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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

28 de janeiro de 2022 

(adiada para o dia 8 de abril – 

15h) 

Ida ao teatro 
Docentes de Português de 9.º 

ano 
Alunos do 9.º ano Auto da Barca do Inferno, de Gil 

Vicente 

Descrição: 

A atividade consistirá na deslocação dos alunos do 9.º ano ao Salão Paroquial de Ronfe, no dia 

8 de abril, acompanhados pelos respetivos professores da disciplina e por outros professores, 

para assistirem à representação da obra Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, levada a cena 

pelo Teatro de Ensaio Raul Brandão (TERB). 

Objetivos: 
- Proporcionar o contacto com o mundo do teatro; propiciar a consolidação do estudo da obra; 

aprofundar o conhecimento sobre o modo dramático; desenvolver e pôr em prática atividades 

integradoras de conhecimento; motivar os alunos para o aprofundamento do autor e da obra. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Bilhetes  

(Preço base: 3.00€) 

351€ Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transportes – Visitas de 

Estudo) 

Fotocópias 58 exemplares – 

29.00 € 

ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações A realização, ou não, da atividade planificada está dependente da 
evolução pandémica no país e das orientações da DGS. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

10 de fevereiro e 3 de março de 

2022 

Projetos em Desenvolvimento CIM do Ave  

Subcoordenação de TIC 
Alunos do 8.º B  

“Aprender Robótica” 

Descrição: 

O CIM do Ave está a levar a cabo um projeto chamado "Aprender Robótica", dedicado aos alunos 

dos 8º e 11º anos, bem como para cursos Profissionais, dos concelhos de Fafe, Póvoa de Lanhoso, 

Vizela, Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto e Guimarães. 

Entre outras iniciativas, vão decorrer duas capacitações de 45+45 minutos cada, e ainda uma 

participação gratuita na RoboParty 2022 (uma equipa de cada Agrupamento de Escolas) a decorrer 

de 7-9 de Abril de 2022. 

A primeira capacitação decorre no dia 10 de fevereiro, pelas 14:30 (termina pelas 16:10). 

A segunda capacitação decorre no dia 3 de março, pelas 14:30 (termina pelas 16:10). 

Estas capacitações serão ONLINE proferidas pelo Prof. Fernando Ribeiro, do Laboratório de 

Automação e Robótica da Universidade do Minho, com os alunos a assistir a partir da sala de aula. 

Foi selecionada para participar neste evento a turma do 8.ºB. 

Matilde Ferreira, n.º 13 

III ADENDA  

2.º Período: 10 de janeiro a 8 de abril de 2022 
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Rodrigo Lopes, n.º 17 

João Silva. N.º 10 

Objetivos: 

- Promover a programação básica; 

- Desenvolver competências de raciocínio lógico-dedutivas de uma forma criativa e divertida; 

- Proporcionar aos jovens uma oportunidade de aprender de forma divertida alguns conceitos 

fundamentais de programação. 

Recursos Humanos: Equipa do Projeto “Aprender Robótica” (CIM do Ave) - Prof. Fernando Ribeiro (UM – Dep. 

Eletrónica Industrial); Coordenador do CVnE ; Eng.º Francisco Pinto (TIC – AEPAS) 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

28 de fevereiro de 2022 
  

Comemoração de efeméride 
Escola EB1/JI de Casais Brito 

Comunidade 
escolar Carnaval 

Descrição: 

Esta atividade envolve a produção de máscaras, nas salas de aula, e o desfile de Carnaval, que 
decorrerá na vila de Brito. 
A produção de máscaras privilegiará a reutilização de materiais. Cada turma terá liberdade para 
discutir e escolher os materiais e os processos a utilizar na produção das máscaras. 
No desfile, cada turma terá oportunidade de desfilar no pavilhão da escola para toda a 
comunidade educativa. 

Objetivos: 

- Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético. 
- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra. 
- Produzir fantasias e máscaras utilizando materiais reciclados. 

Recursos Humanos: 
Alunos, docentes, professores das AEC, assistentes operacionais, pais e encarregados de 
educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais diversos 40€ Pais/Encarregados 
de Educação 
ODCR 121 

02.01.20.E0 
(Material de educação, 

cultura e recreio - outros) 

Observações 

A atividade implica a interrupção de atividades letivas. 

Solicitam a alteração de horário no dia 28 de fevereiro de 2021, para o 
turno da manhã. Este pedido fundamenta-se no facto de, nesse dia, a 
EB1/JI de Casais promover desfile de Carnaval por toda a vila de Brito, 
envolvendo toda a freguesia (alunos, famílias, professores, assistentes 
operacionais e outros). O almoço será, como de costume, servido na 
escola. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

28 de fevereiro de 2022 
  

Comemoração de efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 
Santa Maria 

Comunidade 
escolar Desfile de Carnaval 

Descrição: 
Elaboração de adereços carnavalescos. 
Realização de um desfile de Carnaval pelas ruas da freguesia. 

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

Recursos Humanos: 
Alunos, docentes, professores das AEC, assistentes operacionais, pais e encarregados de 
educação 
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Recursos Materiais: 

Material Previsão de 
Custos 

Fonte 
Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas, material 
de pintura e material 

de desperdício. 

40€ Junta de Freguesia, 
Câmara Municipal de 

Guimarães 

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

Observações A atividade implica a interrupção de atividades letivas. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

A partir de 2 de março de 2022 
  

Projetos em Desenvolvimento Associação de Estudantes 
em articulação com a Câmara 

Municipal de Guimarães e 
Junta de Freguesia de Ronfe 

Comunidade 
escolar 

Recolha de Bens - campanha de 
solidariedade com o povo 

ucraniano 

Descrição: 

O Município de Guimarães, em colaboração com a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha 
Portuguesa, o Arciprestado de Guimarães e Vizela e empresas locais, está a desenvolver uma 
campanha de solidariedade através da recolha de bens a favor do povo ucraniano. 
Esta iniciativa estende-se ainda a todas as Juntas de Freguesia. 
Entre os bens necessários destacam-se os produtos de higiene (artigos de higiene pessoal, 
toalhitas, fraldas para crianças e idosos), cobertores, almofadas, mantas, sacos-cama 
(novos) e ainda produtos de farmácia (paracetamol, compressas). 
No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher) e em articulação com a Junta de Freguesia 
de Ronfe esta causa será direcionada para as mulheres pela Campanha «Vamos Substituir 
Rosas por Abraços» (doação de bens de higiene feminina). 
A entrega destes bens pode ser feita em cada uma das escolas que compõem o AEPAS. 

Objetivos: - Promover o espírito de solidariedade. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes, assistentes operacionais/técnicos, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais: 
Material Previsão de 

Custos 
Fonte 

Financiamento 
Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

5 de março de 2022 
  

Projetos em Desenvolvimento PEGADAS - EcoParlamento - 
Professor Luís Silva 

Alunos 
Agrupamento EcoParlamento - Formação 

Descrição: Sessão de educação não formal sobre sustentabilidade ambiental. 

Objetivos: 
Exploração dos projetos, articulação com os ODS, desenvolvimento de competências orais, 
espírito de partilha e interajuda entre os alunos envolvidos. 

Recursos Humanos: PEGADAS - EcoParlamento - Professor Luís Silva 

Recursos Materiais: 
Material Previsão de 

Custos 
Fonte 

Financiamento 
Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

De 7 a 11 de março de 2022 
  

Projetos em Desenvolvimento 
Equipa BE / Professores / 

Alunos 
Comunidade 

escolar 
Semana Concelhia da Leitura 
“LER+ Património da Água” 

Descrição: 
Nesta edição da Semana Concelhia da Leitura, centrada no tema LER+ Património da 

Água, pretende-se que as escolas e os agrupamentos do concelho de Guimarães 
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partilhem o gosto pela leitura e o prazer de ler, associem a Leitura e a Água como fontes 

de vida, envolvendo toda a comunidade, de modo a transportar a leitura para o domínio 

público e coletivo e contar com os contributos e a participação de todos na celebração da 

Leitura e da Água. 

Pretende-se, ainda, dar voz e espaço aos leitores, presentes e futuros, na partilha 

contagiante do gosto e do prazer de ler, na exploração das sonoridades e da musicalidade 

das palavras e das frases, na descoberta da pluralidade de sentidos, evidenciando-se o 

Prazer de Ler. 

A Semana da Leitura é, portanto, um momento que envolve não só as escolas, mas 

também encarregados de educação, autarquia, editoras, assim como escritores, 

ilustradores, animadores, contadores de histórias ou individualidades públicas, que 

desenvolvem atividades de leitura junto das populações. De acordo com este propósito, 

a RBE/ Biblioteca Municipal / Câmara Municipal lançou, a todos os 

agrupamentos/escolas, o desafio de tornarem a leitura e os livros presentes. O nosso 

Agrupamento / Biblioteca Escolar agarrou-o, cumprindo, mais uma vez, com a sua missão 

– celebrar o Livro e a Água. 

Esta iniciativa realizar-se-á no âmbito do PAA do Agrupamento, da Biblioteca Escolar e 

do Plano Nacional de Leitura, em articulação com as estruturas de orientação educativa, 

áreas curriculares disciplinares, projetos em desenvolvimento no agrupamento, Biblioteca 

Municipal de Guimarães, pais e encarregados de educação, autarquia, juntas de 

freguesia e outras instituições (editoras), de 7 a 11 de março de 2022. 

Tem como objetivos sensibilizar para a importância da leitura, desenvolver o trabalho de 

promoção da leitura; valorizar práticas pedagógicas e outras atividades que estimulem o 

prazer de ler entre crianças, jovens e adultos. 

Ao longo da semana, seguir-se-á um conjunto de atividades dinamizado por alunos, 

professores, escritores, animadores da leitura, assistentes operacionais, pais e 

encarregados de educação, entre outros. 

Lendo e incentivando a ler, contando e recontando histórias, participando e dinamizando 

atividades, conversando e partilhando leituras com todos é o nosso convite.  

Objetivos: 

- Promover o gosto pela leitura, sublinhando as dimensões do prazer e da satisfação; 

- Valorizar práticas pedagogias e outras atividades que estimulem o prazer de ler entre 

crianças, jovens e adultos; 

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas, de textos e de 

autores nacionais ou internacionais;  

- Tornar evidente a importância da leitura e da escrita, na comunidade escolar, dando-

lhes visibilidade; 

- Promover a capacidade de iniciativa e espírito crítico; 

- Fomentar o trabalho de equipa no apoio ao desenvolvimento curricular; 

- Saber Estar e Saber Ser.  

Recursos Humanos: Equipa BE / Professores / Alunos 

Recursos Materiais: 
Material Previsão de 

Custos 
Fonte 

Financiamento 
Classificação Económica 

Observações A atividade implica a interrupção de atividades letivas. 



 

 

 

ADENDA III - Plano Anual de Atividades AEPAS 2021/2022 
6 | P á g i n a  

 

 

 

De 4 a 8 de abril de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus + “Diversity 

and Culture Make the Union” 

Alunos 2.º e 3.º 

Ciclos Mobilidade a Itália 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 3 professores e 4 alunos na mobilidade prevista 

para a Itália, no âmbito do Projeto «Diversity and Culture Make the Union» - Cont. 2019-1-

HR01-KA229-060859_6. 

Os alunos selecionados farão esta mobilidade presencialmente participando e todas as atividades 

previstas para a mesma. 

Alunos participantes: 

- Ana Leonor Silva Abreu (6.º A) 

- Rodrigo Azevedo Alves (6.º A) 

- Luana Sofia Ferreira Oliveira (6.º A) 

- Rui Alexandre Miranda Ferreira (6.º A) 

Docentes participantes: 

- Elisa Silva 

- António Félix 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

18 de março de 2022 
  

Projetos em Desenvolvimento Laboratório da Paisagem  
Pegadas 

EcoParlamento  
Professor Luís Silva 

Alunos 
Agrupamento 

EcoParlamento -  Apresentação 
breve do projeto ambiental do 

Agrupamento 

Descrição: 
Laboratório da Paisagem – 1ª Sessão Parlamentar – Apresentação breve do projeto ambiental do 
Agrupamento. Votação dos projetos. 

Objetivos: 
- Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores 
da tolerância e da formação da vontade da maioria. 

Recursos Humanos: PEGADAS - EcoParlamento - Professor Luís Silva 

Recursos Materiais: 
Material Previsão de 

Custos 
Fonte 

Financiamento 
Classificação Económica 

Observações O autocarro é cedido pela Câmara Municipal de Guimarães 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

21 de março de 2022 
  

Projetos em Desenvolvimento 

EcoEscolas e Brigada Verde 
Alunos EB 2,3 
Abel Salazar 

Dia 21 de Março é o Dia 
Internacional das Florestas e da 

Árvore 

Descrição: 

Celebração do Dia Internacional das Florestas e da Árvore com a plantação de árvores na 
alameda Abel Salazar e a conversão dos bebedouros em floreiras. 
Lançamento do concurso “Árvores Extraordinárias da Minha Terra”. 
Os alunos irão plantar uma árvore e converter os bebedouros em floreiras. 

Objetivos: - Celebrar este dia importante de consciencialização ambiental e do nosso património natural.  

Recursos Humanos: Professor Luís Silva, Equipa EcoEscolas e Brigada Verde, alunos envolvidos 

Recursos Materiais: 
Material Previsão de 

Custos 
Fonte 

Financiamento 
Classificação Económica 

Observações Oferta de árvores e plantas por parte da Junta de Freguesia de Ronfe 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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- Cristina Peixoto 

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos envolvidos no projeto 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

4 de abril de 2022 

Dar Voz aos Alunos 
Direção /Coordenadores de 

Ciclo/Psicóloga 

Delegados e 

Subdelegados de 

Turma 

e-reunião com Delegados e 

Subdelegados de Turma 

Descrição: Realização de e-reunião com todos os Delegados e Subdelegados de Turma do 1.º ciclo do 
AEPAS. 

Objetivos: - Promover nos alunos o sentido de responsabilidade no exercício do cargo para o qual foram 
eleitos pelos seus pares. 

Recursos Humanos: Direção, Psicóloga, Coordenadores de Ciclo, Delegados e Subdelegados de Turma 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

 

5 de abril de 2022 

Dar Voz aos Alunos 
Direção /Coordenadores de 

Ciclo/Psicóloga 

Delegados e 

Subdelegados de 

Turma 

e-reunião com Delegados e 

Subdelegados de Turma 

Descrição: Realização de e-reunião com todos os Delegados e Subdelegados de Turma do 2.º e 3.º ciclos 
do AEPAS. 

Objetivos: - Promover nos alunos o sentido de responsabilidade no exercício do cargo para o qual foram 
eleitos pelos seus pares. 

Recursos Humanos: Direção, Psicóloga, Coordenadores de Ciclo, Delegados e Subdelegados de Turma 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

6 de abril de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Escola Segura em 

articulação com a disciplina 

de Cidadania e 

Desenvolvimento 

Alunos do 5.º ano 
Sessão de esclarecimento: 

Prevenção e Segurança Rodoviária 

Descrição: 
No dia 6 de abril, pelas 10h, serão dinamizadas sessões de esclarecimento a todas as turmas de 

5.º ano no âmbito da Prevenção e Segurança Rodoviária pelos elementos destacados no 

Programa Escola Segura. 

Objetivos: 

- Promover uma cultura de segurança nas escolas; 

- Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade 

escolar enquanto espaço privilegiado de integração e socialização; 
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- Sensibilizar para a prevenção e segurança rodoviária. 

Recursos Humanos: Equipa Escola Segura, docentes e alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

8 de abril de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 
CPCJ em articulação com a 

BE e a Junta de Freguesia de 

Ronfe 

Comunidade 

Escolar 

Campanha Laço Azul – Mês de 

Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância 

Descrição: 

A Campanha” Laço Azul” iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A. quando uma avó, Bonnie W. 

Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se 

questionassem. A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que a 

interpelaram foi trágica, contando os episódios de maus-tratos à sua neta. O seu neto já tinha 

sido morto por maus-tratos, de forma brutal. As pessoas questionavam: E porquê azul? Bonnie 

Finney explicava, que, apesar do azul ser uma cor bonita, não queria esquecer os corpos batidos 

e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como um alerta constante 

para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos.  

A história de Bonnie Finney demonstra como a preocupação de um único cidadão pode fazer toda 

a diferença, pode ser eficaz no despertar das consciências da população, relativamente aos 

maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. 

Decorrerá na Escola Sede a cerimónia oficial de colocação do laço. 

A proposta da CPCJ prevê criar um ou mais laços azuis, símbolo da campanha, para 

colocar nas fachadas das nossas escolas, bem como decorar uma ou 

mais árvores nas imediações dos estabelecimentos, com materiais preferencialmente 

reutilizados e em tons de azul, privilegiando um olhar obrigatório de pais e restante 

comunidade educativa sobre a problemática e a sua prevenção.  

Solicitam igualmente a exploração destes símbolos da campanha explorando com os 

alunos os Direitos das Crianças, proclamados pela Convenção sobre os Direitos da 

Criança (CDC, 20 novembro de 1989). 

Objetivos: - Sensibilizar a comunidade escolar para a defesa das crianças contra os maus tratos. 

Recursos Humanos: Equipa BE, professores, alunos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, pais e 

encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações  

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Durante o mês de abril de 2022 

Ação de Solidariedade Departamento Educação 

Especial 

Associação de Estudantes 

Toda a 

comunidade 

educativa 
Páscoa Solidária 

Descrição: Consiste na recolha de alimentos e outros bens para entregar aos alunos mais carenciados que 

frequentam o agrupamento. 

 - Divulgar os eventos a realizar e mobilizar a comunidade, promovendo o seu envolvimento nos 

mesmos; 
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Objetivos: - Desenvolver em toda a comunidade educativa o sentido de solidariedade e partilha; 

- Ajudar os agregados familiares mais carenciados; 

- Organizar a recolha de bens e respetiva arrecadação para posterior distribuição a grupos 

carenciados;  

- Promover o desenvolvimento de valores sociais. 

Recursos Humanos: Toda a Comunidade Educativa 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Bens alimentares  ------------------------ ----------------------------- -------------------------------- 

Observações Os bens alimentares serão oferecidos pela comunidade educativa. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

De 9 a 13 de maio de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus +  “Diversity 

and Culture Make the Union” 

Alunos 2.º e 3.º 

Ciclos Mobilidade ao Chipre 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 3 professores e 4 alunos na mobilidade prevista 

para o Chipre, no âmbito do Projeto “Diversity and Culture Make the Union”” 

Os alunos selecionados farão esta mobilidade presencialmente participando e todas as atividades 

previstas para a mesma. 

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos envolvidos no projeto 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 16 a 20 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus + 

«Las mugeres como agentes 

de cambio» 

Alunos do3.º 

Ciclo 
Mobilidade a Portugal 

Descrição: O nosso Agrupamento será país anfitrião de uma mobilidade no âmbito do Projeto “Las mugeres 

como agentes de Cambio” 

                                  3.º Período: 

19 de abril a 7 de junho de 2022 (9.º ano) 

19 de abril a 15 de junho de 2022 (5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos) 

19 de abril a 30 de junho (Pré-escolar e 1.º ciclo) 
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Durante esta semana o nisso Agrupamento receberá a visita de membros das equipas de Gran 

Canaria, Alemanha, Grécia e França.   

Serão desenvolvidas atividades previstas e constantes na planificação deste Projeto, quer nas 

instalações da escola sede, quer fora das instalações escolares, como é o caso das visitas de 

cariz cultural e histórico.  

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos envolvidos no projeto 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 23 a 27 de maio de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus + 

Diversity, Unity, Equality” 

Alunos do 1.º e 2º 

Ciclos Mobilidade Espanha - Vilhena 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 3 professores e 4 alunos na mobilidade prevista 
para a Vilhena, Espanha, no âmbito do Projeto “Diversity, Unity, Equality” 
Os alunos selecionados farão esta mobilidade presencialmente participando e todas as atividades 

previstas para a mesma. 

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos envolvidos no projeto 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 30 de maio a 3 de junho de 

2022 

Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus +  “Diversity 

and Culture Make the Union” 
Alunos 3º Ciclo 

Mobilidade a Espanha - Sevilha 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 3 professores e 5 alunos na mobilidade prevista 

para Espanha, no âmbito do Projeto “Diversity and Culture Make the Union”” 

Os alunos selecionados farão esta mobilidade presencialmente participando e todas as atividades 

previstas para a mesma. 

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos envolvidos no projeto 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

CIM do Ave 

Alunos dos 3.º, 

4.º, 5.º, 6.º, 7.º 

anos 

“Projeto Curtir Ciência” 

Descrição: 

O Projeto Curtir Ciência é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Ave e consiste na 
realização de um conjunto de atividades experimentais destinadas aos alunos do 3.º, 4.º 5.º, 6.º e 
7.º ano. Esta iniciativa visa trabalhar as ciências de forma interativa e lúdica, com recursos a 
materiais que estimulem a curiosidade dos alunos. 
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Para os alunos do 3.º, 5.º e 7.º ano, estão previstas 4 sessões que serão dinamizadas pelo Centro 
de Ciência Viva de Guimarães e incidirão sobre as seguintes temáticas: 
3.º ano – 1. Experiências com a luz; 2 - Experiências com magnetismo; 3 - Experiências de 
mecânica; 4 - Experiências de forças e equilíbrio. 
5.º ano – 1 – Microscopia; 2 – Células e animais; 3 – Célula vegetal; 4 – Observação de bactérias 
e fungos. 
7.º ano - 1 – Minerais; 2 – Rochas; 3 – Consequências da dinâmica da interna da Terra – 
Vulcanismo; 4 – Fósseis e paleontologia.  
Para os alunos do 4.º e 6.º ano estão previstas 4 sessões em sala de aula e uma visita ao 
Planetário. Estas sessões serão dinamizadas pela entidade TECKIES. 
Os temas a tratar são os seguintes:  
4.º ano – 1. Sistema Solar (SOL – TERRA - LUA) 2. Planetas principais do sistema solar 3. Outros 
corpos celestes do sistema solar 4. Instrumentos de navegação 5. PLANETÁRIO 
6.º ano- 1. Nutrientes e hábitos saudáveis 2. Sistema digestivo 3. Sistema circulatório e sistema 
respiratório 4. Hábitos de higiene e problemas sociais 5. PLANETÁRI. Esta calendarização está 
sujeita a alterações e tem sido ajustada de acordo com a disponibilidade das entidades 
dinamizadoras e do AEPAS. Também tem tido em conta a situação pandémica em que nos 
encontramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Promover uma cultura científica nos indivíduos em idade escolar, dotando-os de conhecimentos 

científicos em diversas áreas;  

- Fomentar o gosto dos alunos pelas ciências experimentais através de jogos e recursos de 

caráter lúdico que lhes permitam compreender melhor o sistema solar e o corpo humano;  

- Implementar novas práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem das ciências 
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Recursos Humanos: Técnicos do Centro de Ciência Viva de Guimarães e da TECKIES; docentes de AEPAS 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

Projeto Ser Escola 
Comunidade 

Escolar 
CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE 

LIVROS 

Descrição: 

No âmbito do Projeto "Ser Escola", o Grupo de Ação do Projeto Ser Escola convida toda a 

comunidade educativa a cooperar na atividade CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE LIVROS. 

Com esta iniciativa pretende equipar a sala do aluno da EB 2,3 Abel Salazar e todas as EB1/JI 

do nosso Agrupamento com espaços informais de leitura através da criação de um "Cantinho 

informal de leitura lúdica".  

Objetivos: 

- Promover o espírito de solidariedade; 

- Promover o gosto pela leitura; 

- Criar espaços informais de leitura lúdica. 

Recursos Humanos: Comunidade escolar 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ronfe, 9 de março de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 

 


