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Notas de abertura: 

Atendendo à situação de emergência que vivemos as atividades propostas pelas diferentes estruturas 

respondem à necessidade de se conter o vírus COVID-19. 

O presente documento poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo de 2021-2022 dependendo da 

evolução epidemiológica deste vírus. 

 

 

 

 

 

 
 

Calendarização Atividade Proponentes Destinatários 

17 de setembro de 2021 

Início de atividades letivas  

Todas as Escolas/JI do 

AEPAS 

Comunidade 

Educativa 
Receção aos Alunos/Reuniões com 

Pais e Encarregados de Educação 

 

Descrição: 

 

 

De forma a prevenir a doença e minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus (COVID-19) e 

prosseguindo uma das medidas do Plano de Ação Para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) em 

vigor no ano letivo de 2021/2022, as reuniões com um número alargado de pessoas serão realizadas à 

distância através da plataforma ZOOM. 

A receção às crianças consistirá no acolhimento e na integração de todas as crianças no contexto do 

Jardim-de-infância. Durante a receção dar-se-á as boas-vindas às crianças, aos pais e encarregados de 

educação. Apresentar-se-á os espaços existentes e sua utilização às crianças e explicar-se-á as regras de 

funcionamento do JI. Ao longo da manhã serão desenvolvidas algumas atividades lúdicas, como por 

exemplo: jogos de integração, teatro de fantoches, canções… 
  

Escolas EB1/JI: REGIME 

9h-12h - Receção aos alunos da Educação Pré-escolar e 1.º ciclo em todas as unidades 
orgânicas que constituem o AEPAS 

PRESENCIAL 

Escola E.B. 2,3 Abel Salazar: REGIME 

9h30m – 11h Receção aos alunos - 5.º ano de escolaridade PRESENCIAL 

9h30m – 11h Receção aos alunos - 6.º ano de escolaridade PRESENCIAL 

14h30m – 16h Receção aos alunos - 7.º ano de escolaridade PRESENCIAL 

14h30m – 16h Receção aos alunos - 8.º ano de escolaridade PRESENCIAL 

14h30m – 16h Receção aos alunos - 9.º ano de escolaridade PRESENCIAL 

 

REUNIÕES COM PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Escola E.B. 2,3 Abel Salazar: REGIME 

12h – reuniões com Pais e Encarregados de Educação (5.º ano) PRESENCIAL 

18h - reuniões com Pais e Encarregados de Educação (6.º ano) ZOOM 

17h – reuniões com Pais e Encarregados de Educação (7.º ano) PRESENCIAL 

18h - reuniões com Pais e Encarregados de Educação (8.º e 9.º anos) ZOOM 
 

As reuniões com Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar e 1.º ciclo serão presenciais, segundo o seguinte 

cronograma:  

1.º Período: 17 de setembro a 17 de dezembro de 2021 
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→ JI de Roupeire Airão S. João: 

DIA/HORA 

13 de setembro – 18h30m 

 

→ Escola EB1 de Roupeire Airão S. João: 

DIA/HORA  ANOS 

16 de setembro – 18h 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

→ Escola EB1/JI de Poças Airão Santa Maria: 

DIA/HORA  ANOS 

13 de setembro – 18h Pré-escolar e 1.º ano  

15 de setembro – 18h 2.º, 3.º e 4.º anos 

 

→ Escola EB1/JI de Casais Brito*: 

 

Nota: *A Escola EB1/JI de Casais Brito continua em obras de requalificação pelo que, enquanto as mesmas decorrem, 

serão ocupados dois espaços: o Centro Paroquial de Brito que acomodará as turmas de Pré-escolar e 1.º ano e a 

extinta Escola EB1 de Ribeira que acomodará as turmas do 2.º ao 4.º anos. 

→ Escola EB1/JI de Ronfe: 

DIA/HORA ANOS 

14 de setembro – 18h  Pré-escolar 

15 de setembro – 18h 1.º ano 

15 de setembro – 18h20m 2.º ano 

16 de setembro – 18h 3.º ano 

16 de setembro – 18h20m 4.º ano 
 

 

DIA HORA Salão Paroquial de Brito Escola EB1 Ribeira 

 
16 de setembro 

18h Grupo A / 1.º A 2.ºA / 3.ºA 

18h 10m Grupo B / 1.º B 2.ºB / 3.ºB 

18h 15m Grupo C / 1.º C 4.ºA / 4.ºB 

Objetivos: 
- Dar a conhecer o espaço físico da(s) escola(s) aos novos alunos; 

- Promover uma imagem positiva e gratificante da escola; 

- Apresentar o corpo docente e não docente aos novos alunos. 

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

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação 

Económica 

Guião de acolhimento 

(em suporte de papel 

para os alunos de 5.º 

ao 9.º anos de 

escolaridade) 

867€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

- Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de cor, 

marcadores;  

- Jogos diversos;  

- Materiais de 

psicomotricidade para 

jogos diversos 

--------------------- ---------------------------- -------------------------------- 
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(JI Roupeire) 

Panfleto (10,70 €); 

cartaz de Boas Vindas 

(2 €); cartolinas (5 €); 

balões (12,82 €); lápis 

(20 €) – EB1/JI de 

Poças Santa Maria 

45,52€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Desdobrável 

Lápis de cor 

Papel A4 

 

2,10€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
As Escolas do 1.º Ciclo procederam à entrega dos guiões de 

acolhimento em papel e/ou através de e-mail. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico pelos diferentes proponentes. 
 

No decurso do mês de 

setembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos Página Web do Clube 

Descrição: Criação de uma página Web exclusivamente para ser dinamizada com as atividades a levar a 
cabo pelo Clube de Línguas. 

 

Objetivos: 

- Dar a conhecer/divulgar as atividades do Clube; 
- Desenvolver a competência linguística; 
- Desenvolver a criatividade utilizando as novas tecnologias e ferramentas tecnológicas aplicadas 

às línguas. 

Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de outubro de 2021 
Evento Curricular Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar Dia Mundial da Música 

Descrição: Os alunos farão pins com símbolos musicais, que usarão na lapela no dia 1 de outubro, com o 

intuito de divulgar a existência do Dia Mundial da Música. 

Objetivos: - Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para a importância da música no nosso dia a 

dia e a sua utilização e importância nas outras artes. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais recicláveis  ---------------- --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de outubro de 2021 Evento Curricular JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
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Dia Mundial da Música 

Descrição: 

- Exploração de instrumentos musicais, interagindo com eles, analisando os diferentes sons que 

produzem; 

- Construção de instrumento musical com material reciclável; 

- Audição de diferentes estilos musicais (música clássica, rock, rap, folclore, etc.) 

Objetivos: 
- Conhecer, identificar e nomear diferentes instrumentos musicais; 

- Desenvolver a sensibilidade estética; 

- Sensibilizar para a cultura musical. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Instrumentos 

musicais 

 

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

Computador 

Leitor de CD 

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

Observações Será utilizado o material do JI; Biblioteca Escolar 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de outubro de 2021 
Evento Curricular Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia Mundial da Música 

Descrição: 

Exploração de instrumentos musicais e audição de diferentes estilos musicais (folclore, rock, rep 

clássica).  

Criação de ritmos a partir com base numa sinfonia de Vivaldi. 

Desenhar ao som de música. 

Objetivos: 
- Conhecer, identificar e nomear diferentes instrumentos musicais; 

- Desenvolver a sensibilidade estética; 

- Sensibilizar para a cultura musical. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais e alunos. 

 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Instrumentos 

musicais. 

Material de 

audiovisual, 

informático, 

CDs, material de 

pintura. 

Papel cavalinho 

(5 euros); 

fotocópias (11,10 

euros); cartolinas 

(1 euro); tintas 

(2,35 euros); 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

4 de outubro de 2021 

(5 de outubro de 1910) 

Efeméride 
Subcoordenação de 

HST/HGP/CH/BE-CRE 
Alunos Aepas  Implantação da República  

(5 de outubro de 1910) 
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Descrição: 

A atividade consiste na identificação do acontecimento ocorrido no dia 5 de outubro de 1910 e da 

sua importância para a vida política do país, para além disso, será feita a identificação das 

personalidades históricas que participaram no evento. 

Na escola sede, - em contexto de sala de aula, realizar-se-ão atividades diversas que visarão a 

informação/motivação para os alunos de 6.º e 9.º anos, dado este momento da História se integrar 

nos respetivos programas das disciplinas.  

- Realização de uma exposição alusiva à implantação da 1.ª República na Biblioteca Escolar. A 

exposição estará patente entre os dias 4 e 8 de outubro.  

Objetivos: 

- Identificar o acontecimento ocorrido no dia e a sua importância para a vida política do país; 

- Identificar os motivos que levaram à Revolução de 5 de outubro de 1910; 

- Destacar os principais episódios do 5 de outubro de 1910; 

- Identificar as personalidades históricas que participaram no evento;  

- Sensibilizar os alunos para a queda da Monarquia e para implantação de um novo regime 

político;  

- Distinguir a Monarquia da República; 

- Divulgação do facto histórico e valores associados; 

- Identificar os símbolos da bandeira nacional; 

- Pesquisa e registo do tratamento de diferentes tipos de informação; 

- Desenvolver a capacidade de interpretação vocal e instrumental; 

- Valorizar a Música; 

- Estabelecer relações entre o passado e o presente; 

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Alunos, professores de HGP e de HST, Equipa da BE/CRE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartazes A3 2,0 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Computadores 0.00 € ----------------------------- -------------------------------- 

Projetor multimédia 0.00 € ----------------------------- -------------------------------- 

Material Informático 0.00 € ---------------------------- -------------------------------- 

Observações 

Esta atividade não apresenta grandes custos associados já que utilizará 

os materiais já concebidos e existentes e disponíveis na escola 

nomeadamente Cartazes, equipamento informático/multimédia e 

audiovisual entre outros. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Entre 9 a 24 de outubro de 

2021 

Evento Curricular 

Subcoordenação de TIC 
Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 
CodeWeek  

Semana Europeia da Programação 

Descrição: 

Pretende-se apresentar aos alunos a vertente da programação/codificação e literacia digital de 

forma divertida e atrativa.  

A atividade será realizada durante as aulas de TIC durante um tempo letivo, em contexto de sala 

de aula. 

Objetivos: - Promover a programação básica; 
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- Desenvolver competências de raciocínio lógico-dedutivas de uma forma criativa e divertida; 

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

programação. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC; alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 11 de outubro a 11 de 

novembro de 2021 

Participação dos alunos na vida e 

organização do agrupamento CAAIA/Coordenadores de 

Diretores de Turma/Direção 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos Constituição da Associação de 

Estudantes 

Descrição: 

No sentido de promover nos alunos a sua participação na organização deste Agrupamento de 
Escolas bem como o sentido de responsabilidade no exercício de cargos, a Comissão de 
Acompanhamento da Avaliação Interna do Agrupamento em articulação com a Direção e com os 
Coordenadores de Diretores de Turma desenvolve o processo de constituição da Associação de 
Estudantes, segundo o seguinte cronograma: 
- 11 a 22 de outubro: Informação aos alunos por parte dos Diretores de turma (calendário para a 
eleição, regulamento eleitoral, estatutos, eleição da Comissão Eleitoral e da Mesa de Voto) 
- até 2 de novembro (3.ª feira): data limite de entrega de listas; 
- 4, 5, 8 e 9 de novembro: Divulgação de listas candidatas; 
- 9 de novembro (3.ª feira, às 15h10): debate entre as listas candidatas; 
- 11 de novembro (5.ª feira): ato eleitoral (das 10:00 às 16:00). 
Notas: 
Atendendo à atual situação de pandemia COVID-19, a divulgação das listas candidatas será 
efetuada através da afixação das listas candidatas, de informação transmitida pelos diretores de 
turma em DT/AT e na página eletrónica da escola. Não serão permitidas ações de campanha 
eleitoral, tais como distribuição de panfletos, atividades que impliquem aglomerados de alunos ou 
interação entre alunos de diferentes turmas. 
O debate será realizado na Biblioteca Escolar e transmitido em direto. Os alunos em sala de 
aula poderão assistir ao debate. 
 
A Mesa de Assembleia de Voto funcionará na sala do aluno. Os alunos poderão exercer o seu 

direito de voto durante o período de aulas, de acordo com a distribuição a divulgar oportunamente. 

Objetivos: - Promover nos alunos o sentido de responsabilidade no exercício de cargos. 

Recursos Humanos: Direção; Comissão de Acompanhamento e Avaliação Interna do Agrupamento (CAAIA); 

Coordenadores de Diretores de Turma; Alunos; Equipa da BE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cópias (listas a 

concurso cadernos 

eleitorais, boletim de 

voto) 

34,75 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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11 a 15 de outubro de 2021 
Evento Curricular 

Escola EB1/JI de Casais Brito 
Comunidade 

Escolar Semana da alimentação 

Descrição: 

A semana da alimentação será comemorada com a realização de atividades diversas e alargadas 

aos vários domínios curriculares. Incluirá a leitura, a exploração e produção de textos temáticos, 

bem como a realização de debates apoiados em suportes audiovisuais (cartazes, fotografias, 

PowerPoint). 

Objetivos: 

- Promover o papel da família na seleção e escolha de alimentos. 

- Conhecer sintomas de doenças relacionadas com desvios alimentares. 

- Valorizar determinados alimentos e regular o seu consumo.  

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação saudável através do consumo de produtos 

hortofrutícolas. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas e 

fotocópias. 

0,00€ ODCR 121 

 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 

Alimentos variados 0,00€ Pais e Encarregados 

de Educação 

 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

14 e 15 de outubro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Projetos Erasmus +  

“Diversity, Unity and 

Equality”/ “Diversity and 

Culture make the Union” / 

“Women as Change Agents” 

Alunos 1º, 2º e 3.º 

Ciclos 

Erasmus Days 

Descrição: 

Durante estes 2 dias: 
- os alunos do 3º ciclo, nas aulas de Cidadania e Civismo, visualizarão um filme que versa a 
temática da Igualdade de Género “O Sonho de Vanda”. O filme será posteriormente explorado 
através da aplicação de um guião de visualização. 
- os alunos do 2º e 3º ciclos, nas aulas de Inglês, irão escutar e visualizar lendas tradicionais dos 
países parceiros envolvidos no projeto “Diversity and Culture make the Union”. 
- os alunos do 1º ciclo farão um jogo tradicional (jogo do saco) tendo de responder a questões 
relativas a conhecimentos sobre a cultura dos países participantes no projetos em 
desenvolvimento e destinado a este ciclo de ensino. 
- no átrio da escola decorrerá uma exposição de trabalhos no âmbito do Projeto “Women as 
Change Agents” 

Objetivos: - Comemoração dos “Erasmus Days” 

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 
 

15 de outubro de 2021 Evento Curricular Escola EB1/JI de Ronfe 
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“Dia Mundial da Alimentação” Comunidade 

Escolar 

Descrição: 

Leitura de histórias e visualização de filmes alusivos ao tema; 
Pintura da roda de alimentos; 
Lanche saudável, trazido de casa; 
Elaboração de ementas saudáveis; 
Marcadores de livros. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a prática de uma alimentação saudável para as vantagens de uma 
alimentação racional, bem como a identificação de hábitos alimentares corretos e alertá-los para 
os perigos da obesidade; 
- Informar as crianças e seus familiares sobre o que devemos comer; 
- Promover o papel da família na seleção e escolha de alimentos e compreender a importância 
de uma alimentação equilibrada;  
- Conhecer sintomas de doenças relacionadas com desvios alimentares; 
-Desenvolver espírito crítico e atitudes conscientes de uma alimentação equilibrada. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 
Materiais recicláveis 
Livros de histórias 

Quadros interativos  

 

20,00 € ODCR 121 

Junta de Freguesia 

de Ronfe 

 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 

Observações Todo o material de desgaste utilizado (folhas e cartolinas) são do aluno. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de outubro de 2021 
Evento Curricular Escola EB1 de Roupeire 

Airão S. João 

Comunidade 

Escolar “Dia Mundial da Alimentação” 

Descrição: 

Trabalhos de expressão plástica.  
Adaptação da música “Eu gosto é do verão” com letra sobre o tema.  
Levantamento de receitas saudáveis.  
Visualização de power points.  

Objetivos: 

- Fomentar o gosto pela alimentação saudável; 
- Fomentar o gosto pela música; 
- Promover a alimentação equilibrada e a arte musical;  
- Divulgar a diversidade alimentar.  

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 
Materiais recicláveis 

10,00 € ODCR 121 

 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 

Observações Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 
atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de outubro de 2021 
Evento Curricular Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia Mundial da Alimentação 
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Descrição: 

A atividade consistirá num diálogo com os alunos sobre as principais regras e cuidados a ter para 

se praticar uma alimentação equilibrada promotora da saúde. Posteriormente, proceder-se-á à 

visualização de um filme/documentário sobre o tema. Elaboração de ementas saudáveis para 

partilhar com a comunidade. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos/crianças para a importância de uma alimentação correta, equilibrada e 

saudável; 

- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 

- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 

- Identificar atos alimentares corretos e incorretos; 

- Alertar para a leitura e observação dos rótulos dos alimentos: sua constituição e data de 

validade. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais e alunos. 

Recursos Materiais: 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais de 

desgaste, 

computadores, 

material multimédia, 

produtos hortícolas, 

… 

Fotocópias (12,60 

euros); papel 

autocolante (1,50 

euro); cartolinas 

coloridas A4 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

16 de outubro de 2021 

Evento Curricular Subcoordenação de Ciências 

Naturais em articulação com 

a Equipa de Saúde Escolar e 

Biblioteca Escolar. 

Alunos de 2.º e 3.º 

ciclos 

“Dia Mundial da Alimentação” 

Descrição: 

No dia 16 de outubro comemora-se o “Dia Mundial da Alimentação”. As atividades propostas para 
este dia são as seguintes: nas aulas de Ciências serão abordadas as principais regras e cuidados 
a ter para se praticar uma alimentação equilibrada que promova a saúde. A Equipa de Saúde 
Escolar irá dinamizar a comemoração deste dia e a subcoordenação de CNA colaborará, na 
medida do possível. 

Objetivos: 

- Consciencializar os alunos para a importância de uma prática alimentar correta; 
- Inferir acerca da necessidade de alteração dos hábitos alimentares; 
- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 
- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis. 

Recursos Humanos: Professores Ciências Naturais, alunos, Equipa da BE e Nutricionista. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados dado serem desenvolvidas em sala de 
aula. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

16 de outubro de 2021 
Evento Curricular 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Dia Mundial da Alimentação 

Descrição: - Visualização de uma história sobre o tema; 
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- Construção da “Roda dos Alimentos”; 

- Canções e jogos sobre alimentação saudável e regras de higiene; 

- Jogos dos sentidos; 

- Confeção de espetadas de fruta. 

Objetivos: 

- Identificar alimentos saudáveis e menos saudáveis; 

- Conhecer e identificar a “Roda dos Alimentos”; 

- Promover bons hábitos alimentares e práticas promotoras de saúde e de higiene; 

- Sensibilizar as crianças para a necessidade de terem uma alimentação cuidada, equilibrada e 

racional. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas 

Fruta 

Espetadas  

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de outubro de 2021 

 

Efeméride 
Subcoordenação de EMRC Alunos 

Levanta-te e Atua 

Descrição: 

 Na semana anterior (a 17/10) a comunidade escolar é convidada a partilhar um quilo de arroz 

que irá ser entregue ao grupo de trabalho que habitualmente faz recolha de alimentos na escola. 

 

Gesto simbólico do “Levanta-te”:  

Assim, na hora a determinar, as turmas levantar-se-ão, num minuto de silêncio, em protesto pela 

erradicação da fome no mundo.  

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a “Erradicação da Pobreza” – Um dos 

objetivos da Campanha do Milénio promovida pelas Nações Unidas; 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a situação atual sobre a fome no mundo; 

- Motivar as pessoas para atuarem no sentido de minimizar as situações de pobreza ao nosso 

redor. 

Recursos Humanos: Professores e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações A atividade decorrerá em contexto de sala de aula 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 de outubro de 2021 

 

Ação de Sensibilização Departamento Educação 

Especial 

Associação Salvador 

Turmas inscritas Dia das Acessibilidades 



 

 

 

Plano Anual de Atividades AEPAS 2021/2022 
12 | P á g i n a  

Descrição: 

 Para caminharmos para um Portugal mais inclusivo e acessível a todos, é necessário que toda 
a sociedade esteja envolvida e consciente e por isso queremos parar Portugal para sensibilizar e 
mostrar a problemática. 
A Associação Salvador, acreditando no enorme potencial dos jovens enquanto agentes de 
mudança convida a assistir a uma palestra de sensibilização ONLINE dada pelo Salvador Mendes 
de Almeida, presidente e fundador da Associação Salvador.  
Esta palestra terá início às 9h30 e terá a duração máxima de 45 minutos. Esta palestra será 

transmitida via Facebook e plataforma Zoom. Caso não haja disponibilidade horária para assistir, 

não há qualquer problema, a palestra ficará guardada e enviada no final para todas as turmas 

inscritas no Dia das Acessibilidades. Por isso será possível visionar esta palestra noutra altura do 

dia, ou da semana. O importante é trabalharmos este tema em sala de aula. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os mais jovens para a inclusão e igualdade de oportunidades; 

- Prevenir o bullying e a discriminação das pessoas com deficiência; 

- Consciencializar a envolvente escolar para um dos principais fatores de exclusão social das 

pessoas com deficiência motora; 

- Tornar os alunos agentes de mudança para melhorar as acessibilidades da zona. 

Recursos Humanos: Diretores de Turma; Professores titulares de turma; Docentes de educação especial; alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações As atividades, que serão dinamizadas pelos professores, contarão com 

materiais enviados pela Associação Salvador 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 de outubro de 2021 
Palestra Projeto Ciência na Escola / 

Clube de Ciência Viva  
9.º ano 

F1 in Scholls + Isto é uma ideia 

Descrição: 

O projeto “Pense Indústria i4.0” tem como objetivo a atração de jovens para a indústria, 

demonstrando oportunidades de desenvolvimento profissional e dando-lhes acesso a 

experiências únicas e inovadoras. Enfoca 4 grandes atividades:  

• Sessões de Sensibilização com Demonstração de Tecnologias Industriais i4.0 (palestras 

nas Escolas): Promoção de palestras, ações de demonstração e de experimentação sobre a 

indústria 4.0, recorrendo a equipamentos alusivos à digitalização e outras tecnologias da indústria 

4.0. 

• Laboratórios de Tecnologias i4.0 e Visitas de Imersão a Empresas e Centros 
Demonstradores i4.0: Promoção de sessões de demonstração, no CITEVE, em laboratórios 
e/ou contextos produtivos ou de prototipagem para incrementar nos jovens um espírito crítico e 
criativo. Serão abordados temas como a Robótica, Modelação 3D, Prototipagem, Nanotecnologia, 
Digitalização, Sustentabilidade, Economia Circular, entre outros. Por fim, esta atividade 
compreende visitas de imersão a empresas, ecossistemas empreendedores, feiras ou exposições 
setoriais, centros de inovação e instituições de ensino superior ou eventuais TED talks, onde é 
possível demonstrar conceitos e tecnologias da i4.0, integrados em processos de investigação, 
desenvolvimento e inovação e/ou em processos industriais. Cada turma tem 3 sessões no Centro 
Tecnológico/ empresas/centros demonstradores. 
 • Concurso F1 in Schools: Concurso internacional multidisciplinar, onde equipas de jovens 
competem entre si, na construção de um carro de Fórmula 1 em miniatura, de acordo com 
regulamentos específicos, tendo em conta fatores de sucesso de uma empresa de base 
tecnológica (tecnologias, manufatura aditiva, comunicação, gestão, marketing e 
empreendedorismo).  
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• Concurso Nacional IoT Isto é uma ideia Concurso nacional para apresentação de 
ideias/soluções inteligentes e exequíveis baseadas em IoT (internet das coisas), onde 
os jovens são desafiados a conceber uma nova solução com conexão via internet, que 
torne o dia a dia mais smart e simples e que preferencialmente também contribua para 
a sustentabilidade. 

Objetivos: 
- Fomentar o interesse dos alunos pela ciência e tecnologia; 

- Desenvolver o espírito critico e criativo. 

A palestra destina-se a dar a conhecer aos potenciais candidatos. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, Tutor do CITEVE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Não há custos, uma vez que será uma atividade realizada de modo 

síncrono. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 25 a 29 de outubro  

(31 de outubro) 

Evento Curricular 
Subestrutura de Inglês 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos Halloween 

Descrição: 

Os alunos serão desafiados para a realização desta atividade através da elaboração de trabalhos 

alusivos ao Halloween, para serem expostos no átrio da escola e colocados num Padlet. Cada 

ano de escolaridade terá um tema para desenvolver, mas sempre dentro da temática do 

Halloween. No 5º e no 6º ano serão desenvolvidos trabalhos dentro do tema Bruxas e Feiticeiros 

e respetivos acessórios. No 7º ano, Abóboras (Jack O’Lantern). No 8º e 9ºano trabalhos 

elaborados com base na pesquisa de tradições, filmes, etc. Os trabalhos serão posteriormente 

colocados em exposição no átrio da escola e /ou com fotos a serem publicadas online num padlet 

criado para o efeito. Esta atividade decorrerá na semana de 25 a 29 de outubro. Os trabalhos 

apresentados devem obedecer ao tema do Halloween.  

Objetivos: 

- Divulgar, respeitar e conservar tradições;   

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais de outros países (Grã-Bretanha e USA);  
- Desenvolver a criatividade;  
- Promover o relacionamento entre alunos, espaço escola e toda a comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Subestrutura de Inglês e Clube de Línguas – Inglês. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 a 29 de outubro de 2021 
Evento Curricular Escolas EB1 do AEPAS 

Professores de Inglês 

Comunidade 

Escolar Halloween 

Descrição: 

Realização de trabalho de pesquisa sobre a data festiva. 

Em contexto de sala de aula, elaboração de trabalhos decorativos alusivos ao tema e decoração 

da sala de aula. 

Elaboração de “vassouras assustadoras” com material reciclável pelos alunos, pais e 

encarregados de Educação. 

Corridas de alunos nas suas “vassouras assustadoras”. 

Concurso de trabalhos. 
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Atribuição de diplomas por turma aos três melhores trabalhos. 

Objetivos: 

- Divulgar culturas-alvo (países de língua inglesa); 

 - Comemorar datas festivas; 

 - Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 

 - Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 

 - Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural. 

- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles. 

- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos. 

- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural. 

- Envolver os alunos, encarregados de educação e pais em atividades interdisciplinares e 

trabalhos de projeto. 

- Promover o relacionamento entre alunos, pais, espaço escola e comunidade educativa. 

-  Expor as fotos dos trabalhos dos alunos num padlet criado para o efeito. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais diversos 

para a elaboração 

de motivos 

decorativos, tais 

como: cartolina, 

tesoura, lápis de cor 

e cola. 

20 cartolinas x 

0,54€ = 10,80€ 

ODCR 121  

02.01.08.A0 

 

(Material de Escritório) 

Material reciclável 
Diplomas 

30,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações A atividade será desenvolvida em todas as Escolas EB1 do AEPAS 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 de outubro de 2021 
Evento Curricular Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Halloween 

Descrição: 

Realização de trabalhos de pesquisa sobre a data festiva. 

Em contexto de sala de aula, elaboração de trabalhos decorativos alusivos ao tema e decoração 

da sala de aula / escola. 

Diálogo sobre tradições de outros países. 

Ouvir canções/poemas alusivos ao tema. 

 

- Divulgar culturas-alvo (países de língua inglesa); 

- Comemorar datas festivas; 

- Envolver os alunos/crianças em atividades lúdicas do gosto deles; 

- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos/crianças; 

- Sensibilizar os alunos/crianças para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural; 

- Expor os trabalhos dos alunos/crianças 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

  Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Materiais diversos 

para a elaboração 

de motivos 

decorativos, tais 

como: cartolina, 

tesoura, lápis de 

cor, cola e ficha 

informativa. 

Fotocópias (15,30 

euros); cartolinas 

(7 euros); cola 

branca (10 euros); 

cola stick (4,40 

euros); agrafes 

(1,75 euros); cola 

quente (2,50 

euros); tintas 

(2,35 euros); … 

ODCR 121 

 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de outubro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar: “Contos de Fadas e 

Contos do Mundo Inteiro” 

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 outubro, subordinado ao tema ““Contos de Fadas e Contos do Mundo Inteiro”, decorrerão, 

na Biblioteca Escolar, atividades de promoção da leitura/escrita tendo por base textos de autor:  

• A Ovelha Curiosa, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada - pré-escolar e 1.ª ano;  

• O H perdeu uma Perna, de Ana Vicente e Madalena Matoso - 2.º ano;  

• Os Primos da Bruxa Cartucha, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada - 3.º ano;  

• Seis Histórias às Avessas, de Luísa Ducla Soares - 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  

 

12 de outubro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Casais, Brito 

 

12 a 26 de outubro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Ronfe 

 

19 de outubro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadoras 

➢ Professores titilares de 

turma 

 

EB1/JI Roupeire Airão S. 

João 

 

26 de outubro 

 

➢ Pré-escolar 

➢ 1.º ciclo 

➢ Educadora 

➢ Professores titilares de 

turma 
 

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

- Promover o conhecimento e a compreensão de temáticas diversas;  



 

 

 

Plano Anual de Atividades AEPAS 2021/2022 
16 | P á g i n a  

- 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: Equipa BE; alunos e docentes 

 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de outubro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar Alunos do 5.º ano 

Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar: “Contos de Fadas e 

Contos do Mundo Inteiro” 

Vamos à Biblioteca – formação de 

utilizadores 

Descrição: 

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

mês de outubro, subordinado ao tema ““Contos de Fadas e Contos do Mundo Inteiro”, decorrerão, 

na Biblioteca Escolar, atividades de formação de utilizadores e de promoção da leitura/escrita. 

Com esta iniciativa, pretende-se dar a conhecer aos novos alunos a Biblioteca e alguns 

procedimentos. Para tal, em pequenos grupos de alunos/turma, acompanhados pelos 

professores, proceder-se-á a uma pequena visita guiada ao espaço da Biblioteca Escolar onde, 

através do diálogo, de um powerpoint e da entrega de uma brochura, se mostrarão as diferentes 

secções, as suas funções, os projetos e se sensibilizarão os utilizadores para o uso do espaço e 

do equipamento/recursos existentes. Aos professores, fomentar o trabalho colaborativo. 

Promover o ato de ler é outro dos propósitos desta visita. Para tal os alunos poderão visionar o 

vídeo “A Menina que detestava livros” de Leanne Franson e Manjusha Pawagi. 

Organização das Sessões: 
Dia /Hora Ano/Turma Professores Acompanhantes 

6 de outubro 

09h.05m 

(quarta-feira) 

 

5.º B 

5.º C 

➢ Ana Couto 

➢ Amélia Cunha 

6 de outubro 

10h.10m 

(quarta-feira) 

 

5.º A 

5.º D 

➢ Celma Carvalho 

➢ Ana Couto 

6 de outubro 

11h.45m 

(quarta-feira) 

 

5.º E 

5.º F 

➢ Helena Silva 

➢ Nuno Novais 

 

 

- Dar a conhecer aos recém-chegados a Biblioteca Escolar, funcionalidade e objetivos;  

- Promover a correta utilização da Biblioteca;  

- Proporcionar trabalho partilhado entre a equipa da Biblioteca Escolar e os diversos utilizadores 

(alunos, professores, assistentes operacionais…);  

- Promover o ato de ler;  

- Saber Estar e Saber Ser. 

Recursos Humanos: Equipa BE; alunos e professores de Protuguês 
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 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de outubro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento 

Biblioteca Escolar 
Comunidade 

Escolar 

Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar: “Contos de Fadas e 

Contos do Mundo Inteiro” 

Leituras em Podcast 

Descrição: 

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE), uma celebração anual das bibliotecas 

em todo o mundo. Este ano o tema é CONTOS DE FADAS E CONTOS DO MUNDO INTEIRO e 

a expressão "Era uma vez..." transporta-nos para o mundo mágico dos livros, através do qual 

partilhamos a vida de fadas, duendes e muito mais. Existem histórias que foram transmitidas há 

muito tempo, de geração em geração, e que nos ensinam sobre os valores humanos e a cultura. 

Neste sentido, desafiamos a comunidade Educativa a ler contos, histórias tradicionais do mundo 

inteiro. A leitura pode assumir diferentes formas (leitura em voz alta, dramatização...). 

Na última semana, a equipa da biblioteca convida-vos a ouvirem uma história representativa de 

cada continente. A história será gravada em podcast e publicada na página da Biblioteca. 

 

- 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: Equipa BE; alunos e docentes 

 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

3 de novembro de 2021 

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 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 
 

4 de novembro de 2021 Efeméride Escola EB1/JI de Ronfe 
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Dia de aulas ao Ar Livre Comunidade 

Escolar 

Descrição: 

O dia de aulas ao ar livre é comemorado a nível internacional e é liderado pelo Movimento Bloom. 
A nossa escola, mais uma vez, aderiu a esta iniciativa. Serão realizadas atividades no âmbito das 
diferentes disciplinas mas, ao ar livre: Leitura de historias; sementeiras; peddy paper matemático, 
aulas de educação física, observações e experiencias no espaço envolvente,… 

Objetivos: 

- Demonstrar aos alunos e às famílias que também se pode realizar aprendizagens fora da sala 

de aula; 

- Mostrar que brincar ao ar livre também é importante; 

- Estimular a liberdade e brincadeira fora de quatro paredes. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

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 9 de novembro de 2021 

Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus +  

“Diversity, Unity and 

Equality” 

Alunos 1º e 2º 

Ciclos 
Mobilidade à Turquia 

Descrição: 
O nosso Agrupamento será representado por 2 professores na mobilidade prevista para a Turquia  
Os alunos envolvidos neste projeto farão a mobilidade virtualmente participando e todas as 
atividades via online. 

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 
 

11 de novembro de 2021 
Evento Curricular Clube de Ciência Viva 

Subcoordenação de CFQ 

Alunos 

7.º ano “Planetário na Escola” 

Descrição: 

Esta atividade decorrerá em novembro, na sala do aluno, onde será montado um planetário móvel 

em que todas as turmas do 7º ano irão participar numa sessão de cerca de 45 minutos. Nesta 

sessão os alunos terão oportunidade de assistirem a uma simulação do céu noturno, com 

observação e explicação de diferentes astros.   

Turmas n.º alunos Hora Disciplina Docente acompanhante 

A 20 9h05min CDD José Paulo Sousa Neves 

B 20 10h05min CDD José Paulo Sousa Neves 

C 20 11h45min CDD José Paulo Sousa Neves 

D 19 12h30min CFQ Paulo Oliveira 

E 20 10h50min CFQ Paulo Oliveira 
 

Objetivos: 
- Fomentar o interesse dos alunos pela Astronomia: 

- Proporcionar o contacto dos alunos do 7º ano de escolaridade com um planetário e assim 

poderem assistir e participar numa simulação do céu noturno, observando o movimento aparente 
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dos astros e melhor compreenderem esses movimentos, para além de constituir mais uma 

oportunidade para consolidarem os conhecimentos adquiridos na disciplina de Ciências Físico-

Químicas. 

Recursos Humanos: Professores de CFQ / Técnico do Centro de Ciência Viva de Braga. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

 270,00 euros POCH ----------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de novembro de 2021 

Efeméride 

Escola EB1/JI de Casais Brito 
Comunidade 

Escolar 
Dia de S. Martinho 

Magusto Escolar 

Descrição: 

A atividade terá início nas diversas salas de aula para exploração da “Lenda de S. Martinho”, 

numa perspetiva de compreensão, interpretação e enquadramento do texto. Seguir-se-ão 

atividades de cariz mais lúdico e artístico com a dramatização da lenda e/ou exploração visual 

(desenhos e pinturas, banda desenhada, pintura de gravuras ao S. Martinho – principais 

momentos). Estas atividades no contexto das salas de aula. Da parte da tarde, distribuir-se-ão 

castanhas em cartuchos produzidos pelos alunos.  

Objetivos: 

- Manter e promover as tradições; 

- Fomentar as relações interpessoais; 

- Valorizar os usos e costumes; 

- Ouvir e contar a Lenda de S. Martinho; 

- Produzir trabalhos de expressão plástica alusivos ao tema. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, auxiliares e autarquia 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

fotocópias, 

cartolinas. 

10,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Castanhas, caruma 

e sumos. 

0€ Junta de Freguesia 

de Brito 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de novembro de 2021 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar  Dia de S. Martinho 

Descrição: 

Articulação com o projeto Musikar para cantar canções típicas da época. 

Leitura/ visualização de filme da Lenda de S. Martinho;  

Decoração das salas com motivos alusivos ao dia: trabalhos de expressão plástica. 

Magusto: As castanhas assadas serão distribuídas pelos alunos, no recinto exterior, no período 

da tarde. * 
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*Se a situação o permitir, faremos a tradicional fogueira de S. Martinho 

Objetivos: - Manter e promover as tradições e valorizar os usos e costumes; 

 - Dar a conhecer a Lenda de S. Martinho. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

174 folhas com 

desenhos para 

colorir  

5,22€ Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

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

Observações 
Ao longo da semana os alunos trarão uma pequena porção de castanhas 
que será colocada em caixote à entrada da escola. Será solicitada a 
colaboração da Associação de Pais assarem as castanhas. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de novembro de 2021 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Magusto Escolar 

Descrição: 

- Apresentação de audiovisuais alusivos ao tema: história “Maria Castanha” e “Lenda de S. 

Martinho”; 

- Realização de trabalhos de decoração do JI e confeção de cartuchos; 

- Dramatização da “Lenda de S. Martinho” 

Objetivos: 

- Manter e promover as tradições; 

- Fomentar as relações interpessoais;  

- Valorizar os usos e costumes desta tradição; 

- Dar a conhecer a lenda de São Martinho e a história da Maria Castanha. 

- Estimular o desenvolvimento da linguagem oral. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas  

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

Castanhas e sumos ---------------- Junta de Freguesia ------------------------- 

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de novembro de 2021 
Efeméride Escola EB1 de Roupeire 

Airão S. João 

Comunidade 

Escolar Magusto 

Descrição: 
O magusto escolar realizar-se-á nas instalações da EB1 de Roupeire, salvaguardando as 
condições climatéricas. 
Apresentação de um audiovisual alusivo ao tema (lenda e música, com memorização desta).  
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Realizar-se-ão trabalhos de decoração na EB1 de Roupeire e confeção de cartuchos para 
depósito das castanhas. 
Construção de quadras e provérbios sobre a temática.  

Objetivos: 

- Manter e promover as tradições;  
- Fomentar as relações interpessoais;  
- Valorizar os usos e costumes desta tradição;  
- Dar a conhecer a lenda de São Martinho;  
- Sensibilizar para os valores da solidariedade e partilha.  

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de recorte e 
pintura  
Fotocópias  
Material reciclável  
Castanhas  
Bebidas  
Copo  

10,00 € ODCR 121 

 

Junta de Freguesia 

(União de Freguesias 

Vermil e Airão) 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 

Observações Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 
atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

11 de novembro de 2021 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia de S. Martinho: Magusto 
Escolar 

Descrição: 

A atividade inicia-se com a confeção de um “cartuxo” para colocar as castanhas.  

São trabalhadas as características deste fruto e sua importância na alimentação.  

Exploração da Lenda de S. Martinho e sua dramatização. 

Canções alusivas ao tema. 

Comemoração do Magusto em contexto de sala de aula/atividade. 

 

- Manter e promover as tradições; 

- Fomentar as relações interpessoais; 

- Valorizar os usos e costumes; 

- Dar a conhecer a Lenda de S. Martinho. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste. 

Canções, 

castanhas, sumo, 

bolas, cordas, etc. 

Castanhas (100 

euros); cartolinas 

(8,50 euros); 

sumos (30 euros); 

fotocópias (26 

euros); cola (17 

euros) 

ODCR 121 

 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de novembro de 2021 

 

Ação de Sensibilização Departamento Educação 

Especial 

 

Turmas a 

selecionar na EB1 

de Ronfe 

Dia Nacional da Língua Gestual 

Portuguesa 

Descrição: A atividade consiste em ensinar às crianças o alfabeto e os números até 10 em LGP (datilologia).  
De seguida cada criança tentará fazer o seu próprio nome utilizando a dactilologia.    

Objetivos: - Sensibilizar para a diferença;  

- Dar a conhecer a Língua Gestual Portuguesa 

Recursos Humanos: Educadoras/ professoras das turmas, alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 e 16 de novembro de 2021 

(a confirmar) 

Evento curricular 
Subcoordenação de 

História/BE/CRE 
Alunos do 9.º ano Comemoração do Centenário da 

Primeira Grande Guerra 

Descrição: 
No âmbito das comemorações do centenário da 1.ª Grande Guerra, realizar-se-á uma sessão de 

esclarecimento levada a cabo pelo palestrante Gil Manuel Morgado dos Santos, docente da 

Escola Secundária Caldas das Taipas, destinada aos alunos do 9.º ano de escolaridade. 

Objetivos: 

- Divulgar a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial; 

- Conhecer o seu significado e consequências; 

- Divulgar este acontecimento à comunidade educativa; 

- Mobilizar os alunos para o conhecimento/valorização da história local e nacional; 

- Contribuir para a educação patrimonial (local /regional); 

- Contactar com diferentes fontes de vivências e de enriquecimento cultural; 

- Dinamizar o estudo e ensino da História na Escola; 

- Desenvolver capacidades de comunicação oral e escrita. 

Recursos Humanos: Alunos, Palestrante e professores acompanhantes dos alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados já que utilizar recursos já concebidos e 

existentes na escola, bem como equipamento Audiovisual, equipamento 

informático/multimédia. A atividade dependerá da disponibilidade do 

Professor Gil Santos. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

19 de novembro de 2021 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Casais Brito 
Comunidade 

Escolar Dia Solidário 

Descrição: 

Neste dia, os alunos da escola participarão em atividades educativas e lúdicas. 

Este é um dia em que as crianças lembram a importância da solidariedade. 

Neste sentido será feita uma recolha de bens essenciais a serem entregues a uma instituição de 

solidariedade a definir. 
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Objetivos: - Sensibilizar as crianças e as famílias para o valor da solidariedade. 

- Dar a conhecer alguns direitos da criança. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, auxiliares, pais e encarregados de educação e autarquia 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros, CD e 

fotocópias 

 

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Bens diversos a 

serem doados 

0€ Junta de Freguesia 

de Brito 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

20 de novembro de 2021 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia Internacional dos Direitos 
Infantis 

Descrição: 
Esta atividade irá ser realizada em articulação com toda a comunidade escolar. Diálogos sobre a 

solidariedade e espírito de partilha. Elaboração de trabalhos de Expressão Plástica. 

Exploração dos direitos das crianças. 

Objetivos: 

- Identificar no seu contexto social, formas de injustiça e discriminação e tentar minorá-las. 

- Incentivar o espírito solidário e de partilha. 

- Manifestar comportamentos de preocupação e ajuda aos outros. 

- Utilizar de forma autónoma e criativa diferentes materiais e meios de expressão. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais de 

desgaste (lápis, 

papel, cola, 

cartolinas, tesouras, 

etc) 

Material audiovisual, 

informático, CDs, 

Papel cavalinho 

(5 euros); 

cartolinas (2 

euros), cola (6 

euros) 

ODCR 121 

 

 

 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 de novembro de 2021 

Evento Curricular 
Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar 
Festa de Sta Cecília Padroeira da 

Música 

Descrição: Pesquisa sobre Santa Cecília – contextualização. 
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Objetivos: - Divulgar junto dos alunos dos alunos e da comunidade educativa a existência da Padroeira da 

Música. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais recicláveis  ---------------- --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 a 26 de novembro de 2021 

Evento Curricular 

Subcoordenação de CFQ 
Alunos 

9.º ano 

Palestra com a GNR 

“Segurança e Prevenção 

Rodoviária” 

Descrição: 

A atividade consiste numa sessão de sensibilização dirigida aos alunos do 9º ano. Cada turma 
assistirá à sessão no horário letivo da disciplina de Ciências Físico-Químicas.   
Cada sessão subordinada ao tema “Segurança e Prevenção Rodoviária” terá a duração de cerca 
de 45 minutos e contempla os conteúdos ministrados na disciplina de Ciências Físico-Químicas 
no 9º ano, no domínio “Movimentos e Forças”, planificado para o 1º período. A sessão será 
orientada por um agente da Escola Segura pertencente ao Concelho de Guimarães. 
 
 

Turma Dia   Hora Sala 

9.ºD (CFQ+CN) 2.ªF 22/11/2021 15h:10 CFQ 

9.ºE (CFQ) 2.ªF 22/11/2021 13h:30 CFQ 

9.ºC (CFQ+CN) 3.ªF 23/11/2021 13h:30 CFQ 

9.ºB (CFQ+CN) 4.ªF 24/11/2021 13h:30 CFQ 

9.ºF (CFQ+CN) 4.ªF 24/11/2021 15h:10 CFQ 

9.ºA (CFQ+CN) 6.ª F 26/11/2021 13h:30 CFQ 

Objetivos: 

- Incentivar os alunos para a necessidade do desenvolvimento de práticas de cidadania que 

contribuam para uma cultura de segurança rodoviária; 

- Reconhecer a necessidade e a importância de contribuir para a utilização dos meios de 

transporte em segurança e de forma racional, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida, a 

economia dos recursos e a prevenção e diminuição dos acidentes. 

Recursos Humanos: Professores de CFQ que lecionam o 9.º ano e Escola Segura 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Esta atividade não tem custos associados já que utilizará apenas o 

espaço da biblioteca e o equipamento informático/multimédia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 a 26 de novembro de 2021 
Projetos em Desenvolvimento Projeto Erasmus + “Women 

as Agents of Change 

Alunos 

9.º ano Mobilidade à Gran Canaria 

Descrição: 

O nosso Agrupamento será representado por 2 professores e 2 alunos na mobilidade prevista 
para a Gran Canaria, 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. 
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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 
 

23 de novembro de 2021 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia da Floresta Autóctone 

Descrição: 
Esta atividade irá ser realizada em articulação com toda a comunidade escolar em que cada 

criança/aluno é convidado a semear uma árvore (semente de carvalho negral e carvalho roble) 

num pacote de leite. Cada semente terá o nome da criança que a semeou. 

Objetivos: 

- Promover a educação e sensibilização ambiental; 

- Desenvolver na comunidade valores fundamentais de proteção e crescimento sustentável; 

- Promover e sensibilizar para o movimento cívico de dimensão nacional designada “Plantar 

Portugal”; 

- Contribuir para a ação de reflorestação nacional. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

 

Recursos Materiais: 

 Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Pacotes de leite, 

terra, sementes de 

carvalho  

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

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

 

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

24 de novembro de 2021 
Evento Curricular Subcoordenação de 

CFQ / CNA / PCE 
Todos os anos 

Dia Mundial da Ciência 

Descrição: 
Esta atividade insere-se nas comemorações do “Dia Internacional da Ciência”.  

Nas aulas de Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas será feita referência ao Dia Mundial 

da Ciência bem como será realçada a importância da Ciência para a Sociedade. 

Objetivos: 

- Comemorar o “Dia Internacional da Ciência”; 

- Fomentar o interesse dos alunos pela ciência, em geral; 

- Motivar os alunos para o estudo e aprendizagem das ciências; 

- Estimular a capacidade de reflexão crítica provocando a curiosidade e interesse pelas atividades 

experimentais. 

Recursos Humanos: Professores e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Reagentes ---------------------- ODCR 123 02.01.20.A0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – 

laboratórios) 
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Observações Será utilizado material existente no laboratório 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 e 30 de novembro de 2021 

 

Efeméride 
Subcoordenação de 

HST/HGP/CH/BE-CRE 
Alunos Aepas Restauração da Independência 

(1 de dezembro de 1640) 

Descrição: 

Esta efeméride histórica será comemorada em todas as escolas e jardins do agrupamento pelo 

menos em contexto de sala de aula, abrangendo todas as áreas curriculares, mediante o 

desenvolvimento de atividades diversas e significativas e relacionadas com o tema: pintura de 

bandeiras, exploração do hino, visualização de PowerPoint e pesquisas em diferentes suportes. 

Esta atividade consiste na identificação do acontecimento ocorrido no dia 1 de outubro de 1640 e 

da sua importância para a vida política do país, para além disso, far-se-á a identificação das 

personalidades históricas que participaram no evento. 

Na escola sede, a atividade decorre entre 29 a 30 de novembro e consta de 3 fases: 

- Contexto de sala de aula, recorrendo-se a diversas estratégias que visarão a 

informação/motivação para os alunos de 6.º e 8.º anos, dado este momento da História se integrar 

nos respetivos programas das disciplinas; 

- Exposição temática na Biblioteca Escolar/Centro de Recurso; 

Objetivos: 

- Explicar a Restauração da Independência em Portugal; 

- Identificar os valores éticos patentes na Restauração. 

- Reconhecer a importância da comemoração dos feriados nacionais como símbolos e festejos 

da cidadania; 

- Aplicar os princípios básicos da metodologia específica da História. 

Recursos Humanos: Alunos, professores de HGP e de HST, Equipa da BE/CRE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartazes A3 2,0 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Computadores 0.00€ ----------------------------- -------------------------------- 

Projetor multimédia 0.00€ ----------------------------- -------------------------------- 

Material Informático 0.00€ ---------------------------- -------------------------------- 

Observações 
Atividade sem grandes custos associados já que utilizará recursos já 

concebidos e existentes na escola, bem como equipamento Audiovisual, 

equipamento informático/multimédia 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de novembro de 2021 

(a calendarizar) 

 

Visita de Estudo 

Subcoordenações de HST e 

GGF 
Alunos do 9.º ano 

Museu dos transportes, Museu 

Militar  

(Porto de Leixões) 

Descrição: 
No âmbito dos conteúdos programáticos destas disciplinas, consistirá na deslocação dos alunos, 

acompanhados pelos respetivos professores, ao Porto e a Matosinhos (Leixões) para visitarem o 

Museu dos transportes, Museu Militar e o Porto de Leixões. 
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Objetivos: 

Objetivos da Visita de Estudo ao Museu Militar do Porto (História): 

- Desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, de compreensão pela 

Pluralidade de opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais. 

- Favorecer a autonomia pessoal e a clarificação de um sistema de valores numa perspetiva 

humanista. 

- Identificar a evolução das forças armadas, o seu significado e formas, desde a pré-história aos 

nossos dias. 

- Conhecer aspetos da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. 

- Facilitar a consolidação de competências ao nível da interação noutros meios sociais 

/Comunidades. 

- Facilitar a consolidação de competências ao nível da gestão de atitudes, comportamentos e 

afetos. 

Objetivos da visita de estudo ao Museu do Carro Elétrico e porto de Leixões (Geografia): 

- Incentivar o interesse pela temática ambiental; 

- Estimular a capacidade oral e escrita; 

- Promover o contacto com situações experimentais concretas; 

- Desenvolver o espírito e curiosidade científica; 

- Estimular a dinâmica de grupo e espírito de equipa, assim como a cooperação; 

- Compreender a evolução dos transportes; 

- Compreender as implicações da Revolução Industrial no domínio dos transportes; 

- Compreender as vantagens/desvantagens dos modos de transporte terrestre, aéreo e aquático; 

- Comparar as vantagens/desvantagens dos modos de transporte; 

- Justificar a importância dos preços dos transportes na deslocação de pessoas e mercadorias; 

- Observar exemplos de especialização dos transportes; 

- Verificar as tendências atuais do transporte de pessoas e mercadorias; 

- Caracterizar o sector dos transportes em Portugal; 

- Compreender a importância dos transportes no desenvolvimento económico e social do nosso 

país; 

- Constatar que o desenvolvimento dos transportes marítimos facilita a comercialização de bens 

a nível mundial e que também contribuem para a expansão das áreas industriais e urbanas. 

Recursos Humanos: Professores da disciplina de Geografia e da disciplina de História 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte e 

Entradas Museu 

914 € 

(Transporte 450€, 

museus 464€) 

Custo 

aproximado por 

aluno: 8€ 

 

Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transportes – Visitas de 

Estudo) 

240 Cópias Aut. 

P/EE 

24,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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1.ª semana de dezembro 

Efeméride Subcoordenação de Ciências 

Naturais em articulação com 

a Equipa de Saúde Escolar. 

Alunos de 3.º 

ciclo (9.º ano) 
Dia Mundial de Luta contra a Sida 

Descrição: 

Os professores de Ciências, em sala de aula, irão abordar esta temática de forma a contribuir 
para a prevenção das “Infeções Sexualmente Transmissíveis” e será feita uma breve abordagem 
aos “Métodos Contracetivos”, devido ao facto do dia 1 de dezembro ser o “Dia Mundial de Luta 
contra a Sida”. 

Objetivos: 

- Esclarecer dúvidas sobre a “Sexualidade e Infeções Sexualmente Transmissíveis”; 
- Escolher o método contracetivo eficaz e mais adequado; 
- Prevenir as Infeções Sexualmente Transmissíveis; 
- Prevenir uma gravidez não desejada; 
- Contribuir para uma vivência sexual saudável e responsável. 

Recursos Humanos: Professores Ciências Naturais, alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados dado serem desenvolvidas em sala de 
aula. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

3 de dezembro de 2021 

 

Ação de Sensibilização 
Departamento Educação 

Especial 

Turma do 2.ºou 3.º ciclo  

Utentes do CAO 

do Centro Social 

de Brito (Polo 

Paraíso) 

Dia Internacional da Pessoa com 

deficiência 

Descrição: 

A turma organizará um conjunto de atividades (plásticas/ motoras) que permitam o convívio dos 
nossos jovens com adultos com deficiência. Serão nossos convidados os utentes do CAO do Polo 
Paraíso (Centro Social de Brito). Esta atividade decorrerá durante uma manhã ou tarde a 
combinar.   

Objetivos: - Sensibilizar para a diferença;  

- Promover o convívio e desmistificar mitos relativamente à deficiência. 

Recursos Humanos: Diretores de Turma ; Docentes de Educação Especial; Dra Adelaide Silva (Presidente da Junta de 

Freguesia de Ronfe)   

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Papel 

Cartolinas  

Tintas  

Materiais de 

desgaste 

24,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

De 6 a 17 de dezembro de 2021 
Efeméride 

Subestrutura de Inglês 
Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos Christmas 

Descrição: 
“Christmas tree”  

Prevê-se a decoração de uma árvore de Natal com enfeites ingleses. Os alunos serão desafiados 

a fazer enfeites alusivos a Inglaterra, ou seja, com símbolos Britânicos como por exemplo O Big 
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Ben, A Coroa, etc, e usá-los para colocar a enfeitar a árvore de Natal, que será exposta no átrio 

da escola. 

A par decorrerá outra atividade a saber: 

Cada turma irá ensaiar uma música de natal (Carol), o professor irá posteriormente gravar um 

vídeo dos alunos a cantar e depois de todas as gravações juntas será transmitido na televisão da 

escola. Os ensaios decorrerão nas duas últimas semanas de novembro e o filme completo deverá 

passar nas semanas de 6 a 17 de dezembro. 

Objetivos: 

- Divulgar, respeitar e conservar tradições;   

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais de outros países (Grã-Bretanha e USA);  
- Desenvolver a criatividade;  
- Promover o relacionamento entre alunos, espaço escola e toda a comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Subestrutura de Inglês e Clube de Línguas – Inglês. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 a 17 de dezembro de 2021 
Efeméride Escolas do AEPAS 

Docentes de Inglês 

Comunidade 

Escolar Christmas decorations 

Descrição: 
Decoração da Sala. 

Recolha de canções. 

Coreografia de uma música de Natal. 

Objetivos: 

- Comemorar datas festivas; 

- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 

- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 

- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural; 

- Expor os trabalhos dos alunos num padlet criado para o efeito. 

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais diversos 

para a elaboração 

de motivos 

decorativos, tais 

como: cartolinas 

coloridas, 

fotocópias, tesoura, 

lápis de cor, 

marcadores, cola e 

músicas alusivas ao 

tema. 

50,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações Atividade a realizar em todas as unidades orgânicas do agrupamento. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de dezembro de 2021 Evento curricular 
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 Olimpíadas do Saber 

(1.ª eliminatória) 

Subcoordenações de 

HGP/HSTGGF/EMRC e 

BE/CRE 

Alunos do 5.º aos 

9.º anos 

Descrição: 

A atividade consistirá na realização de provas escritas de resposta rápida sobre questões das 

disciplinas de História, de Geografia e de Educação Moral e Religiosa Católica para o 3.º ciclo e 

de História e Geografia de Portugal e de Educação Moral e Religiosa Católica para o 2.º ciclo. 

As questões elaboradas versarão sobre os conteúdos daquelas disciplinas d lecionados nos 

anos que os alunos frequentam. 

As provas serão constituídas por 10 questões de cada uma das disciplinas do 3.º ciclo e 15 

questões de cada uma das disciplinas do 2.º ciclo 

Participarão equipas de quatro alunos que representarão a respetiva turma e que serão 

previamente escolhidos pelos seus pares para os representar. 

Prevê-se a realização da 1.ª eliminatória no dia 15 de dezembro.   

Os alunos das turmas que estiverem em aulas deverão ser dispensados por este período de 

tempo.  

A atividade decorrerá em três eliminatórias onde estarão presentes todas as equipas. 

4ª Feira 

Horário Ano Professor acompanhante 

9h05 6º Filomena Costa 

10h05 7º Alexandre Trindade 

10h50 5º Marta Barbosa 

14h15 8º Adriano Afonso 

15h55 9º Rita Vieira 

 

Objetivos: 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber; 

- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade; 

- Desenvolver a amizade/camaradagem inter turmas; 

- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

224 cópias dos 

testes 

44,80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Atividade a realizar em todas as unidades orgânicas do agrupamento. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 e 17 de dezembro de 2021 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Viver a quadra Natalícia 

Descrição: Elaboração de trabalhos alusivos à época natalícia. 

Dramatização de histórias e entoação de canções. 
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Objetivos: 

- Fomentar o convívio entre as turmas; 

- Pesquisar o significado dos símbolos natalícios; 

- Embelezar a escola para a época; 

- Comemorar a época natalícia (dramatizações, canções, declamações); 

- Incentivar nos alunos o gosto pelas tradições: cânticos, encenações dramáticas, poemas e a 

mensagem cristã do Natal; 

- Partilha de canções natalícias entre turmas através de uma plataforma digital (zoom, 

WhatsApp,…). 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Filmes, canções, 

livros, adereços, etc. 

Fotocópias (41,50 

euros); cartolinas 

(21,50 euros); 

sprays neve (7 

euros); tinta spray 

(32 euros); tintas 

acrílicas (16,40 

euros); papel de 

veludo (5 euros); 

papel celofane 

(5,80 euros); cola 

(10,50 euros); 

glitter (3,80 

euros); tintas 

Giotto (3,25 

euros); cola 

quente (15,50 

euros); fita de 

cetim (25 euros). 

ODCR 121 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de dezembro de 2021 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Festa de Natal 

Descrição: 
- Festa de Natal realizada no JI de Roupeire 

- Apresentação de teatro, danças, canções e poemas referentes ao Natal 

- Visualização de um filme de Natal 

Objetivos: 

- Dar a conhecer diferentes tradições e usos desta quadra; 

- Sensibilizar para o espírito natalício; 

- Despertar sentimentos de amizade e solidariedade; 

- Proporcionar momentos de convívio e alegria 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Computador; Leitor 

de CD 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de dezembro de 2021 

Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar 

Atividades de encerramento do 

período 

Sessão de cinema 

Descrição: Visualização de um filme de Natal, em cada sala de aula. Será solicitado a cada aluno um pacote 

de pipocas e um sumo para a “sessão de cinema” 

Objetivos: 
- Preservar as tradições; 

- Viver o Natal em comunidade educativa; 

- Sensibilizar para o espírito natalício. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Pipocas e sumos 

 

2,00€ (por aluno) Pais e Encarregados 

de Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de dezembro de 2021 
Efeméride Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar Natal 

Descrição: Canções alusivas à época natalícia. 
Atividade a desenvolver em sala de aula. 

Objetivos: 

- Promover o espírito natalício, a entreajuda e solidariedade;  
- Trabalhar atitudes e posturas face ao verdadeiro espírito de Natal, contribuindo para a superação 
do consumismo e para a promoção da solidariedade e responsabilidade sociais;  
- Aumentar a cultura musical através do contacto com temas emblemáticos do panorama musical 
português e mundial. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos, comunidade educativa. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Leitor de CD’S  ---------------- --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 de dezembro de 2021 Projetos em Desenvolvimento 
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 Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Educativa 

Descrição: 

Data limite da entrega de listas e propostas de candidatura ao Programa Parlamento dos Jovens. 

Trata-se da 9.ª participação deste agrupamento no Programa «Parlamento dos Jovens», que este 

ano tem como tema para o ensino Básico «Fake News: Que Estratégias Para Combater a 

Desinformação?. Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela 

participação cívica e política e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de 

opiniões e pelas regras de formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

 40 cópias 8,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Desdobráveis 12,0 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Cartazes A3 2,0 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Equipamento Informático/Multimédia e Audiovisual/Correio eletrónico 

(para pedido de colaboração e envio de materiais de apoio). 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de dezembro 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar  Viver o Natal 

Descrição: 

Decoração das salas e escola com motivos alusivos ao Natal. 
Elaboração e construção do presépio. 
Pesquisa dos significados dos símbolos natalícios; 
Embelezar a escola para a época; 
Comemorar a época natalícia (cânticos, poemas e mensagens natalícias) 

Objetivos: 

- Valorizar a festa em família; 
- Promover o gosto pelas tradições; 
 - Sensibilizar para o espírito natalício; 
 - Preservar e promover a tradição e o intercâmbio de valores culturais. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

expressão plástica: 

20 cartolinas a 

0,54€- 10,80€;  

8 latas de spray a 

4€ cada- 32€;  

ODCR 121 

 

 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 
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cartolinas, papel, 

feltro.  

Pinhas, galhos, 

corda, desenhos 

para colorir 

 

10 folhas de feltro 

a 0,70€ cada- 7€; 

175  cópias de 

desenhos para 

colorir- 5,25€;  

10 colas líquidas- 

3,20€ 

 

Pais e Encarregados 

de Educação 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de dezembro 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Quadra Natalícia  

Descrição: Decoração do JI com enfeites de Natal, construção do presépio/ árvore de Natal, elaboração de 

postais, carta ao Pai Natal, dramatização de poemas e histórias, canções alusivas à época 

Objetivos: 

- Preservar e promover a tradição, o intercâmbio de valores culturais; 

 - Fomentar o espírito natalício (valores de partilha, amizade, solidariedade, paz e amor); 

 - Valorizar a festa em família; 

- Proporcionar aos alunos diferentes vivências culturais; 

 - Sensibilizar e motivar as diferentes faixas etárias para diferentes formas de expressão artística. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas, papel cenário 

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

Computador; Leitor 

de CD 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de dezembro 
Efeméride Escola EB1 de Roupeire 

Airão S. João 

Comunidade 

Escolar Quadra Natalícia 

Descrição: 

Decoração do espaço escolar (Hall de entrada e salas de aulas).  
Visualização de um filme natalício  
Trabalhos de expressão plástica (construção de lanternas em papel).  
Audição e memorização de músicas natalícias.  
Elaboração de quadras alusivas à quadra natalícia.  

Objetivos: 

 - Preservar e promover a tradição, o intercâmbio de valores culturais;  
- Fomentar o espírito natalício (valores de partilha, amizade, solidariedade, paz e amor);  
- Proporcionar aos alunos diferentes vivências culturais;  
-Sensibilizar e motivar as diferentes faixas etárias para diferentes formas de expressão artística;  
- Enriquecer o imaginário e o mundo do aluno . 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias  
Material de desgaste  
Material reciclável  

10,00 € ODCR 121 

 

02.01.20.E0 

(Material de educação, 

cultura e recreio – outros) 

Observações Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 
atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do mês de dezembro 

Efeméride 

Escola EB1/JI de Casais Brito 
Comunidade 

Escolar Atividades de Final de 
Período/Quadra Natalícia 

Descrição: 

A comemoração desta quadra iniciar-se-á com a decoração das salas (privilegiando a reciclagem 

e reutilização de materiais). Envolverá a realização de diversas atividades curriculares, bem 

como, para o pré-escolar, o desenvolvimento das áreas de conteúdo, a saber: produção de textos; 

leitura e exploração de histórias, poemas e canções; produção de postais e de mensagens de 

Natal. 

Objetivos: 

- Decorar as salas de aula com motivos alusivos à época. 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos alunos, o espírito crítico e criativo. 

- Valorizar o verdadeiro sentido da família. 

- Articular e integrar conteúdos curriculares. 

Recursos Humanos: Professores, alunos, auxiliares, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas, 

materiais variados 

(EVA, feltro), 

materiais 

recicláveis/reutilizáv

eis e fotocópias.  

100,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Materiais diversos  0,00€ Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1.º período 

(a calendarizar) 

Evento Curricular Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia Nacional dos Castelos 

Descrição: 

Exploração de histórias lendas relacionadas com o castelo de Montalegre. 

Para comemorar o dia Nacional dos Castelos, as crianças/alunos da EB1/JI irão fazer uma visita 

virtual ao castelo de Montalegre.  

Ilustração do castelo recorrendo a diferentes técnicas de expressão. 

Objetivos: - Comemorar datas festivas relacionadas com a história de Portugal; 

- Realização de uma visita virtual a um castelo; 
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- Sensibilizar para o património histórico. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais e alunos. 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais de 

desgaste 

cartolinas (1 

euro); tintas (2,35 

euros); material 

audiovisual; 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

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

4 de janeiro de 2022 

 

Ação de Sensibilização Departamento Educação 

Especial 

 

Uma turma do 

1ºciclo 
Dia Internacional do Braille 

Descrição: 

A atividade consiste em sensibilizar para as dificuldades inerentes à aprendizagem da leitura e 
da escrita por uma pessoa cega.  
Serão propostos jogos didáticos de iniciação ao alfabeto Braille. 
As crianças também vão experimentar utilizar a máquina Perkins sob orientação de um docente 
para perceber o seu funcionamento e utilidade. 

Objetivos: - Sensibilizar para a diferença;  

- Dar a conhecer o sistema Braille. 

Recursos Humanos: Professora Titular de Turma; Professora de Educação Especial; Aluna com Baixa Visão para 

cooperar na dinamização da atividade com os seus conhecimentos de Braille.   

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Papel Braille 

Máquina Perkins 

5,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de janeiro de 2022 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Cantar dos Reis 

Descrição: 
Exploração da Lenda dos Três Reis Magos; 

Elaboração de coroas de reis, cantar os reis pelas ruas da Freguesia cumprindo as regras 

aconselhadas pela DGS. 

Objetivos: 

- Promover o convívio entre a comunidade e a escola; 

 - Dar a conhecer a tradição cultural e religiosa relativa aos reis; 

- Sensibilizar os alunos para o gosto pelas tradições;  

- Desenvolver a expressão musical, a capacidade e sensibilidade musical e a expressão corporal;  

- Exercitar a oralidade através do canto. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

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

2.º Período: 3 de janeiro a 5 de abril de 2022 
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cor, marcadores, 

tintas 

Instrumentos 

musicais 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de janeiro de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar Cantar dos Reis 

Descrição: 

Todos os alunos desde o pré-escolar ao 1.º ciclo realizarão diferentes atividades inseridas nas 

áreas curriculares e nas áreas de conteúdo. De realçar a produção de textos, o levantamento de 

canções alusivas aos reis junto das famílias e a audição de histórias. Nas áreas das expressões, 

destacamos a construção de coroas e de instrumentos musicais, bem como a realização de 

dramatizações alusivas ao tema. 

Objetivos: 

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra. 

- Relacionar os valores da cidadania com os Reis. 

- Recolher e entoar canções de Reis. 

- Produção de coroas para o Dia de Reis, com materiais reciclados. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes, assistentes operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas, 

materiais variados 

(EVA, feltro, crepe), 

rádio e CD´s. 

30,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de janeiro de 2022 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar O Dia de reis 

Descrição: 

Cada aluno construirá uma coroa para expor na sala.  

Serão abordadas as tradições associadas a esta data. 

Previamente cada turma ensaiará a música de reis, em sala de aula. No Dia de Reis será feito o 

“Cantar de reis”, por todas as turmas, ocupando todo o recinto exterior de forma a garantir o 

distanciamento entre todos os alunos.  Caso a situação pandémica o permita sairemos à rua para 

cantar os reis. 

Objetivos: - Preservar as tradições. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Material pertencente 

aos alunos 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de janeiro de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia de Reis 

Descrição: 

Todos os alunos/crianças realizarão diferentes atividades inseridas nas áreas curriculares e nas 

áreas de conteúdo. De realçar o levantamento de canções alusivas aos reis junto das famílias e 

a audição de histórias. 

Preparação e ensaio do cantar dos reis e elaboração de coroas. 

Partilha de canções natalícias entre turmas através de uma plataforma digital (zoom, 

WhatsApp,…). 

Objetivos: 

- Dar a conhecer as diferentes tradições e usos desta quadra; 

- Sensibilizar os alunos para as tradições; 

- Recolher e entoar canções de Reis; 

- Desenvolver a capacidade e sensibilidade musical, dramática e plástica. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste e 

desperdício. 

Fotocópias (21,40 

euros); cartolinas 

(6 euros); folha 

eva (3,00 euros); 

papel dourado 

(3,25 euros); cola 

(8,50 euros); 

glitter (3,80 

euros). 

ODCR 121 

 

 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

6 de janeiro de 2022 
Efeméride Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar Cantares de Reis 

Descrição: “Cantar os Reis” no espaço escolar e no exterior, junto da comunidade envolvente. 

Objetivos: - Desenvolver conhecimentos da tradição musical portuguesa. Aprender canções populares desta 

quadra. Promover a improvisação. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Guitarra e 

instrumentos da sala 

de aula. 

---------------- --------------------- ----------------------------- 
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Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

7 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Afixação das Listas candidatas 

Descrição: 

No âmbito do Projeto «Parlamento dos Jovens», proceder-se-á à afixação das listas candidatas.  

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

 40 cópias  A4 8,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Equipamento Informático/Multimédia e Audiovisual/Correio eletrónico 

(para pedido de colaboração e envio de materiais de apoio). 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

10 a 12 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Campanha eleitoral 

Descrição: 

Consistirá na realização da campanha eleitoral por parte das listas candidatas para a eleição dos 

deputados à Sessão Escolar. 

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações O custo da atividade ou da campanha será suportado pelas listas 

candidatas. Equipamento Informático/Multimédia e Audiovisual. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Dia de reflexão 

Descrição: 

No âmbito do processo eleitoral dos deputados ao Parlamento Jovem, consistirá no tradicional 

dia de reflexão onde os elegíveis e os eleitores se absterão de promover qualquer ato de 

propaganda. 

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

14 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Ato Eleitoral 

Descrição: 

No âmbito do processo eleitoral dos deputados ao Parlamento Jovem, consistirá na realização do 

Ato Eleitoral a realizar na Sala Convívio do Aluno. 

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 
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Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

549 cópias BV 109,80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

40 Cópias do CE 8,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

17 ou 24 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Debate da Sessão Escolar 

Descrição: 

Consistirá na realização do Debate da Sessão Escolar que contará com a presença de um 

Senhor(a) Deputado(a) da Assembleia da República.  

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

40 Cópias AEE 8,00 € ODCR 123 02.01.08. 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

26 de janeiro de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Sessão escolar 

Descrição: 
Tratar-se-á da realização da Sessão Escolar para aprovação do Projeto de Recomendação da 

Escola, eleição dos deputados à Sessão Distrital/Regional e, entre estes, o respetivo candidato à 

Mesa desta Sessão. Na Sessão Escolar participarão apenas os alunos (deputados) eleitos. 

Objetivos: - Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 
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- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

20 Cópias BV 4,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

20 Cópias AEE 4,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Equipamento Informático/Multimédia e Audiovisual/Correio eletrónico 

(para divulgação de informação) 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de janeiro de 2022 
Evento Curricular Sucoordenação de 

Matemática 
Alunos do 8.º ano 

“Exposição sobre Pitágoras” 

Descrição: 

Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. 
Já dizia séculos atrás que “os números governam o mundo”. A ele se deve, também, um dos 
maiores teoremas da geometria: o “Teorema de Pitágoras”. A fórmula descoberta tem imensas 
aplicações no dia-a-dia.  
Pretende-se que os alunos do 8.º ano façam trabalhos de investigação sobre a vida e obra de 
Pitágoras. Os trabalhos serão expostos no holl da entrada da escola sede e, se possível, na 
página da escola. 

Objetivos: 

- Conhecer a vida e obra de Pitágoras; 
- Estimular o interesse pela pesquisa e investigação; 
- Dar a conhecer a importância dos princípios matemáticos no dia-a-dia; 
- Implicar a produção escrita no processo de avaliação da disciplina de Matemática 

Recursos Humanos: Alunos do 8.º ano e professores  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas 
Cola / marcadores 

10,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Entre 7 e 11 de fevereiro de 

2022 

Efeméride Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos São Valentim 

Descrição: 
Criação de um padlet onde os alunos poderão publicar mensagens alusivas ao tema, músicas ou 
publicar a sua história de amor favorita (filme, livro, etc...) Essas mensagens poderão ser em 
Inglês, Francês ou Português. 

 

Objetivos: 

- Desenvolver valores como a amizade, amor e solidariedade;  
- Sensibilizar os alunos para o respeito mútuo. 
- Fomentar o relacionamento de toda a comunidade escolar;  
- Promover o respeito e interesse por culturas diferentes;  
- Incutir nos alunos o gosto pela poesia em línguas estrangeiras; 
- Desenvolver a competência linguística 
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Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 de fevereiro de 2022 

Evento Curricular 

Subcoordenação de TIC 

Equipa BE/CRE 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 

SID 2021 

Dia Internacional Internet mais 

Segura 

Descrição: 

Pretende-se a realização de momentos de sensibilização dentro da comunidade Educativa. 

Exposição de conteúdos alusivos ao tema. 

A atividade será realizada em articulação com a BE/CRE. 

Objetivos: 
- Alertar os alunos para os perigos da Internet; 

- Sensibilizar para uma utilização correta e segura; 

- Dar a conhecer as potencialidades da Internet. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC; Alunos; Equipa BE/CRE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartazes, vídeos e 

apresentações 

eletrónicas 

18,00€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações Impressões e respetivo papel para impressora A3 Canon Red Label 

Superior FSC 100 g/m² – 500 folhas 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 a 11 de fevereiro de 2022 

Efeméride Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Escola EB1/JI de Ronfe 

Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Professora de Inglês 

Comunidade 

Escolar 

St. Valentine’s Day/ Friendship’s 

Day 

Descrição: 

Aquisição de vocabulário subordinado ao tema.  
Elaboração de postais.  
Recolha de canções.  
Redação de mensagens/ poemas.  

Objetivos: 

- Divulgar culturas-alvo (países de língua inglesa); 
- Comemorar datas festivas; 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 
- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural. 

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Materiais diversos 
para a elaboração 
das mensagens, tais 
como: cartolina, 
tesoura, lápis de cor, 
cola e músicas 
alusivas ao tema. 

10,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 a 11 de fevereiro de 2022 
Efeméride Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar Dia dos Afetos 

Descrição: Construção de frases alusivas ao tema e elaboração de um cartaz;  
Planificação, recorte e pintura de um “Quantos queres”.  

Objetivos: 

- Comemorar datas festivas;  
- Envolver os alunos em atividades lúdicas;  
- Fomentar as relações interpessoais;  
- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos;  
- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural.  

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais diversos 
para a elaboração 
das mensagens, tais 
como: cartolina, 
tesoura, lápis de cor, 
cola e músicas 
alusivas ao tema. 

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

14 a 18 de fevereiro de 2022 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar 
St. Valentine’s Day/ Friendship’s 

Day 

Descrição: 

Leitura de pequenos versos alusivos a esta festividade e audição de músicas.  
Elaboração de pequenas mensagens para troca de correspondência entre os alunos da turma. 

As mensagens serão afixadas na sala de aula e no final da atividade os alunos podem entregar 

as mesmas ao seu destinatário. 

Objetivos: 

- Divulgar culturas-alvo (países de língua inglesa); 
- Comemorar datas festivas; 
- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 
- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural. 

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 
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Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais diversos 
para a elaboração 
das mensagens, tais 
como: cartolina, 
tesoura, lápis de cor, 
cola e músicas 
alusivas ao tema. 

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 de fevereiro de 2022 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar O carnaval 

Descrição: 

Serão abordadas as tradições associadas a esta data.  
Leituras de histórias e lendas características da época 
Os alunos farão uma máscara de carnaval utilizando materiais de expressão plástica, existentes 
na escola. 
Se a situação pandémica o permitir, faremos Desfile de Carnaval 

Objetivos: - Preservar as tradições. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas coloridas 

(material 

pertencente aos 

alunos) 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 de fevereiro de 2022 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Festa de Carnaval 

Descrição: Elaboração de trabalhos nos diferentes domínios artísticos, desfile de Carnaval pela Freguesia e 

festa de Carnaval no JI. 

Objetivos: 

- Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético; 

 - Favorecer a vertente lúdica da atividade; 

 - Elaborar máscaras utilizando materiais recicláveis; 

 - Promover a expressão corporal livre e ritmada. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas 

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



 

 

 

Plano Anual de Atividades AEPAS 2021/2022 
47 | P á g i n a  

Computador/Leitor 

de Cd 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

25 de fevereiro de 2022 
Efeméride Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar Festa de Carnaval 

Descrição: 
Elaboração de trabalhos nas diferentes linguagens artísticas, canções e desfile no recreio para 
os colegas.  
Balões da alegria (atividade de escrita).  

Objetivos: 
- Desenvolver a criatividade, a imaginação e o espírito estético;  
- Favorecer a vertente lúdica da atividade;  
- Elaborar máscaras utilizando materiais recicláveis.  

Recursos Humanos: Docentes, alunos, assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias  
Material de desgaste  

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

fevereiro/março de 2022 

 

Evento Curricular Escola EB1/JI de Casais Brito 

Escola EB1/JI de Ronfe 

Escola EB1/JI Poças Airão 

Santa Maria 

Professores de Inglês 

 

Comunidade 

Escolar 

Exposição sobre o tópico 

– Comida saudável vs fast food 

Descrição: 

Trabalhos de pesquisa sobre os temas. 

Elaboração de posters característicos. 

Decoração da sala/escola. 

Convidar a comunidade escolar a visitar a exposição. 

Objetivos: 

- Abordar tópicos pertinentes e atuais. 

- Incentivar os alunos à comunicação visual. 

- Expor trabalhos de alunos. 

- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos. 

- Envolver os alunos em atividades interdisciplinares e trabalhos de projeto. 

- Expor as fotos dos trabalhos dos alunos num padlet criado para o efeito. 

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material adequado 

dos alunos 

20,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 
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Fotocópias 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

fevereiro/março de 2022 

 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação? 

Sessão Distrital e Regionais e Mesa 

da Assembleia Distrital 

Descrição: 

Realizar-se-á a Sessão Distrital onde se reúnem os deputados que representam as escolas de 

cada distrito e onde se procederá à aprovação do Projeto de Recomendação a submeter à Sessão 

Nacional. Serão igualmente eleitos os deputados que os vão representar nesta Sessão, em 

reunião para o efeito. 

Esta sessão contará com a presença de um Deputado, para aprovação das deliberações de cada 

círculo eleitoral e eleição dos deputados das Escolas à Sessão Nacional do Parlamento dos 

Jovens. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte Táxi 50,00 € x 2 dias 

(Reunião para a 

eleição da Mesa 

da Assembleia 

Distrital e Sessão 

Escolar) 

ODCR 123  

02.02.10B0 

(Transporte – outras 

despesas) 

100 Cópias de 

Docs. 

20,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de março de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar 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; 

- Confecionar máscaras utilizando materiais recicláveis; 
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- Desenhar fantasias. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste e 

desperdício. 

Fotocópias (17,40 

euros); cartolinas 

(7 euros); penas 

(7,50 euros); cola 

(8,50 euros); 

glitter (3,80 

euros). 

ODCR 121 

 

 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de março de 2021 
Evento Curricular Sucoordenação de 

Matemática 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos “Dia Internacional do Pi” 

Descrição: 

O Dia internacional do Pi é comemorado em 14 de março (3/14 na notação norte-americana), por 
3,14 ser a aproximação mais conhecida de π.  
Para assinalar esta data, no dia 15 de março, realizar-se-ão atividades ao nível da sala de aula e 
exposição de trabalhos realizados pelos alunos na escola sede. 

Objetivos: 

- Promover a criatividade e a iniciativa; 
- Desenvolver o gosto pela Matemática;  
- Aplicar conhecimentos matemáticos;  
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar; 
- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática; 
- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 2º e 3.º ciclos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 10,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de março de 2022 

Evento Curricular 
Sucoordenação de 

Matemática 
Alunos do 9.º ano “Exposição de trabalhos alusivos 

aos Lugares Geométricos” 

Descrição: 

Diversas civilizações antigas deixaram registos de suas diferentes práticas matemáticas e, em 
particular, no campo da Geometria. Já em Os Elementos de Euclides, as construções realizáveis 
com régua e compasso são executadas por meio de retas e circunferências definidas de modo 
abstrato. Neste sentido, o uso dos Lugares Geométricos remonta, pelo menos, ao período grego.  
Tende em conta a importância deste assunto, os alunos realizarão trabalhos de construção, 
individuais ou a pares, subjacentes ao tema “Lugares Geométricos” e os mesmos serão 
posteriormente expostos na sala de aula de cada turma 
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Objetivos: 

- Promover a criatividade e a iniciativa; 
- Desenvolver o gosto pela Matemática;  
- Aplicar conhecimentos matemáticos;  
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar; 
- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática; 
- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos; 
- Desenvolver destrezas de manuseamento de material geométrico; 
- Usar a Geometria para situar um determinado ponto dadas informações de Lugares 
Geométricos. 

Recursos Humanos: Alunos do 9.º ano e professores  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

- Fotocópias  
- Cartolinas 

20,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

18 de março de 2022 

 

Efeméride Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar Dia da Árvore e das Florestas 

Descrição: 
Os alunos realizarão diferentes atividades articulando as diferentes áreas curriculares, 

nomeadamente: produção de textos; pesquisa de canções, pintura de desenhos. 

Os alunos plantarão uma árvore no recinto da escola. 

Objetivos: - Conhecer as consequências da destruição de florestas. 

- Sensibilizar para a importância da preservação do ambiente. 

Recursos Humanos: Alunos, docentes e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, 
cola/tintas e 
cartolinas e uma 
árvore. 

25,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

18 de março de 2022 

 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Ronfe 

Comunidade 

Escolar O Dia do Pai 

Descrição: 
Consistirá no esclarecimento sobre as funções da família e suas dimensões, do papel do pai bem 

como na realização de um postal e de trabalhos escritos, alusivos ao tema como forma de 

enaltecer os pais. 

Objetivos: 
- Valorizar a importância do Pai na nossa vida; 
- Estabelecer laços afetivos com a família; 
- Desenvolver formas de expressão e comunicação, 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Materiais de 

expressão plástica; 

cartolinas; máquina 

de corte sizzix 

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

Observações Será utilizado material pertencente aos alunos. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

19 de março de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia do Pai 

Descrição: 
Elaboração de postais ou outras lembranças. 

Audição de canções e declamação de poemas. 

Exploração de histórias alusivas a este dia. 

Objetivos: 
- Promover as relações afetivas entre pais e filhos; 

- Reconhecer o carinho da figura paterna; 

O aluno/criança é capaz de manifestar o seu carinho pelo pai através de diferentes formas. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste e 

desperdício, livros, 

CDs e Computador 

Fotocópias (10,70 

euros); cartolinas 

(11,80 euros); 

cola (10,50 

euros); tintas 

acrílicas (60 

euros); papel de 

cenário (2 euros); 

verniz (17 euros); 

purpurinas (4 

euros); 

marcadores (3 

euros). 

ODCR 121 

 

 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

21 de março de 2022 
Efeméride Subcoordenação de Ciências 

Naturais 

Alunos de 2.º e 3.º 

ciclos “Dia Mundial da Floresta” 

Descrição: 
Nas aulas de Ciências será feita referência ao “Dia Mundial da Floresta”, na semana de 15 a 19 
de março, realçando a necessidade de preservação e conservação das florestas, bem como da 
biodiversidade. 

Objetivos: 
- Sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger e preservar a Floresta; 
- Alertar os alunos sobre a importância da Floresta para os seres vivos;  
- Esclarecer sobre as consequências da destruição da Floresta. 

Recursos Humanos: Professores Ciências Naturais, alunos 

Recursos Materiais:  Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 
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Observações Atividade sem custos associados dado serem desenvolvidas em sala de 
aula. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 de março de 2022 

Efeméride Subcoordenação de Ciências 

Naturais 

 

Alunos de 5.º e 8.º 

anos 
“Dia Mundial da Água” 

Descrição: 
Procurar-se-á fazer a abordagem de alguns assuntos relacionados com os problemas de 
abastecimento de água potável e da necessidade de preservação da mesma. Esta atividade 
decorrerá no contexto de sala de aula de Ciências Naturais.   

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a importância da água para a saúde e o meio ambiente; 
- Consciencializar os alunos da importância da conservação, preservação da água; 
-Reconhecer a água potável como um recurso esgotável; 
-Sensibilizar os alunos para as boas regras de utilização deste recurso. 

Recursos Humanos: Professores Ciências Naturais e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividades sem custos associados dado serem desenvolvidas em sala de 
aula. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

23 de março de 2022 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar 
Dia Mundial da Árvore e da Floresta 

/Dia Mundial da Água 

Descrição: Sensibilizar para a importância do Ambiente/Água e preservação dos mesmos. 

Objetivos: 

- Reconhecer a importância de preservar e respeitar o meio ambiente; 

- Conhecer a importância das árvores e da água; 

- Sensibilizar os alunos/crianças para a necessidade de proteger e preservar a Floresta; 

- Desenvolver atitudes ecológicas; 

- Aprender a proteger o planeta. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste, plantas ou 

sementes para 

plantar, materiais de 

desperdício, 

computador, … 

Fotocópias (8,70 

euros); cartolinas 

(6 euros); plantas 

e sementes (50 

euros). 

ODCR 121 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

24 de março de 2022 
Efeméride Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar Páscoa 
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Descrição: 
Decoração dos estabelecimentos com adereços alusivos à quadra;  
Realização do jogo “Caça aos ovos”;  
Realização de trabalhos de expressão plástica (caixa de ovos de chocolate).  

 
- Proporcionar às crianças diferentes vivências culturais;  

- Vivenciar a tradição com os seus valores culturais e religiosos;  
- Fomentar o convívio entre crianças e adultos.  

Recursos Humanos: Docentes, alunos, assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material reciclável  
Material de desgaste  
Ovos de chocolate  

25,00€ ODCR 121 

Junta de Freguesia 

(União de Freguesias 

de Vermil e Airão) 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 de março de 2022 
 

Ida ao teatro Subcoordenação de 

Português 

 

Alunos do 7.º ano “Leandro, Rei de Helíria” de Alice 
Vieira” 

Descrição: 

A atividade consistirá na deslocação dos alunos do 7.º ano ao Auditório Vita, em Braga, no dia 29 

de março de 2022, acompanhados pelos respetivos professores da disciplina e por outros 

professores, para assistirem à representação do texto dramático “Leandro, Rei da Helíria”, de 

Alice Vieira, levado a cena pela Companhia de teatro Instantes d`Aplauso, obra e autora previstas 

nas Aprendizagens Essenciais de Português do Ensino Básico para o 7.º ano de escolaridade.  

Esta atividade é promovida pelos professores de Português de 7.º ano e destina-se aos discentes 
do mesmo nível de escolaridade 

Objetivos: 
- Proporcionar aos alunos uma experiência singular, ao contactarem com o mundo do teatro;  
- Motivar os alunos para o conhecimento/importância da autora e da obra em questão; 
- Consolidar conhecimentos relativos ao estudo do modo dramático. 

Recursos Humanos: Professores, alunos e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

transporte 

Entrada no teatro 

350, 00€ 

 

5.50€X99 

ODCR 123 

Pais/Encarregados 

de Educação 

02.02.10.A0 

(Transportes – Visitas de 

Estudo) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de março de 2022 

 

Evento curricular Subcoordenações de 

HGP/HSTGGF/EMRC e 

BE/CRE 

Alunos do 5.º aos 

9.º anos 
Olimpíadas do Saber 

(2.ª eliminatória) 
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Descrição: 

Trata-se da 2.ª eliminatória daquelas olimpíadas que, relembra-se, consiste na participação de 

equipas de 4 alunos que representam a respetiva turma e que são previamente escolhidos pelos 

seus pares para os representar. 

As questões elaboradas versaram sobre os conteúdos das disciplinas de História, de Geografia 

e de Educação Moral e Religiosa Católica para o 3.º ciclo; História e Geografia de Portugal e de 

Educação Moral e Religiosa Católica para o 2º ciclo, lecionados nos anos que os alunos 

frequentam. As provas foram constituídas por 10 questões de cada uma das disciplinas do 3.º 

ciclo e 15 questões de cada uma das disciplinas do 2.º ciclo. 

Objetivos: 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber; 

- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade; 

- Desenvolver a amizade/camaradagem inter turmas; 

- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

224 cópias dos 

testes 

44,80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

31 de março; 4 e 5 de abril de 

2022 

Efeméride Escolas EB1 do AEPAS 

Professores de Inglês 

Comunidade 

Escolar Easter egg hunt 

Descrição: Caça aos ovos, colorindo seguindo instruções dadas. 

Recolha de canções. 

Objetivos: 

- Divulgar culturas-alvo (países de língua inglesa); 

- Comemorar datas festivas; 

- Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles; 

- Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico dos alunos; 

- Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de carácter cultural; 

Recursos Humanos: Professores de Inglês e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material adequado 

dos alunos 

Fotocópias 

20,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
A atividade realizar-se-á em todas as unidades orgânicas que compõem 

o AEPAS. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

4 e 5 de abril de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Viver a Páscoa 

Descrição: Elaboração de adereços alusivos à época (cestos, postais, …) 

Exploração de filmes, histórias e canções alusivos à época. 
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Dramatizações de histórias. 

Objetivos: - Decorar a escola e Jardim de Infância com adereços alusivos à quadra; 

- Proporcionar momentos de partilha, bem como a preservação das tradições. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Filmes, livros e 

material de 

desgaste. 

Fotocópias (10,70 

euros); cartolinas 

(11,80 euros); 

cola (8,50 euros); 

tintas acrílicas (70 

euros); purpurinas 

(6 euros); 

marcadores (3 

euros); Folha de 

eva (3 euros); 

amêndoas (75 

euros); ovos de 

Páscoa (30 

euros). 

ODCR 121 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de abril de 2021 

 

Efeméride 
Subcoordenação de EMRC 

Comunidade 

Escolar Celebração Pascal 

Descrição: Celebração na igreja paroquial de Ronfe. 

Objetivos: 

- Comemorar a Celebração Pascal na Escola; 

- Proporcionar um momento de partilha e vivência da fé cristã; 

- Fomentar o gosto pela música sacra; 

- Promover a interdisciplinaridade; 

- Promover a relação escola / meio. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos, Assistentes Operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

500 Fotocópias 

Autorização 

50 Fotocópias guião 

música. 

80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de abril de 2022 

 
Efeméride 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 
Vivência da Páscoa 
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Descrição: 

Decoração do JI com adereços alusivos à quadra; 
Realização de jogo “Caça aos ovos”; 
Lanche convívio com iguarias da Páscoa; 
Elaboração de cesta de Páscoa para amêndoas. 

Objetivos: 

- Proporcionar às crianças diferentes vivências culturais; 
 - Sensibilizar e motivar as crianças para diferentes formas de expressão  
- Aplicar normas e regras dos jogos; 
- Proporcionar momentos de convívio e alegria. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas 

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

Computador/Leitor 

de Cd 

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

Amêndoas de 

Páscoa 

---------------- Junta de Freguesia ---------------- 

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de abril de 2022 

 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Ronfe 

Comunidade 

Escolar Viver a Páscoa 

Descrição: 
Decoração da escola com adereços alusivos à quadra. 

Pintura de ovos de Páscoa em todas as turmas/salas. 

Se a situação pandémica o permitir, retomaremos as tradicionais “Mesas de Páscoa” 

Objetivos: - Preservar as tradições. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

Expressão Plástica.  

Ovos 

---------------------- Pais e Encarregados 

de Educação 

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

Observações Será utilizado material pertencente aos alunos. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

abril de 2022 
Evento Curricular Sucoordenação de 

Matemática 
Alunos do 7.º ano 

“Exposição  papagaios” 

Descrição: 
No 7.º ano é feito o estudo das propriedades dos quadriláteros, e a determinação de áreas e 
perímetros dos mesmos, entre os quais o papagaio (quadrilátero com dois pares de lados 
consecutivos iguais).  
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Pretende-se que os alunos do 7.º ano construam papagaios de papel (ou outro material) utilizando 
as propriedades da figura geométrica. Os trabalhos serão expostos no hall da entrada da escola 
sede e, se possível, fotos na página da escola.  

Objetivos: 

- Estimular o interesse pela matemática através de uma aplicação prática e artística; 
- Reconhecer a importância do conhecimento das propriedades de uma figura geométrica para 
efetuar uma construção estável de um modelo físico; 
- Implicar um trabalho de projeto no processo avaliação da disciplina de Matemática. 

Recursos Humanos: Alunos do 8.º ano e professores  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cola / marcadores 10,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações Serão necessários: mesas e biombos para expor os trabalhos. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

2.º período 

(datas a definir) 

Evento Curricular 

Clube de Ciência Viva 

Subcoordenação de CFQ  
Alunos 9.º ano Participação em Concursos / 

Encontros de Ciência 
Olimpíadas da Física 

Descrição: 

Esta atividade consiste na deslocação de uma equipa de três alunos à Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto a fim de participarem nas Olimpíadas da Física. Os alunos que irão 
constituir esta equipa serão os melhores classificados numa prova de seleção que decorrerá na 
escola.   
Nesta atividade, os alunos terão oportunidade de competir com os melhores alunos de cada 
escola e de sentir um ambiente competitivo e académico. 

Objetivos: 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Física nos alunos do Ensino Básico, considerando a sua 
importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos da 
Ciência e Tecnologia; 
- Incentivar à participação em concursos de âmbito nacional, relacionados com a Ciência e as 

atividades experimentais, promovendo uma competição saudável, despertando o gosto pelo 

espírito científico e desenvolvendo uma cultura científica e tecnológica.      

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas, alunos do 9.º ano de escolaridade, Sociedade 

Portuguesa de Física. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 15,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Transporte 

(a confirmar) 

150,00 € POCH  

Observações Nota: Na impossibilidade de esta atividade decorrer presencialmente, esta 
decorrerá online, à semelhança do ano letivo anterior. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

2.º período 

(datas a definir) 

Evento Curricular 

Clube de Ciência Viva 

Subcoordenação de CFQ  

Alunos do 8.º e 9.º 

anos 
Participação em Concursos / 

Encontros de Ciência 
Olimpíadas da Química 
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Descrição: 

A atividade consiste em reunir uma equipa de 3 alunos constituída por alunos do 8.º e do 9.º ano 
que participarão na etapa regional destas Olimpíadas, realizada no Porto, pela Delegação 
Regional da Sociedade Portuguesa de Física. Como etapa intermédia, será realizada uma prova 
a nível de escola, a qual permitiu apurar a equipa de 3 alunos que representarão a escola na 
etapa regional. Será apurada a equipa que tiver melhor classificação. A prova de seleção será 
realizada ainda durante o mês de fevereiro numa das aulas de Ciências Físico-Químicas. A 
equipa apurada na etapa regional irá à etapa nacional. 

Objetivos: 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Química nos alunos do Ensino Básico, considerando a 
sua importância na educação básica dos jovens e o seu crescente impacto em todos os ramos 
da Ciência e Tecnologia; 
- Incentivar à participação em concursos de âmbito nacional, relacionados com a Ciência e as 

atividades experimentais, promovendo uma competição saudável, despertando o gosto pelo 

espírito científico e desenvolvendo uma cultura científica e tecnológica.       

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas e alunos selecionados 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 15,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Transporte 

(a confirmar) 

150,00 € POCH  

Observações Nota: Na impossibilidade de esta atividade decorrer presencialmente, esta 
decorrerá online, à semelhança do ano letivo anterior. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

2.º período 

(datas a definir) 

Evento Curricular Clube Ciência Viva 

Subcoordenações de CFQ, 

CN, História e Geografia   

Alunos do  

 8.º ano 
Visita de estudo ao Laboratório da 

Paisagem de Guimarães. 

Descrição: 

Esta visita de estudo é uma atividade interdisciplinar que envolve as subestruturas de Ciências 

Físico-Químicas, Ciências Naturais, História e Geografia, destinada aos alunos do 8.º ano.  

Nesta visita de estudo pretende-se sensibilizar os alunos para a importância e estado de 

conservação da biodiversidade e da qualidade ecológica da água dos rios. Inclui uma breve 

apresentação teórica sobre a importância da Biodiversidade para o bem-estar humano e o seu 

estado atual de conservação, à qual se seguirá uma atividade prática em que os participantes 

têm a oportunidade de contactar com a separação e identificação à lupa de macroinvertebrados 

aquáticos. A atividade prática pretende consolidar os conceitos abordados durante a 

apresentação teórica e sensibilizar para a importância dos macroinvertebrados nos ecossistemas 

fluviais e como bioindicadores da qualidade ecológica da água. 

Caso a evolução da pandemia COVID19 inviabilize esta visita de estudo, em sua substituição, 

será solicitado ao Laboratório da Paisagem de Guimarães que dinamize na escola uma palestra 

sobre o estado de conservação da biodiversidade e da qualidade ecológica da água dos rios, se 

não houver contraindicações da Direção Geral de Saúde.    

Objetivos: 

- Consciencializar a comunidade educativa para a preservação dos charcos, conservação da 
biodiversidade local, bem como sensibilizar para a proteção do Ambiente e tomada de decisões 
para um futuro sustentável; 
- Estimular o “sentido de pertença” relativamente ao Rio Ave;  
- Criar uma relação estreita e sentimental da comunidade escolar com rio; 
- Promover uma aproximação e uma apropriação do rio pela comunidade local; 
- Consciencializar os alunos da importância de preservação dos recursos hídricos; 
- Tornar os alunos proativos na revitalização do Rio. 
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Recursos Humanos: Docentes, alunos e equipa técnica do Laboratório da Paisagem de Guimarães. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 15,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Transporte 

(a confirmar) 

 ODCR 123 02.02.10.A0 

(Transporte – visitas de 

estudo) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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16 de abril de 2022 

(1.ª semana do 3.º período) 

Evento Curricular 
Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar 
Comemoração do Dia Mundial da 

Voz 

Descrição: Apresentação de um power point e de um vídeo sobre o aparelho respiratório e as cordas vocais. 

Objetivos: - Sensibilizar os alunos para a importância da voz e dos cuidados a ter com o nosso aparelho 

vocal. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Computador; 

Projetor. 

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

Observações 

Atividade sem custos associados. 

Visto que o Dia Mundial da Voz se comemora na paragem letiva da 

Páscoa esta atividade será desenvolvida na primeira semana do terceiro 

período. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

18 a 22 abril de 2022 
Efeméride Subcoordenações HST/HGP 

BE/CH e NE 25 de abril  
Escolas e Jardins Aepas 

Comunidade 

Escolar 25 de Abril - Dia da Liberdade 

Descrição: 

Trata-se de uma efeméride assinalada em todas as escolas e jardins do agrupamento. 
Em geral, todas as atividades a realizar visam comemorar aquela data histórica através da 
exposição de cartazes e trabalhos, criação de desdobráveis, explicando os motivos, conhecendo 
o passado, celebrando a democracia e a liberdade. 
Na escola sede, a Subcoordenação de HGP e HST, em contexto de sala de aula, realizar-se-ão 

atividades diversas que visarão a informação/motivação para os alunos de 6.º e 9.º anos, dado 

este momento da História se integrar nos respetivos programas das disciplinas. Para além disso, 

realizar-se-á uma Exposição temática na Biblioteca Escolar. 

Objetivos: 

- Identificar os motivos que levaram ao 25 de abril de 1974; 

- Evidenciar a ação de figuras que se destacaram na revolução de abril; 

- Compreender o significado da democratização tornada possível com o 25 de abril; 

- Aplicar os princípios básicos da metodologia específica da História; 

- Celebrar a democracia e a liberdade; 

Calendarização Atividade Promotores Destinatários 

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 (Educação pré-escolar e 1.º ciclo) 
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- Reconhecer o significado histórico, cultural e político do 25 de abril; 

- Estimular a criatividade; 

- Associar o cravo às ideias de paz, liberdade e fraternidade; 

- Promover o espírito de iniciativa, camaradagem e entreajuda; 

- Estimular a união de laços entre toda a comunidade educativa; 

- Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 

- Apelar à prática da reciclagem de materiais. 

Recursos Humanos: Professores das disciplinas e professores titulares de turma 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

3 Cartazes 0,35 € a unidade ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 

Na Escola Sede a atividade não prevê grandes custos uma vez que os 

materiais a utilizar nas exposições constam do acervo da Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos. O material a ser utilizado em contexto de 

sala de aula foi produzido pelas Subcoordenações de História e Geografia 

de Portugal e de História. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

22 de abril de 2022 
Evento Curricular Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar 25 de abril - Dia da Liberdade 

Descrição: 

Em contexto de sala de aula, os alunos farão uma pesquisa sobre o dia da liberdade e sobre os 

acontecimentos que marcaram esse dia. Poderão entoar canções alusivas a essa época. 

Realizar-se-ão diferentes tipos de trabalhos escritos (textos, poemas, …) e de expressão. Os 

alunos poderão visualizar um filme relacionado com o tema. 

Objetivos: - Reconhecer o significado histórico, cultural e político do 25 de abril 

Recursos Humanos: Alunos, docentes e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas, 

materiais variados 

(EVA, feltro, crepe), 

rádio e CD´s. 

30,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 

 

22 de abril de 2022 
Projetos em Desenvolvimento Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos Dia da Língua Inglesa 

Descrição: 

Como forma de comemorar o Dia Internacional da Língua Inglesa, os alunos serão convidados a 

participar num mural colocado o átrio da Escola sede , onde poderão exprimir/registar os motivos 

pelos quais gostam desta língua estrangeira. Os alunos produzirão enunciados escritos ou 

ilustrações sobre esta celebração. 

Objetivos: - Divulgar aspetos culturais, efemérides, comemorações; 
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- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais nomeadamente a aprendizagem de uma língua 
estrangeira (Inglês); 
- Desenvolver a criatividade; 
- Promover o relacionamento entre alunos, espaço escola e toda a comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Papel de Cenário/ 

Marcadores 

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

22 de abril de 2022 

 

Evento Curricular 
JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 

Dia Mundial do Livro 

Descrição: 
- Leitura e exploração de história/conto; 

- Dramatização da história; 

- Atividades e brincadeiras com as crianças, envolvendo as diferentes áreas de conteúdo 

Objetivos: 
- Experimentar múltiplas situações que despertem e desenvolvam o gosto pela leitura; 

- Saber ouvir e recontar histórias; 

- Promover atividades facilitadores da aprendizagem da leitura e da escrita 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas 

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

Computador/Leitor 

de Cd 

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

Livros ---------------- --------------------- ---------------- 

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

23 de abril de 2022 
 

Evento Curricular 
Escola EB1/JI de Ronfe 

Alunos do 3.º e 4.º 

anos O 25 de abril 

Descrição: 
Construção de cartazes realização trabalhos de grupo e ilustração de desenhos. 

Exploração de gravuras com os momentos mais marcantes da “Revolução de abril. 

Audição de músicas de “Zeca Afonso”. 

Objetivos: 

- Identificar os motivos que levaram ao 25 de Abril de 1974. 

- Celebrar a democracia e a liberdade. 

- Reconhecer o significado histórico, cultural e político do 25 de Abril. 

- Estabelecer relações de amizade entre os alunos. 

- Compreender o significado da democratização tornada possível com o 25 de abril. 
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Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros; Música e 

letra de “Grândola 

Vila Morena”; “E, 

depois do adeus”; 

Gravador; Papel de 

crepe, arame, fita 

adesiva verde 

4 rolos de papel 

crepe- 6,00 € 

2 rolos de fita 

verde- 2,00 € 

 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

23 de abril de 2022 
Evento Curricular Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar Dia Mundial do Livro 

Descrição: 

Poesia de porta em porta  
Conto Redondo  
Leitura e exploração de um conto;  
Atividades e brincadeiras com as crianças envolvendo as diferentes áreas de conteúdo.  

 
- Experimentar múltiplas situações que despertem e desenvolvam o gosto pela leitura;  
- Saber ouvir e recontar histórias;  
- Promover atividades facilitadores da aprendizagem da leitura e da escrita.  

Recursos Humanos: Docentes, alunos, assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material reciclável  
Material de desgaste  

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

23 de abril de 2022 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar 
Mês Internacional da Prevenção 

dos Maus Tratos na Infância 

Descrição: 
Será elaborado por todos os alunos/crianças um laço azul. 

Explicação do significado do laço azul e a sua importância. Para lembrar o seu significado será 

elaborado um prospeto para todos os alunos/crianças levarem para casa. 

Objetivos: - Sensibilizar a Comunidade Educativa para a prevenção dos maus tratos infantis. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Garrafas de plástico, 

material de 

desperdício, tintas, 

Fotocópias (13 

euros); Cartolinas 

(4 euros); tintas 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 
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papel, computador 

… 

acrílicas (60 

euros); … 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

29 de abril de 2022 
 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Ronfe 

Comunidade 

Escolar O Dia da Mãe 

Descrição: Esclarecimento sobre as funções da família e suas dimensões, do papel da mãe.  

Realização um postal para oferecer às mães. 

Objetivos: 

- Esclarecer as crianças sobre as funções da família e suas dimensões, do papel da mãe, do seu 

reconhecimento como progenitora e fonte de amor e carinho, a importância do amor maternal no 

desenvolvimento emocional. 

- Reconhecer a importância do amor maternal no desenvolvimento emocional. 

- Valorizar a imagem mãe. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais de 

expressão plástica; 

cartolinas; máquina 

de corte sizzix 

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

Observações Serão utilizados materiais pertencentes aos alunos 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de abril de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia da Mãe 

Descrição: 
Elaboração de postais ou outras lembranças. 

Audição de canções e declamação de poemas dedicados à mãe. 

Exploração de histórias alusivas a este dia. 

Objetivos: - Reconhecer a mãe como progenitora e fonte de amor e carinho; 

- Reconhecer a importância da família e o papel fundamental que a Mãe exerce nela. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

desgaste e 

desperdício, livros, 

CDs e computador. 

Fotocópias (9,70 

euros); cartolinas 

(12,80 euros); 

cola (8,50 euros); 

tintas acrílicas (60 

euros); papel de 

cenário (4 euros); 

purpurinas (4 

euros); fitas de 

ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 
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cetim (15 euros); 

... 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de abril de 2022 

Evento Curricular 
Subcoordenações de História 

e de Geografia 

Oferta Complementar 

«Património» 

Alunos de 8.º ano 

Visita de Estudo 

Vila do Conde/Póvoa do Varzim 

Museu de Construção Naval / Nau 

Quinhentista 

Descrição: Visita guiada à Alfândega Régia – Museu de Construção Naval; Nau Quinhentista; Casa do Barco 

e Museu das Rendas de Bilros em Vila do Conde. 

Objetivos: 

- Compreender a importância do oceano como fonte de recursos e património natural; 

- Compreender os diferentes tipos de pesca; 

- Compreender a pesca em Portugal; 

 - Conhecer as condições técnicas e científicas que possibilitaram o arranque da expansão 

portuguesa; 

- Desenvolver a capacidade de observação, análise e comunicação dos alunos; 

- Sensibilizar para a preservação do património histórico-cultural; 

- Promover o trabalho de equipa e a sociabilidade entre alunos e docentes. 

Recursos Humanos: Professores das disciplinas e professores titulares de turma 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte  

Entradas Museu 

Total 500€ 

(Transporte 

450,00 € + 

50€ visitas) 

5€ por aluno 

A confirmar 

Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

100 Cópias de 

Docs. 

20,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações  

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

março/abril de 2022 

 

Ação de Solidariedade Departamento Educação 

Especial 

 

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. 

Objetivos: 

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

mesmos; 

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

- Ajudar os agregados familiares mais carenciados; 
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- 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 

Observações Os bens alimentares serão oferecidos pela comunidade educativa. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de maio de 2022 

Ida ao teatro 
Subcoordenação de 

Português 
Alunos do 8.º ano “Aquilo que os olhos veem ou o 

Adamastor”, de Manuel António 
Pina 

Descrição: 

A atividade consistirá na deslocação dos alunos do 8.º ano ao Auditório do Centro Social Padre 
Ramos, em Lavra, Matosinhos, em 5 de maio de 2022, acompanhados pelos respetivos 
professores da disciplina e por outros professores, para assistirem à peça “Aquilo que os olhos 
veem ou o Adamastor”, de Manuel António Pina, levada a cena pela companhia de teatro 
Instantes d’ Aplausos, prevista nas Aprendizagens Essenciais. Esta atividade é promovida 
pelos professores de Português de 8.º ano e destina-se aos discentes do mesmo nível de 
escolaridade. 

Objetivos: 
- Proporcionar aos alunos uma experiência singular, ao contactarem com o mundo do teatro;  
- Motivar os alunos para o conhecimento/importância da autora e da obra em questão; 
- Consolidar conhecimentos relativos ao estudo do modo dramático. 

Recursos Humanos: Professores, alunos e assistentes operacionais. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

transporte 

Entrada no teatro 

400,00€ 

5.50€X99 

ODCR 123 

Pais/Encarregados 

de Educação 

02.02.10.A0 

(Transportes – Visitas de 

Estudo) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

9 a 12 de maio de 2022 
Projetos em Desenvolvimento 

Subcoordenação de GGF 
Comunidade 

Escolar 
Clube Europeu 

Dia da Europa/Semana Europeia   

Descrição: 

Todas as atividades inseridas neste projeto decorrerão durante a comemoração da Semana 
Europeia (9 a 12 de maio). A primeira atividade consistirá na elaboração de um desdobrável com 
informação sobre a união Europeia. 
Dia 9 de maio - Sessão solene para hastear as bandeiras de Portugal e da União Europeia, em 
simultâneo um grupo de alunos da escola interpretará com flautas o Hino da Alegria. 
A que se seguirá nos dias subsequentes a realização de várias sessões de 

esclarecimento/Debate com convidados externos à escola e exposição de trabalhos na Biblioteca 

e no átrio da escola, realizados pelos alunos do 3.º ciclo alusivos à Europa /interculturalidade no 

espaço europeu.   

Objetivos: - Motivar os alunos para um conhecimento mais aprofundado da Europa com as suas realidades 

e assimetrias; 
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- Proporcionar a comparação de distribuições de fenómenos naturais e humanos; 

- Descrever a localização relativa de diferentes lugares; 

- Interpretar, analisar e problematizar as inter-relações entre fenómenos naturais e humanos. 

Recursos Humanos: Docentes de Geografia e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias/ 

impressões 

25,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Cartolinas 5,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Equipamento Informático/Multimédia e Audiovisual. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 de maio de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar Dia da Família 

Descrição: 

A comemoração deste dia iniciar-se-á com a decoração das salas (privilegiando a reciclagem e 

reutilização de materiais). Envolverá a realização de diversas atividades curriculares, bem como, 

para o pré-escolar, o desenvolvimento das áreas de conteúdo, a saber: produção de textos; leitura 

e exploração de histórias, poemas e canções; produção de postais e de mensagens sobre a 

família. 

Objetivos: - Valorizar a importância da família; 

- Desenvolver a capacidade de expressão dos alunos, o espírito crítico e criativo. 

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

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas, 

materiais variados 

(EVA, feltro, crepe), 

rádio e CD´s. 

30,00€ Pais e Encarregados 

de Educação 

 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de maio 2022 
Projetos em Desenvolvimento Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos Spelling Bee 

Descrição: 

Concurso que consiste em soletrar palavras. 

Este concurso terá 2 fases distintas: uma primeira, escrita, durante a qual vinte palavras são 

ditadas, duas vezes cada, e com o tempo suficiente para os alunos as poderem escrever. 

Depois de apurados os 5 alunos com o melhor desempenho, passa-se à segunda fase – a 

fase oral. Nesta, a cada aluno é ditada uma palavra para ele a soletrar oralmente.  Os alunos 

que erram ficam automaticamente eliminados.  Aqueles que conseguem soletrar corretamente 

voltam a soletrar até serem eliminados ou até se apurar os três finalistas.   O grau de 

dificuldade e o número de sílabas das palavras vai aumentando à medida que se avança no 

concurso. 
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Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para aspetos culturais de outros países;  
- Motivar os alunos para a aprendizagem das línguas estrangeiras; 
- Melhorar as competências dos alunos na língua Inglesa e na língua francesa; 
- Melhorar o vocabulário;  
- Aprender novos conceitos; 
- Desenvolver o uso correto do Inglês, Francês e Português. 

Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de maio 2022 

Evento Curricular Subcoordenação de 

Francês 
Alunos do 3.º 

Ciclo 
Taratata  

Espetáculo musical 

Descrição: 

Consiste na realização de um espetáculo musical com música francesa. A atividade é dirigida 
e promovida pelos alunos do terceiro ciclo que atuam para os colegas e restante comunidade 
escolar, cantando músicas francesas em karaoke. Atendendo aos condicionalismos 
decorrentes da pandemia, poderá ser condicionado à participação das turmas apenas em sala 
de aula. Possibilidade de vir a assumir a vertente de concurso.  

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para a cultura francesa; 
- Descobrir e divulgar a música francesa;  
- Fomentar o gosto pela música francesa; 
- Experimentar as artes performativas;  
- Promover a articulação com outras disciplinas. 

Recursos Humanos: Professores de Francês e alunos das suas turmas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

3 Cartazes A3 1,20 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Fotocópias A4 0,20€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de maio 2022 

Projetos em Desenvolvimento 

D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias 
Para Combater a 
Desinformação? 
Sessão Nacional 

Descrição: 

Trata-se da terceira fase com a realização da Sessão Nacional onde se reúnem os deputados 

jovens, a nível nacional, representando cada distrito ou região autónoma, na qual se aprova, 

após debate em Comissões e em Plenário, a Recomendação final sobre o tema desta edição do 

Parlamento dos Jovens. 
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Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Objetivos: 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Estimular o gosto pela participação cívica e política; 

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Alunos, professores do programa, Alexandre Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações A realização desta atividade depende da eleição dos Deputados em 

Sessão Distrital. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

 

 

mês de maio de 2022 

 

Ação de sensibilização Departamento Educação 

Especial 

 

Uma turma a designar Desporto adaptado – Boccia 

Descrição: 
A atividade consiste em convidar uma jogadora de Boccia para vir à EB 2,3, uma manhã ou uma 
tarde, demonstrar esta atividade desportiva e dar o seu testemunho sobre o que é ser um atleta 
de alta competição. 

Objetivos: 

- Abrir a escola à comunidade; 

- Sensibilizar os alunos para a diferença;  

- Promover a interação social e aquisição de atitudes e valores; 

- Vivenciar novas experiências; 

- Adequar o comportamento aos contextos em que decorre a atividade; 

- Participar em acontecimentos de cultura/lazer; 

- Realizar atividades favorecedoras da aquisição de conhecimentos.  

Recursos Humanos: - Professores das turmas (diretores de turma), professoras de Educação Especial; Jogador de 

Boccia 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Equipamento de 

Boccia 

0,00 € ------------------------ ----------------------------------- 

Observações 
O convite será enviado à Câmara de Vila Nova de Famalicão, 

nomeadamente ao Doutor Ricardo Sá (Técnico Superior da Divisão 

Municipal do Desporto), caso a atividade seja aprovada. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 

 

Evento curricular Subcoordenações de 

HGP/HSTGGF/EMRC e 

BE/CRE 

Alunos do 5.º aos 

9.º anos 
Olimpíadas do Saber 

(3.ª eliminatória) 
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Descrição: 

Trata-se da 3.ª eliminatória daquelas olimpíadas que, relembra-se, consiste na participação de 

equipas de 4 alunos que representam a respetiva turma e que são previamente escolhidos pelos 

seus pares para os representar. 

As questões elaboradas versaram sobre os conteúdos das disciplinas de História, de Geografia 

e de Educação Moral e Religiosa Católica para o 3.º ciclo; História e Geografia de Portugal e de 

Educação Moral e Religiosa Católica para o 2º ciclo, lecionados nos anos que os alunos 

frequentam. As provas foram constituídas por 10 questões de cada uma das disciplinas do 3.º 

ciclo e 15 questões de cada uma das disciplinas do 2.º ciclo. 

Objetivos: 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber; 

- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade; 

- Desenvolver a amizade/camaradagem inter turmas; 

- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos: Professores, Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

224 cópias dos 

testes 

44,80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 
 

Efeméride 
JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar 

Dia Mundial da Criança 

Descrição: 

Jogos variados no exterior e interior 

Passeio pelo exterior (Freguesia) 

Danças e canções variadas 

Confeção de uma lembrança para as crianças com material reciclável. 

Objetivos: 

- Promover o convívio entre as crianças e os adultos; 

- Reforçar os laços de amizade;  

- Sensibilizar para os direitos e deveres da criança; 

- Aplicar normas e regras rodoviárias. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Computador e 

Materiais de 

desgaste 

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

Computador/Leitor 

de Cd 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 Efeméride 
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Dia Mundial da Criança Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar 

Descrição: 

Os direitos das Crianças”  
- Atividades lúdicas;  
- Jogos tradicionais infantis.  
- Construção de frases “Para mim, ser criança é…”.  
- Elaboração de marcadores de livros.  

 

- Promover o convívio entre alunos;  
- Reforçar os laços de amizade;  
- Proporcionar uma atividade diferente do ambiente de sala de aula;  
- Contatar e conhecer a biodiversidade;  

Recursos Humanos: Docentes, alunos, assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material reciclável  
Material de desgaste  

5,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar Dia da Criança 

Descrição: 

Os alunos farão pesquisas na internet sobre os direitos da criança; explorarão cartazes, 

fotografias e diversos textos informativos alusivos ao tema.  

Posteriormente, serão feitos trabalhos na disciplina de português (poemas, um livro com os 

direitos da criança, …). Nas disciplinas de expressões, haverá pinturas e desenhos. 

Objetivos: 
- Reconhecer o papel da criança na sociedade e no mundo do amanhã. 

- Explorar diversos textos relacionados com os “Direitos da Criança”. 

- Proporcionar atividades lúdicas. 

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

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas. 

 

20,00€ Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar Dia da Criança 

Descrição: A determinar em função da evolução da pandemia. 

Objetivos: 

- Sensibilizar para os direitos e deveres da criança e sua formação;  

- Promover o convívio; 

- Valorizar a cooperação; 

- Promover o convívio em diferentes espaços; 

- Reforçar os laços de amizade. 
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Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Observações A determinar 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

1 de junho de 2022 
Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Dia Mundial Da Criança 

Descrição: 
Diálogo sobre a importância desse dia. 

Elaboração de um registo gráfico sobre os direitos e deveres das crianças. 

Elaboração de um brinquedo com recurso a materiais reciclados. 

Objetivos: 
- Proporcionar às crianças diferentes vivências; 

- Explorar diversos textos relacionados com os “Direitos/Deveres da Criança; 

- Desenvolver na criança a criatividade e autonomia. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de 

Desgaste, 

computador, livros. 

Fotocópias (9,70 

euros); cartolinas 

(10,80 euros); 

cola (8,50 euros); 

tintas acrílicas (60 

euros); papel de 

cenário (3 euros); 

marcadores (3 

euros); lanche (50 

euros). 

ODCR 121 

 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

5 de junho de 2022 
Evento Curricular Subcoordenação de Ciências 

Naturais 

Alunos de 5.º e 8.º 

anos “Dia Mundial do Ambiente” 

Descrição: 
Nas aulas de Ciências será feita referência ao “Dia Mundial do Ambiente”, na semana de 6 a 9 de 
junho, realçando a necessidade de preservação e conservação do Ambiente. Visionamento de 
um filme alusivo a esta temática. 

Objetivos: - Sensibilizar os alunos para a importância da preservação do Meio Ambiente. 

Recursos Humanos: Professores Ciências Naturais, alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Atividade sem custos associados dado serem desenvolvidas em sala de 
aula. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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7 de junho de 2022 

(a confirmar) 

Visita de Estudo EMRC 
Subcoordenação de EMRC 

 

Alunos de EMRC  

9 .º ano 
Ida ao parque Aquático de 

Amarante 

Descrição: 
No âmbito das atividades programadas e dos conteúdos da disciplina de EMRC, consiste na 

deslocação dos alunos ao Parque Aquático de Amarante a fim de lhes proporcionar um momento 

de convívio, lazer e diversão. 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio inter-turmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 

- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais acompanhantes e Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte 

 

 

1,125,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

Atividades 1.800,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

225 cópias AEE 45,00 € ODCR 123 02.02.10.A0 

(Material de escritório) 

Observações Esta atividade está dependentes da evolução favorável da pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

13 de junho de 2022 

(a confirmar) 

Visita de Estudo EMRC 
Subcoordenação de EMRC 

 

Alunos de EMRC  

7.º e 8 .º anos 
Ida ao Parque Aquático de 

Amarante 

Descrição: 
No âmbito das atividades programadas e dos conteúdos da disciplina de EMRC, consiste na 

deslocação dos alunos ao Parque Aquático de Amarante a fim de lhes proporcionar um momento 

de convívio, lazer e diversão. 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio inter-turmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 
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- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais acompanhantes e Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte 

 

 

1,125,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

Atividades 1.800,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

225 cópias AEE 45,00 € ODCR 123 02.02.10.A0 

(Material de escritório) 

Observações Esta atividade está dependentes da evolução favorável da pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de junho de 2022 
Evento Curricular Subcoordenação de 

Educação Musical 

Comunidade 

Escolar Atividades musicais 

Descrição: Atividades musicais desenvolvidas com alunos do 2º ciclo. 

Objetivos: - Consolidar os conhecimentos dos alunos que se encontram no final de ano; 

- Dar a conhecer aos alunos do 1º ciclo o trabalho desenvolvido na disciplina. 

Recursos Humanos: Professoras de Educação Musical, alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Instrumentos da sala 

de aula 

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

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

15 de junho de 2022 

(a confirmar) 

Visita de Estudo EMRC Subcoordenação de EMRC 

 

Alunos de EMRC 

5.º e 6 .º anos Ida à Magikland (Penafiel) 

Descrição: 
No âmbito das atividades programadas e dos conteúdos da disciplina de EMRC, consiste na 

deslocação dos alunos ao Parque de Diversões a fim de lhes proporcionar um momento de 

convívio, lazer e diversão. 

Objetivos: 

- Desenvolver a capacidade física; 

- Conhecer e utilizar os vários tipos de orientação; 

- Desenvolver a interajuda e o espírito de grupo; 

- Reforçar laços de amizade entre alunos e professores; 

- Promover o convívio inter-turmas; 

- Contribuir para a formação do caráter e da personalidade dos adolescentes; 

- Estimular o gosto pela natureza e pela aventura; 
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- Aprofundar laços de amizade; 

- Cultivar o respeito pelos outros. 

Recursos Humanos: Professores e Assistentes Operacionais acompanhantes e Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Transporte 

 

 

1,125,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

Atividades 1.800,00 € Pais/Encarregados 

de Educação 

ODCR 123 

02.02.10.A0 

(Transporte – Visitas de 

Estudo) 

225 cópias AEE 45,00 € ODCR 123 02.02.10.A0 

(Material de escritório) 

Observações Esta atividade está dependentes da evolução favorável da pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

28 a 30 de junho de 2022 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar 
Atividades de Encerramento 

do Ano Letivo 

Descrição: Realização de uma pequena homenagem aos finalistas. 

Objetivos: - Assinalar os términos do ano letivo e de um ano escolar de árduo trabalho, aproveitando, ainda, 

para se fazer a despedida dos alunos que transitarão para outras escolas. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas, material 

de pintura, tubo de 

plástico, etc 

Fotocópias (38,10 

euros); Cartolinas 

(19,50 euros); 

Tinta Spray (28 

euros); Tintas 

Acrílicas (12,20 

euros); Papel de 

Veludo (30 

euros); Papel 

celofane (4,60 

euros); Cola (8,50 

euros); Glitter 

(3,80 euros); 

Tintas Giotto 

(3,25 euros); Cola 

quente (15,50 

ODCR 121 

 

 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 
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euros); Fita de 

cetim (25 euros); 

Folha de Eva (20 

euros); papel de 

cenário (10 

euros); Kit de 

Finalistas (238 

euros); 

marcadores de 

tecido (17,50 

euros); livros de 

finalistas (170 

euros); diplomas 

(34 euros);  

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de junho de 2022 
 

Efeméride 
JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar Festa de encerramento do ano 

letivo 2021/2022 

Descrição: 

Festa convívio para assinalar o final do ano letivo aproveitando, ainda, para se fazer a despedida 

das crianças que transitam para outro ciclo de escolaridade. Esta festa realizar-se-á no JI de 

Roupeire, com a apresentação de canções e danças. Este evento será assinalado com a entrega 

de diplomas, cartolas e livros de fim de ano às crianças que terminam a frequência do Jardim-de-

infância. 

Objetivos: 

- Fomentar o convívio entre as crianças e os adultos; 

- Assinalar o término do ano letivo, aproveitando, para se fazer a despedida das crianças que 

transitarão para outras escolas; 

- Partilhar conhecimentos e experiências;          

- Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido durante o ano letivo. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Folhas de papel, 

cartolinas, lápis de 

cor, marcadores, 

tintas, papel cenário 

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

Computador/Leitor 

de Cd 

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

Observações 
Será utilizado o material do JI. 

Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com a EB1 de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Efeméride 
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30 de junho de 2022 Encerramento do Ano Letivo Escola EB1 Roupeire Airão S. 

João 

Comunidade 

Escolar 

Descrição: 
Festa convívio, no recinto da EB1, entre os alunos.  

Cerimónia de entrega de diplomas e cartolas aos finalistas; realização de jogos tradicionais; 

atividades lúdicas de pintura e dança, entre outras.  

Objetivos: 

- Fomentar o convívio entre pares;  

- Assinalar o término do ano letivo, aproveitando, para se fazer a despedida dos alunos finalistas;  

- Partilhar conhecimentos e experiências;  

- Mobilizar e corresponsabilizar as famílias na vida escolar.  

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

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material de desgaste  
Cartolina  
Cola  
Diplomas  

20,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Observações 
Atendendo ao atual momento pandémico “COVID- 19”, não existirão 

atividades de articulação com o JI de Roupeire 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de junho de 2022 
Efeméride 

Escola EB1/JI de Ronfe 
Comunidade 

Escolar Encerramento do ano letivo 

Descrição: A determinar em função da evolução da pandemia. 

Objetivos: 
- Assinalar o final de mais um ano letivo; 
- Envolver os alunos em atividades extracurriculares. 
- Reconhecer e valorizar o trabalho dos alunos. 

Recursos Humanos: Docentes, alunos e assistentes operacionais  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

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

Observações A determinar 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

30 de junho de 2022 

Efeméride 
Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Comunidade 

Escolar 
Atividades de final de 

período/Entrega de diplomas 

Descrição: 
Entrega dos diplomas e entoação do hino de despedida. 

(Outras atividades a definir, dependendo da situação pandémica no período em questão e das 

diretrizes da DGS/Direção do Agrupamento).  

Objetivos: 
- Valorizar o trabalho das crianças e alunos finalistas neste seu percurso escolar que finaliza; 

- Incentivar o gosto pela escola e o sucesso educativo; 

- Promover o convívio de toda a comunidade educativa. 

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

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Lápis de cor, cola, 

tintas, cartolinas, 

materiais variados 

(EVA, feltro, crepe), 

balões, fitas de 

cetim, festão...  

80,00€ Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

ESCOLA ABERTA 

Projetos em Desenvolvimento Departamento de Línguas 

Subcoordenações de LP; 

FRC; ING 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos 
Concurso  

Quem quer ser Campeão!? 

Descrição: 

Concurso aberto aos alunos da Escola Sede do 2.º e 3.º ciclos (do 5.º ao 9.º ano de escolaridade) 

3 alunos por turma, eleito, cada um deles por uma das línguas (Português; Francês; Inglês). 

1ª fase: divulgação do concurso; 

2ª fase: seleção dos alunos por disciplina; 

3ª fase: realização do concurso seguindo os moldes do famoso concurso televisivo. 

As turmas, representadas pelas respetivas equipas, responderão em simultâneo às questões. No 

final, sairá vencedora, por ano de escolaridade, a equipa que obter o maior número de respostas 

certas. 

Objetivos: 

- Promover nos alunos o gosto pelo Saber; 

- Promover aprendizagens a partir de atividades lúdicas; 

- Incentivar o espírito de cooperação em trabalho de equipa; 

- Aprender a respeitar regras;  

- Experimentar o ensino extra-aula; 

- Desenvolver a amizade e camaradagem entre as turmas. 

Recursos Humanos: Professores do Departamento, alunos selecionados 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

3 Cartazes A3 1,20 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Impressão de 

diplomas 

16,80 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Fotocópias 0,20€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

ESCOLA ABERTA 
Evento Curricular Disciplinar Subcoordenação de 

Francês 

Comunidade 

Escolar Torneio de “Pétanque” 

Descrição: 
Consiste na realização de um torneio de “Pétanque”, jogo originário de França praticado 

sobretudo na região da “Provence.”  

Esta atividade concretiza-se no espaço exterior da escola, contíguo ao pavilhão desportivo. 
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A atividade é dirigida aos alunos do 3.º ciclo que podem assim praticar este famoso e tradicional 

jogo francês. Cada turma é representada por dois dos seus elementos que jogam, num sistema 

de eliminatória, até se apurar o campeão do torneio. 

Atividade condicionada à evolução da pandemia e às diretivas da DGS. 

Objetivos: 

- Divulgar aspetos civilizacionais franceses a partir de atividades lúdicas.              

- Promover o espírito de cooperação. 

- Aprender a respeitar regras.  

- Experimentar o ensino extra-aula. 

Recursos Humanos: Professores e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

3 Cartazes A3 1,20 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Fotocópias 0,20€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

ESCOLA ABERTA 
Evento Curricular Sucoordenação de 

Matemática 

Comunidade 

Escolar Escola Aberta 

Descrição: 
Durante o evento curricular “semana Aberta”, a sala específica de Matemática estará aberta aos 
alunos e toda a comunidade escolar com jogos matemáticos e exposições de trabalhos realizados 
pelos alunos, durante o ano. 

Objetivos: 

- Promover a criatividade e a iniciativa. 
- Desenvolver o gosto pela Matemática;  
- Aplicar conhecimentos matemáticos,  
- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; 
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.  
- Promover as aprendizagens e o sucesso educativo a matemática.  
- Incentivar o espírito de colaboração entre os alunos; 

Recursos Humanos: Alunos e professores  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

- Fotocópias  
- Cartolinas 

20,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

ESCOLA ABERTA 

Evento Curricular Clube de Ciência Viva 

Subcoordenações de CFQ e 

CN  

Comunidade 

Escolar 
Laboratório Aberto 

Descrição: 

Esta atividade insere-se no âmbito da “Escola Aberta à Comunidade Educativa”. Nos laboratórios 
de Ciências Naturais e de Ciências Físico-Químicas os alunos terão oportunidade de realizar 
atividades experimentais, sob a orientação dos professores, que irão incidir nas seguintes áreas: 
química, som, luz, eletricidade, eletrónica e robótica 
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Objetivos: 

- Despertar o gosto pela ciência em geral e pelas atividades experimentais em particular; 

- Promover o conhecimento científico; 

- Despertar para áreas tecnológicas; 

- Desenvolver aprendizagens de forma mais lúdica; 

- Motivar os alunos para os conteúdos associados às Ciências Físico-Químicas, Ciências Naturais 

e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Será utilizado material do laboratório de CFQ. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

FINAL DO ANO LETIVO 

Evento Curricular Escolas EB1 do AEPAS 

Professores de Inglês 

 

Comunidade 

Escolar 
Peça de teatro 

“An English class” 

Descrição: 

Serão atribuídas falas a todos os alunos da turma. 

Alunos ensaiam a peça de teatro em contexto sala de aula. 

Alunos representam uma peça de teatro que exemplifica uma aula de Inglês. 

Convidar a comunidade escolar a assistir à representação da peça de teatro 

Objetivos: 

- Envolver os alunos numa atividade em língua inglesa; 

- Desenvolver o gosto pela aprendizagem; 

- Envolver os alunos e a comunidade educativa em atividades que desenvolvem conhecimentos 

em inglês; 

-  Desenvolver a auto-expressão por meio da arte cénica (teatro) favorecendo a atenção, 

observação, imaginação e a criatividade; 

- Interagir com o outro em atividades de faz-de-conta; 

- Estimular o raciocínio e comunicação; 

- Estimular o espírito de equipa e a resolução de problemas. 

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

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Papel, canetas, 
borracha (dos 
alunos) 
 Lápis de cor (dos 
alunos) 
Fotocópias 
Biblioteca/Polivalent

e  

20,00€ ODCR 121 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

 

3.º período 

(a calendarizar) 

Efeméride Escola EB1/JI de Poças Airão 

Santa Maria 

Comunidade 

Escolar Escola Aberta à Comunidade 
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Descrição: Neste dia a escola estará aberta a toda a comunidade educativa e civil através do Facebook com 

a divulgação de um vídeo referente às atividades realizadas. 

Objetivos: 
- Divulgar a oferta educativa da escola e os seus espaços; 

- Abrir a escola à comunidade; 

- Promover o convívio nas nossas mãos. 

Recursos Humanos: Educadoras, Professores do 1º Ciclo, Professores do Apoio, Assistentes Operacionais, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação 

Recursos Materiais: 

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Computador; 

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

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

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

3.º período 

(a calendarizar) 

Evento Curricular Clube de Ciência Viva, 

Subcoordenação de CFQ e 

CN 

Alunos 

8.º ano 
Visita de estudo à VIMAGUA 

Descrição: 
Esta atividade consiste numa visita de estudo às instalações da ETA da Vimágua. Na 

impossibilidade de se realizar a visita de estudo, será dinamizada uma palestra sobre o tratamento 

e monitorização da água no concelho de Guimarães. 

Objetivos: 

- Adquirir competências transversais nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química; 

- Despertar o interesse pela Ciência; 

- Promover o ensino das ciências fora da escola; 

- Reconhecer a água como recurso natural a preservar; 

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de controlar a água para consumo; 

- Conhecer os tratamentos físico-químicos e biológicos aplicados às águas para abastecimento 

público; 

- Conhecer o funcionamento de uma ETA. 

Recursos Humanos: Professores de Ciências Físico-Químicas e alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Fotocópias 30,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Transporte 

(a confirmar) 

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

Observações  

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

mês de julho de 2022 

Evento Curricular Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF) 

Escola EB1/JI de Casais Brito 

 

Crianças que 

frequentam as 

AAAF 

Atividades de verão 

Descrição: Serão realizadas atividades diversificadas que poderão incluir saídas à piscina, ao parque, bem 

como algumas visitas em colaboração com a autarquia. 
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Objetivos: - Convívio e ocupação lúdica dos tempos livres. 

- Diversificação de experiências 

Recursos Humanos: Alunos e assistentes operacionais 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Jogos, CD’s, 

material reciclado, 

cola, tintas, 

plasticina, tecidos, 

bolas, ingredientes e 

objetos de culinária. 

0,00€ ----------------------------- -------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 1.º ano 

Covid-19: Boas práticas de higiene 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 1º ano. 

Objetivos: 
• - Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 
• - Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis; 

- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 1.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 2.º ano 

Abusos 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 2º ano. 

Objetivos: 

- Desenvolver competências sociais de integração e relacionamento positivo com os outros; 
- Desenvolver competências para a prevenção relativamente a aproximações abusivas; 
- Aprender o que fazer em caso de serem abordados por pessoas estranhas ou desconhecidas; 
- Aprender a dizer Não, quando um gesto, ou um comportamento se torna abusivo; 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 2.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 
Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
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poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 3.º ano 

Primeiros Socorros 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 3º ano. 

Objetivos: 

- Promover a segurança nos cuidados de primeiros socorros em ambiente escolar; 
- No final da formação o formando deve adquirir conhecimentos e competências básicas sobre 
primeiros socorros em meio escolar, identificando a chamada de um adulto como ação principal; 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 3.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 4.º ano 

Higiene Corporal 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 4º ano. 

Objetivos: 
- Estimular os alunos à higiene diária do corpo, cabelo, roupa e calçado; 
- Reconhecer hábitos de vida saudável; 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 4.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 5.º ano 

Alimentação Saudável 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 5º ano. 

Objetivos: 

- Sensibilizar/consciencializar os alunos/crianças para a importância de uma prática alimentar 
correta, equilibrada e saudável e para as vantagens de uma alimentação racional, bem como a 
identificação de atos alimentares corretos e incorretos; 
- Consciencializar os alunos para a importância de uma prática alimentar correta; 
- Inferir acerca da necessidade de alteração dos hábitos alimentares; 
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- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 
- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 
- Alertar os alunos para os perigos da obesidade; 
- Inferir acerca da necessidade de alteração dos hábitos alimentares; 
- Averiguar os benefícios de uma alimentação variada e equilibrada; 
- Incentivar o consumo de alimentos saudáveis; 
- Desenvolver o espírito crítico e atitudes conscientes de uma alimentação saudável e equilibrada. 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 5.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 6.º ano 

Cadeia de Sobrevivência 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 6º ano. 

Objetivos: 

- Conhecer as dez principais causas de morte no Mundo, na Europa e em Portugal; 
- Reconhecer a importância de um sistema de emergência médica pré-hospitalar na promoção 
da saúde; 
- Conhecer o sistema integrado de emergência médica português; 
- Reconhecer a importância do bystander na cadeia de sobrevivência; 
- Relembrar conhecimentos teóricos básicos de biologia humana; 
- Compreender o conceito de doença; 
- Identificar situações que colocam em risco a vida de uma pessoa; 
- Conhecer medidas de proteção; 
- Realizar o exame primário e secundário a um paciente; 
- Demonstrar a abordagem à paciente vítima de trauma; 
- Caracterizar a atuação do socorrista nos traumas torácico e abdominal; 
- Desenvolver as «qualidades de um bom socorrista»; 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 6.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 7.º ano 

Tabaco 
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Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 7º ano. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para o perigo que o tabagismo representa para a saúde, 
- Adquirir conhecimentos sobre os efeitos nocivos do tabaco a nível físico, psicológico e social 
- Reconhecer hábitos de vida saudável; 
- Adquirir conhecimentos sobre os efeitos nocivos do tabaco a nível físico, psicológico e social; 
- Contribuir para a sua tomada de decisão, na área dos comportamentos aditivos, ao longo da 
vida. 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 7.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 8.º ano 

Consumos 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 8º ano. 

Objetivos: 

- Sensibilizar os alunos para o perigo que as substâncias psicoativas representam para a saúde, 
- Adquirir conhecimentos sobre os efeitos nocivos das substâncias psicoativas a nível físico, 
psicológico e social; 
- Reconhecer hábitos de vida saudável;  
- Contribuir para a sua tomada de decisão, na área dos comportamentos aditivos ao longo da 
vida; 
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 8.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Centro De Saúde das Taipas  
Alunos do 9.º ano 

Métodos Contracetivos 

Descrição: Esta atividade será dinamizada pela Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas 
aos alunos do 9.º ano. 

Objetivos: 

- Escolher o método contracetivo eficaz e mais adequado; 
- Prevenir as Infeções Sexualmente Transmissíveis; 
- Prevenir uma gravidez não desejada; 
 Esclarecer dúvidas sobre a “Sexualidade e Infeções Sexualmente Transmissíveis”; 
 Prevenir as Infeções Sexualmente Transmissíveis; 
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 Contribuir para uma vivência sexual saudável e responsável; 
- Formar cidadãos responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos e professores do 9.º ano; Enfermeira Elisabeth Melo 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

Atividade sem custos associados. 
A realização da atividade dependerá da disponibilidade da Senhora 
Enfermeira Elisabeth Melo do Centro de Saúde das Taipas, uma vez que 
poderá ser alocada a funções/tarefas consideradas prioritárias no 
combate à pandemia. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

No decorrer do ano letivo 

(a calendarizar) 

Evento Curricular PES 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos Liga-te 

Descrição: Atividade a definir. 

Objetivos: - Reconhecer hábitos de vida saudável;  
- Formar cidadãos ativos e responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos, Professores, Equipa da Biblioteca Escolar 

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 
PES 

Centro de Saúde das Taipas 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 

Gabinete de Informação - 

Apoio ao Aluno (GIAA) 

 Educação Sexual 

Descrição: 

Durante o presente ano letivo, e no âmbito do Programa de Educação Sexual, estará disponível 
o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) que tem como principal objetivo informar, 
apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos nossos alunos referentes à sua saúde. O funcionamento 
será assegurado por profissionais com formação nas áreas da educação para a saúde e 
educação sexual.  
Está assegurado o atendimento no GIAA nos seguintes dias: às terças-feiras das 10h05 às 11h35 
pela Professora Sandra Fernandes. Sempre que necessário ou for solicitada, a Enfermeira 
Elizabeth do Centro de Saúde das Taipas virá à escola prestar apoio e esclarecimentos que sejam 
necessários. 

Objetivos: 

- Aprender a gerir confidencialmente e sensivelmente as emoções e as relações; 
- Desenvolver habilidades para criarem relações recíprocas e satisfatórias; 
- Desenvolver uma apreciação das consequências das escolhas feitas; 
- Reconhecer e aceitar a sexualidade como uma dimensão fundamental que mediatiza todo o 
nosso ser; 
- Aprender a pedir ajuda; 
- Compreender a sexualidade humana, a reprodução, a saúde sexual, emoções e relações; 
- Valorizar o papel de comunicação, intimidade, atração, afeto e compromisso nas relações 
interpessoais; 
- Aprender a fazer escolhas baseadas na compreensão das diferenças e com ausência de 
preconceitos; 
- Apoiar os jovens na vivência consciente e saudável da sexualidade; 
- Colaborar na pesquisa sobre temas associados à sexualidade; 
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- Formar cidadãos responsáveis. 

Recursos Humanos: Alunos, Professores, Equipa da Biblioteca Escolar 

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 Professores de Educação 

Visual e de Educação 

Tecnológica – 2º e 3º ciclo 

Comunidade 

Escolar 
Exposições/Decorações 

permanentes 

Descrição: 

O projeto consiste na exposição de trabalhos, realizados nas disciplinas de Educação Visual, 

Educação Tecnológica, Artes e Técnicas e Literacia pela Arte. Os trabalhos serão realizados 

pelos alunos, individualmente e em grupo, no âmbito das unidades temáticas e datas/épocas 

festivas. Sempre que possível serão desenvolvidos projetos em articulação com outras 

disciplinas e com a Biblioteca Escolar. 

As exposições serão realizadas nas salas de aula, na Biblioteca, nas vitrinas dos 
corredores, no átrio da escola.  

Objetivos: 

- Promover e valorizar datas festivas, temas culturais e ambientais; 

- Apelar à criatividade, à partilha e à divulgação de saberes e aprendizagens;    

- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano;                                                                                                                  

- Assegurar uma mostra da capacidade técnica e artística dos alunos da escola; 

- Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa;               

- Cooperar em tarefas e projetos comuns;      

- Participar em atividades de grupo. 

- Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação. 

Recursos Humanos: Professores de Educação Visual e Educação Tecnológica 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais usados 

pelos alunos nas 

aulas das referidas 

disciplinas 

 

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

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 
Oficina de Artes Comunidade 

Escolar 
Realização de trabalhos alusivos a 

épocas/datas festivas/eventos 

Descrição: 

O projeto consiste na exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 As exposições serão realizadas nas salas de aula, na biblioteca escolar, nas vitrinas 
dos corredores.   

Objetivos: Envolver os alunos em atividades de desenho, pintura, ilustração e demais artes decorativas. 
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• Utilizar/manipular materiais diversificados na elaboração de trabalhos bidimensionais e 

tridimensionais. 

•  Criar condições para os alunos poderem desenvolver projetos pessoais e coletivos. 

•  Desenvolver a criatividade. 

Recursos Humanos: Professores de Educação Visual e Educação Tecnológica e os alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Materiais dos 

alunos, ou materiais 

de uso comum nas 

disciplinas de EV e 

ET. 

 

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

Observações 

Por solicitação da Equipa da Educação Especial, os alunos que 

beneficiam de medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

frequentarão este Clube, em atividades substitutivas, no âmbito do DL 

54/2018. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de 

Francês 
Alunos do 3.º 

Ciclo SuperTmatik Francês 

Descrição: 

Consiste num torneio online (SuperTmatik) destinado ao treino do vocabulário da língua francesa; 
Os torneios intra e inter-turmas (setembro – abril) levam ao apuramento do campeão e do vice-
campeão (por nível escolar) que irão disputar a final (abril – maio). 
Atendendo aos condicionalismos decorrentes da pandemia, todo o torneio decorrerá apenas na 
versão online.  

Objetivos: 

- Fomentar o interesse pela aprendizagem;  
- Contribuir para a aquisição, ampliação e consolidação do vocabulário de francês;  
- Reforçar a componente lúdica no processo da aprendizagem;  
- Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar. 

Recursos Humanos: Professores de Francês e alunos das suas turmas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

3 Cartazes A3 1,20 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

Fotocópias A4 0,20€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de Escritório) 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos 

Jogos lúdicos e educativos: 

Scrabble / SuperTmatik Inglês e 

Francês/ Sites de jogos educativos 

online 
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Descrição: 

Ao longo de todo o ano letivo os alunos poderão de forma lúdica mas educativa e de 
aprendizagem utilizar jogos didáticos físicos e/ou virtuais sob a supervisão dos docentes 
destacados para a dinamização deste Clube. 
Nota: No caso do jogo SuperTmatik, e numa fase inicial,  a competição será interna, entre alunos 

da própria escola, mas poderá estender-se a uma competição online a nível nacional caso haja 

algum aluno interessado em participar. 

Objetivos: 
- Aumentar vocabulário; 

- Motivar para a aprendizagem das línguas; 

- Melhorar a vertente comunicativa. 

Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Tablets; Pcs; jogos 

de tabuleiro 

0,00€ --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 
Clube de Línguas 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos 
Parceria com os Projetos  

Erasmus + 

Descrição: Realização de algumas atividades em parceria coma as atividades dos Projetos Erasmus+ em 
desenvolvimento na escola. 

Objetivos: 

- Desenvolver a competência linguística oral e escrita; 
- Troca de experiências de ensino e aprendizagem com alunos de outras escolas de países 
europeus; 
- Desenvolver a criatividade; 
- Promover o relacionamento entre alunos de outras escolas da união europeia. 

Recursos Humanos: Docentes Clube de Línguas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

PC/Internet 0,00€ --------------------- ----------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento 

JI Roupeire Airão S. João 
Comunidade 

Escolar Recolha de tampinhas 

Descrição: Ao longo do ano serão recolhidas tampas de plástico, para serem entregues em associações de 
caráter social, para a compra de material ortopédico. 

Objetivos: - Ajudar instituições sociais, fomentar nos alunos e comunidade escolar o espírito de entreajuda 
e solidariedade social. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Tampas plásticas 0,00€ --------------------- ----------------------------- 
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(materiais recolhidos 

pelas crianças em 

casa e no JI) 

Observações Atividade sem custos associados 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar Articulação com a Biblioteca –  

Projeto “Vai e vem” 

Descrição: Ao longo do ano será desenvolvido o referido projeto através da exploração de diferentes 
histórias, em articulação com as famílias e a Biblioteca. 

Objetivos: 

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

- Promover a leitura em família; 

- Propor uma interação entre o jardim-de-infância e a família como forma de incentivar a leitura 
nas crianças. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros 

Fotocópias 

Mochilas 

0,00€ --------------------- ----------------------------- 

Observações 
Será utilizado o material do JI; Biblioteca Escolar 

Atividade a desenvolver em todos os Jardins que integram o AEPAS 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar Articulação com a Biblioteca –  

Projeto “O Cientista vai à escola” 

Descrição: 
Ao longo do ano será desenvolvido o referido projeto que visa uma abordagem lúdica das ciências 
experimentais em contexto de sala de aula, a partir da leitura de textos de obras do PNL ou 
pequenas histórias. em articulação com a Biblioteca e outros níveis de ensino. 

Objetivos: 

- Desenvolver o gosto pela leitura; 

- Promover o ensino das ciências; 

- Explicar procedimentos experimentais essenciais à implementação autónoma da atividade ou 

experiência; 

- Ajudar com estratégias e metodologias simples, envolvendo ativamente as crianças num 

ambiente de aprendizagem. 

Recursos Humanos: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros 

Materiais 

necessários para a 

realização das 

experiências 

0,00€ --------------------- ----------------------------- 
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Observações 
Será utilizado o material do JI; Biblioteca Escolar 

Atividade a desenvolver em todos os Jardins que integram o AEPAS 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento 

JI Roupeire Airão S. João Pré-Escolar Articulação com a Biblioteca -   

Projeto “Biblioteca Bate à Porta” 

Descrição: Ao longo do ano será desenvolvido o referido projeto através da exploração de diferentes 
histórias, em articulação com a Biblioteca Escolar. 

Objetivos: 

- 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: Educadoras, assistentes operacionais, crianças, pais e encarregados de educação 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Livros 

Materiais 

necessários para a 

exploração da 

história 

0,00€ --------------------- ----------------------------- 

Observações 
Será utilizado o material do JI; Biblioteca Escolar 

Atividade a desenvolver em todos os Jardins que integram o AEPAS 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de TIC 

 

Alunos do 2.º 

ciclo Ubbu – code literary 

Descrição: Ampliar o ensino da programação a todos os alunos, com jogos, vídeos, exercícios e outras 

ferramentas, com recurso à plataforma ubbu.io 

Objetivos: - Melhorar a performance do raciocínio lógico, nomeadamente da Matemática; 

- Estimular as competências básicas em programação. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC; Alunos;  

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala com 

computadores e 

acesso à Internet. 

Projetor. 

0,00€ ------------------------- --------------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de TIC 

Equipa BE/CRE 

 

Alunos do 7.º ano AEPAS Podcasts 
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Descrição: Produzir narrativas digitais em formato de áudio 

Objetivos: 

- Fomentar o desenvolvimento de projetos, em articulação com outras áreas disciplinares e ou 

domínios das TIC, serviços e projetos da escola, com a família e com instituições regionais, 

nacionais ou internacionais. 

- Proporcionar a criação de artefactos digitais diversificados 

- Produzir narrativas digitais, utilizando as técnicas e materiais adequados de captação de som 

(e, eventualmente, imagem também), tendo em vista soluções adequadas a um problema ou 

projeto. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC; Alunos; Equipa da BE/CRE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Material da Rádio 

Escola 

0,00€ ------------------------- --------------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 

Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de TIC 

Equipa BE/CRE 

 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos 
Projeto DECOJovem 

Descrição: Participar nas diversas iniciativas desenvolvidas pela DECOJovem na área da educação do 

consumidor relacionadas com as TIC 

Objetivos: 

- Promover a educação do consumidor na sua comunidade educativa, contribuindo para o reforço 

das competências enquanto consumidores informados, conscientes e confiantes. 

- Potenciar e estimular o desenvolvimento de projetos educativos e atividades que reforcem a 

educação do consumidor na escola e na comunidade. 

- Reforçar a formação de cidadãos solidários, participativos e empenhados na construção de uma 

sociedade mais responsável, criteriosa, inclusiva e sustentável. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC; Alunos; Equipa da BE/CRE 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala com 

computadores e 

acesso à Internet. 

Projetor. 

0,00€ ------------------------- --------------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de TIC 

 

Alunos do 3.º 

ciclo Apps for Good 

Descrição: 

Desenvolvimento de aplicações para smartphones ou tablets, mostrando aos alunos o potencial 

da tecnologia na transformação do mundo e das comunidades onde se inserem. Com uma 

metodologia de projeto, os alunos têm oportunidade de experienciar o ciclo de desenvolvimento 

do produto. 

Objetivos: - Desenvolver aplicações para smartphones ou tablets para mostrar o potencial da tecnologia na 

transformação do mundo e das comunidades onde se inserem; 
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- Experienciar o ciclo de desenvolvimento do produto, através de metodologia de projeto; 

- Desenvolvimento de trabalho em equipa para encontrar problemas sociais que estejam ligados 

aos interesses ou áreas em comum; 

- Desenvolver uma nova geração de jovens mais confiantes e colaborativos, preparados para 

atuar no mundo e criar a diferença; 

- Estimular os jovens não como consumidores de tecnologia, mas como criadores de tecnologia. 

Recursos Humanos: Professores que lecionam a disciplina de TIC e Alunos. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala com 

computadores e 

acesso à Internet. 

Projetor. 

Smartphones. 

0,00€ ------------------------- --------------------------------- 

Observações Atividade sem custos associados. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento 

Subcoordenação de GGF 
Comunidade 

Escolar Clube EUROPEU 

Descrição: 

O Clube Europeu almeja dar a conhecer à comunidade escolar os países, símbolos, tradições, 

suas projeções tecnológicas no mundo atual, assim como a diversidade e heterogeneidade 

cultural europeia. Pretende-se que as atividades do clube possam contribuir para o 

desenvolvimento de uma cidadania europeia participada, promovendo a coesão social, a 

compreensão da diversidade, a aceitação multicultural e importância deste espaço na sua vida 

profissional para uma melhor adaptação a novos contextos e desafios nos quais a ciência e a 

tecnologia são componentes essenciais, fontes de oportunidades ilimitadas de forma a 

impulsionar a sua competitividade. 

Objetivos: 

- Dinamizar atividades no domínio da educação europeia; 

- Promover o interesse pelas questões de funcionamento das instituições europeias; 

- Aprofundar conhecimentos sociais, científicos e tecnológicos sobre a Europa no mundo, nos 

dias de hoje; 

- Conhecer o processo de alargamento da União Europeia; 

- Consciencializar a comunidade escolar sobre as implicações sociais, económicas e - culturais 

dos sucessivos alargamentos; 

- Sensibilizar a comunidade escolar para a importância autonomia e espírito critico e 

competitivo, projetados em novos contextos; 

- Promover atividades de grupo que favoreçam o respeito pelos outros, a aceitação das - 

diferenças e a cooperação na escola; 

- Descobrir-se como cidadão português e cidadão europeu; 

- Compreender o papel de Portugal no espaço europeu; 

- Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas; 

- Aperfeiçoar as relações interpessoais; 

- Conhecer a cultura europeia; 

- Promover uma consciência europeia; 

- Promover valores fundamentais como a cidadania e solidariedade numa Europa sem 

fronteiras; 
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- Conhecer os diferentes espaços da Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, 

económicos, tecnológicos, entre outros); 

- Respeitar as diferenças do ambiente e do património cultural; 

- Conhecer as instituições europeias; 

- Conhecer a Constituição Europeia; 

- Fomentar a tomada de consciência relativa à independência europeia e mundial e à 

necessidade de cooperação; 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade dos alunos, nomeadamente no que concerne à 

paz, aos direitos do Homem e à defesa e conservação do meio ambiente; 

- Desenvolver nos alunos o interesse pela Geografia. 

Recursos Humanos: Professor coordenador José Paulo Neves e Docentes de Geografia 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Papel 10,00€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

cartolinas 10,00€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Papel transparente 3,00€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Cola 1,00€ ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações 

A previsão global de funcionamento deste Clube em termos de material 

de apoio será de 24,00 € em papel, cópias, cartolinas, cola. Para além 

disso usará equipamento informático/Multimédia e equipamento 

audiovisual. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento Subcoordenação de 

HST/HGP 

Comunidade 

Escolar Clube de HISTÓRIA 

Descrição: 

Dada a situação que atualmente se vive nas escolas relacionada com a COVID19 o 

funcionamento deste clube será adaptado a essas condicionantes prevendo o seu funcionamento 

também a distância utilizando plataformas digitais em uso neste agrupamento.  

Este Clube tem como objetivos potenciar atividades de complemento curricular e oferecer um 

espaço aos alunos onde estes poderão ocupar os seus tempos livres de uma forma lúdica e, ao 

mesmo tempo, enriquecedora das suas aprendizagens. 

Este clube dará aos alunos a oportunidade de alargarem os seus conhecimentos e a possibilidade 

de consolidarem, individualmente e em grupo, a sua formação pessoal e social. Sem a rigidez 

curricular, própria de uma sala de aula, o aluno terá a oportunidade, tanto quanto possível, de 

enriquecer os seus conhecimentos de acordo com os seus interesses, a sua criatividade e a sua 

iniciativa. Em tal conformidade, toda a oferta de atividades, temas e ocupações, será adequada 

aos objetivos pretendidos e não serão permitidas nenhumas outras, sem o consentimento do 

professor presenta neste espaço. 
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Neste espaço, serão facultadas aos alunos, várias atividades de complemento, de conhecimento 

e de desenvolvimento. Funcionará, por um lado, como um reforço positivo de aprendizagem e por 

outro lado, estimulará e motivará para a frequência da escola, com alegria a despreocupação. 

Será um espaço complementar para os tempos letivos, em que os alunos poderão escolher o que 

querem ver, ouvir ou fazer, com a presença e a orientação de um professor. Será um clube com 

vocação prática pois poderá ocupar, sem perda de orientação e de controlo dos alunos na escola, 

o espaço, tão problemático, das aulas de substituição. Queremos criar um lugar na escola, onde, 

com harmonia, o lazer e o aprender se complementem mutuamente, em liberdade responsável e 

podendo ser utilizado como suporte dinâmico das aulas ou como complemento das mesmas. 

Objetivos: 

- Ocupar tempos livres. 

- Desenvolver o gosto pela descoberta e pelo conhecimento. 

- Promover a capacidade de comunicação consolidando conhecimentos/capacidades específicas 

para tal. 

- Comparar hábitos socioculturais de diferentes regiões do País e do Mundo. 

- Desenvolver uma cultura de respeito e tolerância. 

- Consolidar a dimensão do cidadão europeu e do mundo. 

- Desenvolver o sentido crítico dos alunos. 

- Estimular o sentido de responsabilidade, de autonomia, de criatividade e de cooperação. 

- Incutir no aluno hábitos e métodos de estudo e de trabalho e também de investigação e 

comunicação. 

- Promover a pluriculturalidade e a multiculturalidade. 

- Ocupar os alunos de forma lúdica e enriquecedora. 

- Acompanhar e apoiar os alunos na elaboração de trabalhos. 

- Apelar à interdisciplinaridade, à educação intercultural e à educação para a cidadania, 

valorizando o respeito pelos direitos humanos e promovendo o espírito democrático, cívico e 

tolerante entre os jovens. 

- Possibilitar aos alunos e aos professores percursos pedagógicos diversificados. 

- Utilizar as TIC no processo de aprendizagem da História. 

Recursos Humanos: Docentes de História e alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações 

A previsão global de funcionamento deste Clube em termos de material 

de apoio será de 20,00 € em material de papelaria (papel, cópias, 

cartolinas, cola, etc). Para além disso usará equipamento 

informático/Multimédia e equipamento audiovisual. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo 
Projetos em Desenvolvimento 

Clube de História 
Comunidade 

Escolar Jornal de Parede - Clube de HST 

Descrição: 
Elaboração de um jornal de parede, atualizado periodicamente, onde se comemorem notícias, 

eventos históricos, datas comemorativas da História de Portugal e da História Mundial, História 

Local, iconografia e passatempos variados. 

Objetivos: 

- Promover práticas pedagógicas diversificadas que proporcionem aos alunos mais interesse pela 

escola; 

- Valorizar os trabalhos de projeto de carácter inter- disciplinar, promovendo a articulação dos 

saberes; 
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- Dar a conhecer à comunidade o trabalho desenvolvido no clube. 

Recursos Humanos: Professores do Clube de História e alunos do 2.º e 3.º ciclos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Cartolinas, Papel 

A3, fotocópias, cola. 

15,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Atualização do placard/vitrine colocado no corredor junto ao Gabinete 

onde funciona a sede do Clube de História 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo  

(com marcação prévia) 

Evento Curricular Subcoordenação de 

HST/GGF/HGP/EMRC 

Alunos do 5.º ao 

9.º ano Olimpíadas do Saber 

Descrição: 

Realização de Provas Escritas de resposta rápida que comporta 3 eliminatórias. 

Participam equipas de quatro alunos que representam a turma de onde são provenientes e 

previamente escolhidos pelos seus pares para os representar. 

As questões elaboradas versam sobre os conteúdos das disciplinas de História, de Geografia e 

de Educação Moral e Religiosa Católica para o terceiro ciclo; História e Geografia de Portugal e 

de Educação Moral e Religiosa Católica para o 2º ciclo, lecionados nos anos que os alunos 

frequentam. As provas são constituídas por dez questões de cada uma das disciplinas do 3.º ciclo 

e quinze questões de cada uma das disciplinas do 2.º ciclo. 

Objetivos: 

 - Promover nos alunos o gosto pelo passado histórico; 

- Incentivar o espírito de iniciativa, trabalho em equipa e solidariedade. 

- Desenvolver a amizade/camaradagem inter-turmas. 

- Promover um espírito de competição sadio na área da História. 

- Avaliar o empenho e participação dos alunos na atividade. 

Recursos Humanos: Organização: Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Certificados de 

Participação 

23,00 € ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

1 resma de papel 5,00 €  ODCR 123 02.01.08.A0 

(Material de escritório) 

Observações Biblioteca / Sala de Aula, Fichas de questões, placard para afixar as 

classificações obtidas. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo  

(com marcação prévia) 

Projetos em Desenvolvimento 
D. C. C.S.H./Equipa 

responsável Parlamento dos 

Jovens 

Comunidade 

Escolar 

Parlamento dos Jovens 

«Fake News: Que Estratégias Para 

Combater a Desinformação?» 

Descrição: 

O Programa «Parlamento dos Jovens» é uma iniciativa institucional da Assembleia da República 

desenvolvido com as escolas de todo o país do ensino público, privado e cooperativo em parceria 

com o Ministério da Educação e Ciência; Secretaria de Estado do Desporto e Juventude; 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas; Secretarias Regionais que tutelam a 
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Educação e a Juventude nos Açores e na Madeira; Ministério da Justiça e Gabinete do 

Parlamento Europeu em Portugal.   

O Programa desenvolve-se em conformidade com as orientações, fases e calendarização 

estabelecidas pela Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da 

República 

Trata-se da 9.ª participação deste agrupamento no Programa «Parlamento dos Jovens», que 

este ano tem como tema para o ensino Básico  

Este Projeto pretende educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política 

e promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões. 

Numa primeira fase, os alunos terão de apresentar uma lista com 10 elementos (podem incluir 

alunos de diversas turmas e anos de escolaridade), bem como identificar três medidas para o 

tema proposto para o presente ano letivo no ensino básico. 

A inscrição terá de ser feita na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos até ao dia 17 de dezembro, 

onde estão disponíveis as respetivas fichas. 

Nesta fase decorrerá ainda o processo eleitoral das listas candidatas à eleição dos deputados à 

Sessão Escolar a qual aprovará o Projeto de Recomendação da Escola e onde se procederá à 

eleição dos respetivos representantes à Sessão Distrital. 

O calendário previsto é o seguinte: 

- Entrega de listas e propostas – até 17 de dezembro de 2021 

- Afixação de listas e propostas – 7 de janeiro de 2022 

- Campanha eleitoral – dias 10 a 12 de janeiro de 2022 

- Dia de reflexão – dia 13 de janeiro de 2022 

- Ato eleitoral – 14 de janeiro de 2022 

-Debate Sessão Escolar com a presença de um deputado da Assembleia da República: 17 ou 

24 de janeiro 2022 

- Sessão Escolar – 26 de janeiro de 2022 

Numa segunda fase realizar-se-á a Sessão Distrital onde se reúnem os deputados que 

representam as escolas de cada distrito e onde se procederá à aprovação do Projeto de 

Recomendação a submeter à Sessão Nacional. São igualmente eleitos os deputados que os vão 

representar nesta Sessão. 

Na terceira fase realizar-se-á a Sessão Nacional onde se reúnem os deputados jovens, a nível 

nacional, representando cada distrito ou região autónoma, na qual se aprova, após debate em 

Comissões e em Plenário, a Recomendação final sobre o tema desta edição do Parlamento dos 

Jovens. 

Objetivos: 

- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política. 

- Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do 

debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de 

todos os cidadãos portugueses.  

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de 

formação das decisões.  

- Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente.  

- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais.  

- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria.  
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- Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu 

presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do 

poder político. 

- Promover a educação para a cidadania; 

- Promover o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade; 

- Estimular a consciência política e democrática. 

Recursos Humanos: Professores, alunos em articulação com a equipa responsável composta pelos docentes Alexandre 

Trindade, Rita Vieira e Silvério Afonso. 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações A previsão de custos foi apresentada nas diferentes fases do Programa. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo  

(com marcação prévia) 

Projetos em Desenvolvimento Ministério da Educação 

Subcoordenação de 

Educação Física 

Comunidade 

Escolar 
Desporto Escolar 

Descrição: 

O projeto do Desporto Escolar integra, harmoniosamente, o ensino e a recreação, durante a 

escolaridade obrigatória, respeitando os princípios da igualdade de oportunidades e da 

diversidade. Em linha com os Projetos Educativos das escolas, o Desporto Escolar afirma-se 

como estratégia de promoção do sucesso educativo e de um estilo de vida saudável e, ainda, 

como um meio para desenvolver as áreas de competências, atitudes e valores previstos no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade. Para além de representar uma vantagem na educação e 

formação desportivas, representa um meio educativo inclusivo e de suporte psicomotor, afetivo e 

social, promotor do desenvolvimento das crianças e jovens.  

Neste contexto de pandemia, e depois da experiência de confinamento recente, projetos como o 

Desporto Escolar assumem também particular relevância, pelo potencial contributo para o bem-

estar e a saúde dos cidadãos. 

Atento o Princípio do Gradualismo, o regresso à prática desportiva em contexto de treino e em 

contexto competitivo, no âmbito do Desporto Escolar, deve ser efetuado de forma faseada, pelo 

que, no atual contexto epidemiológico, se iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, 

garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos. As orientações 

relativas à realização de provas oficiais (competições), bem como às condições de participação 

nas mesmas, constarão do Plano de Retoma do Desporto Escolar 2020-2021, que acompanhará 

o que vier a ser determinado, pela DGS. 

Modalidades desenvolvidas no AEPAS: 

Atletismo, Voleibol, Badminton e Tiro com Arco. 

Objetivos: - Promover estilos de vida saudáveis estimulando a prática desportiva. 

Recursos Humanos: Docentes Fernando Ferreira, António Félix e Adalberto Machado; alunos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Observações Projeto com regulamento e apoio financeiro próprios.. 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
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Ao longo do ano letivo  

(com marcação prévia) 

Projetos em Desenvolvimento 

Equipa PNC 

Alunos de todos 

os níveis de 

ensino 

Plano Nacional de Cinema 

Descrição: 

O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de 

Ministros, através do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério da Educação 

e Ciência, pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, 

conforme Despacho n.º 15377/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 26 

de novembro de 2013, e operacionalizado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), pela 

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema e pela Direção-Geral da Educação (DGE). 

O PNC está previsto como um programa de literacia para o cinema e de divulgação de obras 

cinematográficas nacionais junto do público escolar, garantindo instrumentos essenciais e leitura 

e interpretação de obras cinematográficas junto dos alunos das escolas abrangidas pelo 

programa. 

Objetivos: 

- Dar mais visibilidade à arte do cinema em contextos pedagógicos; 

- Valorizar a adoção de processos de trabalho colaborativo; 

- Promover o acesso dos alunos da Educação Pré-escolar e Ensino Básico ao património 

cinematográfico nacional e mundial. 

Recursos Humanos: Equipa PNC: docentes Luís Miranda (Coordenador); Alcina Sousa; Alexandre Trindade; Silvério 

Silva e Teresa Freitas/Professores e alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala / Projetor. 0,00 € --------------------------- ---------------------------------- 

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

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo  

(com marcação prévia) 

Projetos em Desenvolvimento Departamento Curricular de 

CSH 

Clube de História 

Alunos do 2-º e 

3.º ciclos 
Rede de Escolas Magalhânicas 

Descrição: 

Constitui um dos objetivos do Programa para as Comemorações do V Centenário da primeira 

viagem de Circum-navegação comandada por Fernão de Magalhães, aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 52/2018, de 4 de janeiro, estimular a criação de uma Rede de 

Escolas Magalhânicas (REM), através da disponibilização de uma plataforma digital única, com 

vista a constituir-se como um espaço de intercâmbio internacional. A REM visa envolver alunos e 

docentes das Cidades de Magalhães, permitindo a partilha de conhecimentos, de experiências e 

de materiais didáticos, de modo a reforçar o interesse pelas personagens e pelos episódios da 

história da expansão marítima assim como tenciona, igualmente, promover a inovação 

pedagógica, que induza a novas formas de aprendizagem, e ao sucesso educativo, numa 

perspetiva humanista e inclusiva, enraizada nos princípios da Autonomia e Flexibilidade Curricular 

Objetivos: - Constituir um espaço de partilha e disseminação de conhecimento e de intercâmbio entre 

estabelecimentos públicos de educação e ensino. 

Recursos Humanos: Alexandre Trindade (Coordenador)/Professores e alunos envolvidos 

Recursos Materiais:  

Material Previsão de 

Custos 

Fonte 

Financiamento 

Classificação Económica 

Sala / Projetor. 0,00 € --------------------------- ---------------------------------- 

http://dre.pt/pdf2sdip/2013/11/229000000/3453934540.pdf
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Observações ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta específica: A apresentar em Conselho Pedagógico 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Dar Voz aos Alunos 
Direção 

Coordenadores de Ciclo 

Comunidade 

Escolar 
e-reuniões com Delegados e 

Subdelegados de Turma 

Descrição: Pretende-se promover reuniões periódicas com os Delegados e Subdelegados de Turma com o 

objetivo de auscultar os alunos, incentivar a sua integração e sentido de pertença ao AEPAS. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 

Comunidade 

Escolar PEGADAS 

Descrição: 

Projeto Ambiental Concelhio que assenta na estratégia do concelho para o desenvolvimento 
sustentável e promoção de políticas para o ambiente ecológicas e inclusivas. Programa 
transversal que constitui fator basilar para o incremento de práticas comunitárias fundamentadas 
em princípios ecologicamente sustentáveis. Direcionado a todas as escolas do concelho. Projeto 
fundamental na candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 
Múltiplas atividades e múltiplas parcerias para a realização de das mesmas. O manual de 

atividades é anualmente atualizado e apresentado aos Coordenadores PEGADAS. Inclui ainda 

ações com o Programa 65+. Ações chave a destacar: Guimarães + Floresta, App Biodiversity Go, 

Programa Eco-Escolas, Festa do Ambiente. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 
1 turma de 4.º ano 

“Pergunta ao tempo” 

Descrição: 

Projeto de recolha de memórias e de património para a reinterpretação de cada um dos núcleos 

expositivos da Casa da Memória. Envolve 14 Agrupamentos de Escolas com alunos/as e 

professores/as de 14 turmas do 4.º ano. Promove junto das crianças a interpretação do património 

cultural, através da linguagem museológica de pesquisa, recolha e comunicação, fomentando a 

reflexão e a participação ativa da comunidade escolar no espaço da CDMG. A conceção do 

projeto integrou na sua concretização uma equipa multidisciplinar, que passou pela orientação e 

acompanhamento, pelo trabalho de curadoria da exposição com as turmas envolvidas, como 

também pela construção da linguagem expositiva. Iniciado em 2016/17. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 
1 turma de 3.º ano 

“Lições Iluminadas” 

Descrição: 

O Projeto tem como ponto de partida o CIAJG, a sua coleção e as suas exposições. Pretende 

criar um modo de aproximação participativa do Museu-Mundo a todas as turmas envolvidas – 14 

turmas do 3º ano do 1º CEB dos 14 agrupamentos de escolas de Guimarães. Estrutura-se a partir 

de uma série de momentos-oficina que abrangem técnicas e recursos artísticos como o desenho, 

o som, a imagem, etc. e que resultam em algum tipo de produção artística por parte dos alunos. 

Desta experiência resulta uma exposição final integrada no espaço museológico do CIAJG. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 
1.º, 2.º e 3.º ciclos 

OP Escolas (em reavaliação) 

Descrição: 
O OP Escolas iniciou no ano letivo 2014_2015 e visa constituir-se como uma ferramenta adicional 

para a escolas poderem implementar projetos em duas áreas: Ambiente e Sustentabilidade e 

Voluntariado e Solidariedade. Pressupõe que os alunos, a partir da observação do seu contexto 
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próximo (escola) ou alargado (comunidade), identifiquem áreas de intervenção nas dimensões 

citadas, tornando-se cidadãos mais ativos e participativos no desenvolvimento concelhio. Num 1º 

ano a verba disponível para cada agrupamento ascendia aos 6.250€ (retirada da verba global do 

Orçamento Participativo do município), tendo sido alargada ao montante de 12.500€ nas edições 

seguintes.  O montante disponível deste projeto aplica-se aos 14 Agrupamentos e às 2 escolas 

Secundárias não agrupadas. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 
1.º, 2.º e 3.º ciclos 

Eco Parlamento 

Descrição: 

Com a 1ª edição lançada em 2015_2016, esta iniciativa que envolveu em cada uma das suas 

edições a participação de 50% dos agrupamentos do concelho, foi reconhecida como boa prática 

nacional no âmbito da sensibilização e consciencialização ambiental. Envolve sessões de 

trabalho e parlamentares (com votação interpares e por júri selecionado) das equipas integrantes, 

cuja composição obrigatória alberga a participação de alunos dos 3 ciclos de escolaridade. 

Culmina em sessão final no Auditório da Universidade do Minho com avaliação final dos projetos. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 

Crianças a partir 

dos 3 anos Mais três 

Descrição: 

Projeto que integra o Mais Dois e o Ante Pé para crianças a partir dos 3 anos. Temo como objetivo 

envolver ativamente as crianças num processo de estimulação das suas capacidades cognitivas 

e desenvolvimento de competências essenciais como a compreensão, a curiosidade e a 

invenção, a expressão e a sociabilidade. Trabalho em contexto de sala de aula. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 

Todos os ciclos 

de ensino Galardão Eco-Escolas 

Descrição: 

Decorrente do apoio do município ao Programa Eco-Escolas, da responsabilidade da Associação 

Bandeira Azul da Europa. Desde 2013_14 a evolução do nº de escolas galardoadas verificou-se 

do seguinte modo: 13_14 – 12 escolas; 14_15 – 11 escolas; 15_16 – 28 escolas; 16_17 – 31 

escolas; 17-18 – 41 escolas. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento 
Câmara Municipal de 

Guimarães 

Alunos do 9.º ano 

de escolaridade 
Programa Concelhio de Orientação 

Vocacional 

Descrição: 

Implementado desde o ano letivo 2015_2016, este programa, implementado em parceria com a 

CIM do Ave, visa homogeneizar as práticas de intervenção concelhias, de forma a contribuir para 

a diminuição das assimetrias observadas a este nível no território e a promover uma orientação 

vocacional mais profícua e ajustada. Desenvolvido com a colaboração/consultoria da 

Universidade do Minho. Inserido na Rede de Psicólogos do Ave. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 

Pré-escolar e 1.º 

ciclo + Cidadania 

Descrição: 

Projeto iniciado no âmbito do Quadrilátero, e agora incluído no PIICIE do Ave. Engloba desde o 

início da sua implementação em 2015, formação que versa a Plataforma Digital que trabalha as 

dimensões da Cidadania, Património Local, Alimentação saudável e Ambiente e Sustentabilidade. 

Compreende ainda a realização de seminários e encontros periódicos com Professores e 

Diretores de Escolas.  
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Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 
Alunos do 2.º ano 

Hypatiamat 

Descrição: 

O Hypatiamat é uma plataforma disponível na internet que têm como objetivo potenciar a 

aprendizagem da matemática através da utilização das novas tecnologias. Desta forma possui 

diferentes APPS e jogos sérios que os alunos do 1º Ciclo podem utilizar para desenvolver o seu 

rendimento escolar na disciplina de matemática. A implementação do Hypatiamat consiste na 

formação de professores do 2ºano de escolaridade de forma a utilizarem os recursos disponíveis 

na plataforma mediante a utilização e integração das novas tecnologias em sala de aula. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento Câmara Municipal de 

Guimarães 

Alunos do 3.º, 5.º 

e 7.º  anos Curtir Ciência 

Descrição: 

O Plano para as Ciências Experimentais, visa despertar nos alunos o interesse pela cultura 
científica e pelas atividades laboratoriais.  
O plano divide-se em áreas temáticas adaptadas aos vários anos de escolaridade: 3º ano do 1º 

ciclo, 5º ano do 2º ciclo, e 7º ano do 3º ciclo. É composto por atividades práticas estreitamente 

relacionadas com os programas curriculares com o objetivo de facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem. Para cada um dos anos de escolaridade referidos foi definida uma unidade 

programática de intervenção prioritária, sendo os conteúdos abordados de forma transversal em 

cinco sessões – quatro sessões em ambiente de sala de aula e uma sessão num Centro de 

Ciência Viva da região. 
 

Ao longo do ano letivo  

 

Projetos em Desenvolvimento 
Câmara Municipal de 

Guimarães/CIM Ave - PIICIE 

Alunos de todos 

os ciclos 
Equipe Multidisciplinar 

(Ação Municipal do PIICIE) 

Descrição: 

A ação da Equipa Multidisciplinar tem como objetivo reforçar a ligação entre o município e os 

agrupamentos de escolas, na deteção de situações de risco ao nível do abandono e absentismo 

escolar e fazer a ponte com as respostas institucionais existentes, em estreita articulação com os 

Serviços de Educação do Município. Importa assegurar o apoio às escolas na área da intervenção 

dada a escassez de recursos humanos nestas áreas de atuação. 

A equipa multidisciplinar será composta por técnicos da área da Psicologia, Educação e Serviço 

Social e intenta primordialmente a articulação da intervenção com a comunidade escolar numa 

lógica de complementaridade da sua intervenção. 
 

 

NOTAS:  
 

A subestrutura de Educação Física propõe que as atividades desenvolvidas nos anos 

letivos anteriores fiquem, de momento suspensas, uma vez que a eventual realização das mesmas 

envolveria habitualmente um grande número de participantes, aumentando exponencialmente o 

risco de contágio, devido à atual situação pandémica de Covid-19. 

A subcoordenação de Tecnologias de Informação e Comunicação também se propõe a 

colaborar com os outros departamentos sempre que solicitado. 
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O Plano Anual de Atividades é um documento aberto que deverá integrar sempre que 

for considerado pertinente, e o Conselho Pedagógico emitir parecer favorável, outras atividades 

agora não consideradas e que resultem de projetos, iniciativas, convites e desafios. 

Fazem parte integrante deste Plano, os planos de atividades específicos dos Projetos em 

Desenvolvimento Educativo neste Agrupamento, a saber: 

PROJETO COORDENADOR:  

Plano Tecnológico Luís Manuel Silva Professor do GR 510 – CFQ, certificado 

com ECDL 

Biblioteca Escolar/Centro de Recursos 

Educativos 

Alcina Sousa Professor do GR 300 – LPO, Professora 

Bibliotecária 

Projeto Educação para a Saúde/ESSE Sandra Fernandes Professor do GR 230 – MAT/CNA 

ECO ESCOLAS Luís Silva Professor do GR 510 – CFQ 

Ateliê de Teatro Luís Miranda Professor do GR 320 – FRC 

Combate ao Insucesso Escolar Helena Azevedo Psicóloga 

Desporto Escolar1 Fernando Ferreira Professor do GR 260 – EDF 

Projeto +Desporto Alcino Carvalho Professor do GR 620 – EDF 

Oficina das Artes Amélia Cunha Professor do GR 240 - ET 

Clube Europeu José Paulo Neves Professor do GR 420 - GGF 

Projeto Ciência na Escola/Ciência Viva Carlos Fernandes Professor do GR 510 - CFQ 

Clube de História Filomena Costa Professor do GR 400 - HIS 

Sala de Estudo Marina Vieira Professor do GR 300 – LPO 

Clube de Línguas Elisa Silva Professora do GR 330- ING 

Clube de Música Cristina Peixoto Professora do GR 250 - EDM 

Parlamento dos Jovens Alexandre Trindade Professor do GR 400 - HIS 

Plano Nacional de Cinema Luís Miranda Professor do GR 320 – FRC 
 

                  Projeto Hypatiamat 
(CIM AVE) 

Coordenador do 2.º ano  

 

Professor do GR 110 

Projeto «No poupar é que está o ganho» A designar  

Eco Parlamento Luís Silva Professor do GR 510 

Projeto Erasmus+ 
«Diversity and Culture make the UNION» 

Elisa Silva Professor do GR 330 

Projeto Erasmus+ 
«Diversity, Unity, Equality!» 

Elisa Silva Professor do GR 330 

Projeto Erasmus+ 
«Las mujeres como agentes de cambio» 

Elisa Silva Professor do GR 330 

Projeto Pergunta ao Tempo Orlanda Araújo (4.º A Escola 

EB1/JI de Ronfe) 

Projeto em articulação com a Câmara 

Municipal de Guimarães/Casa da 

Memória 

Projeto SER ESCOLA Grupo de Ação  -------------------------------------------------- 

Projeto de Mentorias Entre Pares:  
PAR A PAR: APRENDER E ENSINAR 

 

Coordenadores de Diretores de 

Turma (2.º e 3.º ciclos) 

António Félix 

Fátima Mendes 

Professor do GR 260 

Professora do GR 300 

PLANO DE AÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE 

PRÁTICAS INCLUSIVAS (PAPPI) 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI) 

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

 
1 Modalidades de Atletismo, Voleibol, Badminton e Tiro com Arco 
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PLANO DE AÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO 

CLIMA DE ESCOLA E BEM-ESTAR 

(PAPCEBE) 

Grupo de Ação do Projeto SER 

ESCOLA 

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

 

Anexos: 

- PAA BE 2021-2022; 

- Projeto de Combate ao Insucesso Escolar 2021-2022. 
 

Calendário Escolar: Despacho n.º 6726-A/2021, de 8 de julho 

Calendário para os ensinos básico  

Períodos letivos Início Termo 

1.º Entre 14 e 17 de setembro de 2021  17 de dezembro de 2021 

2.º 3 de janeiro de 2022 5 de abril de 2022 

3.º 19 de abril de 2022 

7 de junho de 2022 - 9.º ano de escolaridade 

15 de junho de 2022 – 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade 

30 de junho de 2022 - Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico 

 

Interrupções das atividades letivas para os ensinos básico e secundário 

Períodos letivos Início Termo 

1.º 20 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2021 

2.º 28 de fevereiro de 2022 2 de março de 2022 

3.º 6 de abril de 2022 18 de abril de 2022 
 

Calendário das provas de aferição do ensino básico 

Entre 2 e 11 de maio Sexta-feira 
3 de junho 

Quarta-feira 
8 de junho 

Quarta-feira 
15 de junho 

Segunda-feira 
20 de junho 

2.º ano 

Educação Artística 

 (27) 

Educação Física (28) 

9h30 – 8.º ano 

Português (85) 

Português Língua  

Segunda (82) 

9h30 – 8.º ano 

História e Geografia (87) 

10h00 – 2.º ano 

Português e Estudo  

do Meio (25) 
 

10h00 – 2.º ano 

Matemática e Estudo  

do Meio (26) 

11h30 – 5.º ano 

Matemática e  

Ciências Naturais (58) 

   

Entre 17 e 27 de maio 5.º ano – Educação Visual e Educação Tecnológica (53) 

8.º ano – Educação Física (84) 
 

A disponibilidade dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA) e dos resultados 

globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2021-2022. 

Calendário das provas finais do 3.º ciclo 

1.ª fase 2.ª fase 

Sexta-feira Terça-feira Quinta-feira Quarta-feira Sexta-feira 

17 de junho 21 de junho 23 de junho 20 de julho 22 de julho 

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30 

PLNM (93) (94) MAT (92) 
POR (91) 

POR 2.ª L. (95) 
MAT (92) 

POR (91) 
POR 2.ª L. (95) 
PLNM (93) (94)  

Afixação de pautas:11 de julho Afixação de pautas: 5 de agosto 
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Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 12 de agosto 
Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação: 29 de agosto 

Período de aplicação da componente da produção e interação orais 
de PLNM: de 17 de junho a 6 de julho 

Período de aplicação da componente de 
produção e interações orais de PLNM: de 20 a 
29 de julho 

 

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico 

 
 

1.ª fase 
 

2.ª fase 

1.º ciclo  6 de julho a 18 de julho 21 a 29 de julho 

2.º ciclo 22 de junho a 8 de julho 20 a 29 de julho 

3.º ciclo 17 de junho a 8 de julho 20 a 29 de julho 
 

 

Afixação de pautas 
 

 
 

1.ª fase 
 

2.ª fase 

1.º ciclo  19 de julho 2 de agosto 

2.º ciclo 11 de julho 2 de agosto 

3.º ciclo 11 de julho 5 de agosto 
 

 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 
 

 
 

1.ª fase 
 

2.ª fase 

1.º ciclo  12 de agosto 29 de agosto 

2.º ciclo 12 de agosto 29 de agosto 

3.º ciclo 12 de agosto 29 de agosto 

 

Ronfe, 6 de outubro de 2021 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 

Maria do Carmo de Magalhães Pereira 

 


