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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

20 de abril de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

ESFH/CMG/ Serviços SPO Turmas de 9.º ano I Encontro de Ensino Profissional 

19 e 20 de abril 

Descrição: 
As Jornadas desenvolvidas pela Escola Secundária Francisco de Holanda e a decorrer no Centro 

Cultural Vila Flor visam divulgar a oferta formativa permitindo aos alunos a participação em 

oficinas interativas direcionadas para as temáticas da Ciência, Tecnologia e Ambiente. 

Objetivos: - Divulgar a oferta formativa da ESFH. 

Recursos Humanos: Professores acompanhantes e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Transporte cedido pela Câmara Municipal de Guimarães. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

26 e 28 de abril de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Escola EB1/JI de Casais Brito 

em articulação com a CPCJ 

de Guimarães; Escola Segura 

e Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 

Todos os alunos 

1.º ciclo e Pré 

escolar 

Comemoração do Mês de abril – 

mês da prevenção dos Maus-Tratos 

na Infância 

Descrição: 

Abril é mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância. O Laço Azul é o símbolo desta campanha 

que a CPCJ leva a cabo todos os anos. Para o efeito, a EB1/JI de Casais – Brito em articulação 

com a Associação de Pais ornamentou o portão da escola com um laço azul e para encerrar esta 

campanha, as turmas foram desafiadas a formar um laço humano. 

No dia 28 de abril a turma A do 4.º ano a Ação STOP aos Maus-Tratos na Infância em articulação 

com a GNR. 

Durante o mês incutiu-se valores como a amizade, respeito pelo outro e solidariedade. 

Objetivos: - Sensibilizar a comunidade escolar para a temática. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Transporte cedido pela Câmara Municipal de Guimarães. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

         V ADENDA  

                                           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) 
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2 e 23 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 
Equipa BE/ Elizabeth 

Deschauer 

2.º ciclo – 5.º F / 

5.º D 
Narração interativa "Mira, um cão 

que nasceu para amar" 

Descrição: 

Através de uma técnica de Narração interativa a contadora de história irá fazendo 

questionamentos e colocações que oferecem aos alunos a oportunidade de intervir com 

elementos que enriquecem a história e favorece a criatividade e a participação ativa. 

É um momento não só de ouvir, mas de falar e encontrar o equilíbrio entre estas duas ações, e 

os sentimentos que permeiam o ambiente. 

Organização das sessões: 

Local Dia / Hora 

 

Ano de escolaridade / 

Turma 

Professor 

Acompanhante 

 

Biblioteca 

Escolar 

2 de maio 

15h.10m 

 

      5.º D 

 

⮚ Jacinta Barbosa 

23 de maio 

10h. 15m 

       

       5.º F 

 

➢ Cristina Peixoto 

 

 

Objetivos: 

- Colaborar na construção do desencadeamento da narrativa, assumindo por vezes a posição de 

protagonista da narrativa como narrador; 

- Associar as próprias vivências ao tema da narrativa estabelecendo conexão com o tema 

abordado; 

- Resgatar memórias afetivas, encontrar recursos para lidar com situações, conflitos e emoções;  

- Compreender o papel do cão de assistência, respeitar seu espaço e desenvolver empatia para 

com as pessoas que utilizam este recurso; 

- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de 

escrever; 

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

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Escola EB1/JI de Casais Brito 

em articulação com a 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e 

Junta de Freguesia 

Todos os alunos 

1.º ciclo e Pré 

escolar 

O Teatro vem à escola 

Descrição: Apresentação da peça de teatro "O monstro do Mesio". 

Objetivos: 
- Promover a socialização, memorização e aumentar a criatividade na construção do 

conhecimento; 
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- Promover comportamentos atitudes de vida saudável. 

- Estimular a comunicação. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações A Junta de Freguesia de Brito assumiu os custos associados à atividade. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Escola EB1/JI de Casais Brito 

em articulação com a 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e 

Junta de Freguesia 

Todos os alunos 

1.º ciclo e Pré 

escolar 

Eco famílias XXI 

Descrição: 
Sessão de sensibilização eco famílias, onde incentiva as famílias a ter práticas  mais sustentáveis 

e maiores preocupações com o ambiente. 

Objetivos: 

- Informar sobre comportamentos e práticas sustentáveis. 

- Sensibilizar para a responsabilidade individual e coletiva na construção de uma comunidade 

mais sustentável. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Concurso para famílias residentes na freguesia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 13 a 27 de maio de 2022 
Projetos em Desenvolvimento 

Escola EB1/JI de Casais Brito  Pré escolar 
A família vem à escola 

Descrição: 

No âmbito da comemoração do dia da família, estas serão convidadas a vir à escola realizar  

atividades. Este projeto culmina com a receção das famílias na escola, no dia 27 de maio, em que 

as crianças irão partilhar algumas vivências relacionadas com esta temática. 

Objetivos: 
- Promover uma interligação da escola com a família. 

- Dar a conhecer e envolver a comunidade no trabalho do JI. 

Recursos Humanos: Educadoras, crianças e assistentes operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados. Serão utilizados materiais de desgaste 
como livros, CDs, cartolinas, tecidos, etc 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 16 a 24 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Equipa 

BE/Educadoras/Professores 

Titulares de Turma 

Pré-escolar e 1.º 

ciclo 
A Biblioteca bate à porta… 

Lê e dá a LER 

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura / ESCOLA A LER, dinamizadas pela Biblioteca 

Escolar, durante o mês de maio/junho, decorrerão, nas Bibliotecas Escolares, atividades de 

promoção da leitura/escrita, tendo por base textos de autor (de acordo com a planificação de cada 

ano), a saber: 

leitura/escrita tendo por base textos de autor: 
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• Cuquedo, de Clara Cunha - pré-escolar 

• O Coelhinho Branco, de António Torrado - 1.ª ano; 

• O Elefante Cor de Rosa, de Luísa Dacosta -  2.º ano;  

• O João Pateta, de Guerra Junqueiro - 3.º ano; 

• Teatro às Três Pancadas, de António Torrado - 4.º ano. 

Analisados os elementos paratextuais do livro, desafiados pela leitura e depois de 

ouvirem a história, os alunos serão desafiados, à dinamização de atividades relacionadas com os 

livros. 

Educar com valores será, também, um dos objetivos da leitura.  

Organização das Sessões: 
 

Escola Dia Ano de 

Escolaridade 

Professores 

Acompanhantes 

 

EB1/JI Poças- 

Airão  

Sta Maria  

 

16 de maio 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Ronfe 

 

17 de maio 

 

➢ Pré-escolar 

1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Roupeire 

Airão S. João 

 

18 de maio 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadora 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Casais, 

Brito 

 

24 de maio 

 

➢ Pré-escolar 

1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

 

Objetivos: 

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

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas; 

- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler 

entre crianças; 

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

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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



 

 

 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

Serviços SPO Turmas de 9.º ano 
Mostra Profissional – AE Pe. 

Benjamim Salgado – Joane, V. N. 

Famalicão 

Descrição: Visita de estudo organizada conjuntamente com o SPO do Agrupamento de Escolas Padre 

Benjamim Salgado, em Joane, destinada aos alunos do 9º ano. . 

Objetivos: 

- Conhecer a oferta educativa de ensino secundário e profissional, relativa ao Agrupamento de 

Escolas Padre Benjamim Salgado; 

- Contribuir, positivamente, na tomada de decisão vocacional dos alunos do 9º ano, 

relativamente às suas escolhas no ingresso do 10º ano;  

- Promover o espírito crítico relativamente às escolhas para o futuro. 

Recursos Humanos: Professores acompanhantes e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Transporte cedido pelo Agrupamento de Escolas Pe Benjamim Salgado - 
Joane 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

18 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Prof.ª Isabel Fernandes 

Prof.ª Carla Silva 

 

Alunos 8.º C 

8.º D 
Visita aos Laboratórios de 

Tecnologias i4.0 

Descrição: 

Esta atividade surge após a realização de duas sessões de Sensibilização com Demonstração de 
Tecnologias Industriais i4.0 na biblioteca da AEPAS. Decorrerá no CITEVE que dispõe de 
instalações para o efeito, permitindo o contacto dos jovens com ambientes tecnológicos, onde 
encontram recursos de excelência para realizar experiências.  
As temáticas a abordar inserem-se nos conteúdos programáticos previstos nas Aprendizagens 
Essenciais da disciplina de Geografia 3º Ciclo, o nomeadamente “As Atividade Económicas”- 
Setor Secundário:  A indústria  (8º ano de escolaridade ) e “ Ambiente e Sociedade” , abordados 
no 9º ano de escolaridade e na Disciplina de Ciências Físico-Químicas “ Tipos de reações 
químicas”. Sendo esta uma oportunidade de proporcionar aos alunos a possibilidade de 
relacionarem os conhecimentos adquiridos em meio escolar com o que de mais sofisticado se 
tem feito no mundo do trabalho. 

Objetivos: 

A atividade Laboratórios de Tecnologias i4.0 tem como objetivo   demonstração em laboratórios 
e/ou contextos produtivos ou de prototipagem para incrementar nos jovens um espirito crítico 
e criativo, tendo sempre presente a estratégia pedagógica de “mostrar como se faz" para 

depois se  "fazer".   
Cada Turma terá 3 sessões no CITEVE onde terão oportunidade, neste contexto estimulante 
e favorável à aprendizagem e à inovação, de adquirir e reforçar competências bastante 
relevantes para o seu futuro profissional, relacionadas com os desafios da Indústria 4.0.   
Cada sessão de “Laboratório de Tecnologias i4.0” tem a duração  máxima de 3 horas, 

está  estruturada com atividades de índole prática (hands-on), com  demonstração e 

experimentação de diversas tecnologias digitais e  dos novos paradigmas da manufatura. 

Recursos Humanos: Prof.ª Isabel Fernandes; Prof.ª Carla Silva e alunos do 8.º C e 8.º D 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
As  despesas de deslocação  às instalações do CITEVE são financiadas 

pelo Citeve. 
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Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

19 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Educação Pré-escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

 

Crianças e alunos 

da EB1/JI de 

Roupeire 

"O contador de histórias vem à 

escola" 

Descrição: Sessão de algumas histórias dinamizadas e encenadas pelo contador de histórias. 
Interação com as crianças e alunos presentes. 

Objetivos: 

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

- Potenciar a aquisição da competência leitora e fazer de cada criança um leitor para a vida; 

- Desenvolver a linguagem oral; 

- Facilitar a emergência da linguagem escrita; 

- Proporcionar prazer e motivação para ler e escrever. 

Recursos Humanos: 2 professoras, 2 educadoras, contador de histórias - Rui Ramos e 2 assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros e outros 

recursos 

disponibilizados pelo 

contador de histórias 

100 € Junta de Freguesia ---------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 de maio de 2022 

Orientação Vocacional 

SPO Alunos do 9º ano Mostra Profissional – Escola 

Profissional Profitecla 

Descrição: 

Mostra Profissional organizada pelo SPO da Escola Profissional Profitecla conjuntamente com o 

SPO da AEPAS, destinadas a alunos do 9º ano, nas instalações do nosso Agrupamento.  

Propõe-se a realização de uma atividade de apresentação dos cursos profissionais aos nossos 

alunos do 9º ano, dedicando aproximadamente 30 minutos para cada turma. Neste sentido, 

pretende-se que as turmas sejam organizadas em horários específicos e possam assistir à 

apresentação.  

Objetivos: 

- Conhecer a oferta educativa de ensino profissional, relativa à Escola Profissional Profitecla; 

- Contribuir, positivamente, na tomada de decisão vocacional dos alunos do 9º ano, 

relativamente às suas escolhas no ingresso do 10º ano;  

- Promover o espírito crítico relativamente às escolhas para o futuro.  

Recursos Humanos: Psicóloga.   

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala disponível 

(Sala do Aluno);  

Projetor; 

Tela branca de 

projeção.  

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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31 de maio de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Aluna 

selecionada 

Concurso Soletrar C: C-i-ê-n-c-i-a-s 
e C-i-d-a-d-a-n-i-a | FINAL 
CONCELHIA 

Descrição: 

A final concelhia do Concurso Soletrar C: C-i-ê-n-c-i-a-s e C-i-d-a-d-a-n-i-a decorrerá no dia 31 de 

maio, no período da manhã, em Guimarães. 

Em resultado da 1.ª fase – fase escola – realizada na Semana da Leitura, foi selecionada a aluna 

Carolina Cunha, do 9.º D, que nos representará na Fase Final. 

Objetivos: 

- Aprofundar o conhecimento de conceitos científicos; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Melhorar a pronúncia e a dicção; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE, Aluna selecionada 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações O transporte será cedido pela Câmara Municipal de Guimarães 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 

Orientação Vocacional 

SPO Alunos do 9º ano 
Mostra Profissional – Escola 

Secundária Caldas das Taipas, 

Guimarães 

Descrição: 

 Mostra Profissional organizada pelo SPO da Escola Secundária Caldas das Taipas, destinadas 

a alunos do 9º ano, nas instalações do nosso Agrupamento.  

Propõe-se a realização de uma atividade de apresentação dos cursos profissionais aos nossos 

alunos do 9º ano, dedicando aproximadamente 1h para cada turma. Neste sentido, pretende-se 

que as turmas sejam organizadas em horários específicos e possam assistir à apresentação. 

Objetivos: 

- Conhecer a oferta educativa de ensino profissional, relativa à Escola Profissional Profitecla; 

- Contribuir, positivamente, na tomada de decisão vocacional dos alunos do 9º ano, 

relativamente às suas escolhas no ingresso do 10º ano;  

- Promover o espírito crítico relativamente às escolhas para o futuro.  

Recursos Humanos: Psicóloga.   

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala disponível 

(Sala do Aluno);  

Projetor; 

Tela branca de 

projeção.  

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 
Projetos em Desenvolvimento 

Escola EB1/JI de Casais Brito  Pré-escolar 
Visita a uma quinta de cavalos 
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Descrição: 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Crianças, em colaboração com os Encarregados 

de Educação da criança Carminho Magalhães, as crianças do JI de Casais-Brito vão realizar uma 

visita a uma quinta que faz criação de cavalos. 

Objetivos: 

- Promover o contacto com a Comunidade. 

- Promover aprendizagens no âmbito do Conhecimento do Mundo. 

- Valorizar o papel da criança na Comunidade. 

Recursos Humanos: Educadoras, crianças e assistentes operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
A quinta situa-se na Vila de Brito e as crianças vão realizar este percurso 
a pé. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

3 de junho de 2022 

Visita de Estudo 
EB1/JI de Poças 

 

Alunos  

JI e 1.º CEB 
Museu de Chapelaria, Museu de 

Calçado e Fábrica de Lápis Viarco 

Descrição:  A EB1/JI de Poças irá realizar uma visita de estudo a S. João da Madeira com o objetivo de 

visitar o Museu do Calçado, o Museu de Chapelaria e a Fábrica de lápis Viarco. 

Objetivos: 

- Promover o contacto com processos de produção de objetos do seu quotidiano. 

- Compreender a evolução dos processos produtivos de alguns objetos. 

- Proporcionar momentos de convívio entre toda a comunidade educativa. 

- Favorecer a interligação e conhecimento do meio. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores e Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

2 autocarros, 

bilhetes de entrada 

no museu, chapéu, 

t-shirt da escola. 

 

540 euros 

EB1/ JI de Poças – 

Airão Santa Maria; 

Pais e Encarregados 

de Educação e 

Associação de Pais 

02.02.08.A0 

(Visita de estudo) 

 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

7 de junho de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar da EB1/JI 

de Casais - Brito 

Pré-escolar e 1.º 

ciclo da EB1/JI de 

Casais, Brito 

À Conversa com… a escritora 

Margarida Pizarro com a 

apresentação do livro Noa & Mel, 

em busca da Corrente 

Descrição: 

A atividade consiste na apresentação do livro Noa & Mel, em busca da Corrente Encantada, de 

Margarida Pizarro. 

Este livro é o primeiro do Projeto “A Corrente” e a ideia é que o valor alcançado sirva para comprar 

bens de primeira necessidade para essas instituições de solidariedade infantil. Neste caso 

reverterá, concretamente, para a Casa da Criança, de Guimarães. 

Organização da sessão: 

 
Local Dia / Hora Ano de escolaridade / 

Turma 

Professor Acompanhante 
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EB1/JI de Casais, 

Brito 

Biblioteca Escolar 

 

 

7 de junho 

09h.30m 

 

Pré-escolar  

1.º e 2.º anos 

 

⮚ Educadoras 

⮚ Professores Titulares de 

Turma 

7 de junho 

10h.15m 

       

3.º e 4.º anos 

 

➢ Professores Titulares de 

Turma 

 

 

Objetivos: 

- Valorizar práticas pedagógicas diferenciadas e outras atividades que estimulem o prazer de ler; 

- Fomentar o trabalho colaborativo em articulação com a família; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE, Docentes, Alunos, Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Entre 27 de junho e 1 de julho 

de 2022 

Evento Cultural 
Programa Mais Três 

 

Crianças do Pré-

escolar (AAAF) 
Espetáculo Impossível da Catarina 

Sobral, 

Descrição: 
O espetáculo Impossível da Catarina Sobral, destinado às turmas AAAF. O espetáculo irá 

acontecer entre os dias 27 de junho e 1 de julho com sessões às 10h30 e às 15h, no Pequeno 

Auditório do Centro Cultural Vila Flor. 

Objetivos: - Proporcionar às crianças novas experiências. 

Recursos Humanos: Educadoras e Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
O transporte será cedido pela Câmara Municipal de Guimarães com todas 
as condições de segurança asseguradas, nomeadamente as cadeirinhas 
de retenção. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de junho de 2022 

Efeméride 

Escola EB1/JI de Casais Brito 

Todos os alunos 

1.º ciclo e Pré 

escolar 

Atividade de fim de ano 

Descrição: Festa de finalistas do 4º ano e pré-escolar. 

Objetivos: 
- Promover atividades culturais artísticas que contribuam para a formação global dos alunos; 

- Comemorar o percurso escolar e entrega de diplomas. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, assistentes operacionais e pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 



 

 

 

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

cartolinas, cartolas, 

bengalas, diversos 

papeis. 

70€ ODCR 121  

 Junta de Freguesia, 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.20.E0 - ODCR 

(Material de educação, 

cultura e recreio - outros) 

Observações 

Alteração pontual de horário: 
A Senhora Coordenadora de Estabelecimento solicitou autorização para 
se proceder a uma alteração pontual do horário para o turno da tarde. Este 
pedido fundamenta-se no facto de, nesse dia, a EB1/JI de Casais 
promover uma festa de finalistas, envolvendo alunos, família dos 
finalistas, professores/ educadores e assistentes operacionais. O almoço 
será, como de costume, servido na escola e as CAF e AAAF funcionarão 
de modo habitual.  

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de julho de 2022 

Atividade de final do ano letivo Diretores de turma dos 9ºs/ 

Alunos do 9ºs e 

Coordenadora dos Dts do 3º 

ciclo. 

 

Alunos do 9º ano 

Festa de Finalistas – 9.º anos 

 

Descrição: 

A atividade será levada ao longo do 3º Período com a colaboração dos diretores de turma dos 
9ºs anos.  
A atividade será realizada totalmente na quinta Fonte do Cuco (em Airão, São João) no dia 1 de 
julho. 
Esta, inclui uma cerimónia preparada pelos alunos dos 9º anos com o auxílio dos Diretores de 
Turma, a entrega dos diplomas a cada finalista com a colaboração dos Encarregados de 
Educação e finalmente um jantar de despedida.   
Os encarregados de educação estão presentes apenas durante a cerimónia, mas estão já 
responsabilizados pelo regresso dos alunos a casa.  

Objetivos: 

- Organizar um evento; 

- Valorizar a participação na comunidade; 

- Criar o espírito de solidariedade; 

- Fomentar um clima saudável na escola 

- Acolher a participação dos encarregados de educação. 

Recursos Humanos: 
Diretores de turma dos 9ºs 

Coord. De Dts do 3º ciclo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações  Atividade suportada pelos Encarregados de Educação 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

Ronfe, 25 de maio de 2022 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 


