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APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui-se como documento orientador da atividade escolar. Deve, por isso, 

mostrar de forma explícita, embora resumida, as atividades que o Agrupamento se propõe realizar. Assim, as 

atividades que se listam neste documento foram concebidas tendo em vista dois eixos fundamentais: por um lado, 

complementar, articular e enriquecer as aprendizagens que se desenrolam no contexto da sala de aula; por outro, 

reforçar as ligações à comunidade, apoiando as famílias e potenciando as sinergias geradas pelas parcerias 

estabelecidas com instituições locais. No conjunto, visa-se alargar os horizontes dos jovens nos planos curricular, 

cultural e cívico, processo que permitirá ao nosso agrupamento prestar à comunidade em que se insere um serviço 

educativo de qualidade. 

 

 

Linhas orientadoras 

O PAA foi concebido tendo por base o Projeto Educativo (PE) do Agrupamento “Abrindo novos caminhos de 

aprendizagem e valores”, operacionalizando os objetivos e as ações contempladas neste documento, visando alcançar 

as metas estabelecidas (Quadro I) e contribuir para o desenvolvimento das áreas de competência do Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória (Quadro II). 

 

Quadro I. Metas específicas do Projeto Educativo “Abrindo novos caminhos de aprendizagem e valores”. 

A) Domínio dos resultados 

Campos Metas 

Resultados 

Académicos 

A1 - Aumentar a percentagem de alunos com classificação de frequência igual ou superior 

a 3 e a 10 valores/disciplina, ou suficiente, (mediante o ciclo de ensino) 

A2 - Situar as taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade próximo das taxas 

nacionais 

A3 - Situar as taxas de repetências em valores próximos aos nacionais 

A4 - Situar a média das classificações obtidas pelos alunos internos em exames nacionais 

num valor próximo à média nacional 

A5 - Situar as taxas de transição/conclusão por ano de escolaridade próximo das taxas 

nacionais. 
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A6 - Melhorar competências prévias ao ensino formal: leitoras, linguísticas, emocionais, 

matemáticas e de escrita 

A7 - Capacitação digital 

 A8 - Promover comportamento para o exercício de uma cidadania responsável 

Resultados Sociais A9 - Cumprimento das regras e disciplina 

A10 - Apoio à inclusão e solidariedade 

A11 - Participação na vida da escola e assunção de responsabilidades 

A12 - Reconhecimento da comunidade 

A13 - Contributo da Escola para o desenvolvimento da comunidade envolvente 

B) Domínio da Prestação do Serviço Educativo 

Campos Metas 

Planeamento e 

articulação 

B1 - Melhorar a ação educativa de modo a dotar os alunos de competências básicas 

fundamentais 

B2 - Metodologias ativas no ensino aprendizagem 

B3 - Contextualização do currículo ao meio 

B4 - Gestão articulada do currículo 

B5 - Valorização da dimensão artística 

B6 - Promover a inclusão das TIC em contexto de sala de aula 

B7 - Trabalho cooperativo dos docentes 

B8 - Acompanhamento e supervisão de preparação e implementação da prática letiva 

B9 - Coerência entre ensino e avaliação 

B10 - Práticas de Ensino 

B11 - Exigência e incentivo à melhoria de desempenhos 

C) Fomentar as relações escola/família-meio visando a melhoria da ação educativa 

Campos Metas 

Potenciar a relação 

escola/meio 

C1 - Estabelecimento de relações colaborativas da escola com personalidades/instituições 

do meio, para realizar atividades com a comunidade educativa (palestras formativas, 

debates, entrevistas, sessões, troca de experiências profissionais…) 

C2 - Dinamizar e promover a criação de parcerias com empresas/instituições e/ou escolas 

dos concelhos limítrofes 

Reforçar as relações 

entre a Escola e as 

famílias de modo a 

Coresponsabilizar os 

pais e Encarregados 

de Educação pelo 

C3 - Incrementar a parceria e o diálogo com a associação de pais 

C4 - Reconhecimento da comunidade 
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processo educativo 

dos alunos  

D) Promover a eficiência e a eficácia dos diferentes órgãos e estruturas de gestão escolar 

Campos Metas 

Liderança D1 - Otimizar o funcionamento dos diferentes órgãos e estruturas do agrupamento de 

escolas 

D2 - Valorização das lideranças intermédias 

D3 - Articulação e sequencialidades 

D4 - Regularizar a prática de observação e supervisão pedagógica em contexto de sala de 

aula 

D5 - Motivação das pessoas e gestão de conflitos 

 

Quadro II. Áreas de competência do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho). 

Áreas de competência 

A - Linguagem e textos 

B - Informação e comunicação 

C - Raciocínio e resolução de problemas 

D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

E - Relacionamento interpessoal 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 

H - Sensibilidade estética e artística 

I - Saber científico, técnico e tecnológico 

J - Consciência e domínio do corpo 

 

As atividades são ainda, classificadas de acordo com a sua tipologia, tendo por referência o Quadro III. 

 

Quadro III. Tipologia das atividades do PAA. 

Tipologia das atividades do PAA 

Ação de sensibilização 

Atividade de animação 

Atividade desportiva 

Atividade de solidariedade 

Clube/ oficina/ atelier 

Comemoração de efemérides 

Concurso 

Exposição 

Formação 

Palestra/ workshop 

Peça de teatro 

Projeto 

Semana evocativa 

Visita de estudo 

 

 

Objetivos do PAA 

Tendo por referência o acima mencionado constituem-se como objetivos do presente documento: 
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- Promover o sucesso educativo, envolvendo os diversos intervenientes, constituindo uma comunidade 

educativa informada e motivada. 

- Desenvolver um clima de escola positiva e dinâmica, disciplinada, tolerante, cooperante e pró-ativa. 

- Dar continuidade ao plano de ocupação integral dos alunos, durante o horário escolar, promovendo atividades 

que se revelem fonte de interesse dos alunos e, também, garantir a todas as crianças e jovens que frequentam 

o Agrupamento a oportunidade de adquirirem competências pessoais e sociais, que os habilitem para uma 

vida com qualidade.  

- Desenvolver o trabalho cooperativo. 

- Promover uma atitude pessoal e profissional positiva, por parte dos seus profissionais. 

- Humanizar os espaços escolares, melhorando, globalmente, os espaços de trabalho e lazer. 

- Contribuir para o aumento das expetativas dos alunos face às aprendizagens, desenvolvendo dinâmicas de 

autoestima. 

- Criar condições para uma melhor ação educativa. 

- Incrementar e incentivar a participação dos pais/encarregados de educação na vida institucional do 

Agrupamento.  

Além disso, através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos para as 

aprendizagens, elevando os seus níveis de interesse e assiduidade, recorrendo à sua participação, criatividade, 

autonomia e responsabilidade. Desta forma espera-se que o PAA contribua para a formação integral dos alunos, 

tendente a uma escola com sucesso e paralelamente promova a valorização da escola na comunidade em que está 

inserida. 

 

 

Estruturas e entidades parceiras envolvidas no PAA 

As atividades propostas constituem-se como um desafio para toda a comunidade educativa, requerendo, da 

parte de todos, a participação e o empenho necessários, que se traduzam na visão interna e externa de uma escola 

dinâmica, constituindo-se como intervenientes e parceiros do PAA no presente anos letivos as estruturas e entidades 

apresentadas no quadro seguinte (Quadro IV). 

 

Quadro IV. Intervenientes e parceiros do PAA no ano letivo 2020/2021. 

Estruturas Entidades parceiras 

- Conselho Geral 

- Direção Executiva 

- Conselho Pedagógico 

- Departamentos Curriculares: Pré-Escolar; 1º CEB; 

Línguas; Ciências Exatas da Natureza e Tecnologias; 

Ciências Sociais e Humanas; Expressões 

- Câmara Municipal de São João da Pesqueira 

- Caixa de Crédito Agrícola de São João da Pesqueira 

- Juntas de Freguesia 

- Empresas locais 

- Centro de Saúde 

 - Associação “Pesqueiramiga” 
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- Coordenação dos Diretores de Turma 

- Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

- Coordenação de Projetos 

- Serviço de Psicologia e Orientação Escolar 

- Clubes/Projetos: Clube Eco Escolas; Desporto Escolar; 

Programa Educação para a Saúde (PES); Ventos 

D’Ouro; Projeto Escola Solidária; Viajar com a 

Ciência; Clube de Proteção Civil; Clube das Artes; 

Parlamento dos Jovens; Oficina “Notas Soltas”; Clube 

de Teatro e Expressão Dramática; projetos eTwinning 

- Pessoal não-Docente 

- Segurança Social 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

- Escola Profissional “Esprodouro” 

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Bagos D’Ouro 

- CLDS PI+PA 4G 

- Associações recreativas  

- Filandorra – Teatro do Nordeste 

- Centro de Formação de Associação de Escolas do 

Douro e Távora 

 

 

Plano de trabalho 

O PAA aposta na qualidade da prestação dos serviços educativos como forma de melhorar o sucesso educativo 

dos alunos. Além disso, aposta, também, na melhoria da imagem do Agrupamento, bem como a satisfação e a realiza-

ção dos profissionais que nele exercem funções. Para tal, torna-se necessário não só o empenho e a cooperação de 

todos os intervenientes, mas também a coordenação e a calendarização das atividades. A concretização deste PAA só 

será possível, através da interdisciplinaridade, da partilha de experiências entre todos os intervenientes, do envolvi-

mento de toda a Comunidade Educativa e das parcerias estabelecidas com entidades exteriores à escola, pelo que se 

recomenda o seguinte plano de trabalho: 

- Momento I – Recolha das atividades propostas pelas estruturas e entidades parceiras do Agrupamento, privi-

legiando-se a articulação entre ciclos, departamentos e outros; esta etapa envolve o preenchimento de um 

documento caracterizador da atividade. 

- Momento II – Elaboração do Plano Anual de Atividades, mediante a compilação das atividades propostas por 

ordem cronológica de realização. 

- Momento III – Aprovação do Plano Anual de Atividades. 

- Momento IV – Implementação do processo de monitorização e avaliação das atividades. 

 

O PAA deve ser organizado no início do ano letivo, tendo uma durabilidade coincidente com o calendário escolar 

superiormente fixado, no entanto, deve considerar-se a possibilidade de este ser um documento permanentemente 

aberto à inclusão de novas atividades e permeável aos ajustamentos e alterações considerados pertinentes. 
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Atividades do Departamento do Pré-Escolar 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

16 de setembro 

Receção aos 

alunos 

 

 

-Favorecer uma integração 

harmoniosa das crianças; 

-Promover uma cultura de grupo; 

-Promover a imagem externa da 

Escola; 

-Fomentar a relação Escola/Enc. de 

Educação;  

-Fortalecer regras de convivência 

social, autonomia e responsabilidade. 

-Articulação entre ciclos. 

Dinamizadores 

Educadores de 

Infância 

  

Destinatários 

Alunos da 

Educação  Pré-

Escolar 

 

 

Jardins de 

Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino.  

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A8, A9, A10, A11, 

B1, B2, B5, C1 

D, E, F, H Atividade de 

animação 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

novembro 

 

Missão Pijama- 

Mundos de 

vida 

 

 

-Incutir o espírito de solidariedade e 

de partilha. 

 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

Destinatários 

Alunos da Educação 

Pré-Escolar 

Escolas/Jardim 

de Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino; 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das 

atividades. 

A7, A8, A9, A10, A11, 

B5, C2  

A, B, D, E, F, H,  

J 

Atividade de 

Solidariedade 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º Período 

(início) 

 

“E tu, como 

brincavas?” 

 

 

 

-Reviver tradições.  

-Criar laços afetivos entre Escola/ 

Família. 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

Destinatários 

Alunos da Educação 

Pré-Escolar 

Escolas/Jardim 

de Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino;  

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Percentagem de atividades 

realizadas.  

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das 

atividades. 

A7, A8, A11, B1, B2, 

B3, B5, B6, C3  

A, B, E, F, H,  I Projeto 

A atividade decorrerá ao longo de todo o ano letivo. 

Pretende-se a participação dos pais no levantamento de brincadeiras/ brinquedos antigos.  

Recolha e/ ou construção de brinquedos e exposição final 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Dezembro 

Comemoração do Natal  

Construção de Presépios 

-Preservar valores e tradições 

culturais;  

-Reforçar os laços de 

solidariedade entre os 

elementos da comunidade 

escolar; 

-Desenvolver a imaginação/ a 

criatividade/sentido estético. 

Dinamizadores 

Educadores de 

Infância 

Destinatários 

Alunos da 

Educação Pré-

Escolar 

Jardins de 

infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes 

na atividades; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos / turmas na 

organização das atividades. 

A11, A13, B2, B3, 

B5, C1 

D, F, H Comemoração 

de efemérides 

Para além desta atividade, o Departamento solicita a parceria com Câmara Municipal, no sentido de disponibilizar 

um Espetáculo no Gelo (Norte Shopping) ou peça de Teatro, pela Filandorra. 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

fevereiro 

 

Carnaval 

 

-Promover as tradições;  

-Promover a articulação entre a 

escola e a comunidade  

-Educar para o multiculturalismo, 

para a tolerância e o respeito. 

Dinamizadores 

Educadores de 

Infância 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Localidades Sem custos 

Indicadores PE Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino;  

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das 

atividades. 

A7, A8, A9, A10, B2, 

B5, C1 

D, G, H, J Atividade de 

Animação 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

março 

Páscoa 

Tradições culinárias 

(colaboração com as 

famílias) 

-Promover a cooperação entre a 

comunidade educativa;  

-Valorizar as tradições; 

-Dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido na educação pré-

escolar. 

Dinamizadores 

Educadores de Infância 

Destinatários 

Comunidade Educativa 

Jardins de 

Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos 

de ensino;  

-Percentagem de participantes 

na atividade; 

-Grau de envolvimento dos 

alunos / turmas na organização 

das atividades. 

A7, A8, A9, A10, B1, B2, 

B3, B5, C1 

A, B, E, H, I Comemoração 

de efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

 

“Como 

brincavam? - 

Recolha ou 

-Desenvolver a criatividade;  

-Incentivar a curiosidade; 

-Favorecer a articulação e o 

envolvimento com a família. 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Escolas/Jardim 

de Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 
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construção de 

um brinquedo” 

 

 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino;  

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das 

atividades; 

-Participação da Família. 

A11, A13, B1, B4, C1  A, E, H Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º Período 

 

Exposição dos 

materiais 

recolhidos e 

construídos 

 

 

-Divulgar à comunidade educativa o 

trabalho realizado ao longo do ano;  

-Promover a imagem da escola na 

Comunidade Educativa;  

-Valorizar a identidade cultural da 

Comunidade Educativa. 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Escolas/Jardim 

de Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino;  

-Grau de participação das Famílias. 

A8, A11, A13, B2, B3, 

B5, C1  

B, E, H Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Última Semana 

de junho 

 

Encerramento 

do Ano Letivo 

 

 

-Estreitar laços afetivos entre os 

elementos da comunidade;  

-Valorizar o papel da escola na 

comunidade;  

-Favorecer a cooperação e a partilha de 

experiências entre os docentes dos 

diferentes níveis de ensino. 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Jardins de 

infância  

 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade. 

A8, A9, A10, A13, 

B2, B5, B6, C1 

A, B, D, E, F, H Atividade de 

animação 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Projeto “Passezinho” 

 

Alimentação, nutrição 

e saúde 

 

 

-Reconhecer a alimentação como 

um dos principais determinantes 

da saúde;  

-Reconhecer a origem dos 

alimentos do produtor ao 

consumidor;  

-Identificar fatores que 

influenciam o produto alimentar 

antes de chegar à mesa do 

consumidor: a produção agrícola, 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância 

 

Destinatários 

Alunos da Ed. Pré-

Escolar 

Centro 

Escolar 

Jardins de 

Infância 

Sem custos 
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 a transformação industrial e a 

distribuição;  

-Valorizar as relações de 

cooperação e de interajuda e 

tolerância. 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A7, A10, B1, B2, 

B3, C1  

A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J 

Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 

Ao longo do ano letivo 

 

Projeto “Viajar  com a 

Ciência” 

(Projeto transversal de 

articulação com todos os 

ciclos de Ensino)  

-Despertar o gosto e interesse 

pela ciência; 

-Contactar com novas vivências; 

-Criar hábitos de pesquisa e 

recolha de informação; 

-Desenvolver o rigor científico; 

-Observar, classificar e registar. 

Dinamizadores 

Educadoras de 

Infância e docentes 

do 

3º ciclo 

Destinatários 

Alunos da Ed. Pré-

Escolar 

Jardins de 

Infância 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos 

alunos. 

 

A6, B1, B2, B5, B6 A, B, C, D, E, F, 

G, H, I 

Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Itinerário/Horário Recursos 

maio 

Visita de Estudo 

“Museu do 

Brincar” 

 

Visita e ateliers 

no Museu de 

Brincar - Vagos 

 

- Dar a conhecer manifestações do 

Património artístico e cultural 

nacional; 

- Incutir o respeito pela 

preservação do Património;  

- Desenvolver o sentido estético 

perante manifestações artísticas;  

- Valorizar as diversidades 

culturais. 

Conteúdos: 

Brinquedo - Materiais utilizados 

Formas de brincar 

Dinamizadores e 

Acompanhantes 

Docentes da 

Educação Pré-

escolar  

Destinatários 

Alunos do ensino 

Pré-Escolar 

(135 alunos) 

 

Itinerário 

SJP/Sernancelhe/ 

Viseu/Aveiro-

Vagos 

Saída: 08:00 

chegada: 16:00 

 

Autocarro 

 

Custo 

estimado por 

aluno 

10€ 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Todas as áreas de conteúdo. Brinquedo - Materiais utilizados  

Formas de brincar 

Visita de 

estudo 
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Atividade Objetivos Intervenientes Itinerário/Horário Recursos 

Data a definir 

 

Saída de campo a 

uma Escola Fixa 

de Trânsito  

-Conhecer e adotar comportamentos 

adequados à circulação rodoviária; 

Identificar a educação para o trânsito 

como fator de segurança; 

Identificar comportamentos que 

proporcionem segurança no trânsito; 

-Identificar os principais sinais de 

trânsito; 

-Conhecer as regras de trânsito 

aplicadas ao uso da bicicleta; 

-Conhecer as regras para o uso correto 

da ciclovia e via partilhada; 

-Conhecer os riscos enfrentados pelos 

ciclistas e as regras a serem adotadas 

por estes usuários para evitar 

acidentes; 

-Ensinar obediência à sinalização; 

-Desenvolver atitudes de paciência, 

tolerância, sensibilidade e humildade; 

-Desenvolver a atenção e perceção. 

Dinamizadores  

Docentes do 

Pré-escolar e 

GNR 

 

Acompanhantes 

Docentes do 

Pré-escolar 

 

Destinatários 

Alunos do Pré-

Escolar 

 

Moimenta da 

Beira 

 

Autocarro 

 

 

Disciplinas Envolvidas PASEO Tipologia 

Todas as áreas de conteúdo. A, B, C, D, E, F, G, H, J Saída de 

campo 

 

 

Atividades do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

16/09/2022 

Receção aos 

alunos 

-Proporcionar confiança e bem-estar; 

-Promover a socialização e convívio entre 

alunos e entre a comunidade escolar; 

-Fazer a receção aos alunos no novo ano 

escolar; 

-Assinalar de forma motivadora o primeiro 

contacto com a Escola;  

-Fazer o reconhecimento do edifício escolar; 

espaços e seu funcionamento; 

-Implementar regras de comportamento 

dentro do espaço escolar; 

Dinamizadores 

Docentes  

e 

Assistentes 

Operacionais  

 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Escolas do 1.º 

Ciclo do 

Ensino Básico 

Sem custos 
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-Motivar os alunos para a importância do 

cumprimento das regras; 

-Proporcionar momentos de lazer 

organizado. 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos. 

A8, A9, A10, 

A11, B1, B2, B5 

B, D, E, F, G,  

H, J 

Atividade de 

animação 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

14-17  

de outubro 

 

Dia Mundial da 

Alimentação 

(articulação 

Programa PASSE 

e AFD) 

-Potencializar uma escola promotora de 

saúde; 

-Sensibilizar os alunos para a importância 

de uma alimentação saudável; 

-Descobrir o valor nutricional dos 

alimentos; 

-Contribuir para uma mudança de Hábitos 

alimentares melhorando o consumo de 

fruta e leite diariamente;  

-Alertar para alguns hábitos básicos de 

higiene na alimentação;  

-Chamar à atenção para as doenças 

resultantes de uma má alimentação; 

-Combater o desperdício alimentar. 

Dinamizadores 

Docentes  

 

Assistentes 

Operacionais  

 

Alunos do 1.º Ciclo 

 

Destinatários 

Comunidade 

Educativa 

Escolas do 

1.º Ciclo do 

Ensino 

Básico 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos 

A8, A10, A11, B1, 

B3, B5 

A, B, D, E, F, 

G,  H, J 

Comemoração 

de efeméride 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

11/11/2022 

 

Magusto 

-Contribuir para um saber integrado; 

-Favorecer e promover o convívio e 

intercâmbio entre os alunos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo. 

-Preservar, valorizar e dar continuidade 

a tradições populares; 

Dinamizadores 

Docentes do 1.º Ciclo 

Docentes das AEC’s  

Assistentes 

Operacionais  

Escolas do 

1.º Ciclo do 

Ensino 

Básico 

Sem custos 
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(articulação 

Programa PASSE 

e AFD) 

-Incentivar comportamentos e atitudes 

de vida saudável e bom 

relacionamento interpares. 

Alunos do 1.º Ciclo 

 

Destinatários 

Comunidade Educativa 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos. 

A8, A10, A11, A12, B1, 

B5, C1 

A, B, D, E, F, 

G,  H, J 

Atividade 

de 

Animação 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Dezembro 

(Data a Definir) 

 

Festa de Natal 

(Com a 

colaboração da 

Câmara 

Municipal) 

-Proporcionar experiências 

agradáveis nesta quadra natalícia; 

-Proporcionar aos alunos uma 

festa de natal com uma peça de 

teatro. 

Dinamizadores 

Agrupamento de Escolas 

e 

 Câmara Municipal  

Destinatários 

Alunos do 1.º Ciclo 

Cineteatro Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

 D, E, F, H Peça de 

Teatro 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Janeiro 

(ao longo do 

Mês) 

 

Cantar os Reis 

-Promover a socialização; 

-Promover os valores de paz e a 

amizade; 

-Vivenciar atividades relacionadas 

com as tradições da localidade 

onde vive; 

-Conhecer diferentes tipos de 

textos literários e relacioná-los 

com a cultura oral e literária 

portuguesa; 

-Desenvolver competências 

relativas ao conhecimento 

histórico, entendido como 

memória comum dos povos; 

Dinamizadores 

Docentes do 1.º ciclo 

 Docentes das AEC 

Assistentes Operacionais 

Alunos  

Destinatários 

Comunidade 

Ruas da Vila Sem custos 
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-Elaboração de coroas com 

materiais recicláveis: 

-Desenvolver o gosto pela música; 

-Fomentar a relação entre crianças 

e idosos.  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

 

A8, A9, A10, A12, B1, B5, 

C4 

E, F, G, H, J Atividade de 

Animação 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Fevereiro 

(ao longo do 

Mês) 

 

Carnaval  

Concurso de 

trajes por 

turma 

-Promover a socialização; 

-Promover os valores de paz e a amizade; 

-Proporcionar momentos de diversão e 

convívio; 

-Dar continuidade às tradições 

carnavalescas locais; 

-Pesquisar materiais sustentáveis para a 

criação de trajes; 

-Desenvolver a capacidade de iniciativa e 

criatividade a partir da reutilização de 

materiais; 

-Desenvolver projetos. 

-Criar trajes de Carnaval com materiais 

sustentáveis, aplicando a política dos 7 

R´s.; 

-Desenvolver o gosto pela música. 

Dinamizadores 

Docentes  

 

 Assistentes 

Operacionais 

 

Alunos  

 

Destinatários 

Alunos 

Encarregados de 

Educação 

Escolas do 1.º 

Ciclo do 

Ensino Básico 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A7, A8, A9, A10, 

B2, B5, C1 

A, B, D, E, F, 

G, H, J 

Concurso 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Março 

(ao longo do 

mês) 

 

-Promover a socialização; 

-Promover os valores de paz e a amizade; 

-Pesquisar tradições relacionadas com a 

Páscoa; 

-Desenvolver a coordenação motora, a 

perceção auditiva e visual da criança;  

-Despertar a imaginação e a criatividade dos 

alunos; 

Dinamizadores 

Docentes  

 

 Assistentes 

Operacionais 

 

Escolas do 

1.º CEB 

Sem custos 
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Páscoa  

Concurso de 

poesia 

(articulação com 

a BE) 

-Criar e consolidar hábitos de leitura e de 

escrita; 

-Promover a poesia e valorizar esta expressão 

literária; 

-Organizar um "Livro do Aluno”, resultado de 

um concurso de poemas realizado em toda a 

escola. 

-Inspirar o gosto pela leitura expressiva e 

dramatizada de livros de poesia. 

Alunos  

 

Destinatários 

Alunos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A10, A11, A12, 

B1, B5 

A, B, D, E, 

F, G, H, J 

Concurso 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 

15/05/2023 

Dia 

Internacional 

da Família 

-Valorizar e promover o conceito de 

família; 

-Reconhecer a importância da família na 

estrutura da comunidade; 

-Reconhecer a importância da família na 

base da educação; 

-Reforçar a mensagem de união, amor, 

respeito e compreensão necessárias 

para o bom relacionamento de todos os 

elementos que compõem a família; 

-Chamar a atenção da população para a 

importância da família como núcleo vital 

da sociedade e para seus direitos e 

responsabilidades; 

-Assumir um papel ativo e compartilhar 

as responsabilidades do processo de 

ensino-aprendizagem dos filhos; 

-Participar em jogos, pinturas, leituras e 

dramatizações. 

Dinamizadores 

Docentes  

Assistentes 

Operacionais 

Alunos 

Enc. de Ed. 

 

 

 

Destinatários 

Alunos 

Enc. de Ed. 

Escolas do 1.º 

CEB 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A8, A9, A10, A11, 

A12, B1, B5, C1 

A, B, C, D, E, F, 

G, H, J 

Atividade de 

animação 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 

01/06/2023 

 

Dia Mundial da 

Criança 

(Em 

colaboração 

com a Câmara 

Municipal) 

-Proporcionar momentos de alegria e 

diversão; 

-Fomentar relacionamentos saudáveis 

entre pares; 

-Desenvolver atividades que vão ao 

encontro das expectativas das crianças. 

-Fomentar a amizade; 

-Consciencializar a criança da sua 

importância na sociedade; 

-Conhecer e compreender os direitos da 

criança. 

Dinamizadores 

Docentes  

Assistentes 

Operacionais 

Câmara Municipal 

 

 

Destinatários 

Alunos 

Escolas do 1.º 

CEB 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes. 

 

A8, A9, A10, B1, 

B2, B5, C1, C4 

A, B, C, D, E, F, 

G, H, J 

Atividade de 

animação 

 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Última semana 

de aulas 

 

 

Encerramento 

do Ano Letivo 

 

Festa dos 

Finalistas 

 

Dia do Diploma 

- Proporcionar momentos de convívio e de 

diversão; 

- Proporcionar momentos que marquem com 

alegria o fim de uma etapa letiva; 

- Comemorar a conquista da primeira etapa 

do percurso académico; 

- Promover a vivência de momentos 

diferentes daqueles que foram vividos 

ao longo do ano letivo; 

- Partilhar com a comunidade os 

acontecimentos ao longo do ano letivo; 

- Reforçar as relações de amizade entre as 

crianças dos diferentes anos de escolaridade. 

 

Dinamizadores 

E 

Destinatários 

Docentes  

Assistentes 

Operacionais 

Alunos 

Pais e Enc. de Ed. 

 

Escolas do 

1.º CEB 

Sem custos 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos destinatários. 

A8, A9, A11, A12, 

B5 

A, B, C, D, 

E, F, G, H, J 

Atividade 

de 

animação 

Observações: Divulgação da atividade nas redes sociais do Agrupamento. 
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Atividade Objetivos Intervenientes Itinerário/Horário Recursos 

Data a definir 

 

Saída de campo a 

uma ETAR  

(articulação com 

CD/EM) 

-Dar a conhecer as voltas que a água 

dá, desde a sua captação na origem, 

até chegar às nossas casas e ao destino 

final; 

-Apelar para o consumo racional da 

água potável; 

-Proporcionar aos alunos o contacto 

direto com as diferentes fases do 

processo de tratamento das águas 

residuais utilizado; 

-Explicar o funcionamento dos 

diversos equipamentos, bem como da 

sensibilização para os 

comportamentos do quotidiano que 

possam ser alterados; 

-Compreender a importância da 

adoção de boas práticas ambientais. 

Dinamizadores 

e 

Acompanhantes 

Docentes 1.º 

Ciclo  

Destinatários 

Alunos do 1.º 

Ciclo 

(195 alunos) 

 

28 de outubro 

 

Autocarro 

 

 

Disciplinas Envolvidas PASEO Tipologia 

Todas as áreas de conteúdo. A, B, C, D, E, F, G, H, J Saída de 

campo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Itinerário/Horário Recursos 

Data a definir 

 

Saída de campo 

a uma Escola 

Fixa de Trânsito 

(articulação com 

CD/EM) 

-Conhecer e adotar comportamentos 

adequados à circulação rodoviária; 

Identificar a educação para o trânsito 

como fator de segurança; 

Identificar comportamentos que 

proporcionem segurança no trânsito; 

-Identificar os principais sinais de 

trânsito; 

-Conhecer as regras de trânsito 

aplicadas ao uso da bicicleta; 

-Conhecer as regras para o uso correto 

da ciclovia e via partilhada; 

-Conhecer os riscos enfrentados pelos 

ciclistas e as regras a serem adotadas 

por estes usuários para evitar acidentes; 

-Ensinar obediência à sinalização; 

-Desenvolver atitudes de paciência, 

tolerância, sensibilidade e humildade; 

-Desenvolver a atenção e perceção. 

Dinamizadores 

e 

Acompanhantes 

Docentes 1.º 

Ciclo  

Destinatários 

Alunos do 1.º 

Ciclo 

(195 alunos) 

 

23 a 24 de 

fevereiro 

 

Autocarro 

 

 

Disciplinas Envolvidas PASEO Tipologia 

Todas as áreas de conteúdo. A, B, C, D, E, F, G, H, J Saída de 

campo 
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Atividade Objetivos Intervenientes Itinerário/Horário Recursos 

Data a definir 

 

Visita de estudo 

ao SEA LIFE e 

Pavilhão da Água 

– Porto 

(articulação com 

CD/EM) 

-Promover a aprendizagem e 

educação ambiental, sensibilizando 

os alunos para a preservação 

ambiental. 

-Valorizar e respeitar o ambiente;  

-Reconhecer a necessidade de 

participar ativamente no seu 

cuidado e preservação; 

-Desenvolver o interesse pelos 

animais aquáticos;  

-Sensibilizar para a preservação das 

espécies de animais em vias de 

extinção.  

-Promover o convívio entre todos. 

Dinamizadores e 

Acompanhantes 

Docentes 1.º Ciclo  

Destinatários 

Alunos do 1.º Ciclo 

(195 alunos) 

 

5 a 9 de Junho 

 

Autocarro 

 

 

Disciplinas Envolvidas PASEO Tipologia 

Todas as áreas de conteúdo. A, B, C, D, E, F, G, H, J Visita de 

estudo 

 

 

Atividades do Departamento de Línguas 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final de  

outubro de 

2022 

 

Halloween 

-Estimular o interesse para costumes 

inerentes à cultura Inglesa; 

-Envolver os alunos em atividades 

lúdicas, promovendo o trabalho 

colaborativo; 

- Contribuir para o desenvolvimento do  

 sentido estético e artístico dos alunos; 

- Envolver os Encarregados de Educação 

nas tarefas escolares dos seus 

educandos através do trabalho 

colaborativo; 

- Promover a articulação interciclos; 

- Expor e divulgar o trabalho dos alunos 

junto das comunidades escolar e local. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Inglês 

Gr. 120/220/330 

Destinatários 

Alunos do 3º ano 

11º anos 

Escolas do 

Agrupamento 

- Trabalhos 

realizados pelos 

alunos; 

- Material de 

papelaria; 

- Computador/ 

tablet/smartphone 

com acesso à 

Internet. 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A6, A7, A8, A9, 

A11, B5 

A, B, D, E, F, H Exposição 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Dezembro 

(sarau de 

Natal) 

 

Christmas 

Time 

 

- Comemorar datas festivas; 

- Promover a articulação 

interdisciplinar; 

- Promover a participação dos alunos 

em  projetos criativos; 

- Divulgar às comunidades escolar e local 

o trabalho realizado pelos alunos. 

Dinamizadores 

Docentes Línguas 

Estrangeiras 

Destinatários 

Alunos do 1º, 2.º 

e 3.º Ciclos EB 

Escolas do 

Agrupamento 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A8, A10, A11, 

A12, B5 

A, B, D, E, F, H Comemoração de 

efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

14/02/2023 

 

Valentine’s 

Day 

Saint Valentin 

 

-Divulgar e estimular o interesse pelas 

culturas-alvo, bem como comemorar 

datas festivas; 

- Promover a articulação interdisciplinar; 

- Contribuir para o desenvolvimento do  

sentido estético e artístico dos alunos; 

- Promover a participação dos alunos em    

projetos criativos; 

- Incentivar o hábito de escrever cartas, 

poemas, entre outros; 

- Divulgar às comunidades escolar e local 

o trabalho realizado pelos alunos. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Línguas 

Estrangeiras 

Destinatários 

Alunos do 3º ao 

11º anos 

Escolas do 

Agrupamento 

- Trabalhos 

realizados pelos 

alunos; 

- Material de 

papelaria; 

- Computador/ 

tablet/smartphon

e com acesso à 

Internet. 

 

Indicadores PE Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A6, A7, A8, A9, 

A11, A12, B5 

A, B, D, E, F, H Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 Final de 

março 

 

Easter 
 

-Estimular o interesse para costumes 

inerentes à cultura inglesa; 

-Comemorar datas festivas; 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Línguas 

Estrangeiras 

Destinatários 

1º,2º e 3º CEB 

Escolas do 

Agrupamento 

 

Indicadores PE Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A8, A10, A11, 

A12, B5 

A, B, D, E, F, H Comemoração de 

efemérides 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final de janeiro/ 

fevereiro 

2023 

 

“Frei Luís de Sousa” 

 

 

 

-Assistir à peça dinamizada por 

companhias de Teatro Educativo ou 

fazer uma adaptação da obra a nível 

de escola. 

- Aplicar conhecimentos adquiridos 

na aula de Português. 

- Facilitar a compreensão da obra e 

autor em estudo. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Gr. 300 

Destinatários 

Alunos do 11º e 12.º 

anos 

Cineteatro  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; A6, B1, B2, B5 D, F, H Peça de Teatro 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final de janeiro/ 

fevereiro 

 

“Farsa de Inês 

Pereira” 

 

 

 

 

-Aplicar conhecimentos adquiridos na 

aula de Português. 

-Facilitar a compreensão da obra e autor 

em estudo. 

-Treinar linguagens e textos. 

-Promover o relacionamento 

interpessoal. 

-Mobilizar conhecimentos adquiridos. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Gr. 300 

Destinatários 

Alunos do 10º 

ano 

Cineteatro  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; A6, B1, B2, B5 D, F, H Peça de Teatro 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

fevereiro 

2023 

 

“Auto da Barca do 

Inferno” de Gil 

Vicente 

 

 

 

 

-Aplicar conhecimentos adquiridos na 

aula de Português. 

-Facilitar a compreensão da obra e 

autor em estudo. 

-Treinar linguagens e textos. 

-Promover o relacionamento 

interpessoal. 

-Mobilizar conhecimentos adquiridos. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Gr. 300 

 

Destinatários 

Alunos do 9.º Ano 

Cineteatro  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; A6, B1, B2, B5 D, F, H Peça de Teatro 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

21/03/2023 

 

Sarau de 

Poesia 

-Estimular o gosto pelo texto poético; 

-Desenvolver a competência de 

leitura/declamação; 

-Mobilizar conhecimentos em 

diferentes registos literários; 

-Apresentar o trabalho desenvolvido à 

comunidade escolar. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português 

Destinatários 

Todos os ciclos 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos 

destinatários. 

A6, A8, A10, A11, 

A12, A13, B5 

A, D, E, F, H Atividade de 

animação 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 2.º 

período 

 

Peça de teatro 

“Magia no 

Douro-A fada 

Duriana” 

-Incentivar o gosto pelo texto dramático 

e representação; 

-Desenvolver a competência sociais e 

emocionais; 

-Estimular a criatividade e o gosto pela 

arte da representação; 

-Apresentar o trabalho desenvolvido à 

comunidade escolar. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português do 2.º 

CEB 

Destinatários 

Alunos do 6.º ano 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; A6, B1, B2, B5 D, F, H Peça de Teatro 

Atividade integrada no projeto de AFC – continuidade do ano anterior. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Blogue das 
Línguas 

Estrangeiras 

- Proporcionar um acompanhamento 

mais próximo, por parte dos 

Encarregados de Educação, do trabalho 

desenvolvido na disciplina de língua 

estrangeira; 

- Divulgar às comunidades escolar e local 

o trabalho realizado pelos alunos; 

- Valorizar os trabalhos dos alunos 

através da sua divulgação; 

 - Estimular a motivação dos alunos pela 

aprendizagem das Línguas Estrangeiras; 

 - Promover a utilização das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 

Dinamizadores 

Docentes de Lin. 

Estrangeiras 

 

Grupos 

120/220/ 

320/330/350 

 

Destinatários 

3.º ao 11.º anos 

 - Trabalhos 

realizados pelos 

alunos; 

- Computador/ 

tablet/smartpho

ne com acesso à 

Internet. 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

- Grau de envolvimento dos destinatários. 

A6, A12, B1, B6, C4 A, B, D, H  



 

24 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Laboratório de 

Línguas 

-Estabelecer/desenvolver uma relação 

afetiva com as LE; 

-Criar um espaço de complemento 

curricular pedagógico e cultural na 

aprendizagem das LE; 

-Melhorar a dicção e a expressividade na 

leitura; 

-Desenvolver a capacidade de 

comunicação, a iniciativa, a 

criatividade e a autonomia. 

Dinamizadores 

Docentes do 

grupo 330 

 

Destinatários 

Aberto a todos 

os alunos 

interessados 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

 

A6, A8, B1, B3,  A, B, F Oficina 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Roteiros 

Literários 

Viagens Com 

Escritores 

- Valorização da leitura e consolidação 

de hábitos de ler; 

- Consolidação de conhecimentos e 

saberes relacionados com a leitura de 

textos de diferentes géneros e modos 

literários; 

- Exploração de temas interdisciplinares 

suscitados pelas obras literárias em 

estudo. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português 

 

Destinatários 

Alunos do Ensino  

Básico e 

Secundário 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes; 

 

A6, A7, B1, B4, B5 A, B, F Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo -

Roteiro Miguel 

Torga  

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

7.º Ano 

 

Vila Real 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo –

Museu do 

Holocausto e Casa 

de Sophia. 

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

8.º Ano 

 

Porto 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo –

Eça de Queirós 

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

9.º Ano 

 

Tormes e Vila do 

Conde 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo –

Roteiros Literários 

–Fernão Lopes 

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

10.º Ano 

 

Lisboa 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo –

Roteiros Literários 

– Os Maias – 

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

11.º Ano 

 

Sintra 

 

 

Autocarro 
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Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo  

 Passeio Literário 

“O Ano da Morte 

de Ricardo Reis” 

de José Saramago, 

deambulações 

geográficas e 

literárias 

Alargar conhecimentos e reforçar 

conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

Português  

Destinatários 

12.º Ano 

 

Lisboa 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Disciplina de Português  Visita de 

estudo 

 

 

Atividades do Departamento de Ciências Exatas da Natureza e Tecnologias 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

 

Outubro 

 

(Data 

definitiva 

dependente 

da entidade 

organizadora) 

 

Canguru 

Matemático 

Sem 

Fronteiras 

 

-Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Matemática; 

-Detetar vocações precoces nesta área do 

saber; 

-Desenvolver a curiosidade intelectual, o 

gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 

estudo; 

-Desenvolver o cálculo mental;  

-Aperfeiçoar a capacidade de comunicação 

matemática; 

-Desenvolver o raciocínio lógico; 

-Fomentar a criatividade e o sentido 

crítico; 

-Aplicar a Matemática na vida real; 

-Promover o interesse pela Matemática. 

-Evidenciar o aspeto lúdico da Matemática. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Matemática 

Grupos  

230 e 500 

 

Destinatários 

Alunos do 2.º e 

3.º Ciclos 

Sala a definir Fotocópias 

Prémios 

(60 euros) 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de ensino. 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

A6, B1, B2, C1 B, C, D, F, I Concurso 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

24/11/2022 

 

Comemoração do 

Dia Internacional 

da Cultura 

Científica 

-Despertar o interesse e gosto geral 

pela ciência em geral e da Física e 

Química, em particular;  

-Aumentar a literacia digital e científica 

dos alunos e professores envolvidos;  

-Desenvolver metodologias ativas e 

aplicação das TIC na utilização de 

diferentes ferramentas digitais; 

-Desenvolver o relacionamento 

interpessoal e autonomia; 

-Desenvolver o trabalho colaborativo 

entre os seus pares para a criação de 

algo em comum. 

Dinamizadores 

Docentes FQ  

 

Destinatários 

Alunos do ensino 

básico e 

secundário que 

frequentam a 

disciplina de  

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino; 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A7, A8, A9, 

A13, B1, B2, B6, 

C1 

A, B, C, D, 

E F, H, I 

Comemoração 

de efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º Período 

 

Sistema Solar 
No Concelho 
de São João 

da Pesqueira 

-Despertar o interesse e gosto geral 

pela Física e pela Astronomia em 

particular;  

-Aumentar a literacia digital e científica 

dos alunos e professores envolvidos; 

-Reconhecer termos e conhecimentos 

científicos e as suas implicações físicas 

no terreno;  

-Desenvolver metodologias ativas e 

aplicação das TIC na utilização de 

diferentes ferramentas digitais; 

-Desenvolver o relacionamento 

interpessoal e autonomia;  

-Desenvolver o trabalho colaborativo 

entre os seus pares para a criação de 

algo comum. 

Dinamizadores 

Professores de 

FQ de 7º Ano 

com a 

participação dos 

restantes 

professores do 

grupo 

disciplinar  

Destinatários 

Alunos  

do  

7.º Ano 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A7, A9, A13, 

B1, B2, B3, B6, 

C1, C2 

A, B, C, D, E, F, 

I 

Projeto 

Observação: Atividade ligada a uma proposta de visita de estudo. 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º Período 

Guia de 

Compras 

Online para os 

Pais 

-Sensibilizar a comunidade para os 

cuidados a ter quando efetuamos 

compras online. 

Proponentes 

Docente do 

grupo 550 

 

Dinamizadores 

7.º Ano 

 

Destinatários 

Pais e alunos 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade.  

-Percentagem de turmas envolvidas na 

atividade.  

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A7, A8, A9, B1, 

B5, C3  

A, B, D, E, F, 

H, I 

Ação de 

sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

janeiro 

 

Toxicologia 
forense – CSI 
da vida Real  

-Sensibilizar para a toxicologia e os 

níveis de dependência. Apresentar 

casos práticos 

Proponentes 

Departamento 

de CENT 

Dinamizadores 

Prof. Dra. Ana 

Miguel Pêgo  

Jonh Jay College 

(CUNY) ... Nova 

Iorque 

 

Destinatários 

Alunos  

do  

9.º Ciclo 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A8, A13,  B1, B2, 

B3, B4, C1 

C, D, E, F, G, I Palestra 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

14/03/2022 

 

Comemoração 
do dia 

-Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Matemática; 

Dinamizadores 

Docentes de 

Matemática 

Grupo 500 
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internacional 
da 

Matemática 

-Desenvolver a curiosidade intelectual, 

o gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 

estudo. 

-Aperfeiçoar a capacidade de 

comunicação matemática 

-Desenvolver o raciocínio lógico; 

-Fomentar a criatividade e o sentido 

crítico; 

-Promover o interesse pela Matemática 

e pela sua História. 

-Evidenciar o aspeto lúdico da 

Matemática. 

 

Destinatários 

Alunos  

do  

3.º Ciclo 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade;  

-Percentagem de turmas envolvidas na 

atividade;  

-Percentagem de atividades realizadas; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A7, A8, A9,  

B1, B2, B3, B5, 

B6 

B, C, D, F, H, I Comemoração de 

Efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

  

 

Tabela 

Periódica 

Viva 

 

-Representação dos diferentes grupos 

da Tabela Periódica traduzido com a 

utilização de diferentes plantas, uma 

pequena cerca de contorno da 

estrutura e identificação das 

diferentes características dos 

elementos químicos a partir de Leitura 

de código QR. 

  

Dinamizadores 

Docentes de FQ 

 

Destinatários 

Alunos de 9.º e 

10.º anos 

 

 

Espaço 

Exterior da 

Escola  

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino. 

A6, A8, A11, B1, B2, 

B3 

A, B, C, D, E, 

F, I 

Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

(fase de 

escola) 

3.º Período 

(Fase regional 

e Fase 

Nacional)  

 

-Dinamizar o estudo e ensino da Física 

nas escolas de ensino básico e 

secundário; 

-Aproximar as escolas básicas e 

secundárias às instituições de ensino 

superior;  

-Despertar o interesse e gosto pela 

Física, divulgar a física como ciência e 

Dinamizadores 

Docentes de FQ 

 

Destinatários 

Escalão A  

(ensino básico) 

Escalão B   

(ensino secundário) 

 

 

Universidade 

De Coimbra  

Transporte para 

as deslocações 
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Olimpíadas  

Física  

 

cativar vocações para carreiras 

científico-tecnológicas.  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino. 

A6, B1, B3, C1 A, B, C, D, E, 

F, I 

Concurso 

Nota: A fase de escola só será realizada se for necessário. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

(fase de 

escola) 

3.º Período 

(Fase regional 

e Fase 

Nacional)  

 

Olimpíadas 

da Química 

Júnior 

+ 

Olimpíadas 

da Química 

-Dinamizar o estudo e ensino da 

Química nas escolas de ensino básico e 

secundário;  

-Aproximar as escolas básicas e 

secundárias às instituições de ensino 

superior; 

-Despertar o interesse e gosto pela 

Química, divulgar a química como 

ciência e cativar vocações para 

carreiras científico-tecnológicas. 

Dinamizadores 

Docentes de FQ 

 

Destinatários 

Química Júnior  

(8.º e 9.º ano) 

Química   

(11.º Ano) 

 

 

UTAD  

Transporte para 

as deslocações 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino. 

A6, B1, C1 A, B, C, D, E, 

F, I 

Concurso 

Nota: A fase de escola só será realizada se for necessário. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

(de acordo com 

o calendário 

disponibilizado 

pela Ordem dos 

Biólogos) 

  

 

Olimpíadas 
Portuguesas 
de Biologia  

-Articular e integrar conhecimentos e 

saberes;  

-Promover uma melhor cidadania;  

-Promover o intercâmbio de ideias e 

de experiências entre os estudantes.  

Dinamizadores 

Grupo de Biologia e 

Geologia 

Destinatários 

Alunos do 3.º ciclo 

e secundário 

 

 

  

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino; 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

A8, A11, B1, B3 A, C, D, F, I Concurso 

Atividade realizada em parceria com a ordem dos Biólogos 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

(de acordo com 

o calendário 

disponibilizado 

-Dinamizar o estudo e ensino da 

Geologia nos níveis de ensino pré-

Dinamizadores 

Grupo de Biologia e 

Geologia 
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pela Sociedade 

Geológica de 

Portugal) 

  

 

Olimpíadas 
Portuguesas 
de Geologia 

universitários, particularmente no 

Ensino Secundário;  

-Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Geologia nos alunos do Ensino 

Secundário; 

-Despertar o interesse pela Geologia e 

divulgá-la como Ciência. 

Destinatários 

Alunos do 3.º ciclo 

e secundário 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino; 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

A8, A11, B1, B3 A, C, D, F, I Concurso 

Atividade realizada em parceria com a Sociedade Geológica de Portugal 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Guia do 

Internetês 

para os Pais 

-Melhor compreensão da linguagem 

usada pelos educandos quando usam a 

Internet 

Proponentes 

Docente do 

grupo 550 

 

Dinamizadores 

8.º Ano 

 

Destinatários 

Pais 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade.  

-Percentagem de turmas envolvidas na 

atividade.  

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A7, A8, A9, 

A11, B1, B2, B5, 

C1, C3  

A, B, D, E, F, 

H, I 

Ação de 

sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º Período 

 Feira da Terra 

- Promoção dos recursos e 

potencialidades do concelho.  

- Reconhecer a importância da 

agricultura tradicional, para o 

equilíbrio do ambiente e 

preservação do património cultural 

das nossas comunidades.  

- Colocar em destaque as 

propriedades dos produtos agrícolas 

e artesanais da nossa região: o 

sabor, o perfume, o gosto, a cor e a 

textura.  

Proponentes 

Departamento de 

Ciências Exatas da 

Natureza e Tecnologias 

Dinamizadores 

Todos os 

Departamentos 

Curriculares 

Destinatários 

Espaço 

exterior e 

interior da 

escola 
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- Divulgação de projetos e iniciativas 

educativas e culturais realizadas ao 

longo do ano por este Agrupamento. 

- Fomentar a curiosidade e o sentido 

crítico.  

- Reconhecer a importância das 

plantas na Biosfera.  

- Promover o gosto pelo tratamento 

e manutenção das plantas e espaços 

verdes. 

Comunidade educativa 

Indicadores PE - Metas PA Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino;  

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

A8, A9, A11, A13, B1, B2, 

B4, B5, C1, C2 

A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, 

J 

Ação de 

sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

Desafios 2.º e 

3.º ciclos da 

Seguranet 

Utilização da Internet com 

responsabilidade, respeito e segurança. 

Proponentes 

Docente do 

grupo  550 

 

Dinamizadores 

Alunos; 

professores e 

pais 

Destinatários 

Comunidade 

educativa 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino.  

-Percentagem de participantes na 

atividade.  

-Percentagem de turmas envolvidas na 

atividade.  

-Percentagem de atividades realizadas.  

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A7, A8, A9, 

A11, A13, B1, 

B4, B5, C1  

A, B, C, D, E, 

F, G, I 

Concurso 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

Comemoração 

de datas 

 

Dia da água 

Dia da floresta 

Dia das 

Ciências 

Dia mundial 

da abelha 

 

-Contribuir para a consolidação de 

aprendizagens e desenvolvimento de 

competências nos alunos.  

-Desenvolver o espírito criativo dos 

alunos;  

-Fomentar a curiosidade e o sentido 

critico.  

-Desenvolver o espírito de observação e 

iniciativa, bem como o gosto pela 

Ciência.  

-Contribuir para a motivação dos alunos. 

Dinamizadores 

Docente do 

grupo  230 

 

Destinatários 

Alunos do 5.º 

ano 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A11, B1, B2, 

C3,  

D, E, F, G, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

Comemoração 

de datas 

 

Dia da 

Alimentação 

Dia do não 

Fumador 

Dia do  𝝅 

Dia Mundial 

da Abelha 

 

-Contribuir para a consolidação de 

aprendizagens e desenvolvimento de 

competências nos alunos.  

-Desenvolver o espírito criativo dos 

alunos;  

-Fomentar a curiosidade e o sentido 

critico.  

-Desenvolver o espírito de observação e 

iniciativa, bem como o gosto pela 

Ciência.  

-Contribuir para a motivação dos alunos. 

Dinamizadores 

Docente do 

grupo 230 

 

Destinatários 

Alunos do 6.º 

ano 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A6, A11, B1, B2, 

C3,  

D, E, F, G, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

Projeto 

"Viajar com a 

Ciência" 

-Despertar o interesse e gosto geral pela 

ciência; 

-Aumentar a literacia digital e científica 

dos alunos e professores envolvidos; 

-Desenvolver metodologias ativas e 

método científico;  

-Desenvolver o relacionamento 

interpessoal e autonomia; 

Propoentes 

Grupo de Física e 

Química 

Dinamizadores 

Um docente de 

cada grupo 

disciplinar Grupo 

510(FQ) e 520 (BG)  
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-Desenvolver o trabalho colaborativo 

entre os seus pares para a criação de algo 

em comum. 

Destinatários 

Alunos do pré 

escolar e 1º ciclo 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino; 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

-Percentagem de atividades realizadas. 

A6, A8, A9, B1, B3  A, B, C, D, 

E, F, H, I 

Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do 

ano letivo 

Clube 

da Ciência 

Viva 

-Promover a literacia científica e o gosto 

pela Ciência.  

- Desenvolver atividades experimentais.  

- Promover o pensamento crítico e a 

utilização da linguagem científica 

Dinamizadores 

Grupos 

disciplinares 230, 

510 e 520  

 

Destinatários 

Alunos do 2.º e 3.º 

ciclos e secundário 

  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino.  

-Percentagem de participantes na 

atividade.  

-Percentagem de atividades realizadas. 

Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividades. 

A8, A9, A11, B1, B2, 

B4  

B, C, D, E, 

I 

Clube 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º período 

Visita de Estudo  

 Parque Biológico 

de Gaia e Sea Life 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

 

Dinamizadores 

Docentes de CN 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

8.º Ano 

 

Gaia e Porto 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Ciências Naturais Sustentabilidade na Terra Visita de 

estudo 

 

 

 



 

35 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Saída de Campo  

 Reserva Natural 

do lobo ibérico, 

Centro histórico 

de Castelo 

Rodrigo 

- Interpretar as características dos 

organismos em função dos 

ambientes onde vivem  

-Descrever a importância do meio 

na vida dos animais  

-Compreender a importância da 

proteção da biodiversidade animal  

 

Dinamizadores 

Grupo 230 

Acompanhantes 

Diretores de 

Turma 

Destinatários 

5.º Ano 

 

Figueira de 

Castelo Rodrigo 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Ciências da Natureza - Os animais e os seus ambientes 

- Proteção da biodiversidade animal 

Saída de 

campo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º período 

Saída de Campo 

 Sistema Solar no 

Concelho de 

Moimenta da 

Beira 

-Despertar o interesse e gosto geral 

pela Física e pela Astronomia em 

particular.  

-Aumentar a literacia digital e 

científica dos alunos e professores 

envolvidos.  

-Reconhecer termos e 

conhecimentos científicos e as suas 

implicações físicas no terreno.  

-Desenvolver metodologias ativas e 

aplicação das TIC na utilização de 

diferentes ferramentas digitais.  

-Desenvolver o relacionamento 

interpessoal e autonomia. -

Desenvolver o trabalho 

colaborativo entre os seus pares 

para a criação de algo comum. 

 

Dinamizadores 

Grupo 510 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

7.º Ano 

 

Concelho de 

Moimenta da 

Beira 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Física e Química -Sistema planetário - Sistema Solar  

-Planetas terrestres e gasosos Sol e 

suas características  

-Outros objetos celestes que fazem 

parte do Sistemas planetários 

Saída de 

Campo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º período 

Saída de Campo 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

 

Dinamizadores 

Docentes de CN 

 

Vila Real 

 

Autocarro 
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 Museu de 

Geologia da UTAD 

e Centro Ciência 

de Vila Real 

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

7.º Ano 

 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Ciências Naturais Terra em Transformação Saída de 

Campo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º período 

Saída de Campo 

 Quartel dos 

Bombeiros de São 

João da Pesqueira 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

 

Dinamizadores 

Docentes de CN 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

9.º Ano 

 

São João da 

Pesqueira 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Ciências Naturais Viver melhor na Terra Saída de 

Campo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º período 

Saída de Campo 

 Queijaria de 

Trevões 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

 

Dinamizadores 

Docentes do grupo 

520 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

Alunos do ensino 

Secundário 

 

Trevões 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Biologia e Geologia 

Biologia 

- Obtenção de energia pelos seres 

vivos.  

- Produção de alimentos e 

sustentabilidade. 

Saída de 

Campo 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º período 

Saída de Campo 

Paisagens 

geológicas de 

Várzea de Trevões 

e de Valença do 

Douro.  

Percurso de 

biodiversidade da 

Quinta do Seixo 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

 

Dinamizadores 

Docentes do grupo 

520 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

Alunos do 10.º e 

11.º Anos 

 

Várzea de Trevões 

e Valença do 

Douro 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Biologia e Geologia 

 

- Geologia e métodos  

- Deformações rochosas 

Saída de 

Campo 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º período 

Saída de Campo 

Caos de blocos 

em Penedono.  

Castelo de 

Penedono.  

Anta de Paredes 

da Beira 

- Consolidar conhecimentos e 

saberes.  

- Contactar com o meio 

envolvente.  

- Promover a cidadania responsável 

e ativa. 

 

Dinamizadores 

Docentes do grupo 

520 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

Alunos do 10.º e 

11.º Anos 

 

Penedono e 

Paredes da Beira 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

Biologia e Geologia 

 

- Geologia e métodos  

- Magmatismo e rochas magmáticas 

Saída de 

Campo 
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Atividades do Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

10/12/2022  

 

Comemoração dos 

Direitos Humanos 

- Contribuir para a consolidação de 

aprendizagens e desenvolvimento 

de competências nos alunos. 

- Promover o conhecimento da 

Declaração dos Direitos Humanos 

- Sensibilizar os alunos para a 

violação dos Direitos Humanos. 

Dinamizadores 

Docentes de 

História, CD, EMRC 

e Escola Solidária 

Destinatários 

Comunidade 

Escolar 

Biblioteca 

escolar ou 

outros 

espaços 

escolares 

Material 

Escolar 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A8, A9, A11, A13, 

B7 

A, B, D, E, H, 

I 

Sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

novembro/dezembro 

 

“Postais de Natal”  

Concurso de 

“Presépios” 

-Perceber o significado do Natal e 

da família; 

- Desenvolver o espírito de 

solidariedade, verdade e partilha. 

Dinamizadores 

Docente de 

EMRC  

Destinatários 

Alunos inscritos na 

disciplina 

Escola Material 

Escolar e 

Material 

reciclado 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A11, A13, B2, B3, 

B5, C1 

D, F, H Comemoração 

de efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 1.º Período 

 

Exposição: 

“Comunidades 

Recoletoras” 

- Aplicar os conhecimentos 

obtidos na disciplina; 

- Promover o trabalho de 

pesquisa e de grupo 

Dinamizadores 

Docente de História e 

de HGP 

 Destinatários 

Alunos do 5.º e 7.º 

Anos 

Escola Material 

reutilizado e 

escolar 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 
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- Percentagem de 

participantes na atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A6, B1, B2, B5, B6 A, B, D, E, H, I Projeto/Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 1.º Período 

 

Exposição dedicada 

aos Descobrimentos 

Portugueses 

 

- Aplicar os conhecimentos 

obtidos na disciplina; 

- Promover o trabalho de 

pesquisa e de grupo. 

Dinamizadores 

Docente de História 

Destinatários 

Alunos do 8.º Ano 

 

Escola Material escolar  

e  

material reciclado 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de 

participantes na atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A6, B1, B2, B5, B6 A, B, D, E, 

H, I 

Projeto/Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

27/01/2023 

 

“Dia Internacional 

em Memória das 

Vítimas do 

Holocausto” 

- Envolver os discentes na cultura 

político-religiosa mundial; 

- Aumentar a participação dos 

alunos na vida pública; 

- Promover o desenvolvimento 

pessoal dos jovens, bem como a 

compreensão e reflexão sobre os 

problemas políticos, religiosos, 

sociais, culturais e éticos; 

- Promover a participação cívica e 

responsável dos alunos; 

- Estimular a expressão crítica 

individual e coletiva dos alunos; 

- Ajudar a criar abertura interior e 

disponibilidade para a busca de um 

sentido para a Vida; 

- Criar espaços para a criação de 

laços afetivos e humanos; 

- Analisar um período da História a 

nível mundial; 

- Contribuir para um mundo melhor, 

tendo em conta as fragilidades 

humanas, geográficas e culturais… 

Dinamizadores 

Docentes de 

EMRC e de 

História 

Destinatários 

Alunos e 

Comunidade 

Educativa 

Escola do 

Agrupamento 

Material 

reutilizado e 

escolar 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A11, A13, B2, B3, 

B5, C1 

A, B, C, D, E, F, 

H, I 

Projeto/Exposição 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

14/02/2023 

 

Grandes 

Amores da 

História 

 

 

-Desenvolver atitudes de respeito e 

tolerância; 

-Desenvolver capacidades de pesquisa e 

comunicação de informação; 

-Fomentar o respeito de regras básicas 

de organização e atuação em grupo;  

-Promover a aquisição de valores e 

atitudes responsáveis; 

-Desenvolver a criatividade e a 

imaginação;  

-Promover a colaboração da comunidade 

escolar na realização de atividades 

educativas. 

Dinamizadores 

Docentes de 

História  

 

Destinatários 

Alunos de 7º, 

9.º e 10º anos 

Escola Sede Material Escolar 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A6, B1, B2, B5, 

B6 

A, B, D, E, H, I Projeto/Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

08/03/2023 

 

“Dia internacional da 

Mulher” 

- Tornar os alunos mais 

autónomos, responsáveis, 

críticos, solidários e 

sensíveis aos Direitos da 

Mulher 

Dinamizadores 

Docente de EMRC 

Destinatários 

Alunos do Agrupamento 

de Escolas de todos os 

anos escolaridade 

Escola  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de 

participantes na atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A8, A9, A11, A13 A, B, D, E, 

H, I 

Comemoração 

de efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

18/04/2023 

 

“A História e Eu” 

Concurso de 

fotografia – 

comemoração do 

Dia dos 

- Conhecer a Revolução de Abril; 

- Partilhar com a comunidade 

escolar os trabalhos realizados. 

- Mobilizar conhecimento 

adquirido. 

- Reconhecer o contributo da arte 

na consolidação de saberes. 

Dinamizadores 

Docentes de 

História 

Destinatários 

Alunos de 7º, 9º e 

10º anos 

 

Escola 

Sede/Museu 

do Vinho 

Impressão das 

fotografias em 

papel próprio 

(Pedir 

colaboração à 

Câmara 

Municipal para 



 

41 

Monumentos e 

Sítios 

 

- Desenvolver a sensibilidade 

estética. 

impressão das 

fotografias) 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A8, A9, A11, A13 A, B, D, E, H, I Concurso 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Mês de abril 

 

Comemoração do 25 

de Abril 

(concerto de 

músicas de 

intervenção – 

articulação com o 

clube de música e 

exposição sobre a 

geografia do 25 de 

abril) 

 

 

-Conhecer a Revolução de Abril; 

-Pesquisar poemas/autores e 

músicas da revolução de abril; 

-Mobilizar conhecimento 

adquirido em sala de aula;  

-Reconhecer o contributo da arte 

na consolidação de saberes. 

-Contribuir para a consolidação de 

aprendizagens e desenvolvimento 

de competências nos alunos; 

-Contribuir para um melhor 

conhecimento dos fenómenos 

meteorológicos.  

-Leitura de uma carta sinóptica do 

dia 25 de abril. 

-Conhecer o território nacional; 

-Construção de mapas de pequena 

e média escala alusivos ao 25 de 

abril. 

 

Dinamizadores 

Docentes das 

disciplinas de 

História e Geografia 

Destinatários 

Turmas do 3.º ciclo 

Escola sede   

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A6, A8, A9, A13, B7 A, B, C, D, E, F, 

H, I 

Comemoração 

de Efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

09/05/2023 

 

Comemoração do 

“Dia da Europa”. 

- Divulgar trabalhos elaborados pelos 

alunos; 

- Compreender o significado do Dia da 

Europa; 

- Promover o trabalho em grupo; 

- Desenvolver nos alunos a cidadania 

europeia; 

Dinamizadores 

Docentes de 

Geografia 

Destinatários 

Alunos do 3.º 

Ciclo 

Biblioteca 

Escolar ou 

outros 

espaços 

escolares 
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Exposição 

documental de 

trabalhos 

 

-Compreender e estabelecer relação 

entre os conteúdos teóricos 

disciplinares e a realidade prática; 

- Promover o gosto pela escrita e 

leitura; 

- Desenvolver o interesse pela 

pesquisa e tratamento da 

informação. 

Outros lugares 

a definir 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A6, A8, A9, A13, 

B1, B2, B7 

A, B, C, D, E, F, 

H, I 

Comemoração 

de Efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º Período 

 

Concurso 

A brincar também se 

aprende! 

-Desenvolver o interesse pela 

pesquisa e tratamento da 

informação, 

-Valorizar os conhecimentos 

individuais e o trabalho em equipa. 

Dinamizadores 

Docentes de 

H.G.P 

Destinatários 

Alunos do 6.º Ano 

Biblioteca 

Escolar  

 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A6, B1, B2, B5, B6 A, B, C, D, E, F, 

H, I 

Concurso 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º, 2.º e 3.º 

Períodos 

 

Olimpíadas da 

História 

 

- Alargar os conhecimentos na 

disciplina. 

- Valorizar os conhecimentos 

individuais e o trabalho em equipa. 

Dinamizadores 

Docentes de 

História  

Destinatários 

Alunos do Ensino 

Básico 

Sala de aula PC 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A6, A7, B2 A, B, C, I Concurso 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 
“Pastilhas para a 

memória…” 

- Comemorar datas históricas diversas; 

- Conhecer personalidades históricas; 

- Desenvolver capacidades de pesquisa 

e comunicação de informação;  

Dinamizadores 

Docentes de 

História (Básico e 

Secundário) 

Escola 

 

Material 

Escolar 
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- Desenvolver a criatividade e a 

imaginação; 

- Promover a colaboração da 

comunidade escolar na realização de 

atividades educativas.  

Destinatários 

Alunos de nível 

básico e 

secundário 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos. 

A6, B1, B2, B5, B6 A, B, D, I  Comemoração 

de Efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º Período 

 

“Ecologia e Valores” 

Concurso de 

fotografia 

 

- Preservar o património natural;  

- Desenvolver capacidades de 
pesquisa e comunicação de 
informação;  

- Desenvolver a criatividade e a 
imaginação; 

 

Dinamizadores 

Docente de 

EMRC  

Destinatários 

Alunos do 8.º Ano 

Átrio da 

Escola 

Material 

Escolar e 

Material 

reciclado 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos. 

A11, A13, B2, B3, 

B5, C1 

D, F, H Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 
Parlamento dos 

Jovens 

-Envolver os discentes em atividades 

que visam a promoção de uma 

cidadania ativa e interventiva. 

 

Dinamizadores 

Docente de 

Geografia 

Destinatários 

Alunos dos ensinos 

Básico 

e Secundário 

Escola e 

outros 

espaços do 

distrito de 

Viseu 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- N.º de participantes. A7, A10, B1, C1, C2 B, D, E, F Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 

- Desenvolver valores relacionados 

com uma postura cívica solidária e 

cooperante. 

Dinamizadores   
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Escola Solidária Docente de 

História e EMRC 

Destinatários 

Alunos dos 

ensinos Básico 

e Secundário 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- N.º de participantes. A7, A9, A10, A11, 

A12 

E, F, G Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º período 

Visita de Estudo  

 Museu 

Monográfico ou 

Museu Poros e 

ruínas de 

Conímbriga 

-Conviver; 

- Alargar os conhecimentos; 

-Valorizar o património histórico e 

geográfico; 

- Estabelecer relações intra e 

interdisciplinares. 

 

Dinamizadores 

Docentes de HGP 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

5.º Ano 

 

 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

História e Geografia de Portugal Os Romanos na Península Ibérica Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

3.º período 

Visita de Estudo  

Visita de estudo 

ao Museu Militar 

e Museu do 

Holocausto 

- Complementar saberes obtidos 

em contexto de sala de aula; 

- Estímulo à aprendizagem; 

- Conhecer novas perspetivas, 

estimulando o sentido crítico; 

- Fortalecer laços de convivência 

entre alunos/professores; 

- Promover a interdisciplinaridade. 

 

Dinamizadores 

Docentes de 

História 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

9.º Ano 

 

Porto 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

História  

Outras a definir (se houver 

interesse) 

História – 1ª e 2ª Guerra Mundial. Visita de 

estudo 
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Atividades do Departamento de Expressões 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

18/10/2022 
(09.00h às 13.30h) 

 

 

 

Corta mato Escolar 

- Incrementar valores 

desportivos e culturais; 

-Criar regras e comportamentos 

assertivos; 

- Promover hábitos de saúde; 

- Apuramento dos alunos para o 

Corta Mato Distrital. 

- Desenvolver a colaboração dos 

encarregados de educação ao 

assistir às provas dos alunos. 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Destinatários 

Alunos nascidos 

antes de 2014 

(inclusive) 

 

Espaço 

Exterior da 

Escola 

- Peitorais; 

- Fichas de 

registo; 

-Fita para traçar o  

trajeto. 

- Medalhas para 

os 3 primeiros de 

cada 

escalão/sexo. 

- Máquina 

Fotográfica 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver 130 participantes. A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade 

Desportiva 

Observações: Poderá haver necessidade de antecipar ou adiar devido às condições climatéricas. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

16/11/2022 

(09.00h às 17.30h) 

 

Torneio de 

Badminton 

- Promover o sucesso 

escolar; 

- Aumentar afetividade 

entre professores e alunos; 

- Desenvolver a saúde e 

higiene pessoal. 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Destinatários 

Alunos do 2.º, 3.º ciclos 

e secundário 

Pavilhão 

Municipal 

- Cronómetros 

- Fichas de registo 

- Medalhas para os 3 

primeiros 

classificados por 

escalão e sexo 

- Máquina 

Fotográfica 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver quatro 

participantes por turma. 

A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade Desportiva 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

13/12/2022 

(10.00h às 16.00h) 

 
Kids’ Athletics 

- Promover o sucesso 

escolar; 

- Aumentar afetividade 

entre professores e alunos; 

- Desenvolver a saúde e 

higiene pessoal; 

- Envolver os alunos do 

Secundário para 

Dinamizadores 

Professores de Ed. Física  

E 

Professores do 1.º Ciclo 

 

Destinatários 

Alunos do  

1.º, 2.º e 3.º ciclos  

Pavilhão 

Municipal 

ou Campo 

de Futebol 

de 11 

(Sintético) 

- Cronómetros 

- Fichas de registo 

- Medalhas para os 

1º primeiros 

classificados por 

escalão 

- Máquina 

Fotográfica 
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exercerem o papel de 

juízes árbitros. 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver uma equipa por 

turma. 

A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade Desportiva 

Observações: Poderá haver necessidade de antecipar ou adiar devido às condições climatéricas. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 1.º 

Período 

 

 

Exposição de 

postais de Natal 

e outros 

- Reconhecer a importância do 

cartão de “Boas Festas” como 

suporte da mensagem da quadra 

natalícia; 

- Compreender os descontinuísmos 

que o “Postal de Natal” sofreu com o 

aparecimento das novas tecnologias 

em termos de comunicação; 

- Perpetuar a tradição natalícia como 

reunião da família; 

- Realizar a produção de ícones 

alusivos a esta quadra. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Educação Visual e 

Tecnológica 

 

Destinatários 

Alunos do 2.º ciclo 

Hall de 

Entrada 

250€ 

(No caso de não 

haver 

disponibilidades 

financeiras, os 

docentes 

procederão à 

reciclagem de 

materiais.) 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5 B, D, E, G, H, 

I, J 

Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 1.º 

Período 

 

 

Exposição de 

trabalhos 

- Reciclar materiais por forma a 

reduzir o impacto ambiental. 

- Dar a conhecer à comunidade 

educativa os trabalhos 

desenvolvidos no 1º período. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Educação Tecnológica 

 

Destinatários 

Comunidade Educativa 

A definir  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5 B, D, E, H, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º Período 

 

 

-Períodos históricos da arte 

-Arte nos séculos XIX e XX 

-Continuidade e rutura na arte 

-Brinquedos óticos 

Dinamizadores 

Docentes EV 

 

Biblioteca 

Escolar 
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Animação - 

criação de 

flipbook 

(stop-motion) 

 

-Campo visual e enquadramento 

-Formato e proporção 

-Equilíbrio visual 

-Peso e ritmo visual 

-Composições estáticas e 

dinâmicas 

-Contraste e profundidade 

-Relação entre formas na 

composição 

-Ilustração 

-Trabalho de vídeo/fotografia 

Destinatários 

Alunos de 9.º Ano 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5, B6 B, D, E, G, H, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

1.º Período 

 

 

Banda 

Desenhada 

(stop-motion) 

-Banda desenhada 

-Cinema 

-Cinema de animação 

-Desenho expressivo 

-Desenho de esboço e desenho 

de observação 

Trabalho de vídeo/fotografia 

Dinamizadores 

Docentes EV 

 

Destinatários 

Alunos de 8.º Ano 

Biblioteca 

Escolar 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5, B6 B, D, E, G, H, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

26/01/2023 

(09.00h às 12.45h) 

 

Mega-Sprint 

Mega-Salto 

Mega-Lançamento 

- Promover o sucesso 

escolar; 

- Aumentar afetividade 

entre professores e alunos; 

- Desenvolver a saúde e 

higiene pessoal. 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Destinatários 

Alunos nascidos antes 

de 2014 (Inclusive) 

 

Pavilhão 

Municipal 

- Cronómetros 

- Fichas de registo 

- Medalhas para os 3 

primeiros 

classificados por 

escalão e sexo 

- Máquina 

Fotográfica 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver quatro 

participantes por turma. 

A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade Desportiva 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

17/02/2023 

(09.00h às 12.45h) 

 

Torneio de Voleibol 

3x3 

 

- Desenvolver hábitos desportivos; 

- Criar novos interesses na escola; 

- Promover o fair play com colegas; 

adversários e árbitros; 

- Aumentar sucesso escolar; 

- Promover a participação dos EE 

na observação dos eventos; 

- Apurar as equipas que irão 

participar na Fase  

EAE 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Destinatários 

Alunos do  

2º Ciclo, 3ºCiclo 

e 

Secundário  

Pavilhão 

Municipal 

- Bolas 

- Apitos 

- Fichas de registo 

- Máquina 

Fotográfica 

- Medalhas para 

os 3 primeiros 

classificados por 

escalão e sexo 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver 11 equipas. A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade 

Desportiva 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 2.º 

Período 

 

Dia da Árvore 

Exposição  

(Atividades a 

realizar no âmbito 

da Feira da Terra) 

- Reconhecer o produto que os 

alunos realizaram ao longo do 

período; 

- Compreender a importância 

da produção final realizada 

pelos alunos como sinónimo 

do seu esforço; 

- Executar operações 

concertadas tendo em vista a 

obtenção do produto final 

desejado. 

- Divulgar os trabalhos que os 

alunos realizaram através de 

uma exposição. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Educação Visual e 

Tecnológica 

 

Destinatários 

Alunos do 2.º ciclo 

Hall de 

Entrada 

Realização de um 

workshop de 

pintura. 

- Guache; 

- Pincéis; 

- Godés; 

- Papel diverso; 

- Panos; 

- Gesso; 

- Outro 

 

Custo aproximado: 

200 Euros 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes 

na atividade; 

- Grau de envolvimento dos 

alunos 

A7, A10, A11, B1, B5 B, D, E, H, I Exposição 

Observações: No caso de não haver disponibilidades financeiras, os docentes procederão à reciclagem de 

materiais. 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

29/03/2023 

(Todo o Dia) 

 

Tag Rugby 

- Desenvolver hábitos 

desportivos; 

- Criar novos interesses na 

escola; 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Pavilhão 

Municipal 

- Bolas 

- Apitos 

- Fichas de registo 
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(fase escola) 

 

- Promover o fair play com 

colegas; adversários e 

árbitros; 

- Aumentar sucesso escolar; 

- Promover a participação dos 

EE na observação dos 

eventos; 

Destinatários 

Alunos do  

2º Ciclo, 3º Ciclo e 

Secundário  

- Prémios para as 

equipas 

vencedoras 

- Máquina 

Fotográfica 

- Medalhas para a 

equipa vencedora 

por escalão 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver 8 equipas. A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade 

Desportiva 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

06/06/2023 

(Todo o Dia) 

 

Ensaios Gerais para 

a Gala Desportiva 

 

- Preparar os alunos que vão 

participar na Gala 

Desportiva 

Dinamizadores 

Professores de 

Educação Física 

 

Destinatários 

Alunos do 1º Ciclo 

2º Ciclo, 3º Ciclo e 

Secundário  

Pavilhão 

Municipal 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

Alunos/Grupos que irão atuar A8, A9, A11, B5 E, F, G, J Atividade 

Desportiva 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

07/06/2022 

(Das 20h30 às 23h30) 

(Durante o dia os 

alunos que vão atuar 

irão fazer ensaio geral) 

 

Gala do desporto 

 

- Premiar e reconhecer os 

vencedores das várias 

atividades desportivas a 

nível interno e externo; 

- Organizar um espetáculo 

com os vários Clubes e não 

só para toda a 

comunidade escolar e 

famílias dos nossos 

alunos. 

Dinamizadores 

Professores de Educação 

Física e 

 Organizadores da Festa 

Final 

 

Destinatários 

Comunidade Educativa  

Pavilhão 

Municipal 

- Medalhas; 

- Diplomas de 

participação 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

Alunos/Grupos que irão 

atuar 

A8, A9, A11, A12, B5, C4 E, F, G, J Atividade 

Desportiva 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 3.º 

Período 

 

 

Encerramento do 

Ano Letivo 

 

(Exposição de 

trabalhos de final 

de ano) 

 

- Reconhecer a importância de uma 

exposição na difusão dos trabalhos 

produzidos; 

- Aplicar conhecimentos 

assimilados ao longo do ano na 

montagem da exposição; 

- Divulgar o produto final que os 

alunos produziram ao longo do ano 

letivo; 

- Contribuir para a motivação dos 

alunos; 

- Aproximar a comunidade à escola; 

- Projetar o Agrupamento no meio 

em que se insere. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Educação Visual e 

Tecnológica 

 

Destinatários 

Comunidade Educativa 

Biblioteca 

Escolar 

 

Custo 

aproximado: 

50 Euros 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5 B, D, E, H, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Final do 3.º 

Período 

 

Exposição final 

de trabalhos 

- Dar a conhecer à comunidade 

educativa os trabalhos 

desenvolvidos no 3º período. 

- Elaboração de um projeto. 

Dinamizadores 

Docentes de 

Educação Tecnológica 

Destinatários 

Comunidade Educativa 

A definir  

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

-Percentagem de participantes na 

atividade; 

- Grau de envolvimento dos alunos 

A7, A10, A11, B1, B5 B, D, E, H, I Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

(a marcar pela CLDE) 

 

Jogos/ Encontros 

do Desporto 

escolar: 

- Badminton 

- Promover hábitos de saúde; 

- Incentivar o espírito de afetividade; 

- Desenvolver coordenação e ritmo; 

- Valorizar a escola como polo de 

cultura; 

- Desenvolver hábitos de fair play com 

colegas, adversários e árbitros; 

- Contribuir para o combate ao 

insucesso e abandono escolar; 

- Promover a inclusão; 

Dinamizadores 

Professores de 

Ed. Física  

 

Destinatários 

Alunos 1º, 2º e 3º 

ciclos e 

Secundário  

Pavilhão/

Piscina/ 

Espaço 

Exterior 

-Lembranças; 

- Bolas, apitos,  

-ficha de registo 

-Lanche/Almoço 

- Transporte 

- Equipamentos 

(calções, 

camisolas…) 
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- Natação 

- Natação – 

Adaptada 

- Atletismo  

- Formação integral dos jovens em 

idade escolar. 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Aumentar o número de participantes 

e assistência; 

- Envolver alunos dos 3 ciclos de 

ensino 

- Aumentar a frequência aos treinos 

por parte dos alunos inscritos 

A8, A10, B1, B5,  E, F, G, J Atividade 

Desportiva 

  

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Data a definir 

Visita de Estudo  

Lugar do 

Desenho- 

Fundação Júlio 

Resende 

 

  

Dinamizadores 

Docentes de EV e 

ET 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

5.º Ano 

 

Porto 

(Valbom 

Gondomar) 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Data a definir 

Visita de Estudo  

Museu do Carro 

Elétrico 

 

 

  

Dinamizadores 

Docentes de EV e 

ET 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

6.º Ano 

 

Porto 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

  Visita de 

estudo 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo  

Fábrica de 

Reciclagem de 

papel 

 

  

Dinamizadores 

Docentes de ET 

3.º Ciclo 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

3.º Ciclo 

 

Porto 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

  Visita de 

estudo 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

2.º Período 

Visita de Estudo  

Museu do Carro 

Elétrico 

 

  

Dinamizadores 

Docentes de ET 

3.º Ciclo 

Acompanhantes 

Prof. do CT 

Destinatários 

3.º Ciclo 

 

Porto 

 

Autocarro 

Disciplinas Envolvidas Conteúdos Tipologia 

  Visita de 

estudo 
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Lista de Visitas de Estudo por ano de Escolaridade – Após Articulação 

  

 

 Analisadas as propostas de visitas de estudo feitas pelos dos vários Departamentos, os coordenadores 

reuniram para articular conteúdos a fim de se realizar uma visita de estudo por ano de escolaridade. Assim, partindo 

das propostas iniciais, ficaram calendarizadas as seguintes visitas de estudo: 

Ano Visita Local/Locais Proponentes Data 

Pré - Escolar “Museu do Brincar” Aveiro/Vagos Docentes do Pré-
Escolar 

Maio 

1.º Ciclo Visita de estudo ao SEA LIFE e 
Pavilhão da Água – Porto 
(articulação com CD/EM) 

Porto Docentes do 1.º Ciclo 5 a 9 de junho 

5.º Ano Museu Monográfico ou Museu 
Poros e Ruínas de Conímbriga 
Portugal dos Pequenitos 

 
Conimbriga 

Docente de HGP 
CAA 

3.º Período 

 
6.ºAno 

Museu do Carro Elétrico 
Lugar do Desenho -Fundação Júlio 
Resende 
 

Porto 
Gondomar 

Docentes dos grupos 
de EV e ET 

A definir 

7.º Ano Museu de Geologia da UTAD e 
Centro Ciência de Vila Real.  
Roteiros literários_ Miguel Torga 

 
Vila Real 

Grupo 520  
2.º Período Português 

8.º Ano Parque Biológico de Gaia  
Museu do Holocausto e Casa de 
Sophia 

 
Gaia/Porto 

Grupo 520  
3.º Período Português 

9.º Ano 
 Museu do Holocausto 
Tormes – Eça de Queirós 

Porto História  
2.º Período 

 
Tormes Português 

10.º Ano Roteiros Literários – Fernão Lopes Lisboa Português A Definir 

11.º Ano Roteiros Literários – Os Maias Sintra Português 2.º Período 

12.º Ano Passeio Literário “Ano da Morte de 
Ricardo Reis” de José Saramago, 
deambulações geográficas e 
literárias 

Lisboa Português 2.º Período 

Alunos do 
clube Eco-

Escolas 

Atribuição do Galardão Valongo Eco-Escolas 12 de 
Outubro 
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Lista de Saídas de Campo 

 

  

Ano Visita Local/Locais Proponentes Data 

Pré-Escolar Visita a uma Escola Fixa de Trânsito 
Moimenta da 

Beira 
Docentes do pré-

Escolar 
A definir 

1.º Ciclo 

Visita a uma ETAR (articulação com 
CD/EM) 

 Docentes do 1.º Ciclo 28 de 
outubro 

Visita a uma Escola Fixa de Trânsito 
(articulação com CD/EM) 

 Docentes do 1.º Ciclo 23 ou 24 de 
fevereiro 

5.º Ano 
Reserva Natural do lobo ibérico, 
Centro histórico de Castelo Rodrigo 

Castelo 
Rodrigo 

Grupo 230 2.º Período 

7.º Ano 
Sistema Solar no Concelho de 
Moimenta da Beira (vários locais 
do Concelho) 

Concelho de 
Moimenta da 

Beira 

Grupo 510  
1.º Período 

9.º Ano Quartel dos Bombeiros de São João 
da Pesqueira 

São João da 
Pesqueira 

Grupo 520 
CAA 

2.º Período 

Ensino 
Secundário 
(ciências) 

Queijaria de Trevões Trevões Grupo 510 
CAA 

2.º Período 

10.º e 11.º 
Ano 

Paisagens geológicas de Várzea de 
Trevões e de Valença do Douro. 
Percurso de biodiversidade da 
Quinta do Seixo 

Várzea de 
Trevões e de 
Valença do 

Douro. 

Grupo 520 
CAA 

2.º Período 

10.º e 11.º 
Ano 

Caos de blocos em Penedono.   
Castelo de Penedono.  
Anta de Paredes da Beira 

Penedono e 
Paredes da 

Beira 

Grupo 520 
CAA 

3.º Período 

 

 

Atividades da Biblioteca Escolar 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Formação de 
utilizadores 

 
(setembro) 

- Dar a conhecer os espaços e serviços 
das bibliotecas, a organização do 
fundo documental e as regras de 
utilização do espaço, dos 
equipamentos e da coleção;  

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
(Professora 

bibliotecária) 
 

Destinatários 
Alunos do 1º e do 

5º ano  

Biblioteca 
da Escola 
Básica de 
São João 

da 
Pesqueira 

e 
Biblioteca 
da Escola 
Básica e 

Secundári
a de São 
João da 

Pesqueira 

- Manual de 
utilizador 
(panfleto) 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Compreensão/assimilação da 
informação fornecida.  

B1 B Formação 
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Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Comemoração do 
Mês Internacional 

das Biblioteca 
Escolares 

Tema: Ler para a 
paz e harmonia 

globais 
 

(outubro) 

- Sensibilizar para a importância das 
bibliotecas e do poder da leitura na 
construção da paz e da harmonia 
mundiais.  

Dinamizadores 
Biblioteca Escolar 

Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Biblioteca
s e redes 

sociais  

- Livros 
- Material de 
desgaste 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas.  A6, A8, B1 A Comemoração de 
efemérides  

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Enriquecimento e 
manutenção do 

Blogue, Facebook e 
Instagram da 

Biblioteca 
(ao longo do ano 

letivo) 

- Diversificar a coleção com conteúdos 
digitais em linha 

- Divulgar iniciativas, eventos e 
conteúdos de interesse para a 
aprendizagem e formação dos 
alunos. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Presença 
online da 
Biblioteca 

Escolar 

- Computador 
com internet 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Quantidade e pertinência dos 
conteúdos publicados.  

A6, B1 B Divulgação de 
recursos   

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Projeto SOBE – 
Saúde Oral e 
Bibliotecas 
Escolares 

(a agendar) 

-  Promover a leitura. 
- Melhorar a saúde oral. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Unidade de Saúde 

Local  
 

Destinatários 
Pré-escolar e 1º 

CEB 

JI e 
Escolas 

do 1º CEB 

- Livros 
- Kit de saúde oral 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Nº de alunos envolvidos.  A8, C2 G Projeto 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

“A ler e a contar 
vamos encantar” 

 
(ao longo do ano 

letivo) 
 

- Melhorar a competência leitora; 
- Praticar a leitura em voz alta; 
- Promover a leitura junto da 

comunidade. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Rádio Voz do 

Douro 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Biblioteca
s do 

Agrupam
ento e 

Rádio Voz 
do Douro 

- Livros 
- Equipamento 
para gravação das 
leituras 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Programas realizados de acordo com 
o estipulado.  

A6, A7, A13, B1, 
C2 

A Leituras em voz 
alta 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Realização da 
sessão sobre 

- Promover iniciativas em parceria; Dinamizadores 
Biblioteca 
da Escola 

(a definir) 
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educação para a 
saúde através da 

expressão plástica 
 

(atividade em 
parceria com o IPDJ 

e PES) 
(1º Período) 

- Incentivar a adoção de hábitos de 
vida saudáveis. 

Equipa da 
Biblioteca Escolar 

PES 
Destinatários 
Alunos do 10º 

ano (a confirmar) 

Básica e 
Secundári

a 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolvimento dos alunos.  A8, B5, C2 G, H Ação de 
sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Colaboração com o 
desenvolvimento 

do PADDE 
(ao longo do ano 

letivo) 

- Selecionar e disponibilizar conteúdos 
digitais pertinentes para apoiar o 
processo de ensino e aprendizagem  

- Promover a utilização de 
ferramentas digitais e formar na sua 
utilização.  

Dinamizadores 
Biblioteca Escolar 

(professora 
bibliotecária) 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Blogue/es
paços das 
Biblioteca

s ou 
outros 

Computador com 
internet 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Quantidade e diversidade de 
recursos disponibilizados.  
- Ações formativas realizadas.  

A7 I Formação 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Comemoração da 
Semana da Leitura  

(2º período) 

- Sensibilizar para a importância da 
leitura. 

- Realizar atividades que promovam os 
livros e a prática da leitura. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Biblioteca
s do 

Agrupam
ento e 
outros 

espaços 

- Livros 
- Material de 
desgaste 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas. 
- Alunos envolvidos.  

A6, B1 A Semana evocativa 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Realização de 
sessões formativas 

sobre leitura e 
literacia no âmbito 

da Academia de 
Pais 

(data a definir) 

- Sensibilizar para a importância da 
leitura. 

- Formar os pais/encarregados de 
educação para a prática da leitura 
em família. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Biblioteca
s do 

Agrupam
ento e  

- Livros 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas. 
- Nº de participantes nas ações.  

A13 A, B Formação 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

“Leituras de todos 
os tempos” 

Sessões de leitura 
com alunos, 
encarregados de 

- Sensibilizar para a importância da 
leitura. 

- Realizar atividades que promovam os 
livros e a prática da leitura. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

Alunos do 1º CEB 

Biblioteca
s do 

Agrupam
ento e/ou 

outros 

- Livros 
 



 

57 

educação e 
personalidades da 
comunidade. 

 

- Envolver os pais/encarregados de 
educação em atividades de leitura 
com os seus educandos  

espaços a 
definir 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas. 
- Nº de participantes.  

A6, C1 A Atividade de 
animação da 

leitura 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Encontro com o 
autor Paulo Santos 

e a coleção 
“Cuscas” 

- Sensibilizar para a importância da 
leitura. 

- Realizar atividades que promovam os 
livros e a prática da leitura. 

Dinamizadores 
Biblioteca Escolar 

Destinatários 
Pré-escolar e 1º 

CEB 

Biblioteca
s, JI e 

escolas 
do 

Agrupam
ento 

- Livros 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas. 
- Nº de alunos envolvidos.  

A6, A8 A, G Encontro com 
autor 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

“O rap vai à escola” 
(atividade a 

desenvolver com 
Educação para a 
Cidadania e /ou 

outras áreas 
curriculares) 

-  Sensibilizar os alunos para a música 
como instrumento de intervenção 
na sociedade.  

Dinamizadores 
Biblioteca Escolar 

Outros 
Destinatários 
Comunidade 

Escolar e 
Educativa 

Biblioteca
s do 

Agrupam
ento e/ou 

outros 
espaços  

- Livros 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas.  A8, B5 A, D, H Ação de 
sensibilização 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Encontro de 
leitores 

(Início de cada 
período letivo) 

- Promover o gosto pela leitura e pelos 
livros. 

- Partilhar leituras realizadas e a 
opinião sobre os livros lidos.  

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

Alunos do 1º CEB 
da Escola Básica 
de São João da 

Pesqueira 

Biblioteca 
da Escola 
Básica de 
São João 

da 
Pesqueira  

- Livros 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Leituras realizadas pelos alunos. 
- Nº de alunos envolvidos  

A6 A Atividade de 
animação da 

leitura 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Hora do conto 
(periodicidade 

semanal) 

- Sensibilizar para a importância da 
leitura. 

- Realizar atividades que promovam os 
livros e a prática da leitura. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

Pré-escolar (JI de 
São João da 
Pesqueira) 

Biblioteca 
da Escola 
Básica de 
São João 

da 
Pesqueira 

- Livros 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 
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- Atividades realizadas. 
- Nº de alunos envolvidos.  

A6 A Atividade de 
animação da 

leitura 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Divulgação das 
datas 

comemorativas 
mais relevantes 

para as temáticas 
tratadas no 
currículo. 

- Informar de datas relativas a 
acontecimentos relevantes para 
enriquecimento cultural dos alunos. 

- Produzir uma ilustração alusiva a 
cada data. 

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 
Comunidade 

escolar e 
educativa 

Biblioteca 
da Escola 
Básica e 

Secundári
a 

- Material de 
desgaste 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Nº de ilustrações feitas e datas 
divulgadas.  

B1 B Comemoração de 
efemérides 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ilustração de 
marcadores de 

livros lidos e 
exposição  

- Associar a leitura à expressão 
plástica  

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

Pré-escolar (JI de 
São João da 
Pesqueira) 

Biblioteca 
da Escola 
Básica de 
São João 

da 
Pesqueira 

- Material de 
desgaste 
 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas.  A6, B5 H Exposição 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Concurso Histórias 
da Ajudaris 

- Trabalhar competências de escrita. 
- Promover os valores da 

solidariedade.  

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

Pré-escolar e 1º 
CEB 

JI e 
escolas 

do 1º CEB 
- Papel e lápis 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Nº de histórias apresentadas.  A6, A8, C2 A Atividade de 
solidariedade 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Atividades de 
leitura e 

dramatização com 
os alunos do 

Centro de Apoio à 
Aprendizagem. 

- Associar a leitura à expressão 
plástica 

- Desenvolver competências de leitura 
e oralidade.  

Dinamizadores 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
Destinatários 

1º CEB 

Biblioteca 
da Escola 
Básica e 

Secundári
a  

- Livros 
- Material de 
desgaste 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Atividades realizadas.  A6, B1 A Oficina 
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Atividades do Serviço de Psicologia e Orientação - SPO 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Atelier da Calma  

- Promover sessões de: 

• Mindfulness 

• Gratidão 

• Compaixão 

• Aceitação 

Dinamizadores 

Psicólogo 

Filipe Donas Botto 

Destinatários 

Alunos do 2.º, 3.º Ciclos 

e Secundário 

Agrupamento de 

Escolas de São João 

da Pesqueira 

(Centros Escolares 

de SJP) 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- N.º de participantes. A6, A8, A10  E, F, G Atelier 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

SEL 

(Social Emotional 
Learning) 

Inteligência Artificial e Emoções 

artificiais: A Robótica e as 

Emoções 

Scratch – programar Emoções 

Coaching Educativo (LEGO SERIOUS 

PLAY) - Permite impulsionar a 

empatia, a comunicação, a 

inovação e resolução de problemas 

simples ou complexos e pode ser 

usado em organizações, equipas e 

indivíduos. 

Dinamizadores 

Psicólogo 

Filipe Donas Botto 

Destinatários 

Alunos do 2.º, 3.º 

Ciclos e Secundário 

Agrupamento 

de Escolas de 

São João da 

Pesqueira 

(Centros 

Escolares de 

SJP) 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- N.º de participantes. A6, A7, A8, A10, B6  E, F, G  

 

 

Atividades do Clube UBUNTU 

 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

Ao longo do ano 

letivo 

 

 

Clube Ubuntu  

-Desenvolver competências 

socioemocionais.  

- Promover o relacionamento 

interpessoal.  

- Promover o autoconhecimento, a 

autoconfiança, a resiliência e a reflexão 

Dinamizadores 

Formadores da 

Academia de Líderes 

Ubuntu capacitados 

pelo IPAV 

Destinatários 

Escola 

Básica e 

Secundária 
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Alunos do 2.º, 3.º ciclos 

e secundário 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver alunos de vários ciclos de 

ensino. 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

-Percentagem de atividades 

desenvolvidas. 

-Grau de envolvimento dos alunos / 

turmas na organização das atividade. 

A6, A8, A9, A10, A11, 

B1, B4  

E, F, G, J Clube 

 

Atividade Objetivos Intervenientes Local Recursos 

9 a 13 de janeiro  

 

 

Semana Ubuntu  

-Desenvolver competências 

socioemocionais.  

- Promover o relacionamento 

interpessoal.  

- Promover o autoconhecimento, a 

autoconfiança, a resiliência e a 

reflexão 

Dinamizadores 

Formadores da 

Academia de Líderes 

Ubuntu capacitados 

pelo IPAV 

Destinatários 

Alunos do 2.º, 3.º 

ciclos e secundário 

Escola 

Básica e 

Secundária 

 

Indicadores PE - Metas PASEO Tipologia 

- Envolver alunos de vários ciclos 

de ensino. 

-Percentagem de participantes na 

atividade. 

-Grau de envolvimento dos alunos 

/ turmas na organização das 

atividade. 

A8, A9, A11, B1, B4, C1  A, B, C D, E, 

F, G, J 

Ação de 

sensibilização 

 

 

Atividades do Projeto Viajar com a Ciência 

 

 

1
º 

P
er

ío
d

o
 

Atividade Experimental Ciclo de Ensino Área 

Pega Monstros Pré-escolar Ciências Físico-Naturais 

Será que há características comuns entre os 
objetos? 

1ºano Estudo do meio 

Experiências com os sentidos 
 

2ºano Estudo do meio 

Como se pode recuperar o sal dissolvido na 
água? 

Laboratório Aberto (Na Escola Sede) - Ervedosa  
3ºano Estudo do meio 

Porque não vemos os objetos no escuro? Como 
se Propaga a Luz 

Laboratório Aberto (Na Escola Sede) - Ervedosa  
4ºano Estudo do meio 
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NOTA: Devido ao facto de o Agrupamento ter feito uma candidatura ao Projeto Ciência Viva para o 1º Ciclo e estar a 

aguardar a sua aprovação, a planificação do Projeto Viajar com a Ciência contempla, apenas, as atividades para o 1º 

Período. A aprovação do Projeto Ciência Viva implicará a reestruturação do Projeto Viajar com a Ciência.  
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Atividades do Projeto de Educação para a Saúde - PES 

 

 

“Saúde é um estado completo de bem-estar físico, social e mental e não apenas a ausência de doença e/ou enfermidade” (OMS, 1993). 

A Escola tem sido vista como um local de eleição para o estabelecimento de hábitos de vida saudáveis. Como tal, e dando cumprimento à legislação em vigor, no 

Agrupamento de Escolas de S. João da Pesqueira, existe um projeto denominado P.E.S. (Promoção de Educação para a Saúde). A Promoção da Educação para a Sáude é 

um processo de capacitação, participação e responsabilização que inclui como objetivos levar os jovens a sentirem-se competentes e valorizados, ao adoptarem e 

manterem estilos de vida saudáveis. A Escola deve, também, educar para os valores, promover a saúde, a formação e a participação cívica dos alunos. 

O P.E.S. articula com todos os membros da comunidade educativa, de modo a ir ao encontro do estipulado no Despacho n.º 12.045/2006 (2.ª série), publicado no 

Diário da República n.º 110 de 7 de Junho, referente ao Programa Nacional de Saúde Escolar. 

A equipa PES, reuniu no dia 12 de setembro com a Equipa da Saúde escolar da UCC de S. João da Pesqueira, na presença das coordenadoras do pré-escolar e do 1º ciclo, 

de forma planificar as atividades e definir estratégias de atuação, para implementar durante o ano letivo que agora se inicia. 

          São objetivos gerais deste projeto: promover a saúde no seu conceito mais amplo, tentando chegar a toda a comunidade escolar; contribuir para a adoção de atitudes, 

valores e comportamentos conscientes e responsáveis; promover a aceitação positiva da sexualidade como uma vertente importante da vida, da personalidade e 

identidade da pessoa; promover atitudes saudáveis numa perspetiva de saúde mental e corporal, prevenindo comportamentos de risco.  

Áreas de Intervenção 

Educação Alimentar e Atividade Física 

Comportamentos Aditivos e Dependências 

Afetos e Educação para a Sexualidade 

Higiene Oral / Saúde Pessoal 

A Diabetes Mellitus 

SIDA e outras IST’s 

Primeiros Socorros/Suporte Básico de Vida 
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 1. Competências, Estratégias, Recursos, Local e Calendarização 

 

Atividades 

 

                 Competências 

 

Estratégias 

 

Destinatários 

 

Recursos 

 

Local 

(sala/espaço/ou

tro) 

 

Calendarização 

 

Lancheiras 

Saudáveis 
- Desenvolver o respeito pela 

integridade física e hábitos de vida 

saudáveis;  

- Promover a Dieta Mediterrânica; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde;  

- Consciencializar para a temática do 

desenvolvimento sustentável; 

- Incentivar a participação em 

atividades de responsabilidade 

social; 

- Comemorar o dia da alimentação e 

o dia da erradicação da pobreza; 

- Produção lanches com 

produtos caseiros, 

tradicionais, regionais e 

saudáveis para divulgação 

na página do agrupamento;  

 

- Preparação de marmitas 

saudáveis 

 

 

 

 

Alunos: Pré-escolar 1.º, 

2º, 3º ciclos e 

secundário 

 

- Docentes do Pré-

escolar 1.º Ciclo 

-Professores dos Grupos 

520 e 230 

- Alunos do 3º ciclo e 

secundário 

 

Escola 

Dia Mundial da 

Alimentação 

16 de outubro 

Papel em troca de 

Alimentos (Eco-

escolas) 

(necessita de 

transporte do 

papel para o Banco 

Alimentar do Porto. 

Em Viseu e Vila 

Real os Bancos 

Alimentares não 

estão a funcionar) 

 

- Aplicar os ideais do projeto 

do Banco Alimentar contra a 

fome, à população local, 

solicitando parceria à 

RESINORTE  

- Recolha de Papel em troca 

de géneros alimentares 

 

 

 

Turmas de 5º e 8º 

Comunidade Escolar - Professores de CN 

- Alunos do 5º e 8º anos 

- Comunidade Escolar 

- Município 

 

Ação de Formação 

sobre a Diabetes 

Mellitus 

 

- Alertar para os riscos da doença; 

- Identificar sinais e sintomas da 

diabetes;               

- Implementar procedimentos de 

apoio ao aluno diabético em situação 

de dificuldades relacionadas com a 

doença; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde; 

- Sessão e esclarecimento. 

 

 

 

Conselhos de Turma 

com alunos Diabéticos e 

Auxiliares 

 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

- PES 

- Docentes dos CT com 

alunos diabéticos 

- Auxiliares 

 

    Escola  
Início do ano 

letivo  
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Programa SOBE- 

saúde Oral 

- Promover a 

aprendizagem/desenvolvimento de 

hábitos de higiene saudáveis; 

- Sensibilizar para a importância da 

saúde oral; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde; 

- Kits do programa SOBE 

(pré-escolar e 1ºCEB) 

- Cheques dentistas (alunos 

de 2015; 2012 e 2009, 

2006/2007) 

- Sessões de esclarecimento 

para 10º ano – promoção do 

levantamento dos cheques 

dentistas 

- Realização de pequenos 

vídeos com os alunos 6º ano 

relativos às boas práticas de 

saúde oral. 

 

 

 

Alunos: Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

Alunos nascidos em 

2015; 2012 e 2009, 

2006/2007 

- Docentes do Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

 Diretores de Turma 

- Alunos 

- Equipa da saúde  

Escolar da UCC 

- Equipa PES 

- Biblioteca Escolar 

- PNA e PDSC (Nuno 

Moutinho e Helena 

Lopes) 

 

- Escola A definir 

Hábitos de Vida 

Saudáveis 

- Promover a 

aprendizagem/desenvolvimento de 

hábitos de higiene saudáveis; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde; 

- Realização de sessões 

sobre cuidados de saúde e 

higiene pessoal 

 

Alunos: Pré-escolar e 1.º 

ciclo 

Alunos  

 

- Docentes do Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

- Equipa da saúde  

Escolar da UCC 

- Equipa PES 

- Alunos 1º ciclo e Pré-

escolar 

 

- Escolas A definir 

Formação PRESSE 

(verificar a 

possibilidade juto 

do CFAE) 

 

- Desenvolver capacidades e atitudes 

para trabalhar a Educação Sexual; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde; 

- Promover a aceitação positiva da 

sexualidade como uma vertente 

importante na vida; 

- Reconhecer a sexualidade como 

uma das dimensões mais sensíveis da 

personalidade humana; 

- Ação de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

- Docentes do 1º ao 

12ºanos 

- Equipa PES 

 

 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

 

- CFAE Douro Távora 

 

- Docentes 

A definir 

 

A definir 

 

Formação PASSE 
- Compreender o conceito de 

alimentação saudável; 

- Ação de Formação 

 

 

 
- Equipa PES 

 

A definir 

 
     A definir 
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(verificar a 

possibilidade juto 

do CFAE) 

 

- Relacionar a alimentação com a 

prevenção de doenças da 

contemporaneidade, reconhecendo 

a importância da dieta mediterrânica 

na promoção da saúde; 

- Desenvolver hábitos alimentares 

assertivos. 

 

 

 

- Docentes do Pré-

escolar ao 12ºano 

 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

- CFAE Douro Távora  

- Docentes 

Escola Livre de 

Dependências 

 

- Alertar para os malefícios do 

consumo das substâncias psicoativas;  

- Promover a aquisição de hábitos de 

vida saudáveis; 

- Reconhecer a existência de 

malefícios nos consumidores 

passivos; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde.  

 

 

- Sessões de esclarecimento 

às turmas de 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos de 7º. 8º e 9º 

anos 

- Equipa PES 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

- Alunos de 7º. 8º e 9º 

anos 

- Docentes de C.N. e 

Cidadania 

- GNR 

Salas de Aula 
Durante o ano 

letivo 

Cuida-te+ 

- Abordar os determinantes da saúde 

da população-alvo; 

- Aumentar a literacia em saúde; 

- Promover estilos de vida saudável; 

- Incentivar uma perspetiva 

compreensiva face à saúde juvenil; 

- Atividades no âmbito da 

Expressão plástica 

 

Alunos de 7º, 8º e 9º 

anos 

- Equipa PES 

- Alunos de 7º. 8º e 9º 

anos 

 

 

Biblioteca Até dezembro 

“Saúde em caixa- 

Esclarece-me!” 

 

 

- Promover estilos de vida saudáveis; 
- Desenvolver competências pessoais 
e sociais saudáveis; 
- Revelar atitudes críticas face a 
comportamentos inadequados 
relativos à promoção da saúde 

- Construção de uma caixa 

para colocar 

questões/dúvidas sobre a 

saúde, na Biblioteca Escolar; 

 

- Produção de um 

placard/Jornal de Parede 

com respostas às 

questões/dúvidas 

colocadas; 

 

 

 

 

Alunos de 2º e 3º ciclos 

e secundário 

 

- Equipa PES 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

- Biblioteca Escolar 

- Alunos 

 

Biblioteca 

Escolar 

Ao longo do ano 

letivo. 
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Semana dos Afetos 

 

- Educar para os afetos, valores e 
relações interpessoais; 
- Desenvolver o relacionamento 
interpessoal e o respeito pelos 
outros; 
- Promover o respeito pela 
integridade física; 
 

 

- Criar/produzir o “lencinho 

dos afetos” com uma 

mensagem (pré-escolar, 1º 

2º, ciclos e secundário) - 

construção de um Mural 

 

- Criar/produzir o filme “O 

amor é….” (Pré-escolar; 1º 

CEB) para divulgar na página 

do Agrupamento 

 

 

 

 

 

 

   Todos os alunos 

 

- Equipa PES 

 

- Diretores de 

Turma/Titulares de 

Turma 

- Docentes de EV/EVT 

- Docentes TIC/Artista 

residente (montagem 

do vídeo) 

 

- Alunos 

Escola 

Página do 

Agrupamento 

 

  Fevereiro 

 

Peça de Teatro 

“Deixemos o Sexo 

em paz” 

(carece de pré-

inscrição e verba) 

 

- Promover a aceitação positiva da 

sexualidade como uma vertente 

importante da vida; 

- Reconhecer a sexualidade como 

uma das dimensões mais sensíveis da 

personalidade humana; 

- Aceitar os diferentes tipos de 

sentimentos que podem estar  

Peça de Teatro (4 a 5 

Euros/aluno) 

 

 

 

 

Alunos do 3º ciclo  

 

- Alunos do 3º Ciclo e 

secundário; 

 

- Equipa PES 

- Município 

 

Cine- Teatro 

 

A definir 

 

Champimóvel 

(carece de pré-

inscrição e verba) 

 

 

- Estimular os jovens adolescentes 

para as novas áreas da ciência 

relacionadas com a saúde; 

- Aprofundar os temas e conteúdos 

dos programas de Ciências Naturais 

de 6º e 9º anos. 

Viagem 3D e interativa ao 

interior do corpo humano 

através do Camião 

ambulante da fundação 

Champalimaud 

 

 

 

Alunos dos 6º e 9º anos 

 

- Alunos dos 6º e 9º 

anos 

- Equipa PES 

- Docentes de Ciências 

Naturais 

- Município 

Espaço exterior 

da Escola 

A definir 

 

O Rap vem à Escola 

-  Promover valores e atitudes para 

uma cidadania mais ativa e 

consciente. 

- Estimular o bem-estar físico, mental 

e social dos jovens e adolescentes 

Apresentação e interação 

Musical 

 

 

Alunos da Escola Sede 

do Agrupamento 

- Alunos da Escola sede 

- Equipa PES 

- Biblioteca 

A definir 

 

A definir 
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Nota: Ao longo do ano letivo poderão surgir atividades que, caso se enquadrem nas finalidades do projeto, poderão ser propostas pela Equipa PES e inseridas neste 

plano 

 

 

 

Palestra sobre 

Toxicologia 

Forense- o CSI da 

Vida Real 

- Promover a Literacia Científica; 

- Contactar com investigadores e o 

seu trabalho 

Palestra interativa 

 

 

Alunos de 9º e 12º anos 

- Alunos de 9º e 12º 

anos 

Equipa PES 

- Docentes de Ciências 

Naturais 

A definir Janeiro 

SBV – Noções de 

suporte Básico de 

Vida  

 

- Efetuar o exame do paciente (adulto 

e pediátrico) com base na abordagem 

inicial do ABC (airway, breathing and 

circulation) 

- Implementar procedimentos de 

alarme em caso de emergência;  

- Executar procedimentos de suporte 

básico de vida (adulto e pediátrico), 

seguindo os algoritmos do European 

Resuscitation Council; 

- Simular medidas de socorro à 

obstrução grave e ligeira da via aérea 

e demonstrar a posição lateral de 

segurança; 

- Aumentar o nível de literacia para a 

saúde. 

Visita ao Bombeiros 

 

 

Sessão de Esclarecimentos 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 9º ano de 

escolaridade 

 

- Equipa PES 

 

- Equipa da saúde 

Escolar da UCC 

 

- Docentes de CN de 9º 

ano 

 

- Simulador SBV e Outro 

equipamento  

- Clube de Proteção Civil 

 

 

Sala de Aula 

Quartel de 

Bombeiros 

 

Ao longo do ano 

 

Feira da Terra – 

caminhada pela 

saúde 

- Desenvolver o respeito pela 

integridade física e hábitos de vida 

saudáveis; 

- Promover estilos de vida saudáveis; 

Percurso Pedestre 

 

 

Alunos da Escola Sede 

do Agrupamento 

- Equipa PES 

- Professores do 

Agrupamento 

Meio 

Envolvente à 

Escola 

Abril 



 

68 

 

Atividades do Laboratório de Línguas 

 

 

1. Fundamentação e finalidade do projeto Laboratório de Línguas 
O conhecimento da estrutura da língua, as competências linguística e comunicativa, bem como o domínio da leitura e da escrita, nas suas vertentes da 

compreensão e produção oral e escrita, estão subjacentes ao desenvolvimento pessoal e social do cidadão. Vivemos num mundo cada vez mais globalizante. Assim 

sendo, o principal propósito do Laboratório de Línguas é contribuir para a melhoria da qualidade e do sucesso na(s) disciplina(s) a ele associada(s). 

No presente ano letivo, o Laboratório de Línguas pretende aliar as aprendizagens essenciais da disciplina de Inglês às competências tecnológicas no âmbito da 

utilização das TIC e de software / aplicações informáticas. Serão fomentadas atividades para desenvolvimento da escuta ativa e outras capacidades comunicativas, 

como a expressão e a interação verbal, com recurso à sala existente na escola, que se encontra equipada com um laboratório de línguas. 

 

2. Objetivos 
  Estabelecer / desenvolver uma relação afetiva com as línguas estrangeiras; 

  Criar um espaço de complemento curricular pedagógico e cultural na aprendizagem das línguas estrangeiras; 

  Incrementar o desenvolvimento de atividades que possibilitem uma aprendizagem mais aliciante das línguas estrangeiras com enfase nas atividades de 

caráter lúdico;  

  Aumentar a produção e audição da oralidade, proporcionando situações para uso da língua estrangeira num crescendo de correção, adequação e fluência, 

resultando em competência comunicativa cada vez mais eficaz; 

  Fomentar o desenvolvimento da escuta ativa e outras capacidades comunicativas, como a expressão e a interação verbal; 

  Melhorar a dicção e a expressividade na leitura; 

  Desenvolver a capacidade de comunicação, a iniciativa, a criatividade e a autonomia; 

  Apoiar a participação em atividades / concursos / execução de materiais relacionados com datas festivas a celebrar; 

  Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação bem como aplicações da web que permitam estimular a descoberta de novos saberes; 
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3. Planificação Anual 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e 

Atitudes 

Estratégias / 
Atividades 

Recursos Monitorização / 
Avaliação 

 Áreas Temáticas / 

Situacionais 

 

 

 

  Competência 

Comunicativa 

- Compreensão oral 

 

 

 

 

- Compreensão escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atividades escolares e de lazer; 

situações quotidianas; 

serviços; planos para o futuro; 

hábitos e rotinas; tipos de 

habitação; eventos escolares e 

festividades. (Qualquer outra que 

possa ir de encontro aos interesses 

dos alunos) 

 

 

 

- Seguir, sem dificuldade, uma 

apresentação breve sobre um tema 

familiar; acompanhar informações 

com algum pormenor. (A, C, D, J) 

 

- Compreender textos informativos 

sobre temas abordados no domínio 

intercultural (personalidades do 

meio artístico, o mundo dos 

adolescentes); reconhecer a linha 

geral de argumentação de um texto, 

mas não necessariamente de forma 

pormenorizada; identificar as 

principais conclusões em textos de 

opinião; ler textos adaptados de 

leitura extensiva. (A, B, D, I, J) 

 

- observação / descrição de 

imagens 

- visionamento de filmes e 

trailers 

- atividades de caráter lúdico 

- jogos 

- exercícios de compreensão 

do oral 

- audição / repetição de 

palavras 

- audição / repetição de 

frases 

- audição / repetição de 

pequenos textos, diálogos 

e/ou canções 

- exercícios gramaticais 

- exercícios de compreensão 

textual 

- sala equipada com material 

tecnológico adequado ao 

laboratório de línguas 

- e-manual 

- fichas de trabalho 

- jogos 

- apresentações PowerPoint 

- vídeos animados 

- vídeos culturais 

- canções / karaokes 

- audio files 

- film trailers 

- flashcards 

- quadro 

- quadro interativo 

- computador 

- projetor multimédia 

- Internet 

A monitorização e / ou  

avaliação dos processos 

e/ou resultados será 

sempre formativa e terá 

em conta a observação 

direta, quer a nível da 

responsabilidade, 

autonomia, cidadania e 

comportamento, quer a 

nível  do desempenho 

dos alunos, fazendo uso 

constante do feedback 

como estratégia 
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- Interação oral 

 

 

 

 

 

 

- Interação escrita 

 

 

 

- Produção oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Produção escrita 

 

 

 

 

 

- Responder de forma pertinente ao 

discurso do interlocutor; trocar 

informações relevantes e dar 

opiniões sobre problemas práticos 

quando questionado diretamente; 

interagir, com correção, para obter 

bens e serviços. (A, B, C, D, G) 

 

- Interagir de forma 

progressivamente mais elaborada, 

completando formulários, 

mensagens e textos. (C, D, F, H, I) 

 
- Expressar-se, com correção, em 

situações previamente preparadas; 

falar sobre atividades escolares e de 

lazer; falar sobre o mundo dos 

adolescentes: hábitos e rotinas, 

hobbies, moda, estados emocionais, 

por exemplo, expressar a sua 

opinião; interagir, com linguagem de 

uso corrente, sobre assuntos do dia 

a dia. 

 (A, B, E, F, H) 

 

- Produzir textos de 50 a 90 palavras, 

com vocabulário de uso do 

quotidiano; escrever ou responder a 

uma carta informal, email, tweet; 

escrever uma notícia para o jornal 

da escola. (A, B, C, I, J) 

 

- Conhecer alguns aspetos culturais 

de vários países de expressão 

inglesa; conhecer e descrever temas 

- exercícios de caça ao erro 

- exercícios de 

preenchimento de espaços 

- completamento de palavras 

/ frases 

- exercícios de escolha 

múltipla 

- pergunta / resposta 

- questionários 

- ordenação de um diálogo 

- diálogo em pares 

- role-play 

- gravação de palavras, frases 

e/ou textos dos alunos (sob a 

devida autorização dos 

respetivos Encarregados de 

Educação) 

- elaboração de Podcasts 

sobre assuntos do interesse 

dos alunos 

- leitura em voz alta 

- auscultadores 

- microfone 

- free software de gravação / 

edição de som (por ex. 

vocaroo, audacity…) 

- Youtube 

- aplicações (por ex. 

socrative, kahoot, …) 

- software interativo 

- dicionários online 

 

principal ao serviço da 

regulação das 

aprendizagens.  
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  Competência  

Intercultural 

 

- Reconhecer realidades 

interculturais distintas 

 

 

 

 

  Competência 

Estratégica 

- Comunicar eficazmente em 

contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabalhar e colaborar em 

pares e pequenos grupos 

 

 

da atualidade; identificar problemas 

ambientais e soluções possíveis; 

descrever, de forma sumária, 

tradições do seu meio cultural; 

reconhecer a diversidade como uma 

oportunidade de aprendizagem para 

todos. (A, B, D, E, H) 

 

- Trocar informações relevantes e 

dar opiniões sobre problemas 

práticos quando questionado 

diretamente; exprimir situações 

hipotéticas; preparar, repetir e 

memorizar uma apresentação oral 

com confiança e criatividade, à 

turma e/ou outros elementos da 

comunidade educativa; responder 

com segurança a perguntas 

colocadas, revelando uma opinião 

crítica devidamente fundamentada; 

reagir a sentimentos e atitudes do 

interlocutor.  

 

- Participar em atividades de pares e 

grupos para atingir um objetivo a 

curto prazo, revelando capacidade 

para se colocar na posição do outro; 

pedir e dar informações e sugestões 

de modo a analisar um problema 

sob perspetivas novas e expressar a 

sua opinião; planear, organizar e 

apresentar uma tarefa de pares ou 

um trabalho de grupo, partilhando 

tarefas e responsabilidades. 

- pesquisas na internet sobre 

festividades e/ou elementos 

culturais 
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- Utilizar a literacia 

tecnológica para comunicar 

e aceder ao saber em 

contexto 

 

 

 

 

 

 

- Pensar criticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relacionar conhecimentos 

de forma a desenvolver 

criatividade em contexto 

 

 

- Comunicar com outros a uma 

escala local, nacional e 

internacional; pedir e dar 

informações por email; contribuir 

para projetos e tarefas de grupo 

interdisciplinares que se aplicam ao 

contexto e experiências do 

quotidiano do aluno; participar num 

WebQuest e aceder ao saber, 

recorrendo a aplicações 

informáticas online. 

 

- Desenvolver a autonomia e a 

perseverança de forma a 

demonstrar atitudes mais 

tolerantes, reconhecendo e 

respeitando opiniões divergentes; 

ouvir ativamente, compreender o 

outro e refletir criticamente sobre o 

que foi dito, justificando as suas 

conclusões, associando as novas 

aprendizagens às anteriores. 

 

- Pesquisar para obter ideias novas; 

reinterpretar ideias existentes de 

modo a criar produtos adequados à 

sua realidade cultural e quotidiana, 

com impacto nos seus pares; 

desenvolver a literacia em língua 

inglesa, lendo textos publicitários, 

informativos e textos de leitura 

extensiva; desenvolver e participar 

em projetos e atividades 

interdisciplinares. 
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- Desenvolver o aprender a 

aprender em contexto e 

aprender a regular o 

processo de aprendizagem 

 

 

- Discutir e selecionar objetivos de 

aprendizagem comuns e individuais; 

desenvolver uma atitude ativa e 

confiante relativamente à 

aprendizagem; monitorizar/avaliar 

progressos e dificuldades na língua 

inglesa, registando e selecionando 

estratégias de aprendizagem 

eficazes para superar essas 

dificuldades e consolidar as 

aprendizagens; utilizar dicionários 

bilingues e monolingues (online e 

em suporte papel); utilizar 

conhecimentos prévios de língua e a 

sua experiência pessoal para fazer 

previsões de sentido e comunicar de 

acordo com o seu nível de ensino; 

participar numa reflexão e discussão 

no final da aula para identificar 

atividades associadas aos objetivos 

de aprendizagem e ao cumprimento 

dos mesmos; realizar atividades 

simples de auto e heteroavaliação: 

portefólios, diários de aprendizagem 

e grelhas de progressão. 

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos:  A – Linguagens e Textos; B – Informação e Comunicação; C- Raciocínio e Resolução de Problemas; D – 

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo; E – Relacionamento Interpessoal; F – Desenvolvimento Pessoal e Autonomia; G – Bem-estar, saúde e ambiente; 

H – Sensibilidade estética e artística; I – Saber científico, técnico e tecnológico; J – Consciência e domínio do corpo  

NB: As competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória serão trabalhadas ao longo do ano, de acordo com os temas e áreas 

curriculares abordados com os alunos. 
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Atividades da Oficina de Escrita 

 

 

 
OBJETIVOS 

GERAIS 

• Dinamizar oficinas de desafios de escrita e comunicação promovendo o reforço da relação afetiva 
e técnica com a escrita. 

• Construir um ambiente criativo que favoreça o envolvimento dos alunos na escolha e na 
planificação das atividades. 

• Fomentar uma atitude reflexiva sobre os seus escritos (correção linguística, organização 
argumentativa e estratégia comunicativa) 

• Motivar para a leitura. 

• Promover competências de leitura explorando textos de diferente tipologia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Atividade Desenvolvimento 
- Convidar elementos externos ao grupo 
(E.E., outro professor, alunos de outras 
turmas ou anos de escolaridade, etc.) 
para observarem e participarem em 
atividades de cariz informal e lúdico. 

 

 

Convidado do mês 

1. Escolher o convidado. 
2. Selecionar textos diversificados 

(cartas/revistas/jornais/embalagens/livros, entre outros). 
3. Após a leitura, promover o diálogo e reflexão sobre o texto lido. 
4. Partilha de experiências pessoais relacionadas com os temas 

abordados e/ou temáticas trabalhadas em CD 

- Desenvolver o Projeto Pessoal de 
Leitura 
- Partilhar histórias sobre livros ou 
textos lidos. 
-Explorar temáticas abordadas nesses 
textos. 
-Promover o diálogo e partilha de 
ideias. 
-Desenvolver a capacidade de 
argumentação. 

 

 

Tertúlia 
Projeto pessoal de 

leitura (Escola a ler) 

1. Colocar o grupo em círculo. 
2. Apresentar o aluno que vai fazer a partilha do livro que leu ou está a 

ler. 
3. Ler pequenos excertos do livro. 
4. Usar argumentos para recomendar a leitura do livro e/ou discutir 

algumas ideias decorrentes dos excertos lido. 
5. Diálogo entre os participantes. 

- Desenvolver a criatividade. 
- Trabalhar a expressão escrita. 
- Dar continuidade a uma história. 
- Participação em concursos em 
articulação com a Biblioteca Escolar 

Diário de Escritas 
(Plano Escola+21|23) 

 

Escrita Criativa 

 
1. Iniciar uma história com uma frase e cada aluno vai 

acrescentando um parágrafo; 
2. Continuação de uma história;  
3. Elaborar textos/histórias a partir de imagens; 



 

75 

 (Individual e/ou coletiva) 
 (Articulação com a B.E.) 

4. Escrita livre; 
5. Participação em concursos. 

 

- Promover o debate sobre as temáticas 
abordadas nos textos lidos; 
- Reconhecer as situações retratadas 
nos textos no seu contexto escolar e 
familiar; 
- Propor formas de atuação para 
minimizar as situações retratadas. 

 

Leitura/Debate/ 

Tempo para ler e 

pensar  
(Escola a ler) 

(Articulação com a B.E.) 

 

1. Leitura e exploração de livros, jornais, revistas e/ ou outros materiais 

de leitura na biblioteca escolar em articulação com docentes de 

diferentes áreas curriculares/Projetos de Cidadania e 

Desenvolvimento e Biblioteca Escolar. 

2. Debate sobre os temas abordados. 

-   Ordenar e hierarquizar a informação. 
- Dar ao texto a estrutura e o formato 
adequados, respeitando convenções 
tipológicas e (orto)gráficas 
estabelecidas. 
- Diversificar o vocabulário e as 
estruturas sintáticas. 
 - Utilizar adequadamente os sinais 
auxiliares da escrita e os sinais de 
pontuaçã0. 
- Participar em concursos. 

 

 

Banco de palavras 

vivas 

 
 (Articulação com a B.E.) 

1- Caçar erros. 
2- Preencher palavras cruzadas. 
3- Preencher cruzadivinhas. 
4- Fazer acrósticos. 
5- Completar lacunas e palavras. 
6- Organizar frases embaralhadas. 
7- Descobrir enigmas. 
8- Identificar o intruso. 
9- Descobrir na sopa de letras… 
10- Fichas de ortografia 

- Promover o contacto com os livros; 
- Conhecer o fundo documental da 
Biblioteca Escolar; 
- Apoiar o desenvolvimento do Projeto 
Pessoal de Leitura. 

Vou levar-te 

comigo 
 (Escola a ler) 

(Articulação com a B.E.) 

1 - Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na biblioteca 
escolar, em articulação com os docentes da turma e com recurso a 
estratégias motivadoras. 
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Atividades do Projeto Escola Solidária 

 

 

Com o Projeto "Escola Solidária" pretende-se (também) fomentar o espírito de partilha, estimulando nos alunos o gosto pela participação em projetos que 

ajudem a comunidade em que se inserem. 

Atividade Descrição da atividade 

Intervenientes Local Recursos Calendarização Observações 

Turmas/Profs./ Outros 
Sala/Espaço

/ Outro 

Com 

orçament

o 
Data/Hora 

Informações / 

Objetivos Dinamizador Destinatários 

Comemoração do 

Dia do Animal 
Recolha de alimentos para cães e gatos. 

Equipa Escola 

Solidária 

DT’s / Alunos 

Comunidade 

Educativa 

Átrio junto ao 

PBX 
------- Outubro de 2022 ----------- 

Cabazes 

Solidários (de 

acordo com a 

época do ano) 

Angariar bens alimentares não perecíveis para 

distribuição pelos alunos mais carenciados. 

Equipa Escola 

Solidária 

Comunidade 

Educativa 

Átrio junto ao 

PBX 
------- 

Ao longo do ano 

letivo 
----------- 

Celebrar o Natal 

Presépios 

Decorar alguns espaços das escolas do 

Agrupamento com objetos natalícios 

realizados pelos alunos recorrendo à 

reutilização de materiais, contribuindo assim 

para um Natal mais sustentável. 

Promoção de campanhas de solidariedade. 

Equipa Escola 

Solidária 

Alunos 

Comunidade 

Educativa 

Átrio junto ao 

PBX 
------ 

dezembro de 

2022 
--------- 

Maratona de 

Cartas 

Participação no projeto da Amnistia 

Internacional, em colaboração com a 

Biblioteca Escolar. 

Equipa 

Solidária 

Comunidade 

educativa 
----- ----- 

Dezembro de 

2022 
---------- 
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Amnistia 

Internacional 

Correio da 

Esperança 

Escrita de cartas a reclusos, entregues no dia 

de Natal 

Equipa 

solidária 

Alunos 

Comunidade 

educativa 
----- ----- 

Dezembro de 

2022 
---------- 

Cantar das 

Janeiras ou Reis 

Fomentar a tradição do cantar das Janeiras ou 

Reis. 

Equipa Escola 

Solidária 

Alunos do 1.º 

ciclo 

Comunidade 

da Vila de 

São João da 

Pesqueira 

Internet ------- janeiro de 2023 

O valor 

angariado será 

um humilde 

contributo para 

um fundo social 

Dia do doente Visita a doentes. 

Equipa 

solidária 

Alunos 

Comunidade 

educativa e 

comunidade 

local 

A definir ----- 
11 de fevereiro 

de 2023 
---------- 

Colaboração com 

a loja social de 

São João da 

Pesqueira 

(Se precisas 

leva… se podes, 

dá!) 

As peças de roupa, calçado… recolhidas não 

oferecidas aos alunos serão cedidas à loja 

social de São João da Pesqueira para 

distribuição por famílias carenciadas. 

Equipa Escola 

Solidária 

 

Comunidade 

do concelho 

de São João 

da Pesqueira 

----- ------ 
Ao longo do ano 

letivo 
----------- 

Sarau Solidário 
Presentear a comunidade local com uma noite 

cultural recheada de atividades. 

Equipa Escola 

Solidária 

Comunidade 

educativa e 

comunidade 

local 

Cineteatro ou 

Online 
------ 

Final do ano 

letivo 

O valor 

angariado 

reverterá para 

um fundo social. 

Recolha de 

sangue e 

rastreios 

Com o apoio do Instituto do Sangue e do 

Centro de Saúde fazer uma recolha de sangue 

e vários rastreios 

Equipa Escola 

Solidária 

Comunidade 

educativa 
A definir ----- 

Ao longo do ano 

letivo 
---------- 
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Instituto do 

Sangue 

Centro de 

Saúde 

II Feira da Terra 
Barraquinha com venda de produtos 

(decorativos, alimentares, livros…). 

Equipa Escola 

Solidária 

Comunidade 

educativa 
Escola sede ----- Mês de abril 

O valor 

angariado 

reverterá para 

um fundo social 

de uma 

comunidade 

local, nacional 

ou internacional 

Dress a Girl, 

Shorts for Boys 

Around The 

World Portugal 

Criação de vestidos e calções para entrega em 

países africanos lusófonos. 

Equipa Escola 

Solidária 

Comunidade 

Educativa 

Comunidade 

educativa 
  

Ao longo do ano 

letivo 
 

“O Tampinhas” Recolha de tampinhas de plástico. 
Equipa 

Solidária 

Comunidade 

educativa 

Pelos 

corredores da 

escola (ilha da 

reciclagem) 

----- 
Ao longo do ano 

letivo 
---------- 

Postais solidários 

IPO 

Escrita/envio de postais com o intuito de dar 

força e esperança aos doentes internados no 

IPO. 

Equipa 

Solidária 

Comunidade 

educativa 
----- ----- 

Ao longo do ano 

letivo 
 

Quermesse 

Sorteios 

solidários 

Venda de rifas. 

Recolha de alimentos para distribuição pela 

comunidade 

Equipa 

solidária 

Comunidade 

educativa e 

comunidade 

local 

----- ----- 
Ao longo do ano 

letivo 

Os produtos 

angariados 

reverterão para 

um fundo social 

de uma 

comunidade 

local, nacional 
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ou 

internacional. 

Papel por 

Alimento 
Participação na campanha do Banco Alimentar 

Equipa 

solidária 

Alunos 

Comunidade 

educativa 
A definir ----- 

Ao longo do ano 

letivo 
---------- 
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Atividades do Plano Cultural da Escola 

 

 

 

Designação de atividade Rádio Clube Escolar 

Objetivos - Desenvolver competências básicas de comunicação, realização e locução em 

rádio. 

- Estimular a criatividade. 

- Desenvolver pensamento crítico da comunidade educativa. 

- Dar voz ao público, dando-lhes a conhecer as dinâmicas da criação de programas 

de rádio, ouvindo e participando.  

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo A6, A13, B1, B2, C1, C2 

Áreas de competência do Perfil do Aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

Dinamizadores Artista Residente; Alunos e Docentes. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade Educativa. 

Tipologia Animação. 

Local Rádio da Escola. 

Execução A Rádio da Escola pretende ser um espaço de difusão em diferentes escolas do 

Agrupamento, e para a comunidade escolar, envolvendo uma parceria com a 

rádio local (Rádio Voz do Douro) que fará a difusão de alguns programas, em 

articulação, por exemplo, com a Biblioteca Escolar do Agrupamento. 

Calendarização Durante o ano letivo. 

Designação de atividade Dia do Diploma 

Objetivos - Promover e incentivar os alunos a apostarem continuamente na sua formação. 

- Entregar diplomas aos alunos com melhores resultados académicos do 

Agrupamento. 

Indicadores de avaliação - Resultados escolares obtidos no ano letivo transato. 

- Nº de participantes. 

Metas do Projeto Educativo A12, B11, C4 

Áreas de competência do Perfil do Aluno A, B, E, F 

Dinamizadores Direção; Técnica Especializada; Artista Residente. 

Destinatários Público-Alvo Alunos de quadro de mérito e excelência. 

Tipologia Académica. 

Local Anfiteatro do cineteatro municipal. 

Execução Direção; Técnica Especializada; Artista Residente. 

Calendarização 30 de setembro. 
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Designação de atividade  “Mil cores, mil sabores” 

Objetivos - Explorar as potencialidades artísticas e os sabores outonais do nosso concelho. 

- Aproximar a comunidade à escola, projetando o Agrupamento no meio em que 

se insere. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo A8, A9, A10, A11, A13, B2, B3, B4 

Áreas de competência do Perfil do Aluno A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 

Dinamizadores Equipa PCE; Ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Animação. 

Local Recinto da feira municipal. 

Execução Apresentação de diversos trabalhos/produtos realizados pelos alunos dedicados 

aos Outono (ex. pintura de telas, confeção de bolos, compotas, doces, marmelada 

confecionados com castanha, abóbora… produtos desta época do ano). 

Calendarização Mês de outubro (dia de feira semanal). 

Observação Ao longo do ano letivo, serão organizados eventos para serem divulgados na Feira 

Quinzenal do concelho. Prevê-se uma apresentação por período, com temática 

adaptada à época do ano (a definir). 

Designação de atividade  Chá com os avós 

Objetivos - Partilha de saberes e experiências. 

- Favorecer a articulação e o envolvimento com a família. 

- Saber ouvir, promovendo o convívio intergeracional. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A11, A13, B1, B4, C1 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, E, H. 

Dinamizadores Equipa PCE; Departamentos Curriculares; Ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Animação sociocultural. 

Local Nas várias escolas do Agrupamento. 

Execução Dinamização de diversas atividades de natureza variada: música/dança, leitura de 

poemas, jogos…). 

Calendarização Mês de novembro. 
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Designação de atividade Natal eco-friendly (sustentável, amigo do ambiente) 

Objetivos - Construir presépios, com recurso a material reciclável, para decoração. 

- Reutilizar materiais. 

-Desenvolver a imaginação/ a criatividade/sentido estético. 

- Realizar trabalho de equipa. 

- Refletir sobre os hábitos de consumo excessivo, pouco ecológico, nesta época 

do ano. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A11, A13, B2, B3, B5, C1 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Docentes dos vários departamentos; Ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Decoração artística. 

Local Principais espaços exteriores da vila de S. João da Pesqueira (rotundas). 

Execução Apresentação de diversos trabalhos realizados pelos alunos, no âmbito da quadra 

natalícia. 

Calendarização Mês de dezembro. 

Designação de atividade  Sarau de Natal 

Objetivos - Compreender a importância da quadra natalícia no contexto sociológico das 

comunidades. 

- Identificar o Natal como festa da família, bem como as tradições e os valores 

associados à época. 

- Promover a componente interdisciplinar e multidisciplinar. 

- Aproximar a comunidade à escola, projetando o Agrupamento no meio em que 

se insere. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A2, A4, A5, A7, CE, D1, D2, D3. 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Departamentos Curriculares; Ensino pré-escolar e 1º ciclo. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Animação. 

Local Anfiteatro do cineteatro municipal. 

Execução Apresentação de diversas atuações propostas pelos alunos e parceiros, no âmbito 

da quadra natalícia. 

Calendarização Mês de dezembro. 
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Designação de atividade Sarau de Poesia 

Objetivos - Estimular o gosto pelo texto poético; 

- Desenvolver a competência de leitura/declamação; 

- Mobilizar conhecimentos em diferentes registos literários; 

- Apresentar o trabalho desenvolvido à comunidade escolar. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo A6, A11, B1, B2, B3, B5, B7 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Docentes do departamento de Línguas. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Educativa. 

Local Anfiteatro do cineteatro municipal. 

Execução Apresentação de diversos trabalhos realizados pelos alunos. 

Calendarização 2º Período. 

Designação de atividade Sarau Solidário 

Objetivos - Promover uma cultura de grupo e de solidariedade. 

- Aplicar os valores de índole social na superação das dificuldades. 

- Promover a componente interdisciplinar e multidisciplinar. 

- Aproximar a comunidade à escola, projetando o Agrupamento no meio em que 

se insere. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A2, A4, A5, A7, CE, D1, D2, D3. 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Docentes do departamento de Línguas. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Solidariedade. 

Local Anfiteatro do cineteatro municipal. 

Execução - Apresentação de diversas atuações propostas pelos alunos e parceiros, no 

âmbito do movimento social. 

- Recolha de donativos, bens alimentares destinados a famílias carenciadas do 

concelho. 

Calendarização Final do 2º Período. 
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Designação de atividade II Feira da Terra 

Objetivos - Promoção dos recursos e potencialidades do concelho.  

- Reconhecer a importância da agricultura tradicional, para o equilíbrio do 

ambiente e preservação do património cultural das nossas comunidades.  

- Colocar em destaque as propriedades dos produtos agrícolas e artesanais da 

nossa região: o sabor, o perfume, o gosto, a cor e a textura.  

- Divulgação de projetos e iniciativas educativas e culturais realizadas ao longo do 

ano por este Agrupamento.  

- Fomentar a curiosidade e o sentido crítico.  

- Reconhecer a importância das plantas na Biosfera.  

- Promover o gosto pelo tratamento e manutenção das plantas e espaços verdes. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A8, A9, A11, A13, B1, B2, B4, B5, C1, C2 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Docentes dos vários departamentos; Ensino Pré-escolar e 1º ciclo. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Sensibilização. 

Local Escola sede do Agrupamento. 

Execução Apresentação de diversos trabalhos realizados pelos alunos, ao longo do ano 

letivo, por exemplo em DAC`s, na disciplina de CD e projeto AFC. 

Calendarização 3º Período. 

Designação de atividade Gala Desportiva 

Objetivos - Premiar e reconhecer os vencedores das várias atividades desportivas a nível 

interno e externo. 

- Promover a componente interdisciplinar e multidisciplinar. 

- Aproximar a comunidade à escola, projetando o Agrupamento no meio em que 

se insere. 

Indicadores de avaliação - Número de participantes. 

- Diversidade de elementos da comunidade educativa participantes. 

Metas do Projeto Educativo Metas A2, A4, A5, A7, CE, D1, D2, D3. 

Áreas de competência do Perfil do Aluno Áreas de competência A, D, E, F, G, H, I, J. 

Dinamizadores Equipa PCE; Grupo Disciplinas de Educação Física. 

Destinatários Público-Alvo Comunidade educativa. 

Tipologia Animação. 

Local Pavilhão Municipal 
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Execução Organização de um espetáculo com atuações diversificadas propostas pelos 

alunos e parceiros envolvidos no plano. 

Calendarização 3º Período. 
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