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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

De 1 a 15 de outubro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Federação Portuguesa de 

Ciclismo em articulação com 

o Departamento Curricular da 

Educação Pré-escolar  

Jardins de 

Infância do 

AEPAS 

Concurso - Oferta de 100 bicicletas 

a creches 

Descrição: 

Concurso promovido pela Federação Portuguesa de Ciclismo para oferta de 100 bicicletas a 

crianças até aos 5 anos. Aos 50 projetos mais criativos serão entregues de forma gratuita 2 

Bicicletas de Aprendizagem e 2 Capacetes. Foi elaborado um PowerPoint com desenhos das 

crianças  e uma canção alusiva à bicicletas. 

Objetivos: - Promover a utilização da bicicleta enquanto modo de transporte entre a casa e a escola. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desenho, papel, 

lápis, gravador 

audio e computador. 

20€ ODCR 121   02.01.08.A0 (Material de 

Escritório) 

Observações Aguarda-se o resultado da submissão do Concurso 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

4 de novembro de 2021 

- Plano 21|23 Escola+ 
Direção  

Centro Qualifica ESCT 

Assistentes 

Operacionais 

AEPAS 

Sessão de divulgação da oferta 

formativa do Centro Qualifica 

Descrição: 

Foi realizada na Biblioteca Escolar da Escola E.B. 2,3 Abel Salazar no dia 4 de novembro, pelas 
19he15m, uma sessão de apresentação da oferta formativa do Centro Qualifica da Escola 
Secundária Caldas das Taipas e destinada aos Assistentes Operacionais do AEPAS. 
Esta sessão contou com a presença de formadores do referido Centro e foram prestadas todas 

as informações sobre o processo de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências) – qualificação de nível 3 – Escolar / 4 – Profissional e formação modular  

Objetivos: 

- Apresentar a estrutura de formação Centro Qualifica;  

- Informar os participantes acerca das áreas de atuação do Centro Qualifica da ESCT;  
- Divulgar a oferta formativa disponível no Centro Qualifica;  
- Informar os participantes acerca das vantagens da formação e da qualificação. 

Recursos Humanos: Assistentes Operacionais do AEPAS 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

I ADENDA  

1.º Período: 17 de setembro a 17 de dezembro de 2021 
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Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de novembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Direção  

Escolas AEPAA 
Escolas AEPAS 

Exercício Público de Sensibilização 

Para o Risco Sísmico - A Terra 
Treme (9.ª Edição) 

5 de novembro – 11h05m 

Descrição: 

A TERRA TREME é um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico promovido 

anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colaboração 

com diversas entidades públicas e privadas, em particular o Ministério da Educação, através da 

Direção-Geral da Educação (DGE) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEsTE). 

A iniciativa, inserida na Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, dá a conhecer 

as medidas e os comportamentos de autoproteção a adotar para a proteção de cada pessoa e, 

assim, contribuir para o incremento de uma sociedade mais consciente dos riscos e perigos a que 

está sujeita.  

O exercício compreende a realização de 3 gestos simples que podem fazer a diferença a quem 

os praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante um (1) minuto, no 

qual os participantes, a título individual ou coletivo(famílias, escolas, empresas, instituições 

publicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os 3 gestos de autoproteção: 

Baixar, Proteger e Aguardar. 

Objetivos: - Sensibilizar os cidadãos para o facto de viverem numa sociedade de risco, desafiando-os a 

envolver-se no processo de construção de comunidades mais seguras e resilientes a catástrofes. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 9 a 12 de novembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Equipa Erasmus+ 
Alunos 2º e 3º 

Ciclos 

Projeto Erasmus+  

DIVERSITY AND CULTURE MAKE 

THE UNION - Mobilidade Virtual à 

Letónia 

Descrição: 

Durante a semana de 9 a 12 Novembro realizar-se-á a mobilidade à Letónia. 
Esta mobilidade será feita virtualmente através da plataforma ZOOM. Todos os dias haverá uma 

ligação via ZOOM entre todos os países participantes no projeto (Chipre, Croácia, Espanha, Itália, 
Letónia) desde as 8h30 até às 11h. 

Durante esse período de tempo os alunos farão uma visita virtual àquele país através da 

visualização de vídeos sobre os principais monumentos e pontos de interesse da Letónia, vídeos 

feitos pelos alunos desse país sobre música e danças tradicionais, vídeos sobre a escola da 

Letónia. Os alunos participarão em workshops de aprendizagem da língua da Letónia, bem como 

participarão em jogos sobre a cultura daquele país. Os alunos participarão também num workshop 

de gastronomia e culinária tendo a oportunidade de confecionar e degustar alguns dos pratos 

típicos da Letónia. Todos os trabalhos finais de todos os países serão colocados num padlet 

comum para todos. 



 

 

 

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

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: 

Professores: António Félix; Martinha Machado; Júlia Peixoto; Ana Paula Ferreira; Lídia Pereira; 

Cristina Peixoto, Ana Raquel Fernandes, Sandra Fernandes e Elisa Silva 

Alunos: 6ºA, 6ºC, 9ºE, 9ºF + os alunos Paulo Ribeiro (6º E), Gonçalo Ferreira (7ºD), Afonso Ribeiro 

(7ºE) e Vera Batista (9ºB), 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 11 a 19 de novembro de 

2021 

Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação TIC 

Técnico Especializado de 

Informática 

Professores Titulares de 

Turma do 3.º e 4.º anos 

Escolas AEPAS 

O Bebras - Castor Informático 2021 

 

Descrição: 

O Bebras - Castor Informático é uma iniciativa internacional para 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. É organizado 

em mais de 50 países e no ano passado participaram mais de 2,5 milhões de estudantes de todo 

o mundo!  

Portugal juntou-se recentemente de forma oficial a esta iniciativa, numa organização do 

Departamento de Ciência de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 

juntamente com a TreeTree2. 

Depois de uma primeira edição ainda algo experimental em 2019, e de mais de 17 mil alunos 

terem participado na edição de 2020, este ano faremos a terceira edição a nível nacional, aberta 

a todas as escolas interessadas. Na segunda semana de novembro, a semana internacional do 

Bebras, escolas de todo país irão dar o desafio aos seus estudantes.  

Os desafios do Bebras são feitos de pequenos problemas que são divertidos, estimulantes e 

baseados em tarefas que os cientistas de computadores encontram com frequência e gostam de 

resolver. Os problemas não requerem nenhum conhecimento prévio, mas requerem algum 

pensamento lógico. Depois da prova, terão acesso a soluções explicadas e um enquadramento 

dentro da área da Informática. 

Objetivos: - Promover e introduzir a informática e o pensamento computacional. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 e 26 de novembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Projeto  

Mais Três 

Alunos do 1.º 

ciclo inscritos 

nas AEC Artes 

Performativas 

O Anel do Unicórnio, uma Ópera 

em Miniatura 
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Descrição: 
Sinopse: Piccolo Bambino Monte Verde é um rapaz enfadado pela invulgar sorte: filho de dois 

cantores de Ópera vive ele próprio dentro de uma Ópera que nuca acaba, com a música de fundo 

de uma Orquestra que pauteia cada gesto que faz. 

Objetivos: - Promover novos espaços de aprendizagem. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados. 

Transporte cedido pela Câmara Municipal de Guimarães. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de novembro 

de 2021 

Evento Curricular / Workshop Clube de Ciência Viva 

Subcoordenação de CN 
Alunos do 7.º ano 

Minerais 

Descrição: 

Esta atividade decorrerá durante o mês de novembro em contexto de sala de aula e contará com 

a colaboração da NORTESCOLAR. A temática a explorar será os “Minerais” que se insere no 

domínio “Terra em Transformação” e no subtema “Dinâmica externa da Terra. 

A referida entidade trará todos os materiais e equipamentos para que os alunos possam observar 

e realizar atividades experimentais no âmbito desta temática. 

Objetivos: - Estimular a curiosidade e a aprendizagem dos conteúdos lecionados em Ciências Naturais. 

- Tomar conhecimento da diversidade de rochas, minerais, fósseis e outros materiais. 

Recursos Humanos: - Docentes de Ciências Naturais; alunos do 7.º ano 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

- Materiais e 

equipamentos 

específicos trazidos 

pela entidade 

externa.  

- Computador e 

projetor. 

2002,32 € POCH ------------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Durante o mês de novembro de 

2021 

Projetos em Desenvolvimento Equipa BE 

Educadoras/Professores 

Titulares de Turma 

Pré-escolar 1.º 

ciclo 
A Biblioteca bate à porta…Lê e dá a 

LER 

Descrição: 

No âmbito das atividades de promoção da leitura, dinamizadas pela Biblioteca Escolar, durante o 

mês de novembro, decorrerão, na Biblioteca Escolar, atividades de promoção da leitura/escrita 

tendo por base textos de autor: 

• A que sabe a Lua?, de Michael Grejniec - pré-escolar e 1.ª ano; 

• A Menina que detestava livros, de Manjusha Pawaji -  2.º ano;  

• O veado florido, de António Torrado - 3.º ano; 

• A Maior Flor do Mundo, de José Saramago - 4.º ano. 
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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 Ronfe 

 

9 de 

novembro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores 

titilares de turma 

 

EB1/JI Casais, Brito 

 

9 a 30 de 

novembro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores 

titilares de turma 

 

EB1/JI Poças- Airão  

Sta Maria 

 

16 de 

novembro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores 

titilares de turma 

 

EB1/JI Roupeire 

Airão S. João 

 

23  de 

novembro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadora 

➢ 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: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

2 de dezembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

EB1/JI de Roupeire - Airão S 

João 

Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

Visita de Estudo  

A Cinderela no Gelo  

Mar Shopping Leça 

Descrição: Ida ao teatro: "Cinderela no gelo” no MAR Shopping. 

Esta atividade realizar-se-á em articulação com a EB1 de Roupeire. 

Objetivos: - Proporcionar aos alunos diferentes vivências culturais;  

- Sensibilizar e motivar as diferentes faixas etárias para diferentes formas de expressão artística; 
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Aplicar normas e regras rodoviárias; 
- Fomentar a melhoria do clima de convivência entre alunos/crianças, professores/educadoras e 

assistentes operacionais. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores, Alunos e Companhia Teatral 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Autocarro 
Bilhete do 
espetáculo 

306,9€ Junta de Freguesia, 

Associações de Pais 

e Encarregados de 

Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 2 a 8 de dezembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Clube de Ciência Viva 

Projeto Ciência na Escola 

 

Alunos 6.º ano “Modelação e Impressão 3D” 

Descrição: 

Com esta atividade pretende-se promover/desenvolver atividades de modelação e impressão 3D, 

dotando os alunos de competências práticas e conhecimentos técnicos, necessários para criar 

modelos em 3D. A ação será desenvolvida nas aulas de TIC (6.º ano) ou Educação Tecnológica. 

Data   Hora Turma Disciplina Sala 

02/12/2021 5.ªF 8h20-9h50 6.ºA Ed. Tecn TIC2 

24/11/2021 4.ªF 8h20-9h50 6.ºB Ed. Tecn TIC2 

07/12/2021 3.ªF 10h05-11h35 6.ºC Ed. Tecn EVT2 

07/12/2021 3.ªF 8h20-9h50 6.ºD Ed. Tecn TIC2 

24/11/2021 4,ªF 10h05-11h35 6.ºE Ed. Tecn TIC2 
 

Objetivos: 

- Motivar os alunos para as aprendizagens, em geral, com recurso a novas tecnologias. 

- Sensibilizar os alunos para as potencialidades desta tecnologia quer na vertente industrial, quer 

na vertente artística. 

- Dotar os alunos de conhecimentos técnicos. 

- Promover a criatividade dos alunos (tecnológica e artística). 

Recursos Humanos: Equipa técnica do Centro de Ciência Viva de Guimarães e docentes. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

 520,00€ POCH -------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 
 

8 de janeiro de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 
Projeto Escola Promotora de 

Saúde (PES) em articulação 

com a UCC Sol Invictus 

Pessoal docente 

e não docente 

Projeto Mais Contigo  

Formação de agentes educativos 

 

Descrição: 

O Projeto Mais Contigo tem como grande objetivo a promoção da saúde mental e prevenção de 

comportamentos suicidários em contexto escolar. 

Este modelo de intervenção integra 6 etapas, uma delas é a Formação de Agentes Educativos 

(docentes e não docentes), dirigida a todos os agentes educativos com a duração de três horas 

(presencial) e aborda quatro temas centrais: adolescência, depressão, comportamentos 

suicidários e discussão do papel da escola. 

A Intervenção Mais Contigo dirigida aos adolescentes é desenvolvida em sala de aula e será 

dinamizada pela Elisabeth Melo (UCC Sol Invictus). 

A presente sessão inclui-se na Etapa 2 – Formação de Agentes Educativos (docentes e não 

docentes) – 8 de janeiro de 2022, dirigida a todos os agentes educativos com a duração de três 

horas (on-line) e aborda quatro temas centrais: adolescência, depressão, comportamentos 

suicidários e discussão do papel da escola. 

Objetivos: 

- Promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo e secundário; 

- Prevenir comportamentos suicidários; 

- Combater o estigma em saúde mental; 

- Criar a rede de atendimento de saúde mental. 

Recursos Humanos: Professores envolvidos; Enfermeira Elizabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

De 8 a 15 janeiro de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus +  “Women 

as Agents of Change” 

Alunos do 3.º 

ciclo Mobilidade à Grécia 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 2 professores e 4 alunos na mobilidade prevista 
para a Grécia, no âmbito do Projeto “Las mugeres como agentes de Cambio”. 

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

previstas para a mesma. 

Alunos participantes: 

- Leonardo Miguel Salgado Oliveira (9.º F) 
- Maria Luísa Oliveira Coelho (9.º F) 

 

2.º Período: 3 de janeiro a 5 de abril de 2022 
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- Nídia Maria Vidal Marques (9.º F) 
- Rúben Rodrigues Dias (9.º F) 

Professores acompanhantes: 
- Elisa de Lurdes Almeida Melo da Silva 
- Jorge Manuel Alves Faria  

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com Financiamento Próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

De 17 a 20 de janeiro de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Projeto  

Mais Três 

Crianças do Pré-

escolar No Escuro 

Descrição: 

Sinopse: A viagem arranca com muitas perguntas: onde é que mora o escuro? Onde é que ele 

está quando eu não o estou a ver? Será que ele pode falar connosco? Quantos monstros cabem 

numa sala escura? Estrelas, vórtices, buracos negros – toda a ajuda é necessária, nesta 

exploração ao centro do desconhecido. Este espetáculo para a infância nasce de uma 

investigação junto das crianças, para descobrir a resposta a todas as perguntas (e a tantas outras 

que não cabem numa sinopse). 

Objetivos: - Promover novos espaços de aprendizagem. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados. 

Transporte cedido pela Câmara Municipal de Guimarães. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

De 18 a 21 de janeiro de 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

Equipa Erasmus+ 
Alunos 2º e 3º 

Ciclos 

Projeto Erasmus+  

DIVERSITY AND CULTURE MAKE 

THE UNION - Mobilidade Virtual a 

Portugal 

Descrição: 

Durante a semana de 18 a 21 de janeiro realizar-se-á a mobilidade a Portugal. 

Esta mobilidade será feita virtualmente através da plataforma ZOOM. Todos os dias haverá uma 
ligação via ZOOM entre todos os países participantes no projeto (Chipre, Croácia, Espanha, Itália, 
Letónia) desde as 8h30 até às 11h. 

Durante esse período de tempo os alunos participantes no projeto farão uma visita virtual ao 

nosso país, à cidade de Guimarães e à nossa escola. Será feita visualização de vídeos sobre os 

principais monumentos e pontos de interesse de Guimarães, vídeos feitos pelos nossos alunos 

sobre a nossa escola, música e danças tradicionais e a nossa gastronomia. Os alunos participarão 

em workshops de aprendizagem da língua portuguesa, bem como participarão em jogos sobre a 

nossa cultura. Haverá ainda um workshop de gastronomia e culinária. Todos os trabalhos finais 

de todos os países serão colocados num padlet comum para todos os países parceiros. 
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Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: 

Professores: António Félix; Martinha Machado; Júlia Peixoto; Ana Paula Ferreira; Lídia Pereira; 

Cristina Peixoto, Ana Raquel Fernandes, Sandra Fernandes e Elisa Silva 

Alunos: 6ºA, 6ºC, 9ºE, 9ºF + os alunos Paulo Ribeiro (6º E), Gonçalo Ferreira (7ºD), Afonso Ribeiro 

(7ºE) e Vera Batista (9ºB), 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com financiamento próprio 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

De 5 a 12 de fevereiro de 2022 

Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus +  “Las 

mugeres com agentes de 

cambio” 

Alunos do 3.º 

ciclo 
Mobilidade à Bad Durkhein, 

Alemanha 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 2 professores e 3 alunos na mobilidade prevista 
para a Alemanha, no âmbito do Projeto “Las mugeres como agentes de Cambio”.  

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

previstas para a mesma. 

Alunos participantes: 

- Catarina da Silva Vilela (9.º F) 
- Matilde Vaz Alves (9.º F) 
- Sara da Silva Gomes (9.º F) 

- Maria João Machado Sampaio (9.º F) 
Professores acompanhantes: 
- Elisa de Lurdes Almeida Melo da Silva 
- Maria La Salete Sacramento Torres 

Objetivos: - Partilha de boas práticas escolares. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos 

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 Câmara Municipal de 

Guimarães 

Professor Francisco Pinto 

Alunos 7.º B Projeto de Educação Financeira  

No Poupar Está o Ganho 

Descrição: 

No Poupar Está o Ganho é um programa de educação financeira, que se desenvolve em paralelo 

com o ano letivo e que disponibiliza a professores e alunos, de todos os ciclos de ensino, recursos 

pedagógicos necessários à sua implementação. 

Desde 2010, que No Poupar Está o Ganho capacita crianças e jovens, para que aprendam 

desde cedo a lidar com o dinheiro e adquiram comportamentos que contribuam para o seu bem-

estar financeiro e das suas famílias, hoje e no futuro. 

 

Objetivos: 

- Promover a educação financeira das crianças e jovens; 

- Apoiar as escolas na implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a 

qual tornou a educação financeira obrigatória para os alunos, pelo menos em 2 dos 3 ciclos do 

Ensino Básico; 
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- 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; 

- Promover a aprendizagem on-line. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

PC/Internet ---------------- --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Conservatório de Guimarães 

em articulação com a Câmara 

Municipal de Guimarães/ 

Professor Cirilo Almeida/ 

Professora Cristina Peixoto 

Alunos 4.º A da 

Escola EB1/JI de 

Casais Brito 

Alunos 5.º ano 

Cantânia 

Descrição: 

Cantânia é um projeto de canto participativo para alunos em idade escolar, entre os 8 e os 13 

anos, que, ao longo do ano letivo, ensaiam canções, coreografias e preparam adereços com a 

ajuda dos professores na sala de aula. O projeto foi concebido e é produzido pelo serviço 

educativo do L’Auditori de Barcelona, sendo desenvolvido em Portugal pela Sociedade Musical 

de Guimarães – Conservatório de Guimarães, com apoio do Município de Guimarães. Em 2016 

cumpriu 27 anos de existência. Nos últimos anos, o projeto tem-se estendido de Barcelona ao 

resto da Catalunha, Madrid, Valladolid, Sevilha, Salamanca, Zaragoza, Alcanyís, Caracas, México 

D.C, Mainz, Bremen e Bruxelas. Em Guimarães, o projeto Cantânia começou a ser implementado 

no ano de 2017, sendo que em 2018 completou a sua 3ª edição com o concerto “A DE BROSSA”, 

realizado a 8 de Junho no Grande auditório do Centro Cultural Vila Flor, contando  com a 

participação de 17 escolas e com cerca de 400 alunos do 1º e 2º ciclos.  

Objetivos: - Desenvolver o gosto pela música. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Nas escolas de 1.º ciclo a formação musical dos alunos será orientada por 

monitores do projeto Cantânia. 

Serão ainda selecionados os alunos do 5.º ano que integrarão o Projeto. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Centro Internacional José de 

Guimarães em articulação 

com a Câmara Municipal de 

Guimarães / 

Professora Fernanda Silva 

Alunos 3.º A da 

Escola EB1/JI de 

Casais Brito 

Projeto  

Lições Iluminadas 
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Descrição: 

Lições Iluminadas é um projeto educativo e artístico desenvolvido para o Centro Internacional 

José de Guimarães (CIAJG). 

Construído em processo criativo contínuo com crianças do 3.º ano e do 1.º ciclo do ensino básico, 

dos 14 agrupamentos escolares do concelho de Guimarães, este projeto procura unir e colocar 

em diálogo o lugar da Escola com o lugar do Museu, gerando neste intercâmbio novos espaços 

de pensamento e aprendizagem. As ações de trabalho desenvolvidas pelas crianças ao longo 

das várias sessões irão culminar numa exposição-relato que ocupará uma nova e instigante 

presença no CIAJG. 

Objetivos: - Promover novos espaços de aprendizagem. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos. 

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 Casa da Memória em 

articulação com a Câmara 

Municipal de Guimarães / 

Professora Orlanda Araújo 

Alunos 4.º A da 

Escola EB1/JI de 

Ronfe 

Projeto  

Pergunta ao Tempo 

 

Descrição: 

“Pergunta ao Tempo” é um projeto anual de investigação e de criação artística patrimoniais. 

A partir dos núcleos temáticos da Casa da Memória de Guimarães, 10 turmas – 4.º ano do 1.º 

ciclo – de agrupamentos escolares de Guimarães, desenvolvem, ao longo do ano letivo, um 

trabalho de investigação sobre o património local, em estreita relação com as famílias, as 

comunidades e o território. No final do ano são expostos os resultados desse processo, numa 

exposição que invade o espaço museológico da Casa da Memória com peças artísticas criadas 

pelas crianças. 

Objetivos: - Promover novos espaços de aprendizagem. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos. 

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 Escola Promotora de 

Saúde (PES) em articulação 

com a UCC Sol Invictus 

3 turmas de 7.º 

ano 
Projeto  

Mais Contigo 

Descrição: 

O Projeto Mais Contigo tem como grande objetivo a promoção da saúde mental e prevenção de 

comportamentos suicidários em contexto escolar. 

Este modelo de intervenção integra 6 etapas, uma delas é a Formação de Agentes Educativos 

(docentes e não docentes), dirigida a todos os agentes educativos com a duração de três horas 

(presencial) e aborda quatro temas centrais: adolescência, depressão, comportamentos 

suicidários e discussão do papel da escola. 
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A Intervenção Mais Contigo dirigida aos adolescentes é desenvolvida em sala de aula e será 

dinamizada pela Elisabeth Melo (UCC Sol Invictus). 

Objetivos: 

- Promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo e secundário; 

- Prevenir comportamentos suicidários; 

- Combater o estigma em saúde mental; 

- Criar a rede de atendimento de saúde mental. 

Recursos Humanos: Alunos e professores envolvidos; Enfermeira Elizabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronfe, 17 de novembro de 2021 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 

 


