por rondas em que o tenista só será eliminado à segunda derrota. As rondas desenrolar-

se-ão até ser encontrado o vencedor do escalão/sexo.

Alunos do Ensino 

Básico e 

Secundário

Proponentes: 

GR 260 e 620

Articulação: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas 

31 / Março 

Nome: Torneio de 

Voleibol

Tipo: 

N.º A092

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Incentivar e promover a modalidade

Resumo da atividade: 

Alunos do Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 260 e 620

Helder Lopes 

e Cláudia 

Freitas 
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Março

Nome: Canguru 

Matemático sem 

Fronteiras

Tipo: Concurso

N.º A093

EB's, 

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Despertar o interesse pelo estudo da Matemática;

Detetar vocações precoces nesta área do saber;

Desenvolver nos alunos uma atitude positiva perante a Matemática.

Resumo da atividade: 

O coordenador realiza a inscrição das escolas junto do responsável  na plataforma da Universidade de 

Coimbra. Cada equipa selecionada de dois alunos por turma que irão realizar uma prova em local da escola, a 

determinar. Após a correção das provas pelos professores os resultados das provas são enviados a 

Universidade de Coimbra. As colocações e os certificados são enviados ao coordenador, através da 

plataforma que fará a distribuição prémios aos alunos e a afixação dos resultados na escola.

1.º e 3.º Ciclos

Proponentes: 

GR 500

Articulação: 

GR 110

Aurora Viana, 

Elisabete 

Varela e 

docentes do 

grupo 500

A definir / 

Março

Nome: A árvore dos 

direitos

Tipo: Comemorações

N.º A094

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;                                                   

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade;

Inovar tecnologicamente.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola construam uma árvore dos 

Direitos Humanos como forma de comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação 

Racial.

Alunos de 

economia e outras 

turmas do ensino 

secundário

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

A definir / 

Março

Nome: SBV

Tipo: WorkShop

N.º A095

EBL e 

EBSDMM 

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Informar os alunos sobre o algoritmo do SBV; 

Alertar para a forma correta de atuação em situação de primeiro socorro.          

Resumo da atividade: 

Será realizado um workshop dinamizado pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, acerca do algoritmo do 

SBV.

9.º ano

Proponentes: 

GR 520

Articulação: 

PES

José Silva e 

Dina Ribeiro
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Março

Nome: Palestra - 

cuidados a ter no 

comércio eletrónico

Tipo: Comemoração

N.º A096

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem ativamente 

numa palestra sobre os perigos do comércio eletrónico, as formas de prevenir fraudes e os direitos dos 

consumidores nas compras à distância.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

1 / Abril

Nome: "Caça aos ovos"

Tipo: Campanhas

N.º A097

EBSDMM/EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Conhecer as tradições ligadas à quadra festiva;                

Estreitar laços de amizade pelo convívio;                         

Promover a integração dos alunos na escola;

Facilitar a adaptação ao ciclo de ensino seguinte;

Promover a participação da família na vida escolar;

Promover o bom relacionamento entre a comunidade escolar.

Resumo da atividade: 

Atividade direcionada para pais e alunos do 1.º ciclo que consiste na descoberta de ovos a partir de pistas.

Alunos e pais  do 

1.º ciclo.

Proponentes: 

GR 220

Articulação: 

Subdepartamentos 

do 2.º ciclo

Isabel Meira

Todo o mês / 

Abril

Nome: Mês da Prevenção 

dos Maus tratos na 

Infância e Juventude

Tipo: Campanhas

N.º A098

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Alertar a comunidade educativa para a proteção das crianças; 

Proporcionar momentos de reflexão, debate e partilha

Resumo da atividade: 

Afixação de Cartazes e ou trabalhos elaborados pelos alunos; divulgação de informação através dos Diretores 

de Turma e aula DTA

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

Interlocutora com 

a CPCJ

Articulação: 

CPCJ , SPO, 

Gabinete de 

Mediação de 

Conflitos

Anabela 

Brochado

2 / Abril

Nome: Dia Mundial para 

a Consciencialização do 

Autismo

Tipo: Comemorações

N.º A099

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Familiarizar os alunos sobre a realidade específica da PEA, promover o diálogo sobre o PEA.

Resumo da atividade: 

Os docentes irão fazer atividades relativas ao autismo. 

Agrupamento 
Proponentes: 

GR 910
Lucília Mota
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

19 e 20 / abril

Nome: Métodos 

contracetivos

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A100

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Distinguir o funcionamento dos diferentes métodos contracetivos e a sua adequação às diferentes 

necessidades;

Identificar a importância da utilização correta do preservativo (masculino e feminino) na prevenção de IST e 

de uma gravidez indesejada;

Conhecer e saber utilizar os serviços e recursos de saúde sexual disponíveis na comunidade.

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada pela Enfermeira Liliana, sobre o tema.

Alunos do 10.ºano
Proponentes: 

Coord. PES

Anunciação 

Rocha

26 / Abril

Nome: O Cinema 

Recorda (Dia da 

Liberdade)

Tipo: Comemorações

N.º A101

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística; 

Desenvolver a literacia fílmica; 

Educar para a cidadania e fruição da arte; 

Formar públicos para o cinema;

Refletir sobre o modo como o cinema narra e regista acontecimentos históricos.

Resumo da atividade: 

“Selma”, A Marcha da Liberdade, Ava Du Vernay

Alunos dos Cursos 

Profissionais

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

GR 400 e 

Educação para a 

Cidadania

Glória 

Pimenta e 

Maria Fáttima 

Fernandes

28 a 30 / Abril

Nome: Competição 

Festival Nacional de 

Robótica

Tipo: 

N.º A102

Pavilhão 

Municipal de 

Tomar

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o espírito inovador, empreendedor nas crianças e jovens através de métodos ativos de ensino;

Promover a aquisição de competências transversais, divulgando também esta área junto do publico em geral.

Resumo da atividade: 

Este evento visa promover e estimular o ensino, a investigação científica, o desenvolvimento tecnológico e as 

diferentes aplicações na área da robótica e programação. Para o efeito, ao mesmo tempo que decorrem as 

competições, este festival disponibiliza, também, uma mostra de projetos desenvolvidos nos vários clubes de 

robótica das escolas e a dinamização de oficinas de formação para alunos e professores.

No Festival Nacional de Robótica efetua-se o apuramento das equipas portuguesas para o RoboCup, 

competição de robótica de âmbito mundial, que reúne as melhores equipas de cada país, e na qual Portugal 

conta já com um historial de bons resultados.

Alunos do Curso 

Profissional TEAC.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Paula 

Magalhães e 

Helena Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Abril

Nome: Visita dos alunos 

do quarto ano à escola

Tipo: Campanhas

N.º A103

EBSDMM/EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Fomentar o respeito, a curiosidade e o convívio;

Apoiar os alunos e os encarregados de educação no processo de elaboração do projeto do novo ciclo escolar; 

Facilitar a adaptação do aluno a um futuro ciclo e espaço escolar.

Resumo da atividade: 

Os alunos do quarto  ano acompanhados pelo  docente titular de turma , visitarão diferentes espaços da EBSF 

e da EBL, respetivamente,  onde estarão a decorrer atividades que os  ajudarão a conhecer e a ambientar à 

nova escola.

Alunos do 4.º ano 

Proponentes: 

Subdepartamentos

 1º e 2.º Ciclos

Articulação: 

Subdepartamentos 

do 2.º ciclo

Ana Braga                                    

A definir / 

Previsão em 

abril 

Nome: Olimpíadas de 

Química Júnior

Tipo: Concurso

N.º A104

A definir pela 

Sociedade 

Portuguesa de 

Química

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgação do conhecimento a evolução da ciência;

Promoção da educação para a sensibilidade científica;

Compreender a importância da Química em situações do quotidiano.

Resumo da atividade: 

Os alunos participam mostrando os seus conhecimento na área da Química e da Física

3.º Ciclo 
Proponentes: 

GR 510

Rosa leitão, 

Sandra Soares

A definir / 

Previsão em 

abril 

Nome: Olimpíadas de 

Química +

Tipo: Concurso

N.º A105

A definir pela 

Sociedade 

Portuguesa de 

Química

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgação do conhecimento a evolução da ciência;

Promoção da educação para a sensibilidade científica;

Compreender a importância da Química em situações do quotidiano.

Resumo da atividade: 

Os alunos participam mostrando os seus conhecimento na área da Química e da Física.

Alunos do Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 510

Emilia Afonso, 

José Rebelo

5 / Maio

Nome: O Cinema Fala 

Português (Dia Mundial 

da Língua Portuguesa)

Tipo: Comemorações

N.º A106

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, II, IV

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do cinema como expressão artística;

Desenvolver a literacia fílmica;

Educar para a cidadania e fruição da arte;

Formar públicos para o cinema;

Refletir sobre a atualidade do cinema.

Resumo da atividade: 

“Chuva é Cantoria Na Aldeia dos Mortos”, Renée Nader Messora, João Salaviza, 113 minutos

Alunos do 12.º 

Ano

Proponentes: 

PNC

Articulação: 

Português e 

Educação para a 

Cidadania

Glória 

Pimrenta e 

Maria Fáttima 

Fernandes
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

8 a 12 / Maio

Nome: Comemoração da 

semana da Geografia - 

Dia da Europa

Tipo: Comemorações

N.º A107

EBSDMM e 

EBL - 

Biblioteca, 

átrio e 

corredores 

próximo das 

salas de 

professores

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu;

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos – jovens cidadãos europeus – 

designadamente no que respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do 

património cultural   

Resumo da atividade: 

Realização de exposição de cartazes e trabalhos elaborados sobre a União Europeia e no que diz respeito à 

paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural  no espaço 

europeu. 

Realização de exposição de  trabalhos elaborados pelos alunos ao longo do ano. Dinamização de atividades 

para a comunidade escolar.

Agrupamento

Proponentes: 

GR 420

Articulação: 

Clube Europeu

Ana Borges, 

Carla 

Vasconcelos, 

José Carlos 

Marques e 

Pedro Cunha

15 a 19 / 

Maio

Nome: Semana "Laudato 

Si"

Tipo: Comemoração

N.º A108

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos no que respeita à  defesa e conservação 

do ambiente;

Promover o sucesso educativo/formativo;

Despertar o interesse e a consciencialização pelas alterações climáticas;

Estimular a criatividade e a autonomia dos alunos.     

Resumo da atividade: 

Os alunos realizam trabalhos de pesquisa sobre sobre os diversos problemas que afetam o Planeta Terra, 

nomeadamente  chuvas ácidas, efeito de estufa, diminuição da camada do ozono, aquecimento global, 

degelo das calotes polares, subida do nível médio das águas do mar e problema do plástico.

1.º ciclo e 8.º ano
Proponentes: 

GR 290

Artur Ribeiro, 

Lourdes Melo, 

Nelson 

Ramalhoto.

19 / Maio

Nome: Exposição- PAP's

Tipo: Exposição de PAP 

12.º ano cursos 

profissionais

N.º A109

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos pelos cursos profissionais ao longo do curso

Resumo da atividade: 

Expor na escola os trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos cursos profissionais

Alunos do curso 

Profissional TEAC.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Paula 

Magalhães e 

Helena Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

22, 24, 29 e 

31 de maio e 

2, 12 e 13 de 

junho / Maio 

e junho

Nome: "Gincana/Palestra 

na Escola"

Tipo: Segurança

N.º A110

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I , II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a integração, união, diversão, entretenimento, companheirismo e espírito esportivo entre os 

participantes do evento;

Oferecer desafios diferentes nos eventos de animação, com variadas provas que envolvem habilidades, 

criatividade, raciocínio, agilidade, conhecimento, estratégia e baseando nos quatro pilares da educação: a) 

Aprender a ser; b) Aprender a conhecer; c) Aprender a conviver; d) Aprender a fazer;

Despertar o espírito de competição sadia;

Avaliar os alunos de forma interdisciplinar;

Reconhecer o significado da sinalização do trânsito;

Desenvolver hábitos de peões e condutores conscientes.

Resumo da atividade: 

Com a colaboração da "Escola Segura", será realizada, em cada escola do 1º Ciclo, uma gincana, que terá 

como objetivo principal, educar os alunos para a vida e para o trânsito, conscientizando-os dos seus direitos e 

deveres como peão e condutor. Nas escolas onde não seja possível a realização da gincana, devido às 

condições do terreno e ao espaço reduzido, a Escola Segura utilizará o espaço interior (sala ou polivalente) 

para dar uma palestra sobre a sinalização na via pública.

Alunos do 1º Ciclo 

Proponentes: 

GR 110

Articulação: 

Articulação 

horizontal - Tema 

"Segurança" 

inserido no 

projeto "Cidania e 

Desenvolvimento"

Lucília Faria e 

Paula Morais

24 / Maio

Nome: Orienta-te

Tipo: Feira

N.º A111

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V

Objetivos específicos da atividade: 

Apoiar os alunos no processo de elaboração dos seus projetos de vida;

Ajudar os alunos a compromoterem se com uma escolha que os satisfaça, estabelecendo objetivos 

vocacionais específicos e realistas;

Dar a conhecer aos alunos do nono ano a oferta educativa e formativa da EBSDMM no ensino secundário.

Resumo da atividade: 

Os alunos do 9.º ano visitarão diferentes espaços da EBSDMM onde estarão a decorrer atividades que os 

elucidarão sobre os cursos do ensino secundário a funcionar no agrupamento

Alunos do 9.º ano 

do Agrupamento

Proponentes: 

Equipa Orienta-te

Articulação: 

Direção, Docentes 

do 3.º ciclo e do 

ensino secundário; 

coordenadora da 

EBL e CDT

Anabela 

Brochado, 

Marta 

Correira e 

Zaida Silva
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

29-31 / maio

Nome: Prevenção de 

comportamentos aditivos

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A112

EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Reconhecer o tabaco e o sedentarismo como principais fatores de risco cardiovascular;

Identificar os efeitos imediatos e a longo prazo, do tabaco e das adições e dependências sem substância 

(videojogos);

Desenvolver estratégias de redução do comportamento sedentário no dia-a-dia (em diferentes zonas escola, 

nos espaços de lazer e em casa);

Desenvolver estratégias pessoais para lidar com situações de risco.

Resumo da atividade: 

Palestra dinamizada pela Enfermeira Liliana e realização de um jogo pedagógico alusivo a comportamentos 

aditivos (tabagismo) e videojogos (comportamento sedentário).

Alunos do 6.ºano

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. GAA, 

Coord. DTs

Anunciação 

Rocha, Dina 

Ribeiro

A definir / 

Maio

Nome: Exposição sobre 

problemas urbanos

Tipo: Concurso de 

fotografia

N.º A113

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                                    

Despertar o interesse pelo estudo da Geografia;                                                                                                      

Conhecer melhor a realidade urbana  da cidade onde vive;                                                                                             

Problematizar situações em contexto real;                                                                                                                    

Estimular a criatividade.   

Resumo da atividade: 

Os aluno terão de identificar e registar/fotografar os problemas urbanos da cidade de Felgueiras.  Os 

trabalhos farão parte de uma exposição e posteriormente serão eleitos e premiados os melhores trabalhos.

8.º ano e 11.º de 

Geo A              

Proponentes: 

GR 420

Carla 

Vasconcelos, 

Pedro Cunha, 

Ana Borges

A definir / 

Maio

Nome: Feirinha de 

angariação de fundos 

para o Projeto  Pés na 

Terra

Tipo: Feira

N.º A114

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Angariar verbas para a manutenção e continuidade do Projeto Pés na Terra;

Divulgar o projeto Pés na Terra.

Resumo da atividade: 

Criação de uma banca de venda com os artigos realizados, assim como produtos doados e produzidos pelos 

alunos no desenvolvimento do projeto.

Venda dos produtos.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 910
Lucília Mota
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Maio

Nome: Semana do 

Coração

Tipo: Comemoração

N.º A115

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Informar os alunos sobre a importância dos afetos entre pares; 

Alertar para as consequências da falta de afetos;

Sensibilizar os alunos para a necessidade de existência de afetos e relações entre pares saudáveis; 

Informar os alunos sobre a importância dos afetos entre pares; Compreender a estrutura e o funcionamento 

do sistema cardiovascular humano;

Relacionar os estilos de vida com as doenças cardiovasculares;

Indicar alguns cuidados que contribuem para o bom funcionamento do sistema cardiovascular; 

Demonstrar os procedimentos de deteção de ausência de sinais de ventilação e de circulação numa pessoa e 

de acionamento do sistema integrado de emergência médica

Resumo da atividade: 

Exposiçãode trabalhos elaborados pelos alunos em articulação com as várias disciplinas.

Alunos do 2.º ciclo

Proponentes: 

Subdepartamentos 

do 2.º Ciclo

Articulação: 

Articulação 

horizantal do 2.º 

ciclo

Ana Braga e 

Isabel Soares

A definir / 

Maio

Nome: Robot Party

Tipo: Concurso

N.º A116

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Participar num evento pedagógico que reúne equipas de 4 pessoas, durante 1 dia, para ensinar a construir 

robôs móveis autónomos, de uma forma simples, divertida e com acompanhamento por pessoas 

qualificadas; 

Receber uma curta formação (para aprender a dar os primeiros passos em Eletrónica, programação de robôs, 

e construção mecânica), depois é entregue um KIT robótico desenvolvido pela botnroll.com  para ser 

montado pelos participantes (Mecânica, eletrónica, e programação) e que no final do evento pertence à 

equipar;

Acompanhar pessoas com conhecimento para ajudar na construção e programação do teu robô; 

A RoboParty é idêntica a uma LANParty e tem um objetivo pedagógico e educacional. 

Resumo da atividade: 

A RoboParty consiste num evento pedagógico que reúne equipas de 4 pessoas, durante 1 dia para ensinar a 

construir robôs móveis autónomos, de uma forma simples, divertida e com acompanhamento por pessoas 

qualificadas.

Alunos do curso 

Profissional TEAC.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Paula 

Magalhães e 

Helena Pinto
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Maio

Nome: A caminho do 

Futuro

Tipo: Campanhas

N.º A117

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a integração dos alunos na escola;

Facilitar a adaptação ao ciclo de ensino seguinte;

Promover a participação da família na vida escolar;

Promover o bom relacionamento entre a comunidade escolar.

Resumo da atividade: 

Atividade direcionada para pais e alunos do 4.º ano, que consiste na dinamização de várias iniciativas ao 

longo do dia, nomeadamente uma caça ao tesouro, experiências e jogos populares, entre outras.

Alunos e pais  do 

4.º ano.

Proponentes: 

GR 220

Articulação: 

Subdepartamentos 

dos 2.º e 3.º Ciclos 

Isabel Meira

1 / Junho

Nome: Dia Mundial da 

Criança

Tipo: Comemorações

N.º A118

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de alegria e diversão;

Valorizar as expressões (artísticas e desportivas);

Conhecer melhor os direitos das crianças.

Resumo da atividade: 

 Serão realizados diferentes atividades, nomeadamente jogos tradicionais. Visualização de vídeos a abordar 

os direitos da criança e entoação de músicas relacionadas com o tema.

Pré-escolar e 1.º 

ciclo

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

horizontal e 

vertical: PPES, 

PNL, AEC, EECE

Paula Borrego 

e Joaquina 

Teixeira

5 / Junho

Nome: Dia Mundial do 

Ambiente - Dia Eco-

escolas

Tipo: Comemorações

N.º A119

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar/partilhar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental, no âmbito 

do programa Eco-escolas;

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à defesa e conservação do 

ambiente;             

Estimular a criatividade.

Resumo da atividade: 

Neste dia a escola convida a comunidade envolvente a participar nas atividades definidas para esse dia. A 

escola divulga todo o  trabalho realizado na escola ao longo do ano no âmbito do Programa Eco-escolas. 

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: PPES, 

PNL, AEC

Aparecida 

Moura, 

Fátima 

Macedo, 

Otília Teixeira
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

12 e 16 / 

Junho

Nome: Dia Mundial da 

Energia & Luz

Tipo: Comemorações

N.º A120

EBSDMM e 

EBL 

(bibliotecas)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Distinguir entre energias renováveis e não renováveis;

Inferir sobre a utilização racional de energia;

Reconhecer a luz como uma forma de energia.

Resumo da atividade: 

Elaboração de trabalhos pelos alunos que serão afixados na Biblioteca e/ou espaço escolar.

3.º Ciclo
Proponentes: 

GR 510

Susana 

Santos, José 

Rebelo

23 a 30 / 

Junho

Nome: Festa de 

encerramento do ano 

letivo

Tipo: Comemorações

N.º A121

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de alegria e diversão a todas as crianças;  

Assinalar a despedida dos Finalistas; 

Valorizar as expressões artísticas e físico-motoras;  

Promover e estreitar as relações escola/comunidade; 

Encerrar o ano letivo em clima de festa e alegria.

Resumo da atividade: 

Atividades variadas para festejar o encerramento do ano letivo com muita alegria e diversão, 

nomeadamente, animação musical, lanche convívio, entrega dos diplomas aos Finalistas.

Comunidade 

educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

GR 100 e 110

Cristina 

Araújo e 

Cidália

A definir / 

Junho

Nome: Feira dos minerais

Tipo: Exposição

N.º A122

EBSDMM e 

EBL (hall de 

entrada)     

Objetivos e Metas do PEA:  III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Fomentar o gosto pela Geologia;  

Articular competências essenciais das disciplinas com uma atividade cultural; 

Sensibilizar para a importância dos minerais na vida dos seres humanos; 

Contactar com uma grande variedade de minerais;  

Sensibilizar para a defesa do ambiente;  

Promover o relacionamento saudável entre alunos, professores, auxiliares de ação educativa, pais, 

encarregados de educação e/ou outros agentes da comunidade educativa.

Resumo da atividade: 

Consiste na venda de minerais por técnicos especializados, numa pequena feira que decorrerá no hall de 

entrada da ESDMM  e EBL.

Alunos, 

Professores, 

Pais/Encarregados 

de Educação e 

Auxiliares de Ação 

Educativa

Proponentes: 

GR 520

Celeste 

Pimenta, José 

Silva
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / 

Junho

Nome: Earth Alive - 

comemoração do Dia 

Mundial do Ambiente e 

do Dia Mundial dos 

Oceanos

Tipo: Comemorações

N.º A123

EBSDMM e 

EBL - 

Biblioteca, 

átrio e 

corredores 

próximo das 

salas de 

professores

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos no que respeita à  defesa e conservação 

do ambiente;

Promover o sucesso educativo/formativo;

Despertar o interesse pelo estudo da Geografia;

Estimular a criatividade e a autonomia dos alunos.                                                                                                                           

Resumo da atividade: 

Exposição de trabalhos e atividades (questionários, visionamento de documentários) alusivas às temáticas.

3.º Ciclo e Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 420

Carla 

Vasconcelos, 

José Carlos 

Marques e 

Pedro Cunha

A definir / 

Junho

Nome: Spelling Bee

Tipo: Concurso

N.º A124

Bibliotecas 

Escolares

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Motivar para a discíplina de língua inglesa; 

Aperfeiçoar as competências da escrita e da oralidade, nomeadamente ao nível da ortografia e da pronúncia; 

Consolidar competências importantes de uma língua estrangeira: o ouvir e o falar; 

Reconhecer a importância das questões ortográficas da língua inglesa; 

Envolver os alunos, de forma lúdica, em atividades na língua inglesa; 

Adquirir vocabulário amplo na língua inglesa, através de trabalho sistemático, interativo e lúdico.

Resumo da atividade: 

É um concurso do 5.º ao 12.º anos e que consiste em soletrar palavras em Inglês. 

5.º ao 12.º ano

Proponentes: 

GR 220 e 330

Articulação: 

GR 220 e 330

Isabel 

Andrade e 

Isabel Pereira

A definir / 

Junho

Nome: The 5´Clock Tea

Tipo: Comemorações

N.º A125

EB's

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV,  V,  VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver a imaginação e a criatividade;                        

Promover atividades lúdicas;                                                       

Promover a socialização;                                                              

Divulgar uma das tradições (mais curiosas) da cultura britânica;                                                                                

Proporcionar um momento de convívio;                                      

Estreitar laços entre a escola e as famílias.                  

Resumo da atividade: 

Dinamização do conhecido ritual "chá das 5", através de um convívio com alunos e professores, em 

colaboração com os pais, acompanhado pelo chá, pelos famosos "scones", "brownies" ou outras iguarias 

tipicamente inglesas.

Alunos do 1.º Ciclo 

do EB. 

Proponentes: 

GR 120

Articulação: 

GR 110 e AEC - 

Ensino de Inglês

Sílvia Costa
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / A 

definir

Nome: Jornada das 

Línguas

Tipo: Comemorações

N.º A126

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas, francesas e alemãs; 

Motivar os alunos para a aprendizagem das línguas estrangeiras; 

Fomentar o gosto pelas disciplinas; 

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios; 

Promover a socialização.

Resumo da atividade: 

Todos os docentes das línguas estrangeiras organizam atividades que melhor representem a cultura e 

tradições dessas línguas com a colaboração e participação dos alunos.

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 220, 320 e 340

Alzira Pereira, 

Anabela 

Brochado, 

Dora 

Adeganha, 

Cátia Dias, 

Sandrine 

Magalhães, 

Serafim 

Magalhães, 

Isabel Pereira

A definir / A 

definir

Nome: As adições na 

adolescência

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A127

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem ativamente 

numa palestra sobre as consequências de adições (essencialmente drogas e álcool) na saúde e vida das 

pessoas.

Alunos de 

economia e outras 

turmas do ensino 

secundário

Proponentes: 

GR 430
Carla Sampaio

A definir / A 

definir

Nome: Semana Europeia 

da Programação Code 

Week.

Tipo: Comemorações

N.º A128

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Tornar a programação mais visível, mostrar aos jovens, adultos e idosos a forma de dar vida às ideias através 

da programação, desmistificar estas competências e reunir pessoas motivadas para aprender.

Resumo da atividade: 

Durante a Semana Europeia da Programação queremos dar a oportunidade de descobrirem a programação e 

de se divertirem. Vamos aprender a programar para moldar o nosso futuro. Irá ser enviado um convite às 

várias escolas do agrupamento de forma a numa data ainda a definir, serem lançados desafios aos alunos 

consoante o seu nível de ensino que permita perceber a necessidade do pensamento computacional.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 550 e 540

Paula 

Magalhães e 

docentes do 

GR 550 e 540
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Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

A definir / A 

definir

Nome: Cyberbulling

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A129

Em contexto 

de sala de 

aula

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Prevenir o cyberbulling - O bulling virtual tem o intuito de ridicularizar, assediar e/ou perseguir alguem de 

forma exacerbada

Resumo da atividade: 

Sessões de esclarecimento sobre o cyberbulling. Cada professor nas suas aulas de TIC faz uma sessão de 

sensibilização sobre as consequencias do cyberbulling

Comunidade 

Escolar

Proponentes: 

GR 550

Paula 

Magalhães e 

Liliana 

Cardoso

5 / Maio

Nome: Feira Doce

Tipo: Feira

N.º A130

EB de 

Jugueiros

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Valorizar e promover a arte da doçaria tradicional;

Promover o convívio e a socialização;

Incentivar a criatividade e imaginação;

Valorizar o trabalho em equipa;

Promover a partilha e a solidariedade;

Sensibilizar a comunidade educativa para uma participação mais ativa  na vida escolar;

Promover o convívio entre todos os elementos da comunidade educativa.

Resumo da atividade: 

Nesta atividade, é pedida a colaboração de todos os Pais e restante Comunidade local para a oferta de 

diferentes doçarias tradicionais. Neste dia, a escola está aberta a toda a comunidade. Para além do convívio, 

promove-se a sensibilização da comunidade educativa para uma participação mais ativa nas atividades da 

escola, fortalecendo as relações familiares e da comunidade envolvente.  Os alunos vão receber os visitantes, 

dão a conhecer os trabalhos da escola, os seus espaços, participam na venda dos produtos e convivem.

Comunidade 

educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Ana Oliveira e 

Rosário 

Ribeiro

18 / Janeiro

Nome: Teatro: MATMITE 

(Companhia de teatro 

Gato Escaldado)

Tipo: Teatro

N.º A131

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o gosto por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem;

Estimular e elevar o interesse pela Matemática e pela arte;

Fomentar e/ou desenvolver a competência de expressão e criatividade;

Relacionar saberes de diferentes áreas (Português, Matemática, MMD);

Promover a interdisciplinaridade;

Diversificar metodologias e estratégias que conduzam à aprendizagem;

Estimular o conhecimento cultural e a descoberta científica;

Promover a integração da comunidade educativa.

Resumo da atividade: 

Os alunos irão assistir a uma peça teatral onde, neste espetáculo didático e interativo, se mostra como 

aprender matemática pode ser divertido.

7.º e 8.º anos

Proponentes: 

GR 500

Articulação: 

GR 300 e 620

Germana 

Rocha e 

Fernanda 

Miranda
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ATIVIDADES QUE SE REALIZAM AO LONGO DO ANO

Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: CT.com

Tipo: Concurso

N.º ALA01

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III e V

Objetivos específicos da atividade: 

Fomentar o gosto pelas ciências; 

Estimular a criatividade;  

Motivar e incutir conhecimentos e descobertas na construção de aprendizagens; 

Respeitar-se a si mesmo e aos outros; 

Saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações.

Resumo da atividade: 

Concurso entre  os alunos do ensino secundário das turmas do curso de ciências e tecnologias.

10.º, 11.º e 12.º 

anos - Curso de 

Ciências e 

Tecnologias

Proponentes: 

GR 500

Articulação: 

GR 510 e 520

Sofia Braga, 

Anunciação 

Rocha e Emília 

Afonso

1.º Período 3.º Período

Nome: Levantamento de 

riscos/manutenção

Tipo: Segurança

N.º ALA02

EBSDMM e 

EBL (edifício e 

espaços 

exteriores)

Objetivos e Metas do PEA: IV

Objetivos específicos da atividade: 

Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a salvaguarda de pessoas e bens; 

Correção das situações disfuncionais detetadas.

Resumo da atividade: 

Esta atividade desenvolve-se ao longo do ano, com o levantamento das situações que representam algum 

risco ou que se encontram deteoradas. 

Delegadas de 

Segurança da EBL 

e EBSDMM

Proponentes: 

Direção e 

Coordenadora da 

EBL

Articulação: 

Ana Basto e 

Manuela 

Pereira

1.º Período 3.º Período

Nome: Campeonato 

SuperTmatik de 

Geografia

Tipo: Concurso

N.º ALA03

Sala de aula e 

Biblioteca

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V

Objetivos específicos da atividade: 

Contribuir para a divulgação e valorização de conhecimentos adquiridos pelos alunos;                                                           

Mobilizar conhecimentos geográficos, históricos e de cultura geral;                                                  

Desenvolver o sentido de orientação/localização;              

Envolver a comunidade escolar em atividades lúdico-educativas;                                              

Promover a interdisciplinaridade.

Resumo da atividade: 

A atividade decorre em três fases: o campeonato intraturmas, o campeonato interturmas e o campeonato 

nacional online.

7.º Ano

Proponentes: 

GR 420

Articulação: 

Clube Europeu

Ana Borges, 

José Carlos 

Marques, 

Carla 

Vasconcelos e 

Pedro Cunha
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: Autor do Mês

Tipo: Trabalho de 

pesquisa e divulgação de 

autores de língua 

portuguesa

N.º ALA04

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: l, lll, V, Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o trabalho de pesquisa sobre autores de língua portuguesa; 

Fomentar o gosto por uma cultura mais abrangente; 

Divulgar as obras de autores de língua portuguesa.

Resumo da atividade: 

É escolhido um autor para os meses de outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e maio, sendo o mesmo 

atribuído a um ano de escolaridade diferente por mês. No início do mês, os docentes do respetivo ano de 

escolaridade informam as turmas sobre o autor escolhido e estabelecem um prazo/uma data (última semana 

do mês) para a entrega dos trabalhos que serão divulgados no blogue da biblioteca, nas redes sociais e no 

jornal da escola, e entre as turmas.

3.º ciclo e Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 300

Articulação: 

Dores Ferreira

1.º Período 3.º Período

Nome: Educar Cidadãos

Tipo: Campanhas

N.º ALA05

EBSDMM 

(auditório) e 

EBL (cantina)

Objetivos e Metas do PEA: l ,ll, lll, lV, V, Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Envolver os alunos na tomada de decisões da escola;

Apelar à participação ativa dos alunos na melhoria das ocorrências disciplinares;

Fortalecer as relações interpessoais;

Promover hábitos de trabalho;

Promover a cidadania e o civismo.

Resumo da atividade: 

Esta atividade acontecerá uma vez por período. Os coordenadores e elementos da direção  deverão reunir 

num intervalo de 15 minutos com os delegados  de todas as turmas  que apresentarão os relatórios da 

Assembleia de Turma. Os coordenadorese e elementos da direção reunirão numa reunião com os delegados 

e subdelegados  de todas as turmas.

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

CDT e CCP

Articulação: 

Diretores de 

Turma 

EBL/EBSDMM, 

Direção, 

Coordenação da 

EBL, Delegados e 

Subdelegados de 

Turma; Cidadania 

e 

Desenvolvimento 

e CAI

Cristina Faria, 

Idalina 

Oliveira  e 

Rosa Almeida 

1.º Período 3.º Período

Nome: Problema do mês

Tipo: Outro

N.º ALA06

Sala de aula

Objetivos e Metas do PEA: ll, lll, V e Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Fomentar o gosto dos alunos pelo raciocínio e pelos desafios intelectuais;

Aplicar conhecimentos e processos da Matemática num contexto lúdico;

Escolher uma estratégia adequada à resolução do problema;

Incorporar conhecimentos, atitudes e procedimentos que capacitem os alunos para o estilo de vida saudável.

Resumo da atividade: 

Os alunos resolvem em casa (com ou sem ajuda) o problema colocado e, com responsabilidade, entregam até 

à data proposta. Na equipa Temas será disponibilizada uma grelha onde cada aluno registará a pontuação. 

No final do ano letivo, o melhor aluno classificado terá o prémio.

2.º Ciclo

Proponentes: 

GR 230

Articulação: 

PPES e 

Subdepartamento

s do 2.ºciclo.

Cristina 

Simões 

Carvalho
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: Líderes Digitais 

Tipo: Outro

N.º ALA07

EBSDMM e 

EBL 

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver e apresentar artefactos digitais de acordo com os Temas definidos pela ERTE - DGE direcionado 

para a comunidade escolar, a sber: Encarregados Educação; Professores, Funcionários e Pares - Alunos. 

Resumo da atividade: 

Os Líderes Digitais consiste num projeto da ERTE -DGE à qual se faz a inscrição de alguns alunos - distribuídos 

por anos e ciclos (pode ser - líderes Benjamins (1.º ciclo), (2 e 3 ciclos) e Secundário) e realizam trabalhos/ 

palestras/outras  atividades para: Professsores; Pares- Alunos; Funcionários; e Encarregados de Educação, de 

acordo com os temas propostos pela Equipa da ERTE-DGE. Os alunos afetos ao projeto assistem a 3 

formações online de modo a favorecer a operacionalização do projeto.

E.Educ, Docentes, 

Funcionários e 

Pares- Alunos.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

Óscar Costa e 

Natália Sousa

1.º Período 3.º Período

Nome: Pensamento 

computacional

Tipo: Outro

N.º ALA08

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o desenvolvimento do Pensamento Computacional - em colaboração com o Clube de Robótica 

desenvolvendo Algoritmos Visuais  (Plataforma Algorithmi do Instituto Politécnico de Tomar) sobre 

estruturas matemáticas utilizadas no Curriculo de Matemática do 3.º Ciclo - Articulação. 

Resumo da atividade: 

Desenvolver algoritmos sobre estruturas Matemáticas do curriculo de Matemática - 3.º ciclo, utilizando a 

Plataforma Algorithmi do Insntituto Politécnico de Tomar. As sessões serão Online, na plataforma Teams, 

eventualmente na aula de TIC para instalação da plataforma Algorithmi.

2.º e 3.º Ciclos

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 500

Óscar Costa e 

Natália Sousa

1.º Período 3.º Período

Nome: A arte na Escola

Tipo: Exposição

N.º ALA09

EBSDMM e 

EBL (placards)

Objetivos e Metas do PEA: II,III,VI, V

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a Arte em espaço escolar; 

Sensibilizar para a importância da Arte na Aprendizagem; 

Promover a autonomia de ação criativa e livre expressão.

Resumo da atividade: 

Ao longo do ano,os trabalhos das temáticas trabalhadas em contexto aula serão expostos e divulgados no 

espaço comum da escola." A arte na escola"

2.º e 3.º Ciclos

Proponentes: 

GR 240 e 600

Articulação: 

José Carlos 

Corrreia e 

Manuela 

simões
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: Programa Eco-

escolas- Implementação 

da metodologia do 

Programa Eco-Escolas. 

Tipo: Campanhas

N.º ALA10

EB's e 

Educação Pré-

escolar

Objetivos e Metas do PEA: l , ll, lll, lV, V, Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Incentivar o interesse pela temática ambiental;

Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sustentáveis no 

quotidiano;

Estimular o hábito de participação, envolvendo ativamente os alunos na tomada de decisões e 

implementação das ações;

Divulgar boas práticas;

Desenvolver o espírito e a curiosidade científica;

Promover a dinâmica de grupo e o espírito de equipa, assim como a cooperação;

Estimular o espírito de autoinvestigação na construção do saber.

Resumo da atividade: 

Ao londo ano são desenvolvidas várias ações/atividades onde serão  tratados  os temas base: água, resíduos, 

energia e complementarmente: biodiversidade, agricultura biológica e espaços exteropres.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

Articulação 

vertical e 

horizontal: 

Educação Pré-

escolar e 1.º Ciclo, 

PPES, PNL, 

AEC;,EECE, PNPSE

Emilia Borges 

e Otilia 

Teixeira

1.º Período 3.º Período

Nome: Educação 

Financeira "No Poupar 

Está o Ganho" 

Tipo: Outro

N.º ALA11

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, IV, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a educação financeira das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia 

Nacional de Educação para a Cidadania;

Desenvolver hábitos de poupança;

Promover o consumo responsável;

Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções;

Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos seus 

alunos e desenvolver as competências financeiras necessárias à correta tomada de decisão;

Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à implementação do projeto.

Resumo da atividade: 

O Projeto "No poupar está o Ganho" é um projeto que reconhece a importância da formação financeira 

desde o ensino pré-escolar ao ensino básico e secundário. No Poupar Está o Ganho” desenvolve-se ao longo 

de todo o ano letivo, disponibilizando importantes recursos, nomeadamente: Formação De Professores; 

Visita ao Museu do Papel Moeda; Recursos Pedagógicos; Monitorização ao longo do ano letivo; Dinamização 

de eventos.

EBSDMM

Proponentes: 

GR 430

Articulação: 

Carla Sampaio
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: "Vai e Volta"

Tipo: Outro

N.º ALA12

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, IV, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a educação para a economia circular das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania;

Desenvolver hábitos de consumo consciente e do impacto do consumismo no ambiente e na extinção de 

recursos; 

Promover o consumo responsável.

Resumo da atividade: 

O Projeto "Vai e Volta" é um projeto que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de 

materiais recolhidos pelos alunos e dando-lhes nova vida.

EBSDMM

Proponentes: 

GR 430

Articulação: 

Carla Sampaio

1.º Período 3.º Período

Nome: Olimpíadas de 

Economia

Tipo: Concurso

N.º ALA13

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: IV, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem no concurso c 

om o objetivo de promover o gosto pela ciência económica, despertando nos alunos um sentido crítico pela 

atualidade económica.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430

Articulação: 

Carla Sampaio

1.º Período 3.º Período

Nome: À Conversa com...

Tipo: 

Palestras/workshops

N.º ALA14

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem ativamente em 

workshops ou palestras sobre experiências enquanto jovens empreendedores e a importância incubadoras 

de negócios na vida empresarial dos jovens.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430

Articulação: 

Carla Sampaio
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

1.º Período 3.º Período

Nome: Geração Euro

Tipo: Concurso

N.º ALA15

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a equidade social;

Promover o sucesso escolar;

Desenvolver um cidadania ativa;

Promover um ensino de qualidade.

Resumo da atividade: 

No âmbito da área disciplinar de Economia, pretende-se que os alunos da escola participem no concurso 

nacional  de forma a perceberem em que consiste a política monetária e qual é a sua relação com o conjunto 

da economia. Proporcionará aos alunos uma visão geral do papel desempenhado por um banco central, 

permitindo-lhes aprender sobre a função dos instrumentos de política monetária, em particular as decisões 

sobre as taxas de juro, e utilizar alguns dos dados ao dispor do Conselho do Banco Central Europeu (BCE). 

Deverá também familiarizar os alunos com o Eurosistema e aprofundar os seus conhecimentos sobre o 

mundo das finanças.

Turmas 10C1, 

12B1, 2TRB+D

Proponentes: 

GR 430

Articulação: 

Carla Sampaio

1.º Período 3.º Período

Nome: Apps For Good

Tipo: Concurso 

N.º ALA16

EBSDMM e  

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Participar no Concurso Apps For Good-CDI e ERTE DGE que consiste em desenvolver Apps para Android 

enquadrados nos 17 ODS. 

Resumo da atividade: 

Participar no concurso nacional de criação e desenvolvimento de Aplicações Web - Apps para Telemóveis em 

Android tendo um enquadramento nos 17 ODS. Em grupo Turma os alunos escolhem o tema para a sua APP e 

o/os ODS onde esta se enquadra. As Apps têm como objetivo resolver ou melhorar um problema da 

comunidade.

Alunos do 3.º Ciclo 

e do Ensino 

Secundário

Proponentes: 

GR 290 (Nelson 

Ramalhoto)

Articulação: 

GR 550 (Óscar 

Costa)

Óscar Costa, 

Natália Sousa 

e outros 

docentes.

Outubro Maio

Nome: PASSE.easy

Tipo: Palestra/Workshop

N.º ALA17

Escolas do 

1.ºCiclo

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover hábitos alimentares saudáveis, assim como outros determinantes da saúde, como a saúde mental, 

a atividade física e a saúde oral.

Resumo da atividade: 

Dinamização de uma sessão PASSE.easy pela Enfermeira Liliana (complementada por três sessões PASSE.easy 

pelos docentes).

Alunos do 1.º ao 

4.º ano

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. 1.ºCiclo

Anunciação 

Rocha
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Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

Outubro Maio

Nome: PASSEzinho.easy

Tipo: Palestra/Workshop

N.º ALA18

Centros 

escolares com 

Pré-escolar

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover hábitos alimentares saudáveis, assim como outros determinantes da saúde, como a saúde mental, 

a atividade física e a saúde oral.

Resumo da atividade: 

Dinamização de uma sessão PASSEzinho.easy pela Enfermeira Liliana (complementada por três sessões 

PASSEzinho.easy pelos docentes).

Alunos do Pré-

escolar

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

Coord. Pré-escolar

Anunciação 

Rocha

Outubro Junho

Nome: Cheques-dentista

Tipo: Campanhas

N.º ALA19

Todas as 

escolas do 

Agrupamento

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a saúde oral das crianças; Possibilitar a consulta a serviços especializados de higiene e tratamento 

oral.

Resumo da atividade: 

Atribuição de cheques-dentista, mediante indicações do Ministério da Saúde

Crianças com 

idades a definir 

pelo M. Saúde

Proponentes: 

Coord. PES

Articulação: 

CDT e Coord. 1.º 

Ciclo

Anunciação 

Rocha

03/01/2023 14/06/2023

Nome: Sarilhos do 

Amarelo

Tipo: Outro

N.º ALA20

EBSDMM e 

EBL - Sala de 

aula

Objetivos e Metas do PEA: l , ll, lll, V, Vl

Objetivos específicos da atividade: 

Treinar processos de auto regulação da aprendizagem e dos processos de leitura;

Estimular o processo reflexivo; 

Desenvolver a estimulação metacognitiva;

Refletir sobre a importância da interajuda na resolução conjunta de situações problemáticas;

Valorizar a importância do trabalho de pares e de grupo;

Identificar adequadamente sentimentos;

Promover o envolvimento parental nas atividades desenvolvidas.

Resumo da atividade: 

A atividade ocorrerá ao longo do 2.º e 3.º períodos, nas aulas de DTA. As sessões serão dinamizadas pela 

psicóloga Marta Correia. Será conveniente a presença do DT na sala de aula durante a sessão. A 

calendarização será estabelecida em articulação com o DT.  

Alunos do 5.º ano 

Proponentes: 

SPOE (Medida 1)

Articulação: 

Diretores de 

Turma 

EBL/EBSDMM

Marta Correia
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VISITAS DE ESTUDO

Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

7 / Novembro

Nome: Visita de Estudo a 

Guimarães - Castelo e 

Paço dos Duques

Tipo: Visita Estudo

N.º VE01

Guimarães

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, 

Objetivos específicos da atividade: 

Valorizar o património;

Despertar o interesse pela história; 

Promover o sucesso educativo.

Resumo da atividade: 

Saída da escola por volta das 9h. Visita do Paço dos Duques de Bragança, almoço no jardim do Castelo. Após 

almoço visita ao Castelo e regresso à escola por volta das 15h30m.

Todos os alunos 

de 4.º ano

Proponentes: 

Subdepartamento 

4.º ano

Dulce Pires

17 / 

Novembro

Nome: Visita de estudo 

ao Planetário e ao Jardim 

Botânico  

Tipo: Visita Estudo

N.º VE02

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o gosto pela física (Astronomia) e dar a conhecer a constituição do sistema solar e os corpos 

celestes que existem no Universo. 

Resumo da atividade: 

O Jardim Botãnico é o resultado de um cruzamento de arte com biologia e história natural, podendo 

encontrar-se vários módulos e temas ligados à diversidade biológica e cultural da atualidade.

7.º Ano

Proponentes: 

GR 510

Articulação: 

GR 520

José Rebelo e 

Susana Santos

17 a 20  / 

Novembro

Nome: Lisboa Games 

Week

Tipo: Visita Estudo

N.º VE03

Lisboa - FIL - 

Parque das 

Nações - 

Pavilhões 1 e 

2

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a prática e a cultura do uso da tecnologia; 

Divulgar experiências que promovam a utilização de jogos na sala de aula como promotores de 

aprendizagem; 

Sensibilizar para uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet; 

Favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais; 

Conhecer diferentes plataformas emergentes no âmbito da automação e robótica; 

Acompanhar o lançamento das mais recentes novidades da indústria de videojogos; 

Visitar os expositores; 

Participar nas inúmeras atividades da feira; 

Demonstrar as opções vocacionais e da especialização;

Fomentar o interesse dos alunos pela área da informática e das novas tecnologias; 

Desenvolver a capacidade de concentração e práticas de boa educação quanto ao comportamento dos 

alunos em grupo e em sociedade.

Resumo da atividade: 

Esta atividade decorre na FIL, em Lisboa, de 17 a 20 de novembro. Esta visita será para realizar no dia 18 de 

novembro. Os alunos irão participar em varias atividades na feira.

Curso Profissional 

TEAC

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Helena Pinto
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

4 a 6 / 

Dezembro

Nome: Extreme Gaming

Tipo: Visita Estudo

N.º VE04

Famalicão

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover a prática e a cultura do uso da tecnologia; 

Divulgar experiencias que promovam a utilização de jogos na sala de aula como promotores de 

aprendizagem; 

Sensibilizar para uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet; 

Favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais; 

Conhecer diferentes plataformas emergentes no âmbito da automação e robótica; 

Acompanhar no lançamento das mais recentes novidades da indústria de videojogos; 

Visitar os expositores; 

Participar nas enumeras atividades da feira; 

Demonstrar as opções vocacionais e da especialização; 

Fomentar o interesse dos alunos pela área da informática e das novas tecnologias; 

Desenvolver a capacidade de concentração e práticas de boa educação quanto ao comportamento dos 

alunos em grupo e em sociedade.

Resumo da atividade: 

Esta atividade decorre em Famalicão durante os dias 6 a 8 de dezembro. Esta visita será para realizar no dia 6 

de dezembro de 2022. Os alunos irão participar em várias atividades  que feira dispõe.

Alunos do curso 

Profissional TEAC

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Helena Pinto

15 / 

Dezembro

Nome: Visita de estudo 

ao Museu do Quartzo - 

Centro de interpretação 

Galopim de Carvalho

Tipo: Visita Estudo

N.º VE05

Viseu

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V,VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o gosto pelas Ciências Naturais; 

Reconhecer a existência de minerais na constituição das rochas; 

Distinguir diferentes grupos de rochas; 

Favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos, professores e profissionais; 

Desenvolver o espirito de observação e de concentração; 

Proporcionar espaços de aprendizagem complementares da sala de aula; 

Sensibilizar para a preservação do património geológico; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Contribuir para a formação integral dos alunos.

Resumo da atividade: 

A visita ao Museu irá procurar enquadrar as Aprendizagens Essenciais de Ciências Naturais, relacionadas com 

o subdomínio "Importância das rochas e do solo na manutenção da vida", com trabalho de campo e 

atividades interativas. Farão, ainda uma visita rápida à Cava de Viriato. A saída da escola será por volta das 

7:45/8:00 e chegada por volta das 18:00.

5.º Ano

Proponentes: 

GR 230

Articulação: 

SD 2.º ciclo

Cristina S. 

Carvalho
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Dezembro

Nome: Ida ao teatro - 

Musical

Tipo: Visita Estudo

N.º VE06

A definir

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o convívio e a socialização;

Aprofundar o gosto pelo teatro;

Contactar com o mundo do teatro;

Desenvolver o espírito de observação;

Desenvolver o espírito crítico e criador;

Proporcionar o contacto/conhecer outras realidades.

Resumo da atividade: 

Será realizada uma visita a uma casa de espetáculos para assistir a uma peça de teatro (musical ou não). A 

associação de pais irá custear as despesas. Vão-se definir e praticar regras de saber estar e de segurança.

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Regilde; EB de 

Jugueiros; EB de 

Fontão; EB de 

Pombeiro; EB de 

Torrados

Proponentes: 

GR 100 e 110

Angelina Silva 

e Susana 

Pinto

17 / Janeiro

Nome: Laboratório 

Aberto IPATIMUP

Tipo: Visita Estudo

N.º VE07

IPATIMUP - 

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Aproximar os alunos da realidade e ambiente universitário, no âmbito da investigação científica em Biologia; 

Aprofundar, através da realização de atividades diferentes, os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos 

durante as aulas; 

Sensibilizar os alunos para a prevenção do cancro da pele; 

Estimular o gosto pela aprendizagem das Ciências.

Resumo da atividade: 

A atividade consiste numa visita ao Laboratório Aberto do IPATIMUP para realização de atividades práticas de 

consolidação e reforço dos conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Alunos do 11.º A1                                     
Proponentes: 

GR 520

Anunciação 

Rocha

24 / Janeiro

Nome: Laboratório 

Aberto IPATIMUP

Tipo: Visita Estudo

N.º VE09

IPATIMUP - 

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o contacto e prática com laboratórios de investigação científica que são referência mundial na 

investigação na área da oncologia; 

Conhecer realidades académicas de investigação na área da ciência; 

Fomentar interesse pela ciência  e tecnologia; 

Aprofundar conhecimentos e particas laboratóriais abordados nas aulas de Biologia.

Resumo da atividade: 

A atividade consiste numa visita ao Laboratório Aberto do IPATIMUP para realização de atividades práticas de 

consolidação e reforço dos conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Alunos do 12.º A1   
Proponentes: 

GR 520
Sara Bastos
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

24 / Fevereiro

Nome: Visita de estudo 

ao Porto - Museus World 

of Discoveries, 

Transportes e Carro 

Elétrico

Tipo: Visita Estudo

N.º VE10

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                                    

Despertar o interesse pelo estudo da Geografia;                                                                                                            

Permitir ao aluno desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.                                                                                                                                   

Proporcionar um espaço de aprendizagem diferente do da sala de aula; 

Caracterizar as diferentes áreas funcionais do espaço urbano; 

Relacionar a localização das diferentes áreas funcionais com o valor do solo;

Identificar os principais problemas urbanos; 

Compreender a importância da complementaridade entre diversos modos de transporte; 

Sensibilizar os alunos para a importância do património histórico na valorização da cidade;                                                                                      

Aprofundar os conhecimentos sobre os descobrimentos marítimos dos portugueses;

Fomentar o respeito, a curiosidade e o convívio; 

Desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto pelo saber; 

Promover no aluno a adoção de metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagens adequadas aos 

objetivos; 

Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa.                                                                                                                                                                                             

Resumo da atividade: 

Visita de Estudo ao Museu "World of Discoveries" da parte da manhã para o 8.º ano e percurso pedonal na 

baixa portuense para o 11.º ano. De tarde, o 8.º visita o Museu do Carro Elétrico e o 11.º visita o Museu dos 

8.º ano e 11.º ano 

Geo A              

Proponentes: 

GR 400 e 420

Ana Borges, 

Carla 

Vasconcelos, 

Catarina 

Dantas e 

Helga Silva

A definir / 

Fevereiro e 

março

Nome: Visita de Estudo a 

Viana do Castelo

Tipo: Visita Estudo

N.º VE11

Geoparque 

Litoral Viana 

do Castelo

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Estudo da geologia e geomorfologia de afloramentos paradigmáticos em Geologia; 

Estudo das rochas e estruturas a elas associadas; 

Estudo de paleoambientes; 

Sensibilização para a preservação do património geológico.

Resumo da atividade: 

Atividade que procurará enquadrar as aprendizagens essenciais de Biologia e Geologia com  trabalho de 

campo.

Alunos do 10.º A1 

e B1              

Proponentes: 

GR 520

José Carlos 

Vieira e 

Anunciação 

Rocha
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Fevereiro/ma

rço

Nome: Visita de Estudo à 

Corunha e Santiago de 

Compostela

Tipo: Visita Estudo

N.º VE12

0

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                           

Despertar o interesse pela disciplina de EMRC;                                                                                                                                                                                              

Problematizar situações em contexto real;                                                                                                                    

Estimular a criatividade.   

Resumo da atividade: 

Saída da Escola por volta das 7h e a chegada à escola por volta das 18H. Cada aluno levará o seu farnel para o 

convívio de almoço do primeiro dia. Serão desenvolvidas várias atividades individuais e de grupo.

Todos os alunos 

do 9º ano

Proponentes: 

GR 290

Articulação: 

GR 520 e 400

Artur Ribeiro, 

Lourdes Melo 

e Nelson 

Ramalhoto

a definir / 

Fevereiro/ma

rço

Nome: Visita de estudo à 

Estação Arqueológica do 

Freixo - Marco de 

Canaveses (ruínas 

romanas)

Tipo: Visita Estudo

N.º VE13

Santa Maria 

do Freixo - 

Marco de 

Canaveses

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar para a valorização e preservação do património;

Identificar vestígios da Romanização na Península Ibérica;

Fomentar o gosto pelo estudo da História.      

Resumo da atividade: 

Visita guiada à Estação Arqueológica do Freixo, na qual os alunos vão observar os vestígios da cidade romana 

de Tongobriga.

Alunos do 7.º ano, 

10.ºC1 e 10.º anos 

profissionais

Proponentes: 

GR 400

Luís Teixeira, 

Catarina 

Dantas e 

Helga Silva

A definir / 

Entre 

fevereiro e 

abril

Nome: Visita de Estudo 

ao Reino Unido

Tipo: Visita Estudo

N.º VE14

Reino Unido

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na diversidade de seres, culturas e formas de estar;

Participar na divulgação e defesa do património histórico, cultural e ambiental;

Envolver os alunos na diversidade interdisciplinar e para a construção de conhecimentos; 

Promover o gosto pelas ciências e pela evolução das mesmas;

Divulgar a língua, cultura e tradições inglesas;  

Promover o uso da língua inglesa e proporcionar o contacto com nativos;

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua inglesa;

Fomentar o gosto pelas disciplinas e pela aprendizagem;

Mobilizar e desenvolver conhecimentos prévios;

Articular conhecimentos entre as várias disciplinas.

Resumo da atividade: 

Saída de Portugal com estadia de 4 ou 5 dias numa cidade do Reino Unido. Estadia em hotel ou hostel. Visitas 

a museus e edifícios/locais históricos bem como no âmbito das ciências

Alunos do Ensino 

Secundário 

Regular

Proponentes: 

GR 330

Articulação: 

GR 510 e GR 520

Dora 

Adeganha, 

Anabela 

Brochado, 

Alzira Pereira, 

Serafim 

Magalhães, 

Anunciação 

Rocha, Emília 

Afonso
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

7 / Março

Nome: Visita de Estudo 

ao Porto para assistir à 

representação da peça “ 

Farsa de Inês Pereira” e 

para visitar à Casa do 

Cinema Manoel de 

Oliveira. 

Tipo: Visita Estudo

N.º VE15

Matosinhos ; 

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, III

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar aos alunos diferentes formas de aprendizagem;

Contactar com a representação da peça " Farsa de Inês Pereira";

Complementar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Resumo da atividade: 

Os alunos assistirão à representação da peça "Farsa de Inês Pereira", que é motivo de estudo em sala de aula, 

pela companhia de teatro " O Sonho". Após o almoço, visitarão a Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Alunos do 10º A, 

10º B e 10.ºC

Proponentes: 

300

Articulação: 

PNC

Glória 

Pimenta

Fátima 

Fernandes e 

Rosa Almeida 

22 a 25  / 

Março

Nome: Futurália

Tipo: Visita Estudo

N.º VE16

Lisboa - FIL - 

Parque das 

Nações

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Facilitar o acesso à informação;

Promover o interface entre o mundo académico e empresarial, a educação formal e não formal,  tendo em 

vista  motivar e incentivar os jovens a encontrar o seu talento e apoiar as decisões do seu futuro  pessoal e 

profissional;

Propiciar uma relação de maior proximidade entre professores e alunos.

Resumo da atividade: 

Esta atividade decorre na FIL, em Lisboa, de 22 a 25 de março. Tem como principal objetivo motivar e 

incentivar os jovens a encontrar o seu talento na área educacional ou na área da empregabilidade.

Curso Profissional 

TEAC, em 

particular 12.º ano 

TEAC.

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

GR 540

Helena Pinto
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

23 / Março

Nome: Visita de estudo 

ao Centro de 

Interpretação da Batalha 

de Aljubarrota e ao 

Mosteiro da Batalha

Tipo: Visita Estudo

N.º VE17

Batalha - 

Leiria

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI 

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o convívio e a socialização; 

Valorizar o trabalho em equipa; 

Promover a partilha e a solidariedade; 

Sensibilizar a comunidade educativa para uma participação mais ativa na vida escolar; 

Promover o convívio na comunidade educativa; 

Promover a interdisciplinaridade; 

Preservar e valorizar tradições culturais; 

Motivar ao conhecimento do passado histórico na construção das aprendizagens; 

Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico. 

Resumo da atividade: 

Tendo em conta os conteúdos lecionados no 5.º ano, nomeadamente a "Crise de 1383", os alunos têm a 

possibilidade de ver, in-loco, o local onde decorreu uma das principais batalhas relacionadas com a crise 

mencionada anteriormente, bem como visitar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Mosteiro da Batalha), 

cuja origem retmonta ao período em estudo.  

5.º ano

Proponentes: 

GR 200

Articulação: 

SD 2.º ciclo

Ana Braga

30 e 31 / 

Março

Nome: Visita de Estudo a 

Lisboa (viagem de 

finalistas do 6º ano)

Tipo: Visita Estudo

N.º VE18

Lisboa

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Sensibilizar o aluno para a defesa e preservação do património histórico-cultural;

Desenvolver a capacidade de observação;  

Desenvolver o gosto pela descoberta;

Favorecer o encontro e a troca de experiências e ideias entre alunos e professores;

Desenvolver o espirito de observação e de concentração; 

Proporcionar espaços de aprendizagem complementares da sala de aula.

Resumo da atividade: 

Visita de Estudo a Lisboa.  Esta visita vai ao encontro aos conteúdos lecionados no 6º ano.

6º ano

Proponentes: 

Subdepartamentos 

do 2º ciclo

Cristina Faria 

e João Sousa

80



Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Março

Nome: Visita de estudo 

ao Porto - baixa 

portuense e Museu do 

Holocausto

Tipo: Visita Estudo

N.º VE19

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Aprofundar os conhecimentos acerca da questão do Holocausto, inserido no contexto da 2ª Guerra 

Mundial;Sensibilizar os alunos para a questão dos direitos humanos e dos atropelos aos mesmos;

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                                    

Despertar o interesse pelo estudo da Geografia;                                                                                                           

Permitir ao aluno desenvolver a sua curiosidade intelectual e o gosto pelo saber;                                                                                                                                

Proporcionar um espaço de aprendizagem diferente do da sala de aula;

Caracterizar o papel das cidades no processo da globalização;

Reconhecer os efeitos da globalização a diferentes escalas;

Compreender o impacto dos fluxos de pessoas e bens a nível mundial;

Identificar os principais atores da globalização.

                                                                                           

Resumo da atividade: 

Percurso pedonal na baixa da cidade do Porto da parte da manhã e na parte da tarde visita ao Museu do 

Holocausto (atividade do grupo 400). Esta visita vai ao encontro das AE das disciplinas de Geografia e História 

de 9.º ano e de Geografia C e História de 12.º ano.

9.º ano e 12.º ano 

de Línguas e 

Humanidades

Proponentes: 

GR 400 e 420

Carla 

Vasconcelos, 

José Carlos 

Marques e 

Luís Teixeira

A definir / 

Março/abril

Nome: Visita de Estudo - 

Ida ao Teatro: O Príncipe 

Nabo

Tipo: Visita Estudo

N.º VE20

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Consolidar conhecimentos – obra em estudo (Português);

Potenciar o interesse pelo teatro enquanto forma de arte;

Desenvolver o espírito crítico;

Contactar com o mundo do teatro (inclui conversa com os atores); 

Promover o convívio e a socialização.

Resumo da atividade: 

Os alunos irão ver a peça de teatro relacionada com a obra em estudo no 5.º ano e no final será promovida 

uma conversa com os atores.

5.º ano
Proponentes: 

GR 200 e 220

Marina Faria e 

João Sousa

A definir / 

Março e abril

Nome: Visita de Estudo - 

Ida ao Teatro: Ulisses

Tipo: Visita Estudo

N.º VE21

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Consolidar conhecimentos – obra em estudo em Português.

Resumo da atividade: 

Os alunos irão ver a peça de teatro relacionada com a obra em estudo no 6.º ano e no final será promovida 

uma conversa com os atores.

6.º ano
Proponentes: 

GR 200 e 220

Marina Faria e 

João Sousa
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Março ou 

abril

Nome: Visita de estudo à 

Feira Qualifica

Tipo: Visita Estudo

N.º VE22

Exponor - 

Matosinhos

Objetivos e Metas do PEA: I, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Permitir aos alunos um contacto mais próximo com o ensino superior; 

Elucidar os alunos para as diversas atividades inerentes a cada profissão, permitindo-lhes uma melhor 

escolha na tomada de decisão relativa ao futuro profissional

Resumo da atividade: 

Saída da escola por volta das 8:30h e chegada por volta das 17.45H. Visita à feira Qualifica.

11.º e 12.º ensino 

regular e 12.º 

ensino profissional

Proponentes: 

SPOE e Direção

Articulação: 

Docentes do 

ensino secundário

Dora 

Adeganha, 

Marta Correia 

e Zaida Santos 

Silva

A definir / A 

definir

Nome: Visita de estudo à 

Villa Romana de Sendim - 

5.º ano

Tipo: Visita Estudo

N.º VE23

Villa Romana 

de Sendim

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                           

Despertar o interesse pela disciplina de HGP;                                                                                                                                                                                              

Problematizar situações em contexto real;                                                                                                                    

Estimular a criatividade; 

Valorizar e preservar o património local; 

Motivar ao conhecimento do passado histórico na construção das aprendizagens; 

Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico; 

Promover o convívio e socialização.

Resumo da atividade: 

Os alunos irão realizar uma visita com o intuito de conhecer a Villa Romana de Sendim. Esta atividade prática 

permitirá conhecer um pouco do património local e aplicar alguns dos conhecimentos adquiridos na 

lecionação dos conteúdos.

5.º ano
Proponentes: 

GR 200
Ana Braga

18 a 21 / Abril

Nome: OPEN DAY e IEES

Tipo: Visita Estudo

N.º VE24

Instituto 

Europeu de 

Estudos 

Superiores

Objetivos e Metas do PEA: ll, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Dar a conhecer aos alunos finalistas os cursos existentes no IEES, as suas formas de acesso e ingresso, 

possibilidade de bolsa de estudo, saídas profissionais e mobilidade ERASMUS.

Resumo da atividade: 

Para que os estudantes percecionem o espirito académico,  e o ensino superior, durante a tarde, os alunos 

finalistas da nossa escola  realizarão  workshops direcionados com os cursos aos quais poderão ter interesse  

desenvolvendo, assim,  o espirito critico e reflexivo sobre o que se seguirá após a conclusão do ensino 

secundário;

 O evento contará com enumeras atividades, como jogos, concursos, academias desportivas, etc;

 O Open Day permitirá igualmente aos alunos conhecerem o ensino superior  acompanhados pelos pares por 

forma a dissiparem todas as dúvidas sobre o que poderão realizar no futuro conhecendo melhor as saidas 

profissionais por curso. O evento culminará com a atuação das tunas académicas por forma a viver  o espirito 

académico.

Todos os alunos 

do ensino 

secundário

Proponentes: 

GR 550

Articulação: 

Coordenador de 

Diretores de 

Turma do 

secundário e 

ensino profissional

Liliana 

Cardoso, 

Helena 

Fernandes, 

Helena Pinto, 

Óscar Costa, 

Paula 

Magalhães, 

Marta Soares 

e Idalina 

Oliveira
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Abril

Nome: Visita de Estudo: 

Lavadores e Casa da 

Cerveja

Tipo: Visita Estudo

N.º VE25

Praia de 

Lavadores 

(V.N.Gaia) e 

Casa da 

Cerveja (Leça 

do Balio)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Estudar a geologia, geomorfologia de afloramentos e paleoambientes do Geossítio da Praia de Lavadores; 

Sensibilizar para a preservação do património geológico; Conhecer os mecanismos fermentativos associados 

à produção de cerveja; Destacar a importância dos microrganismos na produção alimentar.

Resumo da atividade: 

A atividade consistirá numa visita de estudo guiada, à Praia de Lavadores, e observação das diversas 

estruturas geológicas presentes, analisando o seu contexto de formação. Seguidamente, será visitada a Casa 

da Cerveja, onde se compreenderão os processos fermentativos associados à produção de cerveja e a 

importância dos microrganismos na mesma.

Alunos do 11.º A1 

e 12.º A1

Proponentes: 

GR 520

Articulação: 

GR 510

Anunciação 

Rocha e Sara 

Bastos

18 / Maio

Nome:  Visita ao Museu 

Casa do Assento

Tipo: Visita Estudo

N.º VE26

Friande

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Conhecer o património local;

Consciencializar a comunidade educativa sobre o papel dos museus na sociedade; 

Incentivar a comunidade educativa ao hábito de visitar e apreciar  os museus, seja de arte moderna, clássica 

ou contemporânea. 

Resumo da atividade: 

Visita ao Museu Casa do Assento. 

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Fontão

Proponentes: 

GR 110

Paula Morais 

e Fátima 

Fonseca

18 / Maio

Nome: Visita de Estudo 

ao Museu

Tipo: Visita Estudo

N.º VE27

A definir

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o convívio e a socialização;

Desenvolver o espírito de observação;

Desenvolver o espírito crítico e criador;

Proporcionar o contacto/conhecer outras realidades;

Promover a educação para a conservação e sustentabilidade;

Sensibilizar para o dever da conservação do património, através da alteração de comportamentos;

Sensibilizar o aluno para a defesa e preservação do património histórico-cultural.

Resumo da atividade: 

Será realizada uma visita a um museu, com vista a comemoração do Dia dos Museus. Divulgação do 

conhecimento sobre monumentos históricos.

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Pombeiro

Proponentes: 

GR 100 e 110

Fernando 

Almendra
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Maio

Nome: XIX Encontro de 

Alunos de EMRC

Tipo: Visita Estudo

N.º VE28

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III e V  

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                           

Despertar o interesse pela disciplina de EMRC;                                                                                                                                                                                              

Problematizar situações em contexto real;                                                                                                                    

Estimular a criatividade.   

Resumo da atividade: 

Saída da escola por volta das 9h e chegada por volta das 18H. Cada aluno levará o seu farnel para o convívio 

do almoço. Serão desenvolvidas várias atividades individuais e de grupo.

6.º e 7.º  anos 

Proponentes: 

GR 290

Articulação: 

GR 400

Artur Ribeiro, 

Lourdes Melo 

e Nelson 

Ramalhoto.

A definir / 

Maio/junho

Nome: Visita de Finalistas 

Tipo: Visita Estudo

N.º VE29

A definir

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de diversão e lazer às crianças.

Resumo da atividade: 

A definir no início do ano letivo

Finalistas do 4.º 

ano da EB de 

Santa Luzia; EB de 

Torrados

Proponentes: 

GR 110

Articulação: 

Professores das 

turmas

Dulce Pires e 

Maria José

1 / Junho

Nome: Visita ao SEA LIFE 

(Dia Mundial da Criança)

Tipo: Visita Estudo

N.º VE30

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Conhecer melhor os direitos das crianças;

Promover comportamentos, atitudes de um cidadão responsável;

Proporcionar momentos de alegria, diversão e convívio;

Dinamizar o Programa Eco-escolas (conhecer a biodiversidade dos oceanos).

Resumo da atividade: 

Visita ao SEA LIFE e à praia

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Fontão

Proponentes: 

GR 110

Articulação: 

GR 100

Otília Teixeira 

e Aparecida 

Moura

1 / Junho

Nome: Visita de estudo 

ao Parque de Lazer de 

Regilde

Tipo: Visita Estudo

N.º VE31

Regilde

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de convívio, aquisição de novas vivências;                                                                    

Despertar e fomentar o interesse dos alunos, bem como proporcionar momentosde convívio salutar, para 

além do espaço escolar habitual, criando situações de socialização mais alargadas.                                                                                                                                                                         

Resumo da atividade: 

De autocarro e/ou a pé os alunos partirão da escola até ao Parque de Lazer para realizarem diferentes 

atividades lúdicas. Almoçam e lancham no parque.

Crianças e alunos 

da EB de Regilde

Proponentes: 

GR 100 e 110

Articulação: 

GR 100 GR110

Sílvia Oliveira

84



Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

1 / Junho

Nome: Visita de Estudo à 

Quinta de Stº Inácio

Tipo: Visita Estudo

N.º VE32

Gaia

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;

Despertar o interesse pela vida animal;                                                               

Dar a conhecer novas realidades;                                                                            

Proporcionar momentos de convívio e aquisição de novas vivências.

Resumo da atividade: 

Saída da Escola de autocarro. Visita de Estudo à Quinta de Santo Inácio para promover a socialização, 

proporcionar novas experiência, contactar com a Natureza, relacionar/adequirir/aplicar conhecimentos.

Crianças e alunos 

da EB de Torrados

Proponentes: 

GR 100 e 110

Adélia Pires e 

Glória Pinto

14 e 15 / 

Junho

Nome: Visita de Estudo à 

Quinta do Crestelo e 

Serra da Estrela

Tipo: Visita Estudo

N.º VE33

Serra da 

Estrela

Objetivos e Metas do PEA: L, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                                                                                                           

Despertar o interesse pela disciplina de EMRC;                                                                                                                                                                                              

Problematizar situações em contexto real;                                                                                                                    

Estimular a criatividade.   

Resumo da atividade: 

Saída da Escola por volta das 9h e chegada à escola por volta das 18H. Cada aluno levará o seu farnel para o 

convívio do almoço. Na quinta e na serra serão desenvolvidas várias atividades individuais e de grupo.

8.º ano 

Proponentes: 

GR 290

Articulação: 

GR 400

Artur Ribeiro, 

Lourdes Melo 

e Nelson 

Ramalhoto

A definir / 

Junho

Nome: Visita de Estudo a 

Lisboa - 4.º ano

Tipo: Visita Estudo

N.º VE34

Lisboa: 

Parque das 

Nações 

(Pavilhão do 

Conheciment

o); 

Assembleia da 

República - 

Belém

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de convívio, aquisição de novas vivências;     

Despertar e fomentar o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia, bem como proporcionar 

oportunidades de convívio salutar, para além do espaço escolar habitual, criando situações de socialização 

mais alargadas;                   

Consciencializar os alunos para a importância da participação cívica e democrática.                                                         

Resumo da atividade: 

Os alunos participam na visita, tendo contacto com realidades diversificadas e meios de transporte diferentes 

dos habituais.  Vivenciam experiências diferentes, enriquecedoras neste mundo em constante 

desenvolvimento tecnológico.

Professores das 

turmas

Proponentes: 

GR 110

Articulação: 

Professores da 

turma

Fernando 

Almendra
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Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente

Responsável

A definir / 

Junho

Nome: Visita de Estudo -  

Museu da água e parque 

da cidade 

Tipo: Visita Estudo

N.º VE35

Porto

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar momentos de convívio, aquisição de novas vivências;  

Despertar e fomentar o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia, bem como proporcionar 

oportunidades de convívio salutar, para além do espaço escolar habitual, criando situações de socialização 

mais alargadas.                                                                                                                                                                         

Consciencializar os alunos para a importância da participação cívica e democrática.

Resumo da atividade: 

Os alunos saem da escola por volta das 9h e a chegada está prevista para as  17h30. Vão visitar o museu da 

água, fazer um convívio na hora de almoço e na parte da tarde brincar no parque da cidade/outro local a 

definir (mediante as condições climatéricas do momento).

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Sendim

Proponentes: 

GR 100 e 110

Célia Palmira 

Cunha e 

Fátima 

Moreira

A definir 

(sábado) / 

Junho

Nome: Visita de estudo 

ao Gerês

Tipo: Visita Estudo

N.º VE36

Gerês

Objetivos e Metas do PEA: I; II; III; V

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o enriquecimento pedagógico e cultural;

Aplicar a observação direta e registo da alteração dos elementos climáticos nos diferentes pontos de 

passagem;

Promover hábitos de vida saudáveis e o bem-estar através da prática do Turismo Sustentável.

Resumo da atividade: 

Explorar toda a área envolvente e desfrutar de um percurso em contacto com a Natureza. 

Alunos que 

frequentam o 

clube (n.º 

dependente do n.º 

de inscritos)

Proponentes: 

GR 420

Articulação: 

Clube de 

Meteorologia

José Carlos 

Marques

A definir / 

Junho

Nome: Visita de Estudo à 

Magikland

Tipo: Visita Estudo

N.º VE37

Penafiel

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o convívio entre as crianças da Educação Pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo; 

Proporcionar momentos de diversão e lazer às crianças; 

Proporcionar aos alunos a aquisição de novas vivências; 

Estimular o companheirismo e a entreajuda;  

Promover  hábitos de vida saudáveis;

 Estreitar as relações entre todos os elementos da comunidade escolar.

Resumo da atividade: 

Em data a definir, em junho, as crianças da Educação Pré-escolar e os alunos do 1.º Ciclo irão realizar uma 

visita de estudo ao Parque Temático Magikland, em Penafiel. Com a visit, pretende-se  promover a 

socialização e proprocionar aos alunos momentos de convívio, companheirismo, lazer e muita diversão.

Pré-escolar e 1.º 

Ciclo da EB de 

Jugueiros

Proponentes: 

GR 100 e 110

Rosário 

Ribeiro
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ATIVIDADES DA AUTARQUIA E DA

 REDE DE BIBLIOTECAS DE FELGUEIRAS

Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

01/10/2022 31/10/2022

Nome: Mês Internacional 

das BE’s 

Tipo: Comemorações

N.º RBE01

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover e animar a leitura;

Desenvolver as competências de literacia através de projetos e atividades.

Resumo da atividade: 

Esta atividade realiza-se ao longo do mês de outubro e consiste em criar ambientes festivos em que se 

celebra a leitura, os livros, a solidariedade e a cooperação.

EB's, EBL e 

EBSDMM

Proponentes: 

BE

Articulação: 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

01/03/2023 30/04/2023

Nome: Semana da Leitura

Tipo: Campanhas

N.º RBE02

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Motivar para a leitura;

Facilitar o acesso ao livro;

Criar hábitos de leitura e escrita;

Desenvolver a capacidade de compreenção dos textos.

Resumo da atividade: 

Esta atividade consite em desenvolver competências transversais aos currículos, promovendo o trabalho 

colaborativo e criar novos leitores utilizando novos recursos digitais e atividades lúdicas.

Comunidade 

Educativa

Proponentes: 

BE

Articulação: 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

15/09/2022 30/06/2023

Nome: PNL  (articulação 

com o departamento de 

línguas)

Tipo: Comemorações 

N.º RBE03

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o gosto pela leitura;

Estimular o gosto pelos livros;

Criar e valorizar práticas pedagógicas que possibilitem a descoberta do prazer da leitura;

Promover a leitura em contexto sala de aula;

Contribuir para a aquisição de um espírito crítico e na interiorização de valores que promovam a cidadania.

Resumo da atividade: 

Esta atividade realiza-se ao longo do ano, com o intuito de promover o empréstimo de livros em sala de aula 

e atividades/ projetos/concursos de promoção da leitura e literacias.

0
Proponentes: 

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca
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Rede de Bibliotecas Escolares

Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

15/09/2022 30/06/2023

Nome: “Já sei ler”- 

“Leitura Vai e vem”  

(Leitura em casa com a 

família)

Tipo: Outro

N.º RBE04

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o hábito e o prazer da leitura e da aprendizagem;

Promover e animar a leitura.

Resumo da atividade: 

Esta atividade desenrola-se ao longo do ano, promovendo a leitura em casa com a família através de 

empréstimos domiciliários.

Pré- escolar e 1.º 

ciclo

Proponentes: 

BE e Escolas 

Básicas

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

15/09/2022 30/06/2023

Nome: Rede Bibliotecas 

de Felgueiras

Tipo: Comemorações

N.º RBE05

CRE/BE; BM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o gosto pela leitura e pela escrita.

Resumo da atividade: 

Todas as escolas e bibliotecas dos diversos agrupamentos do concelho dinamizam atividades ligadas ao livro, 

à leitura e à escrita.

Comunidade 

educativa

Proponentes: 

BE e Escolas 

Básicas

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

15/09/2022 30/06/2023

Nome: Hora do conto

Tipo: Outro

N.º RBE06

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Comemorar festividades;

Manter os usos, costumes e tradições.

Resumo da atividade: 

Ao longo do ano realizar-se-á a atividade hora do conto, com o intuito de promover a leitura e a escrita nos 

alunos através de histórias, poesia, etc.

Pré-escolar e 1.º 

ciclo

Proponentes: 

BE

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; Outros 

elementos da 

comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca
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Rede de Bibliotecas Escolares

Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

15/09/2022 30/06/2023

Nome: “Encontro com…” 

(escritores, contadores 

de histórias, músicos…)

Tipo: Palestra/Workshop

N.º RBE07

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver a autonomia, espírito crítico  e responsabilidade; 

Desenvolver o gosto pela leitura;

Criar hábitos de leitura.

Resumo da atividade: 

Ao longo do ano teremos encontro com escritores/ilustradores nas bibliotecas e escolas do agrupamento.

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos e 

Ensino Secundário

Proponentes: 

BE

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; Outros 

elementos da 

comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

15/09/2022 30/06/2023

Nome: Comemoração de 

efemérides

Tipo: Comemorações

N.º RBE08

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o gosto pela leitura;

Criar hábitos de leitura e escrita.

Resumo da atividade: 

Ao longo do ano comemoramos várias efemérides alusivas ao livro, bem como outras de interesse da 

comunidade educativa. 

EB de Torrados, 

Lagares e 

Pombeiro, EBL e 

EBSDMM

Proponentes: 

BE

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar 

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca

15/09/2022 30/06/2023

Nome: Concursos

Tipo: Concurso

N.º RBE09

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Resumo da atividade: 

Esta atividade realiza-se ao longo do ano, com intenção de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita.

EB's, EBL e 

EBSDMM

Proponentes: 

BE e Escolas 

Básicas

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar.

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca
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Rede de Bibliotecas Escolares

Início Fim Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

15/09/2022 30/06/2023

Nome: Projetos de leitura

Tipo: Outro

N.º RBE10

CRE/BE

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Resumo da atividade: 

Esta atividade realiza-se ao longo do ano, com intenção de incentivar o gosto pela leitura e pela escrita 

através dos projetos de leitura aprovados pela RBE (10 Minutos a Ler, Clubes de Leitura, etc.).

EBL e EBSDMM

Proponentes: 

BE e Escolas 

Básicas

Articulação: 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assistentes 

Técnicos; 

Pais/Encarregados 

de Educação; 

Outros elementos 

da comunidade 

escolar. 

Ricardo 

Lemos e 

Adelaide 

Fonseca
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PROJETOS/CLUBES

Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Nome: Erasmus + 

(KA122)

N.º PC01

Países 

estrangeiros

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Esta candidatura procurará através das atividades de formação dar respostas às necessidades identificadas no PDE;

Promover o desenvolvimento profissional do pessoal docente (competências linguísticas, implementação e desenvolvimento das TIC nos 

processos de ensino /aprendizagem; Suprir as necessidades de desenvolvimento de competências dos alunos; 

Assegurar formação diversificada ao pessoal docente; 

Promover a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem; 

Aumentar a qualidade das práticas educativas e organizacionais; 

Melhorar os resultados escolares dos alunos e combater o insucesso escolar; 

Promover aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a construção da autonomia do Agrupamento, a implementação 

do respetivo Projeto Educativo, com enfoque na capacitação digital e inclusão; 

Integrar competências adquiridas  nas práticas educativas através da melhoria do nível de proficiência linguístico, criação de parcerias 

internacionais, implementação das TIC nos processos de ensino/aprendizagem, tornar as aulas mais motivadoras, melhorar os resultados 

escolares, estabelecimento de formas de trabalho mais eficientes, melhorando a comunicação e elaborar um referencial de boas práticas do 

Agrupamento.

Síntese do Projeto/Clube: 

O Pessoal Docente e Não Docente irão em mobilidades presenciais conhecer e ter contacto com as realidades educativas, culturais e sociais 

de países estrangeiros, bem como, adquirir maior capacidade de atuação a nível da UE/internacional: melhores capacidades de gestão e 

estratégias de internacionalização; reforço da colaboração com parceiros de outros países, maior qualidade na preparação, execução

Pessoal docente e 

não docente

Responsáveis: 

Ana Braga e Dora 

Adeganha

Nome: ZEUS

N.º PC02

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Desenvolver parceria com a Universidade de Aveiro, que assume a responsabilidade de produção de informação e conhecimento que poderá 

posteriormente ser partilhada com a Proteção civil, as Corporações de Bombeiros, a Cooperativa Agrícola, os Produtores Agrícolas e a 

Comunidade em geral;

Desenvolver competências dos alunos, a articulação interdisciplinar e a produção de conhecimento acerca das alterações climáticas na região.

Síntese do Projeto/Clube: 

Com o programa ZEUS, surgiu a criação de uma rede de estações meteorológicas, instaladas em 8 escolas do concelho incluindo a Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão.

O ZEUS, foi inspirado num projeto internacional designado por “Umbrella”  que consiste na instalação algumas estações meteorológicas, para 

promover o estudo, uma maior sensibilidade e o desenvolvimento de conhecimentos por parte de professores e alunos acerca das alterações 

climáticas através da interdisciplinaridade, nomeadamente disciplinas de Geografia, Inglês, entre outras. Na Escola Básica e Secundária Dr. 

Machado de Matos foi instalada uma estação metereológica para fazer as respetivas leituras do estado do tempo.

EBSDMM

Responsável: 

José Carlos Alves 

Marques

Articulação: 

GR 420
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: EU: Diferente, 

Igual

N.º PC03

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Implementar um plano de ação de promoção da Igualdade de Género, no contexto da saúde para crianças e jovens em idade escolar, 

desenvolvido pela APQV, no Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos, desde o ano letivo 2021/2022, no 2.º e 3.º ciclos e no ensino 

Secundário. 

Síntese do Projeto/Clube: 

Desenvolver um plano de promoção da Igualdade de Género em colaboração com a Coordenadora da equipa EECE da Escola AE Machado de 

Matos.

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos e do 

Secundário

Responsável: 

Isabel Andrade

Articulação: 

Coordenadora 

Pedagógica da 

APQV, Fátima 

Vanessa Macedo 

Mendes.  

Nome: Ciência Viva na 

Escola/ “A Companhia 

das RobCiênci@s”

N.º PC04

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Sensibilizar os alunos para a importância das ciências na interpretação dos fenómenos do dia-a-dia;

Promover hábitos de vida saudáveis;

Sensibilizar para a importância da preservação do ambiente natural e promover atitudes de respeito para com a Natureza;

Desenvolver o espírito crítico ecriativo dos alunos;

Desenvolver atitudes de persistência, rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, cooperação e respeito pelos outros;

Estimular a cooperação, o trabalho de grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, elevando aautoestimados 

alunos;

Promover a interdisciplinaridade;

Adquirir competências e práticas de recolha, seleção, interpretação, organização e apresentação de informação;

Estimular  nos  alunos  o  interesse  pelas Ciências  Físicas  e  Naturais,  Matemática  e  Tecnologias  de Informação e Comunicação;

Ocupar  o  tempo  livre  dos  alunos  através  da  concretização  de atividades apelativas, com caráter formativo.

Síntese do Projeto/Clube: 

O Clube Ciência Viva na Escola assenta num conceito dinâmico e plural, enquanto estrutura de ciência e conhecimento adaptadas às 

características específicas das organizações parceiras que as constituem e do meio social e cultural em que se inserem.

Alunos do 1.º, 2.º 

e 3.º Ciclos e 

alunos do Ensino 

Secundário regular 

e profissional.

Responsável: 

José Rebelo; 

Celeste Pimenta; 

Óscar Costa e 

Nádia Teixeira

Articulação: 

GR 500, 510, 520 e 

550

Nome: Clube de 

Meteorologia

N.º PC05

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Divulgação da Meteorologia e da sua importância extrema para a organização e gestão do dia-a-dia dos cidadãos;

Previsão do estado de tempo a partir da análise e interpretação de cartas sinópticas;

Promoção de atividades de enriquecimento pedagógico e cultural;

Observação direta e registo da alteração dos elementos climáticos com a altitude;

Estudo de caso relativos a fenómenos extremos (reportagens fotográficas ou em vídeo).

Síntese do Projeto/Clube: 

Funcionará como um clube, em que os alunos podem aplicar e aprofundar conhecimentos já adquiridos relativos ao clima e a sua utilidade no 

dia-a-dia, através de atividades práticas e estudos de caso.

EBSDMM

Responsável: 

José Carlos 

Marques

Articulação: 

GR 420
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Clube Europeu

N.º PC06

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Promover nos alunos um maior interesse pelo conhecimento acerca do continente em que vivem, nos mais variados aspetos, 

nomeadamente: económicos, demográficos, políticos, físicos, ambientais, culturais, artísticos, entre outros;

Incutir nos alunos atitudes que contribuam para a valorização e respeito pelas diferentes culturas, sensibilizando-os para a necessidade de 

conhecer e divulgar o património cultural do seu país/região como um elemento de identidade e pertença no mundo e, sobretudo, na 

Europa.

Síntese do Projeto/Clube: 

As atividades que serão desenvolvidas têm em vista os objetivos propostos no projeto da Rede dos Clubes Europeus a nível nacional (Direção 

Geral de Educação).

EBSDMM

Responsável: 

Carla Vasconcelos, 

Pedro Cunha e Ana 

Borges

Articulação: 

GR 420

Rede Nacional dos 

Clubes Europeus 

(RNCE). Os Clubes 

Europeus (CE)

Nome: Educação 

Financeira "No Poupar 

Está o Ganho" 

N.º PC07

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, IV, V e VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Promover a educação financeira das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania;

Desenvolver hábitos de poupança;

Promover o consumo responsável;

Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções;

Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos seus alunos e desenvolver as 

competências financeiras necessárias à correta tomada de decisão;

Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à implementação do projeto.

Síntese do Projeto/Clube: 

O Projeto "No poupar está o Ganho" é um projeto que reconhece a importância da formação financeira desde o ensino pré-escolar ao ensino 

básico e secundário. No Poupar Está o Ganho” desenvolve-se ao longo de todo o ano letivo, disponibilizando importantes recursos, 

nomeadamente: Formação de Professores; Visita ao Museu do Papel Moeda; Recursos Pedagógicos; Monitorização ao longo do ano letivo; 

Dinamização de eventos.

EBSDMM

Responsável: 

A designar

Articulação: 

GR 430
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Sound of  Silence

N.º PC08

EB de 

Pombeiro de 

Ribavizela

Objetivos e Metas do PEA: III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Aumentar a concentração desenvolver a capacidade de foco;

Reduzir os níveis de stress e de ansiedade e consequente uso de medicação;

Melhorar a gestão emocional;

Aumentar o auto-controle;

Aumentar a auto-estima;

Desenvolver sentimentos de compaixão, altruísmo e bondade;

Aprender a estar em silêncio, entre outros.

Síntese do Projeto/Clube: 

Trata-se de um projeto de iniciação à meditação infantil que tem como objetivo o aumento da concentração, da capacidade de foco e 

relaxamento. Serão realizadas 2 sessões semanais de atividades de mindfulness e meditação de acordo com as idades. Na Educação Pré- 

Escolar orientação das educadoras através da planificação e sugestão de atividades a desenvolver na sala de meditação.

2 turmas do 1.º 

ciclo

Responsável: 

Carla Guimarães

Articulação: 

1.º Ciclo/Pré-

escolar

Nome: Orçamento 

Participativo de Escolas

N.º PC09

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: III, V, V

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Estimular a participação democrática dos estudantes, valorizando as suas opiniões, e a sua capacidade argumentativa, reflexiva e de 

mobilização coletiva, assim como o seu conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática;

Combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente às instituições democráticas;

Reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos estudantes. 

Síntese do Projeto/Clube: 

É um processo democrático, com inúmeras fases, que permite garantir aos estudantes a possibilidade de participarem, de acordo com as suas 

ideias, preferências e necessidades, no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da sua escola.

EBSDMM e EBL

Responsável: 

Carlos 

Castro/Outro

Articulação: 

GR 300 e 400
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Projeto Cultural 

de Escola

N.º PC10

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Valorizar a escola como espaço de fruição cultural;

Promover e articular iniciativas dentro e fora da escola que integrem a diversidade de manifestações artísticas e culturais privilegiando o 

Património, mas também em diálogo com as manifestações artísticas e culturais regionais e nacionais;

Fortalecer a relação com as instituições e as associações artísticas, culturais e sociais, autarquia, artesãos, artistas e outros agentes 

significativos da comunidade;

Potenciar o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo e da sensabilidade estética e artística no aluno - centro da educação.

Síntese do Projeto/Clube: 

O Projeto Cultural de Escola (PCE) é um dos eixos estratégicos do Plano Nacional das Artes (PNA). Com o PCE do Agrupamento, pressupõe-se 

a execução de um Programa Cultural de Agrupamento  partindo da identidade cultural e patrimonial local. Este PCE pressupõe a criação de 

um documento de planeamento de Atividades, em função do Projeto Educativo "O Património Cultural e o centro da educação - o aluno"  

atividades relevantes que possam constar no Plano Anual de Atividades, tendo como finalidade enriquecer os alunos de todos os ciclos do 

Agrupamento. Com PCE pretende-se uma estreita articulação entre os promotores das atividades desenvolvidas nos Projetos existentes no 

Agrupamento e atividades que envolvam toda a Comunidade, não esquecendo a colaboração de todos os parceiros.

Alunos das escola, 

docentes, 

Assistentes 

Operacionais, 

Encarregados de 

Educação e outras 

instituições 

culturais, 

artísticas, sociais, 

autarquia.

Responsável: 

Anabela Brochado

Articulação: 

Em colaboração 

com todos os 

grupos 

disciplinares e 

projetos existentes 

no Agrupamento, 

Autarquia e outros 

parceiros.

Nome: Programação e 

Robótica

N.º PC11

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Fomentar o interesse pela Ciência e Tecnologia, nas áreas de computação, eletrónica para futuras atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico;

Promover o estudo e a aplicabilidade de conceitos multidisciplinares, como física, matemática, informática, eletrónica, entre outras;

Estimular a criatividade e a inteligência promovendo a interdisciplinaridade;

Tornar o aluno um agente ativo de seu próprio conhecimento; 

Incentivar o trabalho de grupo;

Explorar aspetos de pesquisa, construção e automação;

Despertar o caráter ecológico e a sustentabilidade, uma vez que o projeto utilizará lixo tecnológico (computadores antigos, brinquedos 

descartados, sucatas de eletrónicos) para construção dos projetos a desenvolver;

Estimular nos alunos, o interesse pela execução de atividades experimentais, promovendo a investigação na procura das melhores soluções 

para um melhor desempenho dos robôs construídos;

Estimular alunos e professores a criar atividades e projetos na área da robótica, divulgando seus resultados para a comunidade científica 

através da participação em eventos nacionais e internacionais;

Compreender o que caracteriza e distingue a Robótica Inteligente e qual a sua aplicabilidade;

Estimular alunos e professores a criar atividades e projetos na área da robótica, divulgando seus resultados para a comunidade científica 

através da participação em eventos nacionais e internacionais;

Promover situações que ajudem a gerir comportamentos, nomeadamente a gestão de emoções, lidar com a frustração e a sociabilização com 

diferentes culturas;

Desmistificar a robótica como área que requer uma superespecialização dos participantes.

Alunos de todos os 

ciclos (inclusive 1.º 

ciclo e cursos 

profissionais)

Responsável: 

Paula Brígida e 

Natália Sousa

Articulação: 

GR 540 e 550
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Clube Atelier de 

Artes

N.º PC12

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Apoio às necessidades individuais dos alunos; 

Desenvolver a criatividade e o gosto pela Arte; 

Experimentação de novos materiais e técnicas.

Síntese do Projeto/Clube: 

Dar resposta a solicitações de alunos, alargando o leque de ofertas extracurriculares.  Realização de projetos direcionados à valorização 

estética da escola.

Todos os alunos

Responsável: 

José Carlos Correia

Articulação: 

Subdepartamentos 

de EV/ET 2.º Ciclo 

e EV 3.º Ciclo e 

Educação Especial

Nome: Clube de Karaté e 

defesa pessoal

N.º PC13

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Fomentar o desporto e a divulgação das Artes Marciais;

Divulgar a cultura japonesa;

Promover em rigor o respeito e a disciplina, como pilares de uma Sociedade saudável;

Promover atividades coletivas e estimular os alunos a participar em estágios e competições de índole regional e nacional.

Síntese do Projeto/Clube: 

Pretende-se oferecer aos alunos desta escola, uma modalidade pouco frequente e com um nível de benefícios incontestáveis. As aulas 

acontecerão na sala de ginástica do Pavilhão Gimnodesportivo. Este clube está aberto a toda a comunidade escolar.

Comunidade 

escolar

Responsáveis: 

José Carlos 

Marques

Nome: Projeto "Pés-na-

Terra”

N.º PC14

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Promoção da inclusão escolar;

Permitir o acesso de jovens com mais dificuldades de aprendizagem ao mundo do trabalho;

Incluir todos os alunos no cultivo da terra;

Partilhar conhecimentos e aprendizagens através de atividades da vida diária;

Conceder oportunidades de desenvolvimento global dos alunos.

Síntese do Projeto/Clube: 

Este projeto apresenta um potencial de execução, operacionalidade e funcionalidade. É um meio eficiente para divulgar diferentes formas de 

promover a inclusão.

Alunos do Centro 

de Apoio à 

Aprendizagem

Responsável: 

Lucília Mota 

Articulação: 

Disciplinas de 

Ciências Naturais e 

outras

Nome: Rádio Escola 

N.º PC15

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Incentivar diferentes formas de expressão e comunicação no âmbito escolar;

Utilizar a rádio como ferramenta facilitadora e ampliadora das possibilidades de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;

Tornar a escola produtora de comunicação.

Síntese do Projeto/Clube: 

O projeto consiste na aplicação de ferramentas para a comunicação e diferentes formas de expressão.

Comunidade 

educativa.

Responsável: 

Adélia Pereira e 

Artur Ribeiro

Articulação: 

Todos os 

departamentos.
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Projeto 

Ecomovimento (OAU)

N.º PC16

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Promoção das vantagens da separação, recolha e reciclagem de OAU;

Levar os intervenientes a cuidarem do planeta;

Promover a cidadania relativamente ao ambiente, todos somos agentes para um planeta mais saudável;

Preservar a saúde e qualidade dos ecossistemas aquáticos;

Diminuir a emissão de gases com efeito de estufa;

Evitar a contaminação das águas residuais;

Melhorar o ambiente de forma contínua.

Síntese do Projeto/Clube: 

O projeto consiste na recolha dos OAU nas escolas, por parte dos alunos em colaboração com os seus pais, que são depositados num 

recipiente próprio – oleão. Será realizada uma sensibilização onde será explicado os diferentes processos de tratamento dos óleos 

alimentares usados após a sua recolha nos oleões, permitindo aos alunos e comunidade analisar os benefícios para o planeta.

Comunidade 

Educativa

Responsáveis: 

Graça Bica

Nome: Projeto Cidadania 

em Ação

N.º PC17

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Envolver os alunos na definição do Projeto Educativo da Escola, da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e na sua 

operacionalização através da escolha de atividades a constar no Plano Anual e Plurianual de Atividades;

Valorizar o exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida como forma de promover o desenvolvimento de competências para 

uma cultura de democracia;

Dinamizar a participação dos alunos em instâncias regulares na escola: delegados de turma, associações de estudantes, organização de 

assembleias de turma, entre outros, ouvindo-se a sua voz na avaliação da eficácia no funcionamento pedagógico e institucional.

Síntese do Projeto/Clube: 

Toda a escola – a Whole School Approach, que vem sendo progressivamente preconizada, como os “3 C da Educação para a Cidadania 

Democrática e para os Direitos Humanos”: Currículo; Cultura; Comunidade. A Whole School Approach é uma abordagem que apela ao 

trabalho colaborativo, ao envolvimento de todas as partes interessadas (stakeholders): pessoal docente e não docente, estudantes, pais, 

mães e encarregados/as de educação, agentes da comunidade, entre outros/as.

Comunidade 

Educativa

Responsáveis: 

Isabel Andrade
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Clube de Cinema 

(Plano Nacional de 

Cinema)

N.º PC18

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II,  III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Desenvolver a literacia fílmica;

Promover a visão crítica sobre um instrumento de cultura e educação;

Possibilitar a interdisciplinaridade e intertextualidade;

Educar para a cidadania e fruição da arte;

Formar públicos para o cinema.

Síntese do Projeto/Clube: 

O PNC assume-se como um projeto inteiramente nacional. Dirige-se aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que nele se 

inscrevem. De forma inteiramente voluntária através de uma candidatura universal, visa a valorização de uma cultura audiovisual junto das 

comunidades educativas, propõe-se dar mais visibilidade à arte  do cinema em contextos pedagógicos, e valoriza, quer a adoção de processos 

de trabalho colaborativo, quer a implementação de projetos/iniciativas de integração curricular.

Comunidade 

Educativa

Responsável: 

Maria da Glória 

Pimenta 

Articulação: 

Pré-escolar; 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos, 

Ensino Secundário 

Regular e 

Profissional

Nome: Associação de 

Estudantes

N.º PC19

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: IV, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Representar os estudantes e defender os seus interesses;

Promover a formação cívica, física cultural e científica dos seus membros;

Estabelecer a ligação da Escola e dos seus associados à realidade socioeconómica do país;

Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;

Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos princípios não contrariem os aqui definidos;

Desencadear anualmente o processo eleitoral.

Síntese do Projeto/Clube: 

Proceder à  realização de ações de acordo com os objetivos propostos.

Alunos EBSDMM
Responsáveis: 

Artur Ribeiro

Nome: Projeto: Apps for 

Good 

N.º PC20

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Estimular a inclusão e inovação social e digital; 

Promover a literacia digital, o exercício da cidadania de maneira a que os cidadãos usem as tecnologias na resolução dos seus problemas e 

desafios da comunidade e do mundo.

Síntese do Projeto/Clube: 

Um programa educativo tecnológico, que desafia alunos e professores a desenvolverem aplicações para smartphones ou tablets, mostrando-

lhes o potencial da tecnologia na transformação do mundo e das comunidades onde se inserem. Com uma metodologia de projeto, os alunos 

têm oportunidade de experienciar o ciclo de desenvolvimento do produto e estar em contato com uma rede de Experts.

Alunos do Ensino 

Básico e 

Secundário

Responsável: 

Nelson Ramalhoto

Articulação: 

GR 550, Clube de 

Programação e 

Robótica e Clube 

de Economia
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Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Projeto Eco-

Escolas

N.º PC21

EB's, EBSDMM 

e EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na 

escola e na comunidade;

Encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de 

comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas 

desenvolvido.

Síntese do Projeto/Clube: 

Este Programa educativo internacional é promovido pela Fundação para a Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education - 

FEE) cuja secção portuguesa é a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e tem o apoio de vários parceiros que colaboram em 

financiamentos específicos de diferentes atividades, nomeadamente os concursos.

Desenvolver atividades conducentes à preservação do meio ambiente e sustentabilidade ambiental.

Comunidade 

educativa

Responsável: 

Graça Bica, Mª 

José Vieira e 

Coordenadores de 

EB's

Articulação: 

Diferentes grupos 

disciplinares; 

Subdepartamento 

de Educação 

Especial

Nome: Clube Ubuntu 

N.º PC22

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Colocar em prática o pilar do serviço e continuar a manter vivo o espírito Ubuntu durante o ano letivo.

Síntese do Projeto/Clube: 

Após a semana Ubuntu e com os alunos que viveram a experiência, é criado o Clube Ubuntu, cujo programa é definido pelos alunos e 

educadores. Existe um Manual dos Clubes para apoio na sua dinamização que pode passar pela celebração de efemérides Ubuntu, atividades 

como ações de voluntariado na escola ou na comunidade, intercâmbios com outros clubes.

Alunos que 

participaram na 

semana Ubuntu 

podendo ser 

extensível aos 

restantes alunos.

Responsável: 

Zaida Santos Silva

Articulação: 

Comunidade 

educativa

Nome: Educação 

Financeira "No Poupar 

Está o Ganho" 

N.º PC23

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, IV, V e VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Promover a educação financeira das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania;

Desenvolver hábitos de poupança;

Promover o consumo responsável;

Promover uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções;

Dar formação financeira a professores, capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos seus alunos e desenvolver as 

competências financeiras necessárias à correta tomada de decisão;

Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à implementação do projeto.

Síntese do Projeto/Clube: 

O Projeto "No poupar está o Ganho" é um projeto que reconhece a importância da formação financeira desde o ensino pré-escolar ao ensino 

básico e secundário. No Poupar Está o Ganho” desenvolve-se ao longo de todo o ano letivo, disponibilizando importantes recursos, 

nomeadamente: Formação de professores; Visita ao Museu do Papel Moeda; Recursos Pedagógicos; Monitorização ao longo do ano letivo; 

Dinamização de eventos.

Alunos da 

EBSDMM

Responsável: 

Carla Sampaio

Articulação: 

GR 430
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Ano Letivo 2021/2022 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – Ensino de Inglês 
 

Planificação – 1.º Período (setembro, outubro, novembro e dezembro) 

    
              Ano Escolaridade: 1.º ano/2.º ano 

 
 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

Greetings and 
farewells 

 

 

Hello! 
Good morning / afternoon! 
Goodbye, bye. 

   Cumprimentar 
de acordo com 
a hora e a 
situação. 

 
Presentation 

 

 

 

Name, age. 
 

What is your 
name? 
How old are 
you? 
My name is… 
I am… 

   

Ser capaz de 
se apresentar 

 

The numbers 

 

 
One, two, three, four, five, six. 

  

How many 
pencils have 

You got? 

 

 
 

Dizer os 
números até 6 

 

The colours 

 

 

Green, yellow, blue, red, 
white. 
 

 What is your 
favourite 
colour? 
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Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 
Family 

 

 

 

Mother, father, brother, sister, 
grandfather, grandmother. 

 

 

  

 
Falar sobre a 
família. 

Identificar os 
parentes mais 
próximos. 

 

Animals 

 

Cat, dog, rabbit, fish, hamster. 
 

 

 

 

Colours, 
numbers. 

 

 
Identificar 
alguns 
animais. 

 

Classroom 
language 

 

 

Please, come in, open/close 
the door, sit down, stand up, 
please, be quiet, thank you. 

 What’s the 
meaning 

of…? 
How do you 

say… in 
english? 

 

 

 

 

Comunicar 
oralmente, na 
sala de aula, 
em inglês. 

 

 

Halloween 
 
 

 

Ghost, pumpkin, vampire, witch, 
ghost, spider. 

 

 
 

Colours, 
numbers. 

 Desenvolver a 
cultura do 
Reino Unido. 

Decorar a sala 
de aula com 
enfeites 
alusivos ao 
Halloween. 

 

Christmas 

 

 

Candle, father Christmas, 
presents, reindeer, star, tree. 
 

  
Colours 

 

How 
many…? 

Identificar 
objectos. 

Decorar a sala 
de aula com 
enfeites 
alusivos ao 
Natal. 

Entoar uma canção 
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Planificação – 2.º Período (janeiro, fevereiro e março) 

 
Ano Escolaridade: 1.º ano/2.º ano 

 
 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

The house 
 
 

 

Bathroom, bedroom, living 
room, kitchen, dining 
room. 

 

 

 

It’s… 

 

 Where is…? 

 

Identificar as 
várias divisões 
da casa. 

 

Classroom 
Objects 

 

 

Book, pen, pencil, rubber, 
pencil case, schoolbag. 

  

Numbers, 
colours. 

 

What is it? 
 

 

Identificar os 
objectos da 
sala de aula. 

Ser capaz de 
dizer o que 
tem na 
mochila. 

 

 

 

The human 
body 

 

Head, nose, eyes, mouth, 
ears, hair. 

  

Numbers. 
 
 

Identificar os 
nomes das 
partes do 
corpo. 

Descrever-se e 
descrever os 
outros. 

 

 

Valentine’s 
day 

 

 

 

 
Heart, friend, love, flowers. 

 

 

  

Elaborar um 
presente para 
oferecer a um 
amigo. 
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Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

 
Father’s day 

 

 

 

 

 
Love, card, father. 

   

Elaborar um 
presente para 
o pai. 

 

 

Easter 
 

 

 

 

Chocolate, egg, flower, 
rabbit. 

    

Identificar 
objectos. 

Elaborar um 
cartão de boas 
festas. 
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Planificação – 3.º Período (abril, maio e junho) 

 
Ano Escolaridade: 1.º ano/2.º ano 

 
 

Contents 
 

 

Vocabulary 

 

Structures 

 

Recycled 
Language 

 

Receptive 
Language 

 

Objectives 

 

Clothes 

 

 

Dress, jeans, t-shirt, shoes, 
skirt. 

 
I’m / He’s / 
She’s 
wearing… 

 
Colours, 
numbers. 

 
What are 
you 
wearing? 

Identificar o 
vestuário. 

Descrever o 
seu vestuário e 
o dos outros. 

 

Food 

 
Chocolate cake, banana, 
milk, ice-cream, pizza. 
 

 

 

I like. / 
I don’t like. 

 

 
  

Identificar 
alguns 
alimentos. 

Ser capaz de 
dizer quais os 
alimentos que 
gosta e os que 
não gosta. 

 

Mother’s day 

 

Love, card, mother. 
 

 

 

 

   

Elaborar um 
presente para 
a mãe. 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 1.º e 2.º ANOS DE ESCOLARIDADE 
AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

2022/2023 
 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

EXPLORAÇÃO DA 
NATUREZA 

o Descoberta do meio 
envolvente através da 
sua exploração. 

 

o Realizar habilidades 
motoras no contacto 
com o meio 
envolvente; 

o Explorar/interagir com 
os espaços 
exteriores/recreio; 

o dentificar: sentidos, 
direções e ponto de 
partida 

o Jogos/interação com o meio 
exterior “Peddy-paper”. 

 

o Cartolinas; 
o Papel. 

 

o 6 

DESLOCAMENTOS E 
EQUILÍBRIOS 
 
 

o Manutenção de uma 
postura que permita a 
realização continuada 
de novas atividades. 

o Rastejar; 
o Rolar; 
o Saltar; 
o Cair; 
o Subir e descer; 
o Suspender e balançar; 
o Transpor obstáculos. 

o Exercícios no solo; 
o Exercícios em 

estações/circuitos; 
o Percursos nos espaços 

exteriores; 
o Jogos/estafetas. 

o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Cones; 
o Obstáculos variados. 

o 10 

ATIVIDADES RÍTMICAS E 
EXPRESSIVAS 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais 
e criativos através da 
expressão corporal e de 
acordo coma estrutura 
rítmica e melodia de 
composições musicais. 

o Combinar movimentos 
corporais; 

o Coordenar movimento 
e ritmo; 

o Realizar pequenas 
coreografias de grupo. 

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individualmente. 

o Rádio/leitor CD; 
o D’s; 
o Instrumentos 

musicais. 
 
 
 
 
 

o 8 
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JOGOS INFANTIS 

o Abordagem de práticas 
lúdico-motoras 
associadas à cultura 
popular. 

 

o Cumprir as regras do 
jogo, selecionando 
com intencionalidade 
e oportunidade as 
ações caraterísticas do 
jogo. 

 

o Lenço; 
o Caçadinhas; 
o Gato e rato; 
o Macaca; 
o Jogo das cadeiras; 
o Jogos de tração e precisão 
o (Outros). 

o Vários. 

 

o 11 

PERÍCIA E 
MANIPULAÇÃO 

o Relacionamento 
específico e 
intencional entre o 
praticante e os 
objetos. 

 

o Lançar; 
o Receber; 
o Rodar o arco; 
o Toques de sustentação 

com 
raquete/mãos/pés; 

o Driblar; 
o Pontapear; 
o Conduzir a bola com o 

pé; 
o Saltar à corda. 

o Individualmente/pares/grupo. 

 
o Arcos, bolas, cordas; 
o Raquetes; 
o Outros. 

 

o 7 

OPOSIÇÃO E LUTA 

o Domínio de 
comportamentos de 
oposição e confronto 
corporal. 

 

o Respeitar regras e 
controlar 
agressividade; 

o Agir e adaptar ações 
às reações do 
adversário. 

o Formas de luta em situações 
lúdicas/competição (tocar nos 
joelhos do adversário, 
empurrar o adversário para 
fora de um colchão, roubar 
uma bola ao adversário). 

o Colchões; 
o Bolas; 
o Coletes; 
o Molas. 

o 6 

JOGOS PRÉ 
DESPORTIVOS 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações táticas. 

o Atacar/defender; 
o Desmarcação; 
o Passa e vai; 
o Pontuar. 

o Em pares/grupos; 
o Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão; 
o Jogos reduzidos e 

condicionados. 

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Arcos. 

o 10 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 3.º ANO DE ESCOLARIDADE 
AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

2022/2023 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

GINÁSTICA 

o Abordagem de 
destrezas gímnicas: 
rolamentos, 
deslocamentos e 
posições de equilíbrio. 

 

o Rolamentos; 
o Pino de cabeça; 
o Salto de coelho; 
o Roda; 
o Saltos à corda (pares e 

grupos); 
o Manipulação do arco e 

bola e corda; 
o Posições de 

flexibilidade e 
equilíbrio; 

o Figuras acrobáticas. 

o Circuitos de habilidades; 
o Estações de exercitação; 
o Sequências gímnicas; 
o Pegas; 
o Exercícios de postura e contra-

peso; 
o Monte/desmonte. 

 

o Arcos, bolas, cordas; 
o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Trampolim.

 
o 10 

ATLETISMO 

o Desenvolvimento das 
ações motoras básicas: 
correr, saltar e lançar. 

 

o Técnica de corrida; 
o Corrida de velocidade; 
o Corrida de estafetas; 
o Salto em 

comprimento; 
o Corrida de resistência.

o Concursos individuais; 
o Competições de 

grupo/”Meeting de Atletismo”. 

 

o Cones; 
o Sinalizadores; 
o Barreiras; 
o Elástico; 
o Fita-métrica; 
o Cronómetro; 
o Colchão.

o 12 

DANÇA 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais 
e criativos através da 
expressão corporal e 
de acordo coma 
estrutura rítmica e 

o Combinar 
movimentos 
corporais; 

o Coordenar 
movimento e ritmo; 

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individuais; 

 

o Rádio/leitor CD; 
o CD’s; 
o Instrumentos 

musicais.

 
o 8 

151490 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS 



109 
 

melodia de 
composições musicais. 

o Realizar pequenas 
coreografias de 
grupo. 

 

BASQUETEBOL 

 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-
táticas. 

 

o Passar; 
o Receber; 
o Driblar; 
o Lançamento na 

passada; 
o Passe e corte; 
o Jogo 3x3; 
o Defesa individual 

não nominal.

o Individualmente/pares/grupos; 
o Exercícios de 

manipulação/passe/receção 
o Jogos Pré-desportivos; 
o (Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão); 
o Jogos reduzidos e 

condicionados; 
o Torneios.

o Vários.

o 14 

ANDEBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-
táticas. 

o Passar; 
o Receber; 
o Driblar; 
o Passe e vai; 
o Defesa individual 

nominal; 
o Remate em salto; 
o Jogo 5x5.

o Individualmente/pares/grupos; 
o Exercícios de 

manipulação/passe/receção; 
o Jogos Pré-desportivos; 
o (Jogo dos Passes; Bola ao 

capitão); 
o Jogos reduzidos e 

condicionados; 
o Torneios.

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Arcos; 
o Balizas.

 
o 10 
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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 4.º ANO DE ESCOLARIDADE 

AEC – ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 
2022/2023 

 

 

Unidades Conteúdos Competências Atividades Recursos / Materiais N.º de aulas 

GINÁSTICA 

o Abordagem de 
destrezas gímnicas: 
rolamentos, 
deslocamentos e 
posições de equilíbrio. 

o Salto ao eixo; 
o Apoio facial invertido 

seguido de rolamento; 
o Sequência gímnica; 
o Saltos Gímnicos; 
o Esquema de 

grupo/acrobática;

o Circuitos de habilidades; 
o Estações de exercitação; 
o Sequências gímnicas; 
o Pegas; 
o Exercícios de postura e contra-

peso; 
o Monte/desmonte.

o Arcos, bolas, cordas; 
o Colchões; 
o Trave; 
o Banco sueco; 
o Mini-Plinto; 
o Trampolim.

o 10 

ATLETISMO 

o Desenvolvimento das 
ações motoras básicas: 
correr, saltar e lançar. 

 

o Técnica de corrida; 
o Salto em altura; 
o Lançamentos; 
o Passagem de 

barreiras/obstáculos; 
o Corrida de resistência. 

o Concursos individuais; 
o Competições de 

grupo/”Meeting de Atletismo”. 

o Cones; 
o Sinalizadores; 
o Barreiras; 
o Elástico; 
o Fita-métrica; 
o Cronómetro; 
o Colchão.

o 12 

DANÇA 

o Realização de 
movimentos 
locomotores posturais e 
criativos através da 
expressão corporal e de 
acordo coma estrutura 
rítmica e melodia de 
composições musicais. 

o Combinar movimentos 
corporais; 

o Coordenar movimento 
e ritmo; 

o Realizar pequenas 
coreografias de grupo;

o Ensaios para festas da escola 
(Natal, Final de ano, outras); 

o Coreografias de 
grupo/pares/individuais; 

o Rádio/leitor CD; 
o CD’s; 
o Instrumentos 

musicais.
o 8 

151490 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MACHADO DE MATOS, FELGUEIRAS 



111 
 

VOLEIBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-táticas. 

o Passe; 
o Manchete; 
o Jogo 2x2.

o Individualmente/pares/grupos; 
o Jogos de sustentação da bola; 
o Torneios. 

o Bolas; 
o Rede; 
o Elástico; 
o Sinalizadores.

o 10 

FUTEBOL 

o Desenvolvimento das 
ações motoras e 
aquisição de 
habilidades específicas 
às ações técnico-táticas. 

o Passe; 
o Receção; 
o Condução; 
o Remate; 
o Passa e vai; 
o Jogo 5x5.

o Individualmente/pares/grupos; 
o Jogos reduzidos (3x3); 
o Torneios.

o Bolas; 
o Sinalizadores; 
o Coletes; 
o Balizas.

o 14 

 



Planificação  

Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 
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Aprendizagens Essenciais a Promover ao Longo do Ano Letivo 

 

A Atividade de Enriquecimento Curricular – Xadrez para além das competências 

indissociáveis da prática do Xadrez promoverá também uma interligação com o 

trabalho desenvolvido no decurso da aprendizagem dos alunos fomentando a 

aquisição das Aprendizagens Essenciais definidas para o 1.º ciclo do ensino básico 

no âmbito do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Os benefícios da introdução do Xadrez em contexto escolar e os seus efeitos 

potenciadores da melhoria dos resultados são amplamente reconhecidos quer fruto 

da investigação académica, quer através da análise dos efeitos da implementação 

de programas de Introdução do Xadrez nas escolas, em termos nacionais e 

internacionais. 

 

Com a definição do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e das 

Aprendizagens Essenciais para os diferentes ciclos reveste-se de ainda maior 

relevância a interligação entre os diferentes atores do processo educativo, desde 

os docentes titulares de turma e os docentes responsáveis pela dinamização das 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

No sentido de consolidar essa mesma interligação, as atividades desenvolvidas em 

contexto de Atividade de Enriquecimento Curricular – Xadrez procurarão também 

o incluir da promoção das Aprendizagens Essenciais elencadas na página seguinte. 
 

 NOTA: Com a introdução da Atividade de Enriquecimento Curricular – Xadrez 

no ano letivo 2017/2018, torna-se necessário uma abordagem diferenciada 

para as turmas de iniciação e para as turmas de continuidade.  
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Aprendizagens Essenciais – 1.º ciclo do Ensino Nacional 
 

ORALIDADE 

Compreensão 

 Saber escutar para interagir com adequação ao contexto e a diversas 

finalidades (nomeadamente, reproduzir pequenas mensagens, cumprir 

instruções, responder a questões). 

 Identificar informação essencial em textos orais sobre temas conhecidos. 

Expressão 

 Utilizar padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de 

perguntas, de afirmações e de pedidos. 

 Pedir a palavra e falar na sua vez de forma clara e audível, com uma 

articulação correta e natural das palavras. 

 Exprimir opinião partilhando ideias e sentimentos. 

 

LEITURA E ESCRITA 

Leitura 

 Identificar as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula, em 

resposta ao nome da letra. 

 Nomear, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto. 

 Ler palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta e prosódia 

adequada. 

Escrita  Planificar, redigir e rever textos curtos com a colaboração do professor. 

 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Compreender textos narrativos (sequência de acontecimentos, intenções e emoções de 

personagens, tema e assunto; mudança de espaço) e poemas. 

 Distinguir ficção de não ficção. 

 (Re)contar histórias. 

 

GRAMÁTICA 

 Reconhecer o nome próprio. 

 Fazer concordar o adjetivo com o nome em género. 

 Usar, com intencionalidade, conectores de tempo, de causa, de maior frequência na 

formação de frases complexas. 
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 

Turmas/Alunos de Iniciação 

1.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 
Competências 

Do Perfil Dos 
Alunos (ACPA) 

Identificar o Xadrez como um desporto com longos séculos 

de História 

Visualizar 

animações sobre o 

Xadrez. 

 

Identificar o nome 

de cada uma das 

peças, quer em 

Português, quer em 

Inglês. 

 

(Re)Desenhar as 

diferentes peças do 

Xadrez. 

 

Criar e contar uma 

pequena história 

sobre o Xadrez e as 

suas peças. 

 

Solucionar 

problemas tendo 

por base um 

posicionamento 

prévio das 

diferentes peças. 

 

Comemorar o Dia do 

Xadrez no dia 19 de 

novembro, dia de 

nascimento de José 

Capablanca. 

 

Promover a 

competição assente 

nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

 

 

Nas diferentes 

atividades 

serão 

promovidas de 

forma 

transversal e 

integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

 

Identificar a correta colocação do tabuleiro, com recurso às 

regras simples de identificação da correta colocação do 

mesmo. 

Reconhecer a importância do Rei no contexto do Xadrez. 

Posicionar corretamente o Rei no tabuleiro. 

Mover corretamente o Rei, de acordo com as regras 

basilares do Xadrez. 

Posicionar de forma correta os peões no tabuleiro. 

Efetuar, sem erros, os movimentos do Peão, quer no 

avanço, quer nos momentos de captura. 

Reconhecer a importância do Peão no contexto do Xadrez. 

Colocar corretamente os Bispos no tabuleiro. 

Mover corretamente os Bispos, de acordo com as regras 

basilares do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos 

momentos de captura. 

Identificar a importância de movimentar os Bispos numa 

fase inicial de uma partida de Xadrez. 

Posicionar de forma correta as Torres no tabuleiro. 

Executar de forma precisa os movimentos da Torre, quer no 

avanço e recuo, quer nos momentos de captura. 

Identificar a importância de apenas movimentar as Torres 

após o controlo do centro do tabuleiro. 

Identificar corretamente a posição inicial da Dama no 

tabuleiro. 

Mover a Dama de forma correta, quer nas situações de 

avanço ou de recuo, bem como nas situações de controlo 

das linhas, das colunas e das diagonais. 

Valorizar a Dama como a peça com maior valor numérico 

numa partida de Xadrez. 

Reconhecer os perigos associados à movimentação da 

Dama numa fase inicial de uma partida de Xadrez. 

Posicionar corretamente os Cavalos nas suas casas de 

partida. 

Mover corretamente o Cavalo, de acordo com as regras 

basilares do Xadrez, quer no avanço e recuo, quer nos 

momentos de captura. 

Valorizar os movimentos específicos do Cavalo, 

especificamente no início de uma partida de Xadrez. 

Realizar o Torneio de Xadrez “Reis do Natal 2021”. 
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 
Turmas/Alunos de Iniciação 

2.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 

Competências 

Do Perfil Dos 

Alunos 

(ACPA) 

Reconhecer o Xeque como uma situação de ataque ao Rei 

e a necessidade de: defender, proteger ou capturar a peça 

adversária. 

Realizar situações de Xeque ao adversário. 

Desenvolver o lance essencial para sair de uma situação 

de Xeque. 

Visualizar 

animações sobre o 

Xadrez. 

 

Identificar o nome 

de cada uma das 

peças, quer em 

Português, quer em 

Inglês. 

 

Criar e contar uma 

pequena história 

sobre o Xadrez, as 

suas peças e as 

diferentes situações 

de uma partida de 

Xadrez. 

 

Solucionar 

problemas tendo 

por base um 

posicionamento 

prévio das 

diferentes peças. 

 

Promover a 

competição assente 

nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

Nas diferentes 

atividades serão 

promovidas de 

forma 

transversal e 

integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

 

Identificar o Xeque-mate como uma situação de ataque ao 

Rei sem possibilidade de defesa e como finalizar do jogo 

de Xadrez. 

Desenvolver o lance ou os lances corretos de forma a 

colocar o adversário numa situação de Xeque-Mate. 

Efetuar os movimentos corretos de forma a efetuar Xeque-

Mate em situações previamente definidas. 

Efetuar de forma correta os movimentos especiais do 

Peão: 

 o avanço de uma ou duas casas no primeiro 

movimento de cada peão. 

 o movimento de captura na passagem ou en 

passant. 

 a promoção do peão. 

Reconhecer o movimento do Roque como uma forma de 

proteção do Rei, de controlo do centro e de libertação da 

Torre. 

Efetuar de forma correta os lances necessários para 

concretizar o movimento do Roque Pequeno. 

Efetuar de forma correta os lances necessários para 

concretizar o movimento do Roque Pequeno. 

Identificar as diferentes situações de empate numa partida 

de Xadrez, como: 

• Rei “Afogado”;  

• Repetição de Posição; 

• 50 lances sem captura ou sem movimento de 

peões; 

Realizar o Torneio de Xadrez “Páscoa 2022”. 
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 
Turmas/Alunos de Iniciação 

3.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 

Competências 
Do Perfil Dos 
Alunos (ACPA) 

Reconhecer a importância das diferentes fases de 

uma partida de Xadrez: 

 Abertura 

 Meio-jogo 

 Final 

Visualizar animações 

sobre o Xadrez. 

 

Identificar o nome de 

cada uma das peças e 

situações de jogo quer em 

Português, quer em 

Inglês. 

 

Criar e contar uma 

pequena história sobre o 

Xadrez, as suas peças e 

as diferentes situações de 

uma partida de Xadrez. 

 

Solucionar problemas 

tendo por base um 

posicionamento prévio 

das diferentes peças. 

 

Promover a competição 

assente nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

Nas diferentes 

atividades serão 

promovidas de 

forma transversal 

e integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

 

Identificar os dois “centros” do tabuleiro: 

 Pequeno centro 

 Grande centro 

Efetuar o controlo dos centros por posicionamento 

das peças ou à distância. 

Desenvolver situações de abertura de jogo com 

base no Roque Pequeno e/ou no Roque Grande 

Desenvolver situações de mates-elementares: 

Rei e Torres vs Rei; 

Rei e Dama vs Rei; 

Rei e Torre vs Rei; 

Rei e Bispos vs Rei; 

Realizar o Torneio de Xadrez “Verão 2022”. 
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 

Turmas/Alunos de Continuidade 

1.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 

Competências 

Do Perfil Dos 

Alunos 

(ACPA) 

Posicionar corretamente o tabuleiro e cada uma das 

peças do jogo de Xadrez. 

Visualizar animações sobre o 

Xadrez. 

 

Identificar o nome de cada 

uma das peças, quer em 

Português, quer em Inglês. 

 

(Re)Desenhar as diferentes 

peças do Xadrez. 

 

Criar e contar uma pequena 

história sobre o Xadrez e as 

suas peças. 

 

Solucionar problemas tendo 

por base um posicionamento 

prévio das diferentes peças. 

 

Solucionar desafios numéricos 

com base nas diferentes peças 

de Xadrez. 

 

Comemorar o Dia do Xadrez no 

dia 19 de novembro, dia de 

nascimento de José 

Capablanca. 

 

Promover a competição 

assente nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

Nas diferentes 

atividades 

serão 

promovidas de 

forma 

transversal e 

integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

Mover corretamente cada uma das diferentes peças 

do jogo de Xadrez. 

Efetuar corretamente os movimentos especiais do 

Peão: avanço de uma ou duas casas na primeira 

jogada, promoção e captura na passagem. 

Reconhecer diferentes situações de Xeque e de 

Xeque-mate. 

Desenvolver diferentes tipos de mates 

elementares: 

 Rei e Torre vs Rei; 

 Rei e Dama vs Rei; 

 Rei e Bispos vs Rei. 

Desenvolver o controlo do centro com base nos 

movimentos: 

 Roque Pequeno; 

 Roque Grande; 

Solucionar diferentes exercícios de mate em 1, 

mate em 2 e mate em 3. 

Realizar a correta anotação de uma partida de 

Xadrez. 

Utilizar, de acordo com as regras do Xadrez, o 

relógio de Xadrez. * 

Realizar o Torneio de Xadrez “Reis do Natal 2021”. 

 

*A introdução do relógio de Xadrez estará dependente da disponibilidade de relógios de 

Xadrez nos Serviços de Desporto/Educação, podendo existir uma rotatividade dos 

materiais disponíveis entre as diferentes turmas/Agrupamentos de Escolas.  
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 

Turmas/Alunos de Continuidade 

2.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 

Competências 

Do Perfil Dos 

Alunos 

(ACPA) 

Solucionar diferentes exercícios de mate em 1, 

mate em 2 e mate em 3. 

Visualizar animações sobre o 

Xadrez. 

 

Identificar o nome de cada 

uma das peças, quer em 

Português, quer em Inglês. 

 

(Re)Desenhar as diferentes 

peças do Xadrez. 

 

Solucionar desafios numéricos 

com base nas diferentes peças 

de Xadrez. 

 

Criar e contar uma pequena 

história sobre o Xadrez e as 

suas peças. 

 

Solucionar problemas tendo 

por base um posicionamento 

prévio das diferentes peças. 

 

Promover a competição 

assente nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

Nas diferentes 

atividades 

serão 

promovidas de 

forma 

transversal e 

integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

Realizar a correta anotação de uma partida de 

Xadrez. 

Utilizar, de acordo com as regras do Xadrez, o 

relógio de Xadrez. * 

Desenvolver a abertura Espanhola com as peças 

brancas até ao quinto lance: 

1.e4 e5  

2.Cf3 Cc6 

3.Bb5 g6 

4.d4 exd4  

5.Bg5 

Desenvolver a defesa Siciliana com as peças pretas 

até ao quinto lance: 

1.e4, c5 

2.Cf3, Cc6  

3.d4, cxd4  

4.Cxd4, Cf6  

5.Cc3, e5 

Desenvolver a defesa Petrosian com as peças 

pretas até ao quinto lance: 

1. d4 Nf6  

2. c4 g6  

3. Nc3 Bg7  

4. e4 d6  

5. Nf3 O-O  

Desenvolver a defesa Caro-Kann com as peças 

pretas até ao quinto lance: 

1.e4 c6 

2.d4 d5 

3.Cc3 dxe4 

4.Cxe4 Bf5 

5.Cg3 Bg6 

Realizar o Torneio de Xadrez “Páscoa 2022”. 

 

*A introdução do relógio de Xadrez estará dependente da disponibilidade de relógios de 

Xadrez nos Serviços de Desporto/Educação, podendo existir uma rotatividade dos 

materiais disponíveis entre as diferentes turmas/Agrupamentos de Escolas.  
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Atividade de Enriquecimento Curricular de Xadrez 

Turmas/Alunos de Continuidade 

3.º Período 

Aprendizagens Estratégias 

Áreas De 

Competências 

Do Perfil Dos 

Alunos 

(ACPA) 

Solucionar diferentes exercícios de mate em 1, 

mate em 2 e mate em 3. 

Visualizar animações sobre o 

Xadrez. 

 

Identificar o nome de cada 

uma das peças, quer em 

Português, quer em Inglês. 

 

(Re)Desenhar as diferentes 

peças do Xadrez. 

 

Construir histórias tendo como 

tema o Xadrez e as suas peças. 

 

Solucionar desafios numéricos 

com base nas diferentes peças 

de Xadrez. 

 

Solucionar problemas tendo 

por base um posicionamento 

prévio das diferentes peças. 

 

 

Promover a competição 

assente nos valores de 

cidadania e fair play.  

 

Nas diferentes 

atividades 

serão 

promovidas de 

forma 

transversal e 

integradas as 

seguintes 

competências: 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

F 

 

 

H 

 

 

 

Realizar a correta anotação de uma partida de 

Xadrez. 

Utilizar, de acordo com as regras do Xadrez, o 

relógio de Xadrez. * 

Desenvolver a defesa Panov Quatro Cavalos com as 

peças pretas até ao quinto lance: 

 

1.e4 c6  

2.d4 d5  

3.exd5 cxd5  

4.c4 Cf6  

5.Cc3 Cc6  

Desenvolver uma partida de Xadrez recorrendo às 

aberturas abordadas ao longo do ano letivo no 

ritmo de rápidas (3 minutos com 2 segundos de 

incremento). 

Desenvolver uma partida de Xadrez recorrendo às 

aberturas abordadas ao longo do ano letivo no 

ritmo de semirrápidas rápidas (15 minutos com 5 

minutos de incremento). 

Identificar os pontos fortes e fracos em diferentes 

diagramas respeitantes a situações de uma partida 

de Xadrez. 

Realizar o Torneio de Xadrez “Verão 2022”. 

 

*A introdução do relógio de Xadrez estará dependente da disponibilidade de relógios de 

Xadrez nos Serviços de Desporto/Educação, podendo existir uma rotatividade dos 

materiais disponíveis entre as diferentes turmas/Agrupamentos de Escolas. 
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ADENDA 2022-10-12

ATIVIDADES

Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

14 / outubro

Nome: #ErasmusDays

Tipo: Comemorações

N.º A132

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: III, V e VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o Programa Erasmus+ junto da comunidade escolar; Incentivar a consciencialização de uma 

cidadania europeia;  Divulgar aspetos culturais de vários países europeus; Promover competências no âmbito 

da comunicação e relacionamento interpessoal; Promover a igualdade e a inclusão; Promover atividades de 

cooperação e entreajuda; Desenvolver competências línguísticas.

Resumo da atividade: 

Serão expostas diversas mesas temáticas, alusivas a diferentes países europeus, destacando aspetos únicos da 

sua cultura.

Comunidade 

escolar

Proponentes: 

Equipa Erasmus+ 

(alunos)

Articulação: 

Grupo 330, 520

Anabela 

Brochado, 

Dora 

Adeganha, 

Anunciação 

Rocha

todo o mês / 

outubro

Nome: Onda Rosa

Tipo: Campanhas

N.º A133

Escolas 

Básicas do 1.º 

Ciclo, EBL e 

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: I, II, IV, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Consciencializar a comunidade escolar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro 

de mama; Identificar fatores de risco.

Resumo da atividade: 

Será feita venda de merchandising da Liga Portuguesa contra o cancro nas salas de alunos e professores. Serão 

promovidas ações de divulgação e sensibilização nos intervalos, e elaboração de laços rosa, em turma.

Comunidade 

educativa

Proponentes: 

Coord. PPES

Articulação: 

Coord. da EEEC e 

Coord. 1.ºCiclo

Elisabete 

Varela, 

Anunciação 

Rocha, 

Anabela 

Brochado, 

Dora 

Adeganha, 

Isabel 

Andrade

31 / outubro

Nome: Festa de 

Halloween

Tipo: Festa

N.º A134

EBSDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Angariação de fundos para a associação de estudantes; proporcionar uma noite agradável e divertida para 

todos os presentes.

Resumo da atividade: 

A organização da festa começa pela venda de cartões de entrada com um custo de 2€, sendo que os cartões 

vendidos no dia terão um aumento de 1€, ou seja, ficam por 3€.

Se autorizado, pretendemos criar uma banca onde possamos vender bolos, sumos, águas, crepes…

Alunos, docentes e 

não docentes 

(comunidade 

escolar)

Proponentes: 

Associação de 

Estudantes

Artur Ribeiro

Dora 

Adeganha

1



ADENDA 2022-10-12

VISITAS DE ESTUDO

Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

17 / Outubro

Nome: Visita de estudo a 

Guimarães para visitar: 

Campos de treino do 

VSC; Guimagym; Box 

Crossfit 5.7

Tipo: Visita Estudo

N.º VE38

Guimarães

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso  educativo/formativo. Experienciar conteúdos abordados em contexto de aula. 

Enriquecer o elenco Modular. Alargar a cultura desportiva e conhecer áreas de trabalho futuro. 

Resumo da atividade: 

Saída da escola por volta das 8:30 e regresso por volta das 17:30. Os alunos irão visitar e experenciar algumas 

atividades que se realizam nos locais a visitar. Terão de levar almoço.

Cursos 

profissionais 

Técnico de 

Desporto (1, 2, 3 

TD)

Proponentes: 

GR 620

Articulação: 

 

Cláudia 

Freitas

27 a 30  / 

Abril

Nome: Visita de estudo a 

Barcelona

Tipo: Visita Estudo

N.º VE39

Barcelona

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;                      

Despertar o interesse pela disciplina de EMRC;        

Problematizar situações em contexto real;                   

Estimular a criatividade.                                                                                  

Resumo da atividade: 

Saída da Escola por volta das 6h e chegada à escola por volta das 22H. Cada aluno levará o seu farnel para o 

convívio de almoço do primeiro dia. Serão desenvolvidas várias atividades individuais e de grupo ao longo de 

três dias e duas noites.

Ensino Secundário 

e Profissional

Proponentes: 

GR 290

Articulação: 

GR 400

Artur Ribeiro, 

Lourdes Melo 

e Nelson 

Ramalhoto.

2



CORRIGENDA 2022-10-12-Ativ

ATIVIDADES

Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

18/jan

Nome: Teatro: MATMITE 

(Companhia de teatro 

Gato Escaldado)

Tipo: Teatro

N.º A131

EBSDMM 

(auditório)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V

Objetivos específicos da atividade: 

Desenvolver o gosto por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem;

Estimular e elevar o interesse pela Matemática e pela arte;

Fomentar e/ou desenvolver a competência de expressão e criatividade;

Relacionar saberes de diferentes áreas (Português, Matemática, MMD);

Promover a interdisciplinaridade;

Diversificar metodologias e estratégias que conduzam à aprendizagem;

Estimular o conhecimento cultural e a descoberta científica;

Promover a integração da comunidade educativa.

Resumo da atividade: 

Os alunos irão assistir a uma peça teatral onde, neste espetáculo didático e interativo, se mostra como 

aprender matemática pode ser divertido.

7.º e 8.º Anos

Proponentes: 

GR 500

Articulação: 

GR 300 e 620

Germana 

Rocha e 

Fernanda 

Miranda

1
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ATIVIDADES

Dia / Mês Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

(a definir) / 

maio

Nome: Caminhando pela 

História

Tipo: 

N.º A135

EBSDMM e 

EBL

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

Promover o sucesso educativo/formativo;   

Motivar ao conhecimento do passado histórico na construção das aprendizagens; 

Incutir o espírito da curiosidade e da descoberta do conhecimento histórico; 

Valorizar e preservar o património local/nacional;

Estimular a criatividade;

Sensibilizar a comunidade educativa para uma participação mais ativa na vida escolar;    

Promover o convívio na comunidade educativa.                                                                                                                                                                                                            

Resumo da atividade: 

Serão recriados, pelos alunos do 5.º e 6.º anos da EBL e EBSDMM,  17 momentos da História, desde as 

Comunidades Recoletoras até ao 25 de abril.

Alunos do 2.º ciclo 

do Agrupamento, 

e respetivos 

Encarregados de 

Educação

Proponentes: 

GR 200

Ana Braga, 

Carla Leitão, 

Fernanda 

Alves

45036 / Abril

Nome: Mostra de Acesso 

ao Ensino Superior

Tipo: Palestra/Workshop

N.º A136

Agrupamento 

de Escolas Dr. 

Machado de 

Matos 

(EBSDMM)

Objetivos e Metas do PEA: I, II, III, V, VI

Objetivos específicos da atividade: 

-Dar a conhecer aos alunos  atraves duma sessão de esclarecimento sobre o acesso ao ensino superior publico 

e privado e paralelamente serão organizadas visitas aos standes das IEES por turma do ensino secundário 

regular e profissional para que possam falar e retirar informação com cada elemento que estará cá a 

representar a sua IES (Instituições de Ensino Superior).                                              - Dar a conhecer as saidas 

profissionais de cada curso das várias instituições.

Resumo da atividade: 

A Mostra será realizada no período da manhã onde durante 1 hora haverá uma sessão de esclarecimentos 

sobre o acesso ao ensino superior publico e privado e paralelamente serão organizadas visitas aos standes das 

IEES por turma do ensino secundário regular e profissional para que possam falar e retirar informação com 

cada elemento que estará cá a representar a sua IES.

Ensino secundário 

regular e 

profissional (12º 

anos)

Proponentes: 

G550

Articulação: 

Ensino secundário 

regular e 

profissional (12º 

anos)

Maria Helena 

Almeida Pinto 

e Liliana 

Andreia 

Caldas 

Cardoso

1
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VISITAS DE ESTUDO

Mês / Dia Atividade Local 

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Proponentes e 

Articulação

Docente 

Responsável

03 a 06 / 

fevereiro

Nome: Viagens pela 

nossa terra - visita de 

estudo Açores  

Tipo: Visita Estudo

N.º VE40

 São Miguel

Objetivos e Metas do PEA: I; II; III; V

Objetivos específicos da atividade: 

Proporcionar contextos de aprendizagem diversificados;

Reforçar as aprendizagens das disciplinas;

Contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos;

Discutir aspetos geográficos dos lugares/regiões/assuntos em estudo;

Contactar com diferentes espaços geográficos;

Mobilizar conhecimentos geográficos, históricos e de cultura geral.

Resumo da atividade: 

Visita de estudo realizada no âmbito das AE de Geo A e das UFCDs do curso TRB, em que os alunos terão a 

oportunidade de percorrer e explorar parte do território nacional. Os discentes terão a oportunidade de 

conhecer e justificar as diferentes paisagens, povoamentos, recursos, dinâmicas económicas, dinâmicas 

urbanas e territoriais.

 São Miguel - (centro histórico de Ponta Delgada; plantação de ananás (custo associado), vulcão das Sete 

Cidades; lagoas Verde e Azul; Furnas - Centro de Monitorização e investigação das furnas; Parque Terra 

Nostra (custo associado); Poça Dona Beija (custo associado); Caldeira da Ribeira Grande; Campos e fábrica de 

Chá da Gorreana (custo associado) 

Alunos do 10ºC, 

11ºB e alunos do 

2º ano do Curso 

profissional TRB                

Proponentes: 

GR 420

Articulação: 

Curso Profissional 

TRB

Ana Borges, 

José Carlos 

Marques, 

Helena 

Fernandes, 

Manuela 

Soares 

2
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 PROJETOS/CLUBES

Projeto/Clube Local

Objetivos e Metas do PEA

Objetivos específicos da atividade

Resumo

Destinatários
Responsáveis e 

Articulação

Nome: Projeto Literário

N.º PC24

AEDMM

Objetivos e Metas do PEA: II, V, VI

Objetivos específicos do Projeto/Clube: 

Incutir o prazer de ler;

Ler para comunicar um texto a um auditório;

Desenvolver a dimensão individual e social da leitura;

Formar uma cultura literária;

Participação ativa de todos os elementos da comunidade educativa;

Estabelecimento de contactos assíduos com a Família e os Encarregados de Educação;

Aperfeiçoamento dos saberes básicos, nomeadamente no âmbito do Português;

Valorização do Património Cultural local, das novas Tecnologias da Informação e Comunicação e da Cidadania e Desenvolvimento;

Projeção da escola na comunidade;

Diversificação do ensino.

Síntese do Projeto/Clube: 

Os professores de Português deslocam-se às escolas do 1º ciclo  para a leitura de um conto tradicional e no final de cada um destes períodos, 

apresentarão o “trabalho final” (dramatização/reconto ou outros) aos Encarregados de Educação, restantes alunos e professores de cada 

escola.

No 2.º período realizar-se-á “A caça aos ovos” que envolverá pais e alunos do 1.º e 2.º ciclo, os Subdepartamentos do 2.º ciclo, os professores 

do 1.º ciclo, as Associações de Pais e Encarregados de Educação e a Direção.

Alunos do 1.º ciclo

Responsável: 

Isabel Meira

Articulação: 

Subdepartamento 

de Português 2.º 

ciclo
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