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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

Ao longo do mês de 

dezembro de 2017 

Proposta de entidade externa 

Educação Especial 
Comunidade 

escolar  Operação 10 Milhões de Estrelas - Um 

Gesto pela Paz 

Descrição: 

No âmbito da "Operação 10 Milhões de Estrelas - Um gesto pela paz", promovido pela Cáritas 
Portuguesa, o Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, José Alberto Duarte, trouxe ao 
conhecimento do nosso Agrupamento esta campanha de sensibilização para as questões da paz, da 
justiça e da solidariedade. Esta operação materializa-se na venda de uma vela com o valor unitário de 
1€. A verba angariada nesta venda reverte para a Cáritas local que fará a sua aplicação nos seus 
projetos locais de combate à Pobreza e Exclusão Social. A iniciativa tem o seu ponto alto no mês de 
dezembro e a sua dinamização implica manifestações de vária índole, designadamente de natureza 
cultural, espiritual, artística e desportiva. Pela sua natureza, a campanha regista um grande 
envolvimento de crianças e jovens que frequentam os diversos graus de ensino das escolas 
portuguesas - desde o pré-escolar ao secundário - os quais, orientados pelos professores, organizam 
nas escolas, diversas atividades alusivas às causas da paz e solidariedade. Face ao exposto, o 
Diretor Geral dos estabelecimentos escolares informou que, no âmbito da autonomia e gestão das 
escolas, ficava à consideração da Diretora do Agrupamento, a possibilidade de autorizar a venda das 
velas alusivas a esta operação, no estabelecimento de ensino que superiormente dirige. A Diretora do 
Agrupamento decidiu autorizar a venda das velas com a colaboração do Departamento de Educação 
Especial. O Professor Lino Barbosa fará a venda aos alunos das turmas que leciona integrando a 
abordagem dos valores de solidariedade, justiça e paz nas suas aulas. Os alunos com CEI com o 
suporte dos docentes de educação especial farão uma banca de venda solidária onde durante os 
intervalos letivos tentarão vender as velas a docentes, assistentes operacionais e técnicos e demais 
alunos. 

Objetivos: - Sensibilizar para as questões da paz, da justiça e da solidariedade.    
- Desenvolver a consciência cultural e espiritual dos alunos. 

Recursos Humanos: Professores de Educação Especial; Assistente Operacional Conceição Oliveira; Alunos com CEI do 2º 
e 3º Ciclos. 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

2.º Período: 3 de janeiro a 23 de março de 2018 

 
 

ADENDA I I I – CONSELHO PEDAGÓGICO DE 24 DE JANEIRO DE 2018 
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Velas colocadas à 

consignação no 

agrupamento pela Cáritas 

de Braga. 

-------------------- ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações 
O envolvimento dos destinatários permitiu a venda de todas as velas 

pedidas, o que significa a angariação de 500€ que serão entregues à 

Cáritas de Braga. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

23 de  janeiro de 2018 

Plano de Turma 
Escola EB 1/Ji de Casais 

Brito 
Professores do 4º ano 

Alunos do 4.º ano  Visita de Estudo: Paço dos Duques e ao 

Castelo de Guimarães 

Descrição: 

Com esta atividade pretende-se enquadrar e consolidar conteúdos da disciplina de Estudo do Meio 

(relacionados com a formação de Portugal), no sentido de fornecer contextos e experiências 

significativas e concretas. A atividade, propriamente dita, consiste na visita a alguns dos locais mais 

importantes relacionados com a fundação da nacionalidade (castelo de Guimarães e Paço dos 

Duques). Os alunos poderão observar espaços e lugares históricos, materiais e equipamentos de 

época; poderão colocar questões e registar informações importantes. A visita contemplará, também, 

um teatro de marionetas sobre D. Afonso Henriques. 

Objetivos: 

- Promover o encontro com o património histórico nacional e local; 
- Conhecer alguns dos principais monumentos históricos de Portugal; 
- Valorizar a História de Portugal; 
- Consolidar capacidades e aprofundar conhecimentos específicos; 
- Concretizar capacidades e articular e integrar conhecimentos. 

Recursos Humanos: Professores Francisco Vítor da Costa Moura e Maria Augusta Gonçalves Ribeiro; Alunos das turmas 
envolvidas. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte 0 € ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações 
Sem custos associados.   

A atividade foi patrocinada pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

19 de  janeiro de 2018 

Projetos em Desenvolvimento 
Professores Educação 

Especial Jesus Caeiro e 
Guilherme Pereira/Teresa 

Freitas 

Alunos Pré-

escolar 
Teatro Interativo: O dente podre do 

crocodilo:  

Tema higiene oral 

Descrição: 
Leitura da história "O dente podre do Crocodilo".  Para melhor entendimento dos alunos, esta história é 

acompanhada com um tapete que possui vários adereços e fantoches. O tema tratado é sobre a 

higiene oral e alimentação saudável. 

Objetivos: 

- Desenvolver competências sociais; 
- Sensibilizar o público para higiene oral; 
- Sensibilizar o público para os malefícios do açúcar; 
- Valorização trabalho equipa; 
- Desenvolvimento de capacidades dramáticas; 
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- Sensibilizar o público para a alimentação saudável; 
- Sensibilizar o público para ir com regularidade ao dentista; 
- Conhecimento de vários animais que entram na história; 

Recursos Humanos: Professores Ed. Especial Jesus Caeiro/ Prof. Guilherme Pereira/ Educadora Teresa Freitas; Assistente 
Operacional: Conceição Oliveira; Alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias a cores em 
tamanho A4 
Feltro para a construção 

dos fantoches 

 ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações 
Esta peça foi igualmente apresentada na Biblioteca Municipal Raúl 

Brandão (Guimarães) no dia 12 de dezembro, tendo contado com a 

colaboração da Junta de Freguesia de Ronfe que custeou o transporte. 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

23 de  janeiro de 2018 

Projeto de Combate ao Insucesso 

Escolar Serviço de Psicologia e 
Orientação 

Pais/Encarregado
s de Educação 

dos alunos do 9.º 
ano 

Ação de esclarecimento "Eu pertenço ao 

meu futuro!: o papel dos pais"      

Descrição: 

A atividade destina-se a pais/encarregados de educação dos alunos que frequentam o 9.º ano de 

escolaridade. Foram convidados todos os encarregados de educação dos alunos deste ano de 

escolaridade. 

Para a concretização desta atividade, os pais/encarregados de educação foram convidados a estarem 
presentes na ação de esclarecimento, que se realizou no dia 23 de janeiro, pelas 18h30, na biblioteca 
da escola sede. 
Esta ação enquadra-se no programa de intervenção vocacional "Eu pertenço ao meu futuro", que visa 

contribuir para uma tomada de decisão responsável e consciente relativamente ao prosseguimento de 

estudos após a conclusão do 9.º ano. Neste sentido, e atendendo à relevância do papel dos 

encarregados de educação neste processo, esta sessão visa dar a conhecer os objetivos e 

organização do programa de intervenção vocacional, refletir com os pais sobre estratégias para 

promoverem o desenvolvimento vocacional dos seus filhos e apoiarem a tomada de decisão no final do 

9.º ano de escolaridade. 

Objetivos: 

- Promover a relação entre a escola e a família; 
- Sensibilizar os pais/encarregados de educação para o seu papel nas opções escolares dos seus 
educandos;       
- Promover o envolvimento ativo dos pais/encarregados de educação na tomada de decisão 
vocacional dos seus educandos; 
- Informar os pais/encarregados de educação sobre as alternativas educativas e formativas 
disponíveis no sistema educativo português. 

Recursos Humanos: Psicóloga 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

-equipamento multimédia; 
- fotocópias dos convites 

para os pais/EE. 

2,5 € ODCR 123 02.01.08.A0 
(Material de Escritório) 

Observações -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

 

9 de fevereiro de 2018 
Efeméride Associação de Pais e 

Encarregados de Educação  

Escola EB 2,3 Abel Salazar 

Comunidade 

Educativa Desfile de Carnaval 

Descrição: - Realização do tradicional desfile de carnaval. 

Objetivos: - Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético. 
- Favorecer a vertente lúdica da atividade. 

Recursos Humanos: Pais e Encarregados de Educação; Alunos; Professores e Assistentes Operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
A realização do desfile de Carnaval implicará a interrupção das 

atividades letivas no último bloco de aulas do período da tarde. 

(Sujeita a confirmação) 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

 

22 e 23  de  fevereiro de 2018 

Projetos em Desenvolvimento 
Subcoordenação de História 

e Geografia de 

Portugal/Câmara Municipal 

de Guimarães 

Alunos do 6.º ano  
Visita de Estudo:  

Casa da Memória/ 

Centro Internacional das Artes José de 

Guimarães 

Descrição: 

Inserido no Plano de Atividades da Câmara Municipal de Guimarães os alunos do 6.º ano de 
escolaridade terão a possibilidade de efetuar uma Visita de Estudo à Casa da Memória e Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães.  
A Casa da Memória é um centro de interpretação que expõe, interpreta e comunica testemunhos 
materiais e imateriais e que contribuem para um melhor conhecimento da cultura, território e história 
de Guimarães. 
O Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG) é uma estrutura dedicada à arte 
contemporânea e onde é possível conhecer peças das três coleções que José de Guimarães vem 
reunindo há cerca de cinco décadas (Arte Africana, Arte Pré-Colombiana e Arte Chinesa Antiga), 
obras da autoria do artista e de outros artistas contemporâneos, bem como objetos do património 
popular, religioso e arqueológico. 
Esta visita será efetuada nos dias 22 e 23 de fevereiro no período da manhã (entre as 9he15m e as 
11he30m). As aulas decorrerão normalmente no período da tarde. 

Objetivos: 
- Promover nos alunos o gosto pelo Saber. 
- Dar a conhecer o património histórico/cultural de Guimarães 
- Desenvolver o gosto pela Arte. 

Recursos Humanos: Professores/alunos envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte 0 € Transporte 
patrocinado pela 
Câmara Municipal de 
Guimarães. 

------------------------------------- 

Comunicação/pedido de 
autorização aos 

10 € ODCR 123 02.01.08.A0 
(Material de Escritório) 
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Pais/Encarregados de 
Educação (120 cópias 
tamanho A5). 

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

Semanalmente 
(Terças-feiras) 

Associação de Estudantes 
Associação de Estudantes 

Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos  Sessão de cinema 

Descrição: Passagem de filmes na sala do aluno. 

Objetivos: - Proporcionar aos alunos atividades diferentes durante o seu período de descanso. 

Recursos Humanos: Associação de Estudantes; Alunos; Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala do Aluno 
Colunas, computador, 
tela e projetor 

0 € ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações Sem custos associados.   

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

Diariamente 
Associação de Estudantes 

Associação de Estudantes 
Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos  Rádio escola 

Descrição: Momentos de partilha, incluindo músicas, notícias, entre outros. 

Objetivos: - Proporcionar momentos de convívio e de diversão entre os alunos. 

Recursos Humanos: Associação de Estudantes; Alunos; Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de som 0 € ----------------------------- ------------------------------------- 

Observações Sem custos associados.   

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
 

Atividades de final de ano 
Associação de Estudantes 

Associação de Estudantes 
Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos  Concurso de talentos 

Descrição: Atividade de final de 3º período, em que os alunos demonstram os seus talentos. 

Objetivos: Os alunos mostrarem os seus talentos e a sua criatividade. 

Recursos Humanos: Associação de Estudantes; Alunos; Assistentes Operacionais; 4 jurados; apresentador. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala do Aluno; Diplomas, 

colunas, microfones e 

computador 

10 € ODCR 123 02.01.08.A0 
(Material de Escritório) 

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 
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Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Professora Maria de Jesus 

Caeiro/Equipa da Educação 

Especial/Prof.ª Isabel 

Mesquita/Câmara Municipal 

de Guimarães 

Alunos do 3.º C 
EB1/JI de Ronfe 

Projeto Cantânia 

Descrição: 

O Projeto CANTÂNIA é uma atividade participativa para crianças dos 9 aos 13 anos do Ensino Básico. 

Trata-se de uma parceria entre o Município de Guimarães e a Academia de Música Valentim Moreira 

de Sá a qual permitiu a implementação do projeto em Guimarães. 

Visa proporcionar aos intervenientes uma experiência artística única. Na edição de 2018 este 

Agrupamento far-se-á representar pela turma C do 3.º ano da Escola EB 1/JI de Ronfe com a docente 

Maria de Jesus Caeiro (que terá formação ao longo do ano até à data da realização do espetáculo). 

A turma 3º C contará com as atividades musicais no âmbito deste projeto Cantânia.  O espetáculo 

final está previsto para os dias 2 e 3 de junho.  

Objetivos: 

- Realização do musical no Centro Cultural Vila Flor; 
- Formação musical/vocal para a turma do 3º C; 
- Sensibilização dos alunos no âmbito artístico e social; 
- Envolvimento dos alunos da educação especial. 

Recursos Humanos: Professora de Educação Musical Maria de Jesus Caeiro; Alunos do 3.º C da Escola EB/JI de Ronfe 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Proposta específica: Apresentada em Conselho Pedagógico 

 

 

Ronfe, 24 de janeiro de 2018 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


