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1. Introdução 
O Plano Anual de Atividades é o documento que congrega um conjunto variado de atividades a desenvolver pela 

comunidade educativa, que pretendem contribuir para a concretização das metas e objetivos definidos no Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

Estando o Agrupamento numa fase de elaboração e aprovação dos novos documentos orientadores, 

nomeadamente o seu Projeto Educativo, este plano de atividades não poderá ser analisado de forma cabal em 

termos de contributo para a consecução das metas deste documento. No entanto, as atividades são propostas 

sempre tendo em vista a formação integral das crianças e alunos que integram o Agrupamento e é nesta perspetiva 

que o mesmo deverá ser analisado. 

Após a aprovação do Projeto Educativo será este documento novamente analisado no sentido de verificar da 

necessidade de proceder a alterações que melhor o adequem a esse documento.   

As propostas apresentadas pelas diversas estruturas do Agrupamento são agregadas neste documento que integra 

também um grande conjunto de atividades desenvolvidas em parceria com entidades da Comunidade Educativa, 

com grande relevo para as da Câmara Municipal de Ílhavo, nomeadamente através do SEMI. 

O Plano de Atividades é um documento dinâmico, aberto a novas propostas cujo critério é o de contribuírem para 

a formação integral das crianças e alunos do Agrupamento e que respeitem as orientações do Projeto Educativo. 

As atividades são agrupadas segundo a sua tipologia e que se encontra demonstrada na tabela que se segue. 

 

Tipologia 

A- Visita de Estudo / Saída de campo 

B- Exposições / Seminários / Palestras 

C- Atividades de divulgação e informação 

D- Concurso / Torneio 

E- Atividade Formativa / Experimental 

F- Atividade Recreativa / Lúdica 

G- Atividade Desportiva 

H- Outro tipo... 
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As atividades são também agrupadas de acordo com a sua interligação com o Projeto Educativo, mais uma vez, de 

forma a facilitar a análise das mesmas, com a ressalva apontada anteriormente, à data da elaboração deste 

documento ainda não estar aprovado o novo Projeto Educativo. Quando o Projeto Educativo for aprovado poderá 

verificar-se a necessidade de proceder à reclassificação das atividades agora propostas. 

 

 Grupo 

Grupo I- Atividades da temática Projeto Educativo 

Grupo II- Atividades do âmbito Departamento Curricular 

Grupo III- Atividades organizadas por outras entidades 

 

A avaliação das atividades realizadas é uma tarefa de elevada relevância, contribuindo para o conhecimento da real 

importância educativa das mesmas. 
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2. Distribuição da população discente 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Norte 

 Sala 1 

Nº de crianças 17 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Centro 

 Sala 1 

Nº de crianças 12 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Sul 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 14 15 

Jardim-de-infância da Gafanha do Carmo 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 14 13 

Escola Básica da Costa Nova 

Turma 
Ano  

1CN 2CN Total 

1.º 8 0 8 

2.º 5 0 

 

5 

3.º 0 6 6 

4.º 0 7 7 

Total 13 13 26 
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Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte 

Turma 
Ano  

1GN 2GN 3GN Total 

1.º 19 0 

 

0 

 

19 

2.º 0 18 0 18 

3.º 0 0 21 21 

4.º 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

Total 19 18 21 58 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro 

Turma 
Ano  

1GC 2GC 3GC 4GC Total 

1.º 18 0 0 0 18 

2.º 0 20 0 0 20 

3.º 0 0 18 0 18 

4.º 0 0 0 22 22 

Total 18 20 18 22 78 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Sul 

Turma 
Ano  

1GS 2GS 3GS Total 

1.º 17 0 0 17 

2.º 0 19 9 28 

3.º 0 0 0 0 

4.º 0 0 24 24 

Total 17 19 33 69 
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Escola Básica da Gafanha do Carmo  

Turma 
Ano 

1C 2C Total 

1.º 10 0 10 

2.º 13 0 13 

3.º 0 

 

14 

 

14 

4.º 0 6 6 

Total 23 20 43 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação 

 A B C D Total 

5.º Ano 18 18 18 18 74 

6.º Ano 17 19 18 16 80 

7.º Ano 17 26 19 21 69 

8.º Ano 19 19 18 0 59 

9.º Ano 21 21 18 0 63 

Total 87 96 110 58 345 
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3. Objetivos prioritários 
Os objetivos mantêm-se os do Projeto Educativo anterior atendendo à decisão tomada pelo Conselho Geral. 

Assim, no Projeto Educativo para o ano letivo 2016/ 2017, está definido que o subtema Inovar, Desenvolver, Criar 

– O Mundo seria aquele que deveria ser desenvolvido, com os objetivos que a seguir se transcrevem: 

 

Ano letivo  2016-2017 

Tema:  Inovar, Desenvolver, Criar - O MUNDO 

Áreas de intervenção: 

Ambiente 
Empreendedorismo 
Futuro 

Valores a ter em conta: Trabalho, Esperança, Projeto, Excelência 
  

Objetivos 

▪ Melhorar o comportamento dos alunos dentro da sala de aula 

▪ Educar para os valores como referências entendíveis de atuação de vida 

▪ Melhorar os resultados escolares 

▪ Aumentar a participação dos encarregados de educação na vida da Escola 

▪ Colocar em prática a política dos 5 R’s 

▪ Aumentar os espaços de lazer nas Escolas e melhorar os espaços existentes 

▪ Promover ações de defesa da saúde humana e ambiental 

▪ Estimular o uso das energias renováveis 

▪ Orientar para o prosseguimento de estudos / formação profissional 
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4. Articulação com o Projeto Educativo 
Tal como referido no ponto anterior, o Conselho Geral na sua reunião de 17 de novembro, decidiu manter em vigor 

o Projeto Educativo anterior. Dado que as atividades foram lançadas em momento anterior a esta reunião, não é 

possível nesta altura fazer uma correta associação das atividades com o Projeto Educativo pelo que este ponto não 

está preenchido. 

5. Critérios para a participação do Agrupamento em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas 

“Considerando que o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, define que “a autonomia é a faculdade reconhecida 

ao agrupamento de escolas (…) pela lei e pela administração educativa de tomar decisões nos domínios da 

organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da 

gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que 

lhe estão atribuídos” (ponto 1, artigo 8.º);  

Considerando que “o projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades e o 

orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia” do agrupamento de escolas (ponto 1, artigo 9.º), 

devendo todas as propostas de participação em atividades ser examinadas pelos órgãos com responsabilidade na 

matéria, em função do seu contributo para a concretização dos objetivos e pressupostos contidos naqueles 

documentos;  

Considerando que ao Conselho Geral compete “definir os critérios para a participação” do agrupamento “em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas” (alínea o), ponto 1, artigo 13.º);  

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, no exercício das suas competências, 

define os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais 

e desportivas:  

a) Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento: as atividades deverão apresentar-se como 

oportunidades relevantes para a concretização dos objetivos e metas constantes no Projeto Educativo;  

b) Respeito pelo estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento e diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico: a planificação, concretização e avaliação das atividades deverão estar em conformidade com o 

Regulamento Interno, bem como demais diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico; 

c) Enquadramento orçamental: a planificação das atividades deverá evidenciar uma necessária ponderação 

relativa aos seus custos, quer para o Agrupamento, quer para os pais e encarregados de educação, e aos seus 

benefícios para os alunos, sendo de promover a contenção e poupança de recursos financeiros;  
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d) Concordância com os objetivos e estratégias definidas no Plano Anual de Atividades e consequente integração 

neste:  

• A planificação, concretização e avaliação das atividades, enquanto ocasiões relevantes para o sucesso 

educativo dos alunos, deverão pressupor um trabalho colaborativo no âmbito departamental ou de 

grupo disciplinar e do conselho de turma, de forma a promover a interdisciplinaridade e a rentabilizar 

recursos humanos e financeiros.  

• As atividades deverão:  

 Ter relação direta ou contribuir significativamente para o desenvolvimento das competências 

gerais dos diferentes níveis de ensino e específicas das disciplinas ou áreas curriculares não 

disciplinares, sem prejuízo dos calendários estabelecidos para a avaliação dos alunos;  

 Estar em conformidade com os Planos de Turma, contribuindo para a sua operacionalização;  

 Integrar formas inovadoras e motivadoras de os alunos acederem ou consolidarem saberes ou 

aprendizagens das diversas disciplinas ou áreas curriculares;  

 Contribuir para a promoção e desenvolvimento das relações com a comunidade educativa;  

 Contribuir para a construção da imagem do Agrupamento;  

 Promover os valores fundamentais que enformam o Projeto Educativo do Agrupamento: ética; 

responsabilidade social e ecológica; solidariedade e justiça; qualidade e inovação;  

 Contribuir para a inserção social dos alunos e para uma educação inclusiva;  

 Promover a formação do pessoal docente e não docente, discente e pais e encarregados de 

educação;  

 Fomentar a sensibilização para questões de segurança, ambiente e saúde.” 

 
Critérios aprovados em reunião de Conselho Geral de 19-11-2015 
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6. Atribuição de responsabilidades 

6.1. Conselho Geral 

Aprovação e acompanhamento do desenvolvimento do PAA; 

Emissão de pareceres sobre os relatórios semestrais de atividades e aprovação do relatório final de execução do 

PAA. 

6.2. Direção 

Criação de condições para o bom desenvolvimento e concretização do PAA, por cuja elaboração é responsável. 

6.3. Conselho Administrativo 

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade 

da gestão financeira colaborando com o desenvolvimento do PE e das atividades para a execução deste Plano. 

6.4. Conselho Pedagógico 

Apresentação de propostas, orientação, acompanhamento e apreciar o relatório final de avaliação do PAA. 

6.5. Departamentos Curriculares 

Planeamento das atividades do Departamento integrando no Plano Anual de Atividades do Agrupamento aquelas 

que pela sua índole sejam um contributo para a implementação dos objetivos do Projeto Educativo. 

6.6. Áreas disciplinares 

Planeamento e avaliação das atividades pedagógica/ didáticas propostas e que vierem a integrar o Plano Anual de 

Atividades. 

6.7. Conselhos de turma 

Organização, acompanhamento e avaliação das atividades da turma e a articulação entre escola/família. 

6.8. Coordenação de estabelecimento 

Coordenação e articulação das atividades educativas e incentivo à participação da Comunidade Educativa. 

6.9. Desporto Escolar 

Para além das suas funções específicas deve privilegiar ações que promovam a consecução dos objetivos do PEA. 

6.10. Educação para a Saúde 

Educação ambiental; 



AEGE  

Plano de Atividades 2017/ 2018 Pag. 13 de 116 

Educação sexual; 

Educação alimentar; 

Higiene, segurança e saúde; 

Gabinete de apoio ao aluno – Espaço Saúde. 

6.11. Plano Tecnológico da Educação 

Criação/utilização de aplicações informáticas com potencialidades de aplicação pedagógica nomeadamente para a 

consecução dos objetivos e metas do Projeto Educativo; 

Levantamento de necessidades de formação; 

Manutenção e rentabilização dos materiais e equipamentos informáticos. 

6.12. Biblioteca Escolar/ PNL 

Desenvolvimento de mecanismos e estratégias de articulação com os diferentes departamentos curriculares; 

Implementação e desenvolvimento de projetos que visem a promoção de hábitos de leitura; 

Dinamização de atividades que favoreçam a articulação curricular inter e entre ciclos; 

Realização de atividades lúdicas e culturais de acordo com os interesses da comunidade escolar e que contribuam 

para as metas do PE; 

Desenvolvimento de atividades que favoreçam a integração de toda a comunidade e consequente frequência da 

Biblioteca por parte de todos. 

6.13. Outros Clubes/ Projetos 

Promoção da ocupação plena dos tempos escolares dos alunos; 

Desenvolvimento de projetos que promovam competências, estimulem a criatividade e proporcionem momentos 

lúdicos aos alunos; 

Desenvolvimento de projetos e atividades que potenciem os pontos fortes dos alunos contribuindo para uma 

melhoria do seu sucesso educativo; 

Desenvolvimento de atividades que contribuam para a consecução das metas e dos objetivos do PEA. 

6.14. Atividades de enriquecimento curricular 
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As Atividades de Enriquecimento Curricular, tal como o nome indica, devem contribuir para o enriquecimento 

curricular e como tal cumprir com os princípios orientadores do Projeto Educativo do Agrupamento. 

6.15. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e Componente 
de Apoio à Família 

As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) e a componente de apoio à família (CAF), fazem parte 

integrante das escolas e jardins e o seu trabalho é um contributo para a consecução dos objetivos do Projeto 

Educativo. 

6.16. Equipa de Prevenção e Segurança 

Verificação do Plano de Segurança; 

Contribuir para implementar uma cultura de segurança na comunidade educativa através da realização de ações 

que promovam a segurança. 

6.17. Pais/Encarregados de Educação 

Participação nos órgãos de gestão a que têm direito; 

Participação ativa no processo educativo dos seus educandos; 

Colaboração com as Associações de Pais nomeadamente para a criação de espaços de diálogo parental; 

Promover a realização de jornadas temáticas relacionadas, preferencialmente, com as metas e objetivos do PEA. 

6.18. Alunos 

Participação nos órgãos de gestão a que têm direito; 

Participação no processo de eleição de delegados e subdelegados de turma; 

Realização de reuniões da Assembleia de Alunos; 

Pronunciar-se, propor e envolverem-se em atividades que promovam a consecução dos objetivos e metas do PEA. 

6.19. Página WEB do Agrupamento 

Privilegiar a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 

7. Calendarização das atividades 
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As atividades que integram este plano anual têm como finalidade ser um forte contributo para a formação integral 

do aluno, contribuindo para a sua formação académica, pessoal e social, tendo como fim maior o de conduzir todos 

os alunos do Agrupamento ao sucesso. 

Todas estas atividades, em conjunto com as letivas, devem contribuir para que a comunidade escolar desenvolva e 

enriqueça todas as dimensões do conhecimento de forma harmoniosa e aprazível. 

O Plano Anual de Atividades elaborado pela Direção, apresenta as propostas oriundas das diversas estruturas do 

Agrupamento, recebe o parecer do Conselho Pedagógico e é apresentado ao Conselho Geral para aprovação. Como 

se trata de um documento aberto, ao longo do ano letivo outras atividades surgirão que seguirão os trâmites 

previstos neste documento. 
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8. Atividades de complemento curricular/ extracurricular 

• Departamento da Educação Pré-escolar 

Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Norte 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

424 18-10-2017 Visita à Biblioteca Municipal 
Visita à Biblioteca Municipal com o 
intuito de conhecer o espaço e a 
sua dinâmica. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo CMI  

Conhecer uma Biblioteca. Perceber que todos 
podem ter acesso à Biblioteca. Conhecer e ver uma 
exposição. Escutar novas formas de contar 
histórias. Desenvolver o respeito pelos espaços e 
pelos livros. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

432 20-10-2017 Faz Figura Atividade sobre o meio ambiente Técnica da SUMA CMI e SUMA 

Desenvolver o sentido de responsabilidade 
relativamente ao meio ambiente. Promover uma 
cidadania responsável. Descobrir a importância de 
cada um como cidadão na preservação do meio 
que nos rodeia. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

300 23-10-2017 Vamos à Ilha`vô 

Visita de estudo ao Centro de 
Documentação de Ílhavo com o 
intuito de contactar com as 
tradições do Concelho. 

Centro de Documentação de 
Ílhavo 

CMI  

- Transmitir a História, os costumes e as tradições 
da terra; - Criar um sentimento de pertença 
relativo ao município, junto das crianças; - 
Proporcionar o contacto intergeracional entre as 
crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

425 10-01-2018 
Na Barriga do Caracol - 
Histórias com Ciência 

Visita à Fabrica da Ciência 
despertando o interesse pela 
ciência. 

Fábrica - Centro Ciência Viva 
Fábrica - Centro 
Ciência Viva 

Despertar o interesse pela ciência e pela pesquisa. 
Contactar com o método científico. Conhecer 
novos espaços e realidades. Experimentar outras 
formas de brincar. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

426 07-03-2018 
Escola Municipal Educação 
Rodoviária  

Visita à Escola Municipal de 
Educação Rodoviária. 

EMER CMI  

Conhecer as regras da circulação rodoviária. 
Promover o respeito pela circulação rodoviária. 
Desenvolver o sentido cívico. Promover o respeito 
pelos direitos dos outros como utilizadores dos 
espaços públicos. Proporcionar momentos de 
divertimento e descontração. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

305 14-05-2018 Prevenção Rodoviária  

Agentes da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância com a finalidade 
de promover a prevenção 
rodoviária. 

GNR GNR 

Desenvolver o sentido de responsabilidade e 
cidadania. Promover as boas práticas rodoviárias. 
Alertar para os perigos de circular na via pública.  
Desenvolver nas crianças o sentido de 
responsabilidade pessoal e social perante os 
outros. Promover uma imagem positiva da GNR. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

427 16-05-2018  Zoo de Santo Inácio Visita ao Zoo de Santo Inácio Educadora de Infância Zoo de Santo Inácio 

Proporcionar às crianças novas experiências e 
vivências. Demonstrar a importância da 
diversidade das espécies animais. Alertar para a 
preservação das espécies.  Sensibilização para a 
proteção da vida selvagem. Alargar o 
conhecimento das crianças para alem do seu meio 
próximo. Tornar reais os animais das histórias. 
Proporcionar momentos de divertimento e 
felicidade. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

7 TOTAL       

 
 

Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Centro 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

367 09-10-2017 
O Jardim de Infância vai à 
Biblioteca da E.B.1 Centro  

Audição de histórias. 
Técnica da Biblioteca de Ílhavo, 
professora Marisela e 
Educadora.  

Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e 
Biblioteca do 
Agrupamento. 

Sensibilizar para a importância dos livros bem 
como para a sua conservação e preservação. 
Fomentar a emergência da leitura e da escrita. 
Criar momentos de fantasia e imaginação. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

435 19-10-2017 "Faz figura" 
Atividade de sensibilização para 
questões ambientais. 

SUMA CMI/ Educadora Sensibilizar para a proteção do Ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

324 23-10-2017 “Vamos à Ilha’vô?” 
Sessão de histórias e lendas do 
Município de Ílhavo. 

Centro de Documentação de 
Ílhavo (CDI) e Educadora 

Centro de 
Documentação de 
Ílhavo (CDI) 

- Transmitir a História, os costumes e as tradições 
da terra; - criar um sentimento de pertença 
relativo ao município, junto das crianças; - 
proporcionar o contacto intergeracional entre as 
crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

450 10-11-2017 
Visita à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

Visita e audição de história. 
Técnica da Biblioteca de Ílhavo, 
e Educadora.  

CMI 
Conhecer os espaços de uma biblioteca. Promover 
o respeito pelo livro e o gosto pela leitura. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

451 02-02-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu. Técnica do Museu e Educadora. CMI. 
Conhecer o que é um Museu. Conhecer o 
património local. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

365 07-03-2018 O Ambiente 
Sessão de sensibilização feita pela 
GNR. 

GNR e Educadora GNR Sensibilizar para a preservação do Ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 
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Parceria Objetivos Público-alvo 

452 13-04-2018 
Visita ao Laboratório das 
Artes no Teatro da Vista 
Alegre 

Visita/jogo no Laboratório das Artes 
Teatro da Vista Alegre. 

Técnica do Laboratório e 
Educadora. 

CMI. 
Conhecer novas formas de arte e partir à 
descoberta. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

366 09-05-2018 Prevenção Rodoviária Sessão de informação pela GNR: GNR e Educadora GNR Sensibilizar para a educação rodoviária. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

453 08-06-2018 Visita à EMER 

Circulação em espaço apropriado e 
com regras em veículos para 
crianças - triciclos, bicicletas e 
carros de pedais. 

Técnica da EMER e Educadora. CMI. Sensibilizar para a prevenção rodoviária. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

9 TOTAL       

 

Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Sul  
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

430 18-10-2017 Faz figura 
Sensibilização para as questões 
ambientais. 

SUMA CMI Sensibilizar para a proteção do ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar 

386 20-10-2017 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo 

Visita à Biblioteca e participação na 
atividade programada 

Educadora e Técnica da BMI SEMI 

Promover o gosto pelos livros e pela leitura. 
Proporcionar momentos de magia e imaginação. 
Conhecer espaços diferentes de leitura e 
aprendizagem. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

400 25-10-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada pelo museu marítimo Docentes    Atividade no âmbito do conhecimento do mundo 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

384 12-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
Educadora Fernanda Vilarinho 
e técnicos do Museu 

SEMI 

Promover a aquisição de novos de conhecimentos. 
Conhecer o habitat dos bacalhaus semelhante ao 
habitat natural. Conhecer as tradições culturais das 
nossas gentes. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

401 17-01-2018 Biblioteca Municipal 
Leitura de uma história no local da 
biblioteca municipal de Ílhavo 

Docentes  
Sensibilizar as crianças para as histórias. Ouvir 
histórias em diferentes contextos 
Conhecer o espaço biblioteca 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

345 28-02-2018 
 Ação da GNR sobre o 
Ambiente 

 Ação de sensibilização das crianças 
para a proteção do Ambiente 

Agentes da GNR e Educadoras GNR 
Alertar as crianças para a proteção do meio 
ambiente. 
Educar para a preservação do ambiente. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

387 09-03-2018 Visita à Fábrica da Ciência 
Visita à fábrica da Ciência e 
desenvolvimento de uma atividade 
experimental. 

Educadora e técnica da Fábrica 
da Ciência. 

 
Promover o gosto pela Ciência. Favorecer a 
aquisição de novos conhecimentos. Desenvolver o 
espírito crítico /científico 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

402 14-03-2018 
Visita à Fábrica da Ciência em 
Aveiro 

Realização de uma atividade Docentes   
Técnico responsável 
pela atividade da 
fábrica da ciência 

Preparar e motivar as crianças para a descoberta 
numa perspetiva cientifica. 
Partir à descoberta do conhecimento do mundo. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

346 07-05-2018 
 Ação de Formação da GNR 
sobre a Prevenção 
Rodoviária  

Ação de sensibilização da GNR 
sobre a Prevenção Rodoviária 

Agentes da GNR e Educadoras GNR 

Alertar para atitudes incorretas relacionadas com a 
circulação rodoviária. 
Sensibilização para a educação rodoviária. 
Promover mudanças de comportamentos. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar 

390 11-05-2018 Visita à EMER  
Visita à EMER e participação numa 
atividade rodoviária. 

Educadora e Técnica da EMER  
Proporcionar noções de segurança rodoviária.  
Promover a aquisição de novos conhecimentos. 
Promover momentos lúdicos e de diversão. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

403 23-05-2018 
Visita à Escola Municipal de 
educação rodoviária 

Atividade sobre prevenção 
rodoviária utilizando os meios 
postos à disposição na escola 
municipal 

Docentes   Técnico responsável   
Contribuir para a sensibilização de hábitos de 
segurança no âmbito da educação rodoviária 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

342 22-06-2018 
Festa de encerramento do 
ano letivo 

Entrega dos diplomas certificados 
às crianças Lanche partilhado 
Realização de jogos 

Educadoras de Infância   
Encerrar as atividades letivas de forma festiva. 
Envolver as crianças e adultos em atividades 
lúdicas. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

12 TOTAL       

 
 

Jardim de Infância da Gafanha do Carmo 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

417 02-10-2017 Saídas na comunidade 
Visitas aos vários espaços da 
comunidade. Observação em 
contexto real. 

Educadoras de Infância Comunidade 

Fomentar a articulação de saberes 
Viabilizar práticas de aprendizagens ativas. 
Interagir e conhecer a comunidade. 
Contextualizar conhecimentos de acordo com as 
atividades em desenvolvimento. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

429 17-10-2017  Faz Figura - SUMA 
Será dinamizada pela técnica da 
SUMA 

SUMA 
Educadoras de 
Infância 

Sensibilização para as questões ambientais. 
Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 
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Parceria Objetivos Público-alvo 

413 17-11-2017 Vi sita de Estudo à BMI 
Conhecer o espaço, participar na 
hora do conto e realizar uma 
atividade no atelier de plástica 

Educadora/ Dinamizadora da 
BMI 

CMI 
Conhecer um espaço de cultura e aprendizagem. 
Desenvolver o gosto pelo livro Desenvolver a 
atenção. Contextualizar na arte a hora do conto 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

408 22-11-2017 Visita à BMI 
Participação na atividade "A magia 
das cores". 

Educadora em articulação com 
as técnicas da BMI 

BMI 
Saber estar no espaço Biblioteca. Ser capaz de 
participar num momento lúdico e de 
aprendizagem. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

466 27-11-2017 Visita de Estudo ao CIEMAR 
Participar numa sessão de estórias 
e lendas de Ílhavo 

Educadoras de Infância e 
CIEMAR 

CMI 

 Participar no conto de estórias, costumes e 
tradições de Ílhavo Criar um sentimento de 
pertença nas crianças relativo ao seu meio 
ambiente. Proporcionar o contacto intergeracional 
entre as crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

409 07-02-2018 Visita à EMER 
Participar na atividade promovida 
pela EMER 

Educadora em articulação com 
as técnicas da EMER 

CMI 
Conhecer algumas regras e sinais de transito. 
Aprender de uma forma lúdica a circular na 
estrada. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

414 16-02-2018 
Visita de Estudo ao Aquário 
dos Bacalhaus 

Visitar o espaço do museu e 
desfrutar de tudo que tem para 
observar. 

Educadora/Dinamizadora do 
MMI 

CMI 
Promover o conhecimento que este espaço 
proporciona relativamente à faina e fauna do mar. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

412 12-03-2018 Ambiente 
Atividade de informação e 
sensibilização das crianças 

Educadoras e Srs. Agentes GNR 
Sensibilização das crianças para a importância da 
proteção do meio ambiente e os cuidados a ter 
com a floresta. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

410 18-04-2018 
Centro de Educação 
Ambiental 

Participação na atividade proposta. 
Educadora em articulação com 
o Centro de Ed. Ambiental 

SEMI 
Sensibilização das crianças para a educação 
ambiental. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

415 27-04-2018 
Visita de Estudo à 
Funceramic 

Contacto com os componentes das 
massas de modelar e seus efeitos. 
Modelar, cozer e pintar alguma 
peça. 

Educadora/Dinamizador da 
instituição 

CMI 

Desenvolver a capacidade de observação. Saber 
respeitar o outro. Contactar e explorar outras 
massas de modelar. Pintar a peça que criou com as 
suas mãos, valorizando assim o trabalho. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

419 04-06-2018 
Atividade de prevenção 
rodoviária 

Organizar uma gincana de veículos 
de duas rodas. 

Educadoras/GNR GNR 

Sensibilizar as crianças para as regras da estrada. 
Fomentar o respeito pelo outro. Desmistificar a 
figura do policia. Vivenciar algumas situações que 
podem ocorrer numa estrada. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

411 13-06-2018 
Visita ao Portugal dos 
Pequenitos 

Visita e exploração do espaço Educadora   

Conhecer um espaço recreativo/lúdico diferente. 
Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 
Desenvolver a autonomia e o sentido de 
responsabilidade. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

416 15-06-2018 
visita de Estudo ao Portugal 
dos Pequenitos 

Conhecer um espaço geográfico 
com caraterísticas diferentes e 
vivenciar esse mesmo espaço que é 
à medida das crianças. 

Educadora CMI 
Conhecer um espaço arquitetónico diferente e s 
sua medida. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

418 21-06-2018 Festa de Finalistas 

Realização de uma festa participada 
pelas crianças e pelos pais com 
apresentações de poemas, teatro, 
canções e danças. 

Educadoras de Infância Comunidade/Família 
Partilhar o fim de um caminho vivenciado e 
participado por todos com momentos de convívio, 
amizade e interação. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar; Encarregados de Educação 
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14 TOTAL       
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Atividades envolvendo vários Jardins de Infância e/ou Escolas 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

198 15-09-2017 AEGE ConVida 2017 

As Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas realizam 
uma atividade de receção a toda a 
comunidade escolar. 

Associações de Pais e 
Encarregados de Educação 

 
- Aproximar a Escola das Famílias 
- Receber a comunidade escolar 
- Articular atividades de melhoria 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Sul ;Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

330 02-10-2017 
Encontros com... (escritores, 
ilustradores...) 

Autores vêm às escolas ou as 
escolas vão à BMI para falar sobre 
livros e leitura. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

RBI e 
departamentos de 
Línguas e 1.ºCEB 

-Promover a leitura; -Incentivar o gosto pela 
escrita; -Desenvolver a criatividade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

371 02-10-2017 O Gramata - jornal escolar 
Elaboração do jornal escolar com as 
contribuições dos diferentes 
departamentos. 

Biblioteca escolar departamentos 
-Divulgar as atividades do AEGE; 
-Promover a imagem do AEGE. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação – 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 
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Parceria Objetivos Público-alvo 

372 02-10-2017 
Momentos de leitura 
(itinerâncias)  

A professora bibliotecária faz 
animação de leitura nas escolas do 
AEGE. 

biblioteca escolar 
departamento do 
1.º CEB e pré-escolar 

-Promover a leitura; 
-Estimular a criatividade; 
-Desenvolver as diferentes literacias. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

373 02-10-2017 
À descoberta de ...António 
Torrado  

Os alunos trabalham com os 
docentes obras de António Torrado 
e realizam trabalhos plásticos que 
serão expostos na BMI 

RBI (rede de bibliotecas de 
ílhavo)  

departamentos 
-Promover a leitura. 
-Descobrir a vida e obra de António Torrado. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

296 02-10-2017 Baú de Histórias 

Colocação periódica de um Baú de 
Histórias por cada Jardim de 
Infância, para as crianças 
requisitarem livros para casa. 

Técnicas da CMI CMI 

Estimular o prazer pela leitura. Incentivar a leitura 
de histórias na família. Conhecer diferentes tipos 
de suportes escrito.  Relacionar a linguagem oral 
com a escrita. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

297 02-10-2017 Momentos de leitura 
A Professora da Biblioteca do 
Agrupamento, vem aos Jardins de 
Infância dinamizar uma História. 

Educadoras de Infância e 
Professora da Biblioteca do 
Agrupamento 

Agrupamento de 
Escolas. 

Proporcionar momentos de magia. Estimular o 
prazer pela leitura. Potenciar a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Estimular a representação 
gráfica criativa. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

299 02-10-2017 Lanches saudáveis 
Registo semanal dos lanches das 
crianças uma vez por período. 

Centro de Saúde de Ílhavo e 
Educadoras 

Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Adquirir hábitos de Alimentação saudável. 
Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável. Identificar diferentes tipos 
de alimentos próprios de cada refeição. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 
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294 02-10-2017 
Projeto de Iniciação à 
natação 

As crianças têm oportunidade de se 
adaptarem ao meio aquático e 
desenvolverem competências que 
lhes permitam a resposta mais 
adequada para a deslocação 
rudimentar no meio aquático. 

 Educadoras de 
Infância/Professores de 
natação 

CMI 

familiarizar e adaptar as crianças ao meio aquático; 
desenvolver habilidades motoras que permitem a 
escolha da resposta mais adequada em diversas 
situações no meio aquático (noção de saber 
nadar); desenvolver o gosto pela natação e pelo 
espírito lúdico; desenvolver hábitos regulares de 
prática desportiva. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

332 03-10-2017 
Pais presentes/ Filhos 
excelentes 

Sessões com pais/ encarregados de 
educação para falar sobre a leitura 
e a importância da criação de 
hábitos de leitura. 

Biblioteca escolar e educadoras 
educadoras e 
docentes do 1.º ano 

-Promover a criação de hábitos de leitura nas 
nossas crianças; -Formar mediadores de leitura. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Encarregados 
de Educação 

423 17-10-2017 Rastreio Visual 

Rastreio Visual, despiste de 
patologias e de desvios visuais aos 
novos alunos do pré-escolar, do 
Agrupamento. 

Coordenadora do PPES / 
RiaOptica - Clínica 

RiaOptica - Clínica 
Promover a saúde individual - diagnosticar 
problemas/dificuldades relacionados com a saúde 
visual. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

337 20-10-2017 
Projeto Newton Gostava de 
Ler 

Realiza-se uma animação de leitura 
que serve como ponto de partida 
para a realização de uma 
experiência científica. 

Biblioteca escolar e clube de 
ciência 

RBI, RBE e Fábrica 
da Ciência Viva de 
Aveiro 

-Promover a leitura. -Promover o saber científico; -
Aguçar a curiosidade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar;  1.º ano;  2.º ano;  3.º ano;  4.º 
ano;  5.º ano;  6.º ano;  7.º ano;  8.º ano;  
9.º ano 

454 25-10-2017 Na Medida Certa 
Medição do peso e da altura dos 
alunos nascidos em 2011 e em 
2012. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 
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394 02-11-2017 
Ensino da escovagem de 
dentes 

Demonstração/Ensino da 
escovagem de dentes - visualização 
de um filme. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover o hábito de escovagem dos dentes. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

339 10-11-2017 Magusto 
Realização de um Magusto em 
articulação com EB1 Sul 

Professores e Educadoras  
Reviver as tradições articular/ confraternizar com 
os diferentes graus de ensino. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

455 20-11-2017 Na Medida Certa 
Avaliação dos lanches dos alunos ao 
longo do ano letivo (uma semana 
por período letivo). 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar e adquirir hábitos de uma alimentação 
saudável. Promover a qualidade nutricional dos 
lanches. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

232 05-12-2017 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

Jogos do Helder - Serão distribuídos 
os Jogos do Helder pelas escolas do 
Agrupamento. Sensibilização e 
realização de trabalhos alusivos à 
temática. 

Docentes de Educação Especial Jogos do Helder 
Sensibilizar a comunidade para a problemática da 
deficiência.  Educar nos valores da igualdade e da 
solidariedade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar;  1.º ano;  2.º ano;  3.º ano;  4.º 
ano;  5.º ano;  6.º ano;  7.º ano;  8.º ano;  
9.º ano 

331 06-12-2017 Feira do Livro 
Exposição de livros a preço de feira 
com visita das diferentes turmas. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

livraria Book Center 
e Leya 

-Promover a leitura; 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB23) da Gafanha da Encarnação / Anos: 
Público em geral 
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295 15-12-2017 Festa de Natal da CMI 
Encontro de todas as crianças dos 
Jardins de Infância para assistirem a 
um espetáculo. 

Educadoras de Infância CMI CMI 

Promover a interligação entre todas as crianças. 
Festejar a quadra Natalícia.  Promover novos 
conhecimentos. Proporcionar momentos de 
lúdicos e de entretenimento. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

340 15-12-2017 Festa de Natal 
  Lanche partilhado com os alunos 
docentes e auxiliares educativas 

Professores e Educadoras  
Confraternizar/ reviver tradições 
Articular com o 1º ciclo 
Viver o espírito do Natal 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano 

334 03-01-2018 
Projeto SOBE (Saúde oral e 
Bibliotecas Escolares) 

A professora bibliotecária dinamiza 
sessões de leitura direcionadas para 
a higiene oral e as educadoras dão 
continuidade a esse trabalho. 

Biblioteca escolar e educadoras PPES e RBE/DGS Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

341 09-02-2018 Carnaval Desfile de fantasias de carnaval Professores e Educadoras  
Articular com a EB1 Confraternizar e reviver 
tradições 
Realçar o aspeto lúdico do carnaval 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

379 19-05-2018 Feira da Saúde  
As bibliotecas escolares divulgam o 
projeto SOBE na feira da saúde do 
município. 

RBI-CMI educadoras -Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: 
Público em geral 

298 01-06-2018 Dia Mundial da Criança 
Participar numa atividade 
recreativa conjunta, com todas as 
crianças do Concelho. 

CMI 
CMI e Educadoras 
de Infância 

Proporcionar momentos mágicos. Fomentar o 
desenvolvimento da criatividade. Desenvolver 
capacidades de partilha e cooperação. 
Proporcionar novos conhecimentos e aquisições 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

24 TOTAL       
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• Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte 
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Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

199 13-09-2017 Início do ano letivo 

- Receção aos alunos e organização 
do material escolar; 
- Apadrinhamento das crianças do 
1º ano pelos alunos do 3º ano; 
- Reconhecimento do espaço 
escolar; 
- Atividades e jogos de integração e 
de socialização. 
  

Docentes  
-Integrar de uma forma lúdica os novos alunos; 
-Conhecer o espaço escolar e toda a comunidade 
educativa. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

200 16-10-2017 Dia Mundial da Alimentação 

- Distribuição e exploração de um 
folheto relacionado com    
  hábitos de uma alimentação 
saudável; 
- Trabalhos de Expressões alusivos 
ao tema; 
- Confeção de salada e sumos de 
fruta; 
- Lanche partilhado. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação 

- Promover/conhecer hábitos alimentares 
saudáveis, junto da Comunidade Educativa. 
- Incentivar comportamentos e atitudes de vida 
saudável. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

407 20-10-2017 "Faz figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura". 

SUMA EB1 Norte 

Promover a cidadania e heterofiscalização entre 
pares, face ao papel de todos enquanto produtores 
de resíduos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

428 06-11-2017 

Ação de sensibilização: o 
valor do livro, a literatura na 
internet, utilização do 
catálogo online 

Ação de Sensibilização promovida 
pela Professora bibliotecária do 
Agrupamento, sobre a importância 
do livro. 

Professora bibliotecária do 
agrupamento 

BMI 
- Promover o "Valor do livro"; 
- Consciencializar para a sua importância e para os 
  cuidados a ter com ele. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

201 13-11-2017 
Dia de S. Martinho - Magusto 
Escolar 

- Leitura e interpretação da Lenda 
de S. Martinho; 
- Leitura de rimas, lengalengas, 
trava línguas alusivos ao S. 
Martinho; 
- Decoração do painel do hall da 
entrada com trabalhos alusivos à 
temática; 
- Construção de cartuxos com 
folhas de jornal, para colocar as 

Docentes 
Encarregados de 
Educação; Padaria 
Pérola da Ria 

- Fomentar e promover momentos de partilha e 
convívio; 
- Conhecer e vivenciar as tradições; 
- Contribuir para um saber integrado. 
 
  

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 
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castanhas; 
 - Magusto, no recinto escolar, com 
castanhas assadas na padaria 
Pérola da Ria. 

465 16-11-2017 Jornadas do Mar Visita guiada ao museu.  CMI 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Dar a conhecer aos alunos a evolução da pesca do 
bacalhau ao longo dos tempos.  

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano 

202 15-12-2017 Encerramento do 1º Período 

- Exploração de contos natalícios; 
- Elaboração de enfeites natalícios;  
- Decoração do espaço escolar; 
- Apresentação de atividades 
lúdicas, em articulação com os 
professores das AEC'S, ligadas a 
esta época; 
- Lanche partilhado. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação e 
Monitores das AEC´S 

- Sensibilizar os alunos para a importância e para o 
significado   
  da época natalícia 
- Conhecer tradições natalícias; 
- Promover momentos de partilha e convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

438 09-01-2018 
Vamos à BMI: magia das 
cores 

Ida à Biblioteca Municipal de Ílhavo 
para audição de uma história e 
realização de um trabalho de 
Expressão Plástica, com base na 
mesma. 

BMI Docente Promover nos alunos o gosto pela leitura. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 2.º ano 

463 18-01-2018 
Laboratório das Artes Teatro 
Vista Alegre "Um Teatro com 
Histórias" 

Percorrer os diferentes espaços do 
Laboratório das Artes, conhecer as 
suas histórias e experimentar a vida 
no teatro. 

Câmara Municipal de Ílhavo 
Teatro da Vista 
Alegre 

Proporcionar aos alunos experiências culturais 
diversificadas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 3.º ano 

211 24-01-2018 Prevenção Rodoviária 
- Palestra dada pela GNR da 
Gafanha da Nazaré. 

GNR da Gafanha da Nazaré Docentes 
- Consciencializar os alunos para a importância do 
cumprimento das regras de segurança rodoviária.  

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

212 09-02-2018 Visita de Estudo 
- Elaboração de rifas para venda na 
comunidade educativa; 
  

Docentes 
Comunidade 
Educativa 

 - Angariar fundos para a realização de uma visita 
de estudo num local a definir. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

203 09-02-2018 Carnaval Trapalhão 

- Os alunos, em colaboração com a 
família, construirão os seus fatos de 
Carnaval com materiais reutilizados 
ou reciclados; 
- Desfile no recinto escolar; 
- Elaboração de trabalhos de 
Expressão Plástica relacionados 
com a época; 
- Convívio entre os alunos. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação 

- Sensibilizar a comunidade educativa para os 
problemas ambientais; 
- Alertar para a necessidade de reciclar e de 
reutilizar; 
- Proporcionar momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

301 05-03-2018 Ambiente 

Agentes da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância a fim de 
debaterem questões do meio 
ambiente 

GNR GNR 

Despertar a consciência ambiental. Alertar para a 
importância da preservação do nosso meio 
ambiente. Desenvolver nas crianças o sentido de 
responsabilidade pessoal perante a Natureza. 
Revelar ao grupo uma nova imagem da GNR. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 
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209 23-03-2018 Encerramento do 2º Período 

- Elaboração de diferentes 
trabalhos de Plástica alusivos à 
época;  
- Realização de jogos tradicionais no 
recreio;  
- Lanche partilhado. 

Docentes 
Encarregados de 
Educação 

- Preservar tradições relativas à época; 
- Desenvolver capacidades físicas e motoras; 
- Promover momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

422 16-04-2018 Segurança na Internet 
Palestra dada pela GNR, sobre 
Segurança na Internet. 

GNR 
EB1 da Gafanha da 
Encarnação Norte 

Sensibilizar os alunos para os perigos da utilização 
indevida da Internet. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

464 09-05-2018 "Esmera-te" 

Esclarecimento teórico na sala de 
formação e colocação em prática 
dos ensinamentos, na pista 
exterior, através da utilização de 
carros a pedais ou de bicicletas. 

Câmara Municipal de Ílhavo  EMER 
Conhecer e identificar comportamentos 
adequados sobre segurança rodoviária. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 3.º ano 

210 22-06-2018 Encerramento do Ano letivo 

- Piquenique no Complexo 
Desportivo da Gafanha da 
Encarnação; 
  

Docentes 
Encarregados de 
Educação 

- Proporcionar momentos de partilha e de 
convívio; 
- Dar oportunidade às crianças um momento de 
interação, descoberta, autonomia e inclusão. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

17 TOTAL       

 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

215 13-09-2017 "Receção aos alunos" 

MANHÃ - Receção aos alunos; 
atividades lúdicas; apadrinhamento 
entre os alunos do 4º ano e os do 
1º ano. TARDE - "Caminhada pela 
ria" (passeio a pé). 

Professores titulares de turma  
Integrar os novos alunos na escola. Promover o 
convívio entre os alunos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

405 09-10-2017 Da EMER para ti 

Visita à EMER, no âmbito da 
comemoração do Dia Mundial dos 
Correios, para escrever um postal 
enquadrado na temática da 
segurança Rodoviária. 

CMI  EMER 

- Reconhecer a importância dos correios e a sua 
função. - Dar a conhecer a familiares algumas 
dessas regras. - Conhecer e identificar 
comportamentos adequados sobre segurança 
rodoviária. - Conhecer algumas regras e sinais de 
trânsito na circulação de bicicleta e/ou a pé. - Dar a 
conhecer a familiares algumas dessas regras. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 2.º ano 

216 16-10-2017 "O sabor da fruta" 
Com a fruta que os alunos irão 
trazer para a escola farão sumos 
naturais, espetadas de fruta e 

Professores titulares de turma  
Reconhecer a importância da fruta na nossa 
alimentação. Saborear a fruta de outras formas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 
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smoothies. Para concretizar esta 
atividade terão que pesquisar 
receitas na internet/livros de 
receitas. 

Identificar as regras de higiene no manuseamento 
dos alimentos. 

434 19-10-2017 "Faz figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura". 

Técnica da SUMA SUMA 
Sensibilizar os alunos para os problemas 
ambientais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

217 20-10-2017 Feira de outono 

Durante o dia decorrerá na escola a 
venda de produtos (doces, 
abóboras...) oferecidos pelos 
pais/encarregados de educação. O 
dinheiro angariado será para 
usufruto dos alunos. 

Professores titulares de turma 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Divulgar os alimentos de outono. Angariar fundos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

271 31-10-2017 
Vamos à BMI: magia das 
cores 

Visita à BMI com hora do conto e 
ateliê de expressões. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo CMI 

- Despertar e promover o gosto pela leitura. - 
Explorar os diferentes espaços da biblioteca. - 
Reconhecer algumas regras inerentes ao espaço da 
visita. - Explorar criativamente o conto 
apresentado. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 2.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

325 03-11-2017 Violência Escolar "BULLING" 
Os agentes da Escola Segura 
abordarão com os alunos o tema 
tão pertinente como este. 

Escola Segura Escola Segura 

Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo 
deste modo para a afirmação da comunidade 
escolar enquanto espaço privilegiado de integração 
e socialização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

218 10-11-2017 "Viver tradições" 

No recreio será feito um protótipo 
de uma fogueira, como 
antigamente. Os alunos poderão 
saltar a fogueira. Cantarão canções 
à volta da fogueira.  Será feita uma 
exposição com utensílios usados 
para assar as castanhas. Será 
pedido aos alunos para trazerem 
castanhas que serão assadas no 
forno da escola. 

Professores titulares de turma  

Sensibilizar os alunos para a importância de 
conhecer as tradições. Conhecer como se festejava 
o S. Martinho antigamente.  Expor variados 
utensílios usados no passado e no presente para 
assar as castanhas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

448 10-11-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Num encontro entre gerações, é 
proposto às crianças tornarem-se 
investigadores e descobrirem os 
laços que os unem às raízes das 
gentes de Ílhavo e à pesca do 
bacalhau. Ao longo do ano letivo, 
propõem-se conversas, lançam-se 
questões, procuram-se objetos, 
num trabalho orientado entre o 
Museu, os alunos, a professora e as 
famílias - toda a comunidade. 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Descobrir as raízes das gentes de Ílhavo e da pesca 
do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 
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219 15-11-2017 Cabaz de Natal 

Durante um mês haverá a venda de 
rifas. O sorteio será no último dia 
de aulas do 1º período. O dinheiro 
angariado será para realizar uma 
visita de estudo no fim do ano. Os 
alunos contribuirão com bens 
alimentares para o cabaz que será 
sorteado. 

Professores titulares de turma 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Angariar fundos para realizar uma visita de estudo 
no fim do ano. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

353 17-11-2017 “Genealogias” 

Sessão na qual são concedidas 
orientações básicas para a 
elaboração de árvores 
genealógicas. 

Docente / Centro de 
documentação de Ílhavo 

Centro de 
documentação de 
Ílhavo 

- Reconhecer e valorizar os membros da família; 
- Identificar dados pessoais; 
- Identificar dados sobre a sua vida; 
- Compreender a sua própria história; 
- Pesquisar a história do seu nome e apelido; 
- Identificar as pessoas de sua família. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

460 22-11-2017 Ao Som das Histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história. Após a gravação a 
comunidade terá oportunidade de 
ouvir a leitura realizada. 

Professora titular de turma 
BMI - Rádio Terra 
Nova  

- Motivar os alunos para a leitura; 
- Proporcionar um contacto com uma estação de 
rádio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

461 23-11-2017 Projeto + COOluna 

Sessão de Educação Postural, pela 
Dr.ª Maritza Neto, Fisioterapeuta 
do Centro de Saúde de Ílhavo, aos 
alunos do 4º ano. 

Centro de Saúde de Ílhavo 
Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma 
correta postura corporal. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

449 29-11-2017 Recriar a brincar 
Programa do Centro de saúde que 
aborda diversos temas: os medos, 
as emoções, o bullying. 

Centro de Saúde de Ílhavo 
Dr.ª Rosário Fontes 
(psicóloga) 

Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam bem-estar; 
Realizar atividades lúdicas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

348 30-11-2017 Prevenção Rodoviária 
Palestra apresentada pelos 
responsáveis da Escola Segura aos 
alunos dos 1º e 2º anos. 

Docentes e GNR GNR - Escola Segura 

- Contribuir para a adoção de comportamentos 
saudáveis e responsáveis. - Promover o respeito 
pelo peão e pelo condutor. - Conhecer algumas 
regras de prevenção rodoviária. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano 

468 30-11-2017 
"Filho de peixe sabe nadar” -
visita ao MMI 

Ao longo do ano letivo, propõem-se 
conversas, lançam-se questões, 
procuram-se objetos, num trabalho 
orientado entre o Museu, os 
alunos, a professora e as famílias - 
toda a comunidade. 

Museu Marítimo de Ílhavo  

Num encontro entre gerações, é proposto às 
crianças tornarem-se investigadores e descobrirem 
os laços que os unem às raízes das gentes de Ílhavo 
e à pesca do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

220 15-12-2017 "Sabores de Natal" 

Cada turma irá decorar uma mesa 
de Natal. Para isso farão trabalhos 
de expressão plástica e contribuirão 
com sobremesas. No final poderão 
saborear os doces. Cada turma fará 
uma pequena atuação. Será pedida 
colaboração às AEC`S. Será feito o 
sorteio do Cabaz de Natal. 

Professores titulares de turma 
Professores das 
AEC´S 

Reconhecer tradições natalícias. Identificar doces 
típicos da época. Desenvolver a criatividade. 
Promover o convívio entre os alunos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação 
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363 12-01-2018 Museu Marítimo de Ílhavo  

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
de forma a promover os 
patrimónios marítimo, materiais e 
imateriais, a história local e as 
culturas marítimas. (atividade ainda 
por definir) 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

- Promover os patrimónios marítimo, materiais e 
imateriais, a história local e as culturas marítimas; 
- Dar a conhecer a memória da pesca do bacalhau 
e das fainas agro-marítimas como identidades em 
constante mutação; 
- Sensibilizar para as questões ambientais 
relacionadas com a preservação dos oceanos e a 
biodiversidade da Ria. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

292 19-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo. Os alunos participarão nas 
atividades propostas. 

Professora titular de turma CMI 
Preservar a memória do trabalho no mar; 
Promover a cultura e a identidade marítima dos 
portugueses. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

349 19-01-2018 Segurança na Internet 

Sessão de sensibilização realizada 
pela escola segura, onde será 
abordado o tema "Segurança na 
Internet". 

Docentes e GNR GNR - Escola Segura 
- Alertar os alunos para os perigos da internet. - 
Sensibilizar os alunos para a forma de comunicar 
em segurança. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano 

244 09-02-2018 Carnaval Trapalhão 

Realização de atividades variadas 
relacionadas com o Carnaval: 
pinturas faciais, baile, atividades de 
expressão plástica, musical e 
dramática. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se verifica 

- Conhecer algumas características relacionadas 
com o Carnaval. - Proporcionar a todos liberdade 
de expressão e espírito criativo. - Desenvolver o 
espírito de união e convívio entre todos os 
elementos da escola. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

347 09-03-2018 
Venda de folares de Vale-de-
Ílhavo 

 Venda de folares durante o mês de 
março para angariação de fundos 
para a escola. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 
- Dar a conhecer a iguaria típica da nossa região. - 
Angariação de fundos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

326 21-03-2018 Ambiente 
Os agentes da Escola Segura 
conversarão com os alunos sobre a 
importância do tema. 

Escola Segura Escola Segura 
Sensibilizar os alunos para a preservação do 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

256 23-03-2018 
Encerramento do 2º Período 
- Passeio à beira ria 

- Elaboração de trabalhos alusivos à 
Páscoa. - Venda de Folares (iniciado 
no princípio do mês). - Passeio à 
beira da ria para observação da 
natureza. - Atividades lúdicas e 
lanche. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 

- Despertar nos alunos o interesse por tradições. - 
Reconhecer e identificar símbolos alusivos à 
Páscoa. 
- Desenvolver a capacidade criativa. - Angariação 
de fundos para a escola. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

364 13-04-2018 Castelo da Reciclagem Vista ao Ecocentro Municipal. 
Docente/Centro de Educação 
Ambiental 

CMI 

- Desenvolver de forma divertida a temática dos 
resíduos; 
- Separar corretamente os resíduos utilizando os 
Ecopontos; 
- Reutilizar materiais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

343 20-04-2018 Safari Mágico 
Visita à Oficina Manual da Vista 
Alegre. Pintura de 1 peça por aluno 
no local. 

Professora, monitor e pintores 
da fábrica. 

CMI 
Conhecer a Fábrica da Vista Alegre. Conhecer e 
preservar alguns dos animais em vias de extinção. 
Pintar um destes, numa "pedra", na fábrica. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 3.º ano 
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293 04-05-2018 
Visita ao Navio Museu Santo 
André 

Os alunos farão uma visita guiada 
ao navio. Participarão nas 
atividades propostas. 

Professora titular de turma CMI 
Preservar a memória do trabalho no mar. 
Promover a cultura e a identidade marítima dos 
portugueses. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

320 18-05-2018 "Esmera-te" Visita à EMER. 
Prof. titular e monitores da 
EMER. 

CMI 
Conhecer e aplicar as regras de segurança 
rodoviária, enquanto condutor de uma bicicleta ou 
carro a pedais, ou como peão. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 3.º ano 

350 01-06-2018 Dia da Criança 
Desenvolvimento de atividades 
lúdicas: jogos tradicionais. 

Docentes e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 

Desenvolver a criatividade de grupo, de liberdade e 
de partilha entre as crianças. 
- Conhecer costumes, valores, formas de 
pensamento e ensinamentos de uma sociedade - 
Desenvolver a coordenação, o raciocínio e o 
equilíbrio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

319 22-06-2018 
Encerramento do Ano Letivo: 
" Um dia diferente". 

Viagem de autocarro até ao Ferry. 
Viagem de Ferry para S. Jacinto. 
Visita à Reserva Natural das Dunas 
de S. Jacinto e Visita ao Regimento 
de Infantaria Nº10 em S. Jacinto. 

Professores da escola, 
monitores da Reserva e do 
Regimento. 

CMI, F.I. Nº10, CMA 

"Passar um dia diferente": viajar em diferentes 
meios de transporte; conviver com os colegas, 
conhecer a fauna e a flora das Dunas S. Jacinto; 
Conhecer e apreciar os meios aéreos e terrestres. 
existentes nas instalações do Regimento Infantaria 
Nº 10. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

30 TOTAL       
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221 13-09-2017 Receção aos alunos 

Apresentação do corpo docente aos 
alunos e novos alunos. Diálogo 
sobre as férias. Apadrinhamento 
dos alunos do 1º ano. Brincadeiras 
no recreio. 

Docentes da EB Gafanha da 
Encarnação Sul 

 
Promover a integração e convívio entre a 
comunidade educativa. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

357 13-10-2017 Ambiente 
Palestra proferida pela GNR sobre a 
importância da proteção do meio 
ambiente 

GNR GNR 
 - Sensibilizar os alunos para a preservação do meio 
ambiente - Motivar os alunos para as boas práticas 
ambientais 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

431 18-10-2017 Faz Figura 
Sensibilização das crianças para a 
questão do Ambiente. 

SUMA CMI 
Sensibilizar as crianças para adoção de 
comportamentos corretos relacionados com o 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

433 19-10-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo, no âmbito das Jornadas do 
Mar.com o tema " todos a Bordo". 

Técnicos do MMI e professor 
Higino Oliveira 

CMI 
Participar nas atividades propostas. Conhecer 
diferentes tipos de barcos da nossa região. 
Conhecer as várias salas do MMI. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

233 25-10-2017 
vamos à BMI " Magia das 
cores" 

Visita guiada à BMI, com hora do 
conto e ateliê de expressões. 

Cecília Malaquias BMI 
Sensibilizar os alunos para a importância da leitura. 
Despertar o interesse pela arte plástica a partir da 
leitura. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

321 27-10-2017 Prevenção Rodoviária 
Ação promovida pela Escola Segura 
sobre Prevenção Rodoviária. 

GNR - Escola Segura  
Promover os cuidados a ter quando circulamos na 
via pública. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano 

315 10-11-2017 
SOS Oceanos – à descoberta 
do Bacalhau  

Através de um conjunto de objetos, 
lançam-se questões e procuram-se 
respostas relativas ao bacalhau do 
Atlântico, às suas características, ao 
seu habitat e à sua 
sustentabilidade. Começando pelas 
diferentes formas de capturar este 
peixe ao longo da história, durante 
esta visita pretende-se alertar para 
os problemas relacionados com a 
pesca e a poluição, 
consciencializando os visitantes 
para as diferentes ameaças ao meio 
marinho. 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

- Conhecer as características e o habitat do 
bacalhau do Atlântico - Conhecer diferentes 
formas de capturar este peixe ao longo da história 
- Alertar para os problemas relacionados com a 
pesca e a poluição, consciencializando os visitantes 
para as diferentes ameaças ao meio marinho. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

235 30-11-2017 " Moldar a Porcelana"  
Os alunos irão participar num ateliê 
em que irão elaborar uma peça em 
porcelana, Visita ao Museu 

Cecília Malaquias  CMI /Vista Alegre  
Despertar nos alunos o interesse pela história local 
Desenvolver capacidades ligadas à modelagem 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

351 30-11-2017 
Vamos à BMI: Ver, Descobrir, 
Escutar, Imaginar 

Ida à BMI. SEMI  
Promover o contacto da criança com o livro e a 
leitura 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano 
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358 19-01-2018 Bullying 
Palestra proferida pela GNR sobre 
Bullying 

GNR GNR 
 - Reconhecer sinais de Bullying   - Sensibilizar os 
alunos para a denúncia de situações de Bullying 
aos professores 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

234 26-02-2018 
Visita ao Castelo da 
Reciclagem 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 
Dinamização de ações de 
sensibilização ambiental.de forma 
as crianças assumirem um papel 
mais ativo. 

Cecília Malaquias CEA 
Sensibilizar os alunos para a separação dos 
resíduos 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

352 28-02-2018 
Visita ao Castelo da 
Reciclagem 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

SEMI  Promover a consciência ambiental da criança 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano 

329 16-03-2018 Quinta Inclusiva 
Visita de estudo à quinta inclusiva 
do CASCI. 

Cecília Malaquias CASCI 
Despertar os alunos para a diferença. Desenvolver 
a curiosidade por determinadas profissões. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

322 23-03-2018 Ambiente 
Ação promovida pela Escola Segura 
sobre o Ambiente 

GNR - Escola Segura  Promover a consciência ambiental 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano 

328 20-04-2018 Histórias com ciência 

Visita à Fábrica da Ciência. 
Participação na atividade " Na 
barriga do caracol"- Espiritromba 
borboleta. 

Cecília Malaquias 
Fábrica da ciência 
em Aveiro. 

Despertar o interesse dos alunos pela atividade 
experimental. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

316 20-04-2018 
Da proa à popa – uma rede 
de estórias  

Com um antigo arrastão lateral 
como cenário – o Navio Museu 
Santo André – as histórias sobre a 
pesca do bacalhau e as pessoas que 
as experienciaram, sucedem-se. 
Desde a proa até à proa, o grupo 
tem a possibilidade de conhecer o 
Navio-Museu, os seus espaços e o 
que neles acontecia, de uma forma 
diferente, onde a imaginação não 
para. 

Navio Museu Santo André 
Navio Museu Santo 
André 

- Conhecer o Navio-Museu Santo André e os seus 
espaços 
- Conhecer histórias sobre a pesca do bacalhau e as 
pessoas que as experienciaram 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

323 11-05-2018 Festa do Abecedário 
Festa com lanche convívio alusiva 
ao abecedário 

Professor e Encarregados de 
Educação 

Encarregados de 
Educação 

Promover interação e regras de convivência entre 
os pares 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano 

327 01-06-2018 " Dia especial" 
Os alunos irão usufruir de um dia 
diferente fora da escola.  Realização 
de uma visita de estudo a definir. 

Cecília Malaquias  Comemorar o Dia Mundial da Criança. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

18 TOTAL       
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302 27-09-2017 Baú dos livros 
Entrega nas escolas de Baús de 
livros para utilização em sala de 
aula e empréstimo. 

Professoras titulares  BMI 
- Proporcionar aos alunos o acesso a diversos 
livros; - Motivar os alunos para a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

303 27-09-2017 Leituras orientadas 
Empréstimo pela BMI de conjuntos 
de obras do PNL para trabalho em 
sala de aula. 

Professoras titulares  BMI - Promover a leitura; - Orientar a leitura. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

264 09-10-2017 

Ações de sensibilização: o 
valor do livro, a literatura na 
internet, utilização do 
catálogo online 

Ações de sensibilização pela equipa 
da BMI. 

Professoras titulares  BMI - Sensibilizar - Cuidar - Proteger 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

307 12-10-2017 Ao Som das Histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história. Após a gravação a 
comunidade terá oportunidade de 
ouvir a leitura realizada. 

Professora da turma do 4º ano 
BMI - Rádio Terra 
Nova 

- Motivar os alunos para a leitura; - Proporcionar 
um contacto com uma estação de rádio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 4.º ano 

269 16-10-2017 A alimentação - palestra 

Sessão sobre a importância de uma 
alimentação saudável, orientada 
pela nutricionista da equipa de 
Saúde Escolar do CSI. 

Professora da turma e Saúde 
Escolar do CSI 

CSI 
Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável e equilibrada. Levar a 
descobrir regras para uma alimentação saudável. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

236 16-10-2017 Dia da Alimentação 

Os alunos trarão para a escola fruta 
com a qual se irá fazer uma salada 
de frutas. Serão também realizadas 
atividades plásticas alusivas ao 
tema. No final do dia todos irão 
degustar a salada confecionada. 

Professoras titulares   
- Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
correta; - Fomentar o consumo de fruta; - Motivar 
os alunos a partilharem. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

270 30-10-2017 
Vamos à BMI - Magia das 
cores 

Atividade realizada na BMI. BMI BMI 
Sensibilizar para a importância da leitura e da 
utilização dos livros. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

266 03-11-2017 Saúde Oral 

- Sessão sobre a higiene oral, 
orientada pela higienista oral da 
equipa de Saúde Escolar do CSI. - 
Rastreio oral a alguns alunos. 

Professora da turma e Saúde 
Escolar do CSI 

Saúde Escolar do CSI 
Sensibilizar as crianças para a importância e 
necessidade dos cuidados com a higiene oral. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

262 07-11-2017 Lanches saudáveis 

Análise dos lanches dos alunos 
pelos professores e pelos próprios 
alunos com vista a uma 
alimentação saudável. 

Professoras titulares  
Centro de Saúde de 
Ílhavo 

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
saudável; - Criar hábitos saudáveis; - Estimular o 
sentido crítico. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

304 07-11-2017 Newton gostava de ler 
Leitura de uma história e realização 
de uma atividade experimental 
relacionada com a mesma. 

Professoras titulares  
BMI - Biblioteca 
escolar 

- Promover a leitura; - Motivar os alunos para o 
ensino experimental; - Proporcionar a manipulação 
e a experimentação. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

313 10-11-2017 Filho de Peixe Sabe Nadar 
Ao longo do ano letivo propõem-se 
conversas, questões, procuram-se 
objetos, num trabalho orientado 

Professora titular de turma SEMI - MMI 

- Desenvolver trabalho de pesquisa junto da 
família/amigos. - Proporcionar uma visita ao MMI e 
ao NMSA. - Motivar para o conhecimento histórico. 
- Apresentar o trabalho. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 



AEGE  

Plano de Atividades 2017/ 2018 Pag. 37 de 116 

Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

entre o Museu, os alunos, a escola 
e a comunidade. 

237 13-11-2017 Magusto 

Os alunos trarão castanhas que 
serão assadas num 
estabelecimento/instituição da 
comunidade. Terão ainda 
oportunidade de ver algumas a 
serem assadas num assador. No 
final todos irão degustar as 
castanhas. Ao longo do dia serão 
contadas histórias alusivas a este 
dia e cantadas algumas canções. 
Serão realizados alguns trabalhos 
plásticos. 

Professoras titulares   
- Conhecer histórias alusivas a esta data; - 
Proporcionar momentos lúdicos e de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

311 20-11-2017 23 Milhas 
Atividade a desenvolver no 
Laboratório das Artes - Teatro Vista 
Alegre. 

Professora titular de turma SEMI - CCI 
- Proporcionar aos alunos uma visita guiada ao 
espaço; - Motivar para a dramatização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

368 23-11-2017 
Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

- Descobrir o Centro de Educação 
Ambiental - Valorizar o ambiente e 
os recursos que temos à nossa volta 
- Conhecer atitudes de proteção 
para com o ambiente 

Professora da 
turma/dinamizadores do CEA 

Centro de Educação 
Ambiental de Ílhavo 

- Sensibilizar as crianças para a importância de 
proteger o ambiente, bem como para o quanto nós 
dependemos do mesmo. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

308 29-11-2017 Recriar a brincar 
Programa do Centro de Saúde que 
aborda diversos temas: os medos, 
as emoções, o bullying. 

Professora titular de turma 
Centro de Saúde de 
Ílhavo - psicóloga 

- Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam bem-estar; - Realizar atividades lúdicas 
com essa finalidade. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

309 29-11-2017 Cuida das tuas costas 
Palestra com a fisioterapeuta do 
Centro de Saúde de Ílhavo 

Professora titular de turma 
Centro de Saúde de 
Ílhavo - 
fisioterapeuta 

- Sensibilizar os alunos para uma postura correta; 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

467 30-11-2017 Plasticologia Marinha 

Exploração da temática do lixo 
marinho e desenvolvimento de 
atividades práticas por elementos 
do Oceanário. 

Oceanário  
Promover o conhecimento do oceano, sensibilizar 
para a problemática do plástico no oceano e 
incentivar a alteração de comportamentos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

241 15-12-2017 Encerramento do 1º período 

Visita a um lar de idosos. 
Apresentação de um pequeno 
espetáculo e oferta de um presente 
a cada idoso. 

Professoras titulares  Instituições 
- Sensibilizar para o apoio aos idosos; - 
Proporcionar o convívio entre gerações. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

261 11-01-2018 Segurança na internet 
Sensibilização pelos agentes da 
Escola Segura 

Agentes Escola Segura Escola Segura 
- Proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre 
a internet. - Alertar para os perigos da internet; - 
Ensinar formas de se protegerem dos perigos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

369 25-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visitar o MMI e ir descobrindo 
aspetos relacionados com a vida no 
mar e a importância que este tem 
nas pessoas da nossa terra. 

Professora da turma e MMI MMI 
- Descobrir o MMI; - Conhecer a importância do 
mar na vida das pessoas da nossa terra; - Descobrir 
aspetos relacionados com a vida no mar. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

242 09-02-2018 Carnaval 
Os alunos virão trajados para a 
escola. Durante a tarde haverá um 
baile. 

Professoras titulares   
- Manter a tradição; - Proporcionar momentos de 
convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

312 27-02-2018 Navio Museu Santo André 
Visita ao Navio Museu Santo André 
e participação num Peddy Paper. 

Professora titular de turma SEMI - NMSA 
- Proporcionar uma visita ao navio; - Identificar 
partes de um navio e sua utilização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

263 16-03-2018 Moldar a Porcelana 
Modelagem pelos alunos de uma 
peça na Fábrica da Vista Alegre. 

Professoras titulares  
SEMI - Fábrica de 
Porcelanas da Vista 
Alegre 

- Proporcionar aos alunos conhecimento das 
técnicas de modelagem; - Proporcionar uma 
atividade experimental; - Dar a conhecer a Fábrica 
da Vista Alegre. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

243 23-03-2018 Encerramento do 2º período 
Piquenique na mata. Caça ao 
tesouro. Decoração da escola. 

Professoras titulares   

- Promover atividades ao ar livre. - Proporcionar a 
realização de jogos em equipa. - Motivar os alunos 
para a partilha. - Sensibilizar para a proteção da 
natureza. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

260 12-04-2018 Prevenção Rodoviária 
Atividades de sensibilização pela 
equipa da Escola Segura. 

Agentes Escola Segura Escola Segura 

- Sensibilizar para os cuidados a ter como peão; - 
Sensibilizar para os cuidados a ter como 
passageiro; - Sensibilizar para os cuidados a ter 
como ciclista. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

310 19-04-2018 Esmera-te 
Participação em atividades na 
EMER. 

Professora titular de turma SEMI - EMER 
- Sensibilizar os alunos para os cuidados a ter como 
peão, como ciclista e como passageiro; - 
Proporcionar a aplicação dos conhecimentos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

362 01-06-2018 Dia da Criança Visita à Quinta de Santo Inácio. Professoras titulares de turma  
- Proporcionar aos alunos um dia diferente; - 
Sensibilizar para a importância da preservação do 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

314 11-06-2018 Visita de Estudo da CMI 
Visita de Estudo oferecida pela CMI 
aos alunos do 3º ano. 

Professora titular de turma CMI a definir 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano 

306 13-06-2018 
Santos Populares - Santo 
António 

Visita ao lar de idosos a fim de 
festejar o Santo António. 

Professoras titulares  Instituições 
- Proporcionar momentos de convívio entre 
gerações; - Festejar os Santos Populares. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

259 22-06-2018 Encerramento do ano letivo 

Realização de um festival da canção 
com a apresentação, pelos alunos 
previamente inscritos, de uma 
canção alusiva ao tema (ainda a 
definir). Almoço com os finalistas. 
Entrega de fitas aos finalistas. 
Lanche partilhado. 

Professoras titulares   
- Motivar à participação em concursos; - Estimular 
a criatividade; - Proporcionar momentos de 
convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

30 TOTAL       
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Escola Básica da Costa Nova do Prado 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

213 13-09-2017 Saída ao meio 
Realização de jogos tradicionais na 
praia, junto à escola. 

Professores titulares  
Proporcionar aos alunos momentos de convívio e 
integrar os novos alunos. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

245 16-10-2017 Dia da Alimentação 

 PowerPoint sobre "Alimentação 
saudável" Atividades direcionadas 
para a chamada de atenção para os 
lanches saudáveis; Confeção de 
uma salada de fruta para servir no 
almoço com frutos trazidos pelos 
alunos, privilegiando os frutos do 
outono. Realização de uma Roda 
dos Alimentos com recortes de 
revistas, ... 

Professores titulares de turma  

Conhecer a Roda dos Alimentos Promover o gosto 
pelos alimentos saudáveis; 
Sensibilizar os alunos no sentido de persuadirem os 
encarregados de educação a optar por preparar 
lanches saudáveis aos seus filhos; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

436 18-10-2017 "Faz Figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura” - 

SUMA  
 Promoção da cidadania e heterofiscalização entre 
pares, face ao papel de todos enquanto produtores 
de resíduos. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

440 25-10-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Ao longo do ano letivo, propõem-se 
conversas, lançam-se questões, 
procuram-se objetos, num trabalho 
orientado entre o Museu, os 
alunos, a professora e as famílias - 
toda a comunidade. 

MMI  

Num encontro entre gerações, é proposto às 
crianças tornarem-se investigadores e descobrirem 
os laços que os unem às raízes das gentes de Ílhavo 
e à pesca do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

250 30-10-2017 Segurança na Net 
Palestra e PowerPoint sobre a 
temática Segurança na Net. 

GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
 Professores 
titulares de turma; 

Alertar para regras básicas ao navegar na Net; 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

459 07-11-2017 Ao som das histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história que, após a gravação, 
será transmitida e toda a 
comunidade terá oportunidade de a 
ouvir. 

BMI Rádio Terra Nova Incentivar o gosto e o prazer de ler. 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
4.º ano 

359 09-11-2017 Magia das cores 
Visita guiada; hora do conto; atelier 
de expressões 

BMI 
BMI e EB1 da Costa 
Nova 

Conhecer e saber estar numa biblioteca. 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

246 13-11-2017 Magusto 

Realização de um magusto 
simbólico com castanhas trazidas 
pelos alunos; Distribuição de 
castanhas assadas numa padaria da 

Professores titulares de turma  
Conhecer e preservar tradições; 
Proporcionar momentos de convívio entre toda a 
comunidade educativa; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

localidade; Canções e jogos no 
âmbito da efeméride comemorada. 

446 17-11-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Museu Marítimo de Ílhavo SEMI 

Conhecer um museu. 
Proporcionar novas vivências 
Promover a socialização 
Facultar o conhecimento do meio circundante 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

249 20-11-2017 Direitos das crianças  
Dia internacional dos direitos das 
crianças. 

GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
Professores titulares 
de turma; 

A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

458 21-11-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Ao longo do ano letivo propõem-se 
conversas, questões, procuram-se 
objetos, num trabalho orientado 
entre o Museu, os alunos, a escola 
e a comunidade. 

Câmara Municipal de Ílhavo  
Conhecer as atividades tradicionais dos membros 
da localidade e criar laços entre gerações. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

469 06-12-2017 (Re)criar a brincar 
Programa do Centro de saúde que 
aborda diversos temas relacionados 
com medos, ansiedades, ... 

Centro de Saúde de Ílhavo  
Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam superar situações de stress, por meio de 
atividades lúdicas por eles realizadas. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

247 15-12-2017 
 Encerramento do 1º período 
- Festa de Natal 

Festa de Natal Câmara Municipal de Ílhavo CMI 
Proporcionar aos alunos momentos de convívio e 
alegria. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

360 19-03-2018 Semana da primavera 

Limpeza dos canteiros; sementeira 
de ervas aromáticas, e 
ornamentais; Construção de ninhos; 
Jogos tradicionais; Ação da GNR 
sobre "Ambiente" 

GNR 
GNR e EB1 da Costa 
Nova 

Cuidar e Respeitar o ambiente envolvente. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação 

252 23-04-2018 Violência escolar - Bullying A definir GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
Professores titulares 
de turma; 

A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

361 01-06-2018 Dia da Criança 
Comemorar o dia da criança com 
jogos ao ar livre. 

Professores titulares de turma  Comemorar o dia da criança aprendendo a brincar. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

16 TOTAL       
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Atividades envolvendo várias Escolas  
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

338 21-09-2017 
PNL (Programa Nacional de 
Leitura) 

Dinamização das atividades que 
decorrem do PNL: distribuição de 
obras de leitura orientada, obras 
das metas, Concurso Nacional de 
Leitura, "Baú de Histórias"... 

BE e RBI 
docentes de 
português (todos os 
níveis de ensino) 

-Promover o gosto pelo livro e pela leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

282 27-09-2017 Dia da Educação Física 

Serão realizados diversos torneios, 
afim de incrementar a atividade 
desportiva, onde os participantes 
podem jogar basquetebol, andebol, 
voleibol e minigolfe. 

Professores de Educação Física Publico em geral. 
Fomentar a prática desportiva; 
Comemorar o Dia da Educação Física; 
Potenciar a criação de estilos de vida saudáveis. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

374 02-10-2017 
Concursos de Leitura: Ílhavo 
a Ler+, CNL e Intermunicipal 
de Leitura  

Concurso de Leitura: os alunos leem 
e fazem provas de qualificação a 
nível de escola e depois haverá uma 
fase concelhia e a nível de CIM 

BE 
docentes de 
português 

-Promover a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 
8.º ano; 9.º ano 

230 02-10-2017 Saídas ao meio 

Os alunos com CEI dos diferentes 
níveis de ensino irão deslocar-se, a 
pé, ao longo do ano, a vários locais 
da comunidade. 

Docentes de Educação Especial  

- Interagir com o meio envolvente. - Promover 
novas vivências de cariz funcional. - Promover o 
desenvolvimento da autonomia. - Aplicar 
competências sociais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

222 31-10-2017 Halloween 

Em sala de aula, serão realizadas 
atividades relacionadas com as 
tradições anglo/americanas de 
celebração deste dia. 

Todos os professores de Inglês  

Divulgar a cultura anglo-americana; 
Envolver os alunos em atividades lúdicas; 
Contribuir para o desenvolvimento do sentido 
estético e artístico dos alunos; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
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378 01-11-2017 Literário Jovem  
Os alunos escrevem os textos para 
o concurso. 

Docentes de português  CMI -Promover a escrita. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

462 15-11-2017 Projeto (RE)criar a Brincar 

Três sessões, uma por período 
letivo, com a psicóloga do Centro 
de Saúde de Ílhavo, sobre 
preocupações e ansiedade, medos 
e bullying. 

Coordenadora do PPES e 
Psicóloga do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Prevenir comportamentos violentos em meio 
escolar. Identificar comportamentos de bullying. 
Dotar os alunos de estratégias de defesa de 
situações de bullying, medos e ansiedade. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

457 23-11-2017 Educação Postural +COOluna 
Sessão de sensibilização de 
Educação Postural. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar os alunos sobre: - o peso que 
transportam na mochila e o peso da mochila mais 
adequado ao seu peso; - um correto 
acondicionamento dos materiais escolares na 
mochila; - a mochila mais adequada, - orientações 
ergonómicas e posturais. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

277 06-12-2017 Corta Mato Escolar 

Os alunos realizam um percurso à 
volta da escola, sendo esta corrida 
realizada por sexo masculino e sexo 
feminino. 

Professores de Educação Física Escolas do 1.º ciclo 

Fomentar a prática desportiva; Desenvolvimento 
das capacidades físico motoras; Criar espírito de 
convívio entre os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

223 11-12-2017 Christmas cards 
Elaboração de postais de Natal, em 
contexto de sala de aula. 

Professores de Inglês   

 Divulgar a cultura anglo-americana; - Envolver os 
alunos em atividades lúdicas; - Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido estético e artístico 
dos alunos; - Envolver os alunos em atividades 
interdisciplinares e trabalhos de projeto. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano 

204 14-12-2017 Festa de Natal 
Festa de Natal promovida pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 

Câmara Municipal de ílhavo  
Proporcionar momentos de convívio.  Comemorar 
o Natal. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 
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456 05-01-2018 Bochecho do flúor 

Bochechar com flúor - alunos do 2º 
ano e do 4º ano, posteriormente, 
todos os alunos, uma vez de quinze 
em quinze dias. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista Oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a saúde oral. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

276 07-02-2018 Mega Sprinter e Mega Salto 
Realização de provas de velocidade 
e salto em comprimento. 

Professores de Educação Física 
Associação de 
Atletismo de Aveiro 

Fomentar a prática desportiva; Selecionar alunos 
para representar a escola no Mega Sprinter e Mega 
Salto na fase distrital do desporto escolar; 
Identificar alunos para os clubes de atletismo. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

248 15-02-2018 
Jornadas - "Entre o mar e a 
ria" 

A definir AEGE AEGE A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

317 24-05-2018 Dia da Unidade 
Visita a uma sala de estimulação 
sensorial (Snoezelen). 

Docentes do DEE 

Câmara Municipal 
de Ílhavo e a de 
Albergaria-a-Velha/ 
Agrupamento de 
Escolas de 
Albergaria a Velha 

Proporcionar momentos de estimulação sensorial 
e relaxamento. 
Promover situações de exploração e descoberta. 
Proporcionar momentos de socialização e 
interação. Proporcionar o convívio entre pares. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 6.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

205 18-06-2018 Desportílhavo 
Festa de encerramento das 
atividades físicas e desportivas das 
AEC. 

Câmara Municipal de ílhavo  
Promover o convívio entre os alunos das diferentes 
escolas do concelho. Proporcionar a participação 
em atividades desportivas. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

206 10-07-2018 
Visita de Estudo - docentes 
do grupo 110 

Visita de estudo (a definir) Professores do grupo 110 Instituições 
Enriquecer culturalmente. Proporcionar momentos 
de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
Docentes 

17 TOTAL       
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282 27-09-2017 Dia da Educação Física 

Serão realizados diversos torneios, 
afim de incrementar a atividade 
desportiva, onde os participantes 
podem jogar basquetebol, andebol, 
voleibol e minigolfe. 

Professores de Educação Física Publico em geral. 
Fomentar a prática desportiva; 
Comemorar o Dia da Educação Física; 
Potenciar a criação de estilos de vida saudáveis. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

274 02-10-2017 Formação de árbitros  

Os alunos inscritos para árbitros 
nos diversos núcleos do desporto 
escolar, durante o mês de outubro 
realizam testes escritos e práticos 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 
Preparar os alunos para arbitrar os jogos dos 
núcleos de desporto escolar 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

278 02-10-2017 
Torneio dos vários núcleos 
do Desporto Escolar 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo realizam 
torneios nos diversos núcleos do 
desporto escolar. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva; 
Criar nos alunos hábitos de fair play; 
Incrementar o gosto pelos núcleos existentes no 
desporto escolar na nossa escola. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

284 02-10-2017 
Atividades do Desporto 
Escolar 

Quadro competitivo do Desporto 
Escolar, onde os alunos participam 
em vários torneios, conforme o 
calendário desportivo. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva; 
Representar a nossa escola nas competições do 
desporto escolar; 
Convívio entre alunos de outras escolas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube 

286 01-12-2017 Olimpílhavo 

Atividades desportivas entre as 
escolas do Município organizadas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
no âmbito das "atividades da terra" 
e "atividades do mar". 

Professores de Educação Física 
Câmara Municipal 
de Ílhavo 

Fomentar a prática desportiva; 
Convívio entre os alunos das escolas do Município; 
Participação em atividades extracurriculares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

277 06-12-2017 Corta Mato Escolar 

Os alunos realizam um percurso à 
volta da escola, sendo esta corrida 
realizada por sexo masculino e sexo 
feminino. 

Professores de Educação Física Escolas do 1.º ciclo 

Fomentar a prática desportiva; Desenvolvimento 
das capacidades físico motoras; Criar espírito de 
convívio entre os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

354 13-12-2017 Natal Musical 

Apresentação de peças vocais e 
instrumentais alusivas à época 
natalícia.  Apresentação de peças 
musicais ensaiadas nas aulas de Ed. 
Musical. 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o envolvimento da comunidade na vida 
do agrupamento. - Promover o gosto pela 
disciplina. - Ensaiar e apresentar publicamente 
interpretações individuais e em grupo de peças 
musicais. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 
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276 07-02-2018 Mega Sprinter e Mega Salto 
Realização de provas de velocidade 
e salto em comprimento. 

Professores de Educação Física 
Associação de 
Atletismo de Aveiro 

Fomentar a prática desportiva; 
Selecionar alunos para representar a escola no 
Mega Sprinter e Mega Salto na fase distrital do 
desporto escolar; 
Identificar alunos para os clubes de atletismo. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

355 23-04-2018 
Música de Intervenção - 25 
de Abril 

Exposição de trabalhos realizados 
pelos alunos sobre música de 
intervenção, canções de Abril e 
músicos / cantores portugueses. 
Audição de diferentes canções de 
abril no átrio da escola. 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o envolvimento da comunidade na vida 
do agrupamento. 
- Relacionar a música com as outras artes e áreas 
do saber e do conhecimento em contextos do 
passado e do presente. 
- Investiga funções e significados da música no 
contexto das sociedades. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

291 29-04-2018 
Comemoração do Dia 
Mundial da Dança 

Apresentação das coreografias do 
núcleo de Dança 

Professora do núcleo de Dança 
do Desporto Escolar 

Câmara Municipal 
de Ílhavo 

Comemorar o Dia Mundial da Dança 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Alunos do clube 

288 01-05-2018 Torneio de Matraquilhos 

Realização de um torneio de 
matraquilhos para toda a 
comunidade escolar, onde as 
equipas jogam num sistema de 
apuramento por escalões. 

Professores de Educação Física 
Escola Desporto 
Escolar e Empresa 
de Matraquilhos 

Proporcionar à comunidade escolar uma atividade 
lúdico/recreativa Convívio entre a comunidade 
escolar; Desenvolvimento da destreza motora. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

356 14-06-2018 Concurso de Flauta de Bisel 

Concurso de flauta dividido em dois 
escalões: 5º e 6º anos de 
escolaridade. Os candidatos 
deverão apresentar duas peças, 
uma obrigatória e outra livre. 
Haverá um júri composto por vários 
elementos da comunidade 
educativa. 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o gosto pela disciplina e pela música 
instrumental. 
- Promover o envolvimento da comunidade na vida 
do agrupamento. 
- Ensaiar e apresentar publicamente interpretações 
individuais. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

279 15-06-2018 Pedalada pelo Ambiente 

Os alunos da nossa escola realizam 
um passeio com saída da escola 
dando a volta pela Barra até ao 
Jardim Oudinot na Gafanha da 
Nazaré, onde se faz uma paragem. 
Os alunos podem dar um mergulho 
na praia fluvial. De seguida regresso 
à escola onde participam no almoço 
oferecido pela Associação de Pais. 

Os professores do 
Departamento 

Associação de Pais 
Proporcionar aos alunos, no ultimo dia de aulas um 
dia diferente; Convívio entre a comunidade 
escolar; Prática de desporto. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

289 12-07-2018 Formação Entre Pares 
Visita de estudo no âmbito da área 
definida 

Professores de Educação 
Tecnológica  

Articulação com 
entidades externas 

Conhecimentos transversais a outras áreas; X 
Convívio entre os professores do departamento; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes 
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Parceria Objetivos Público-alvo 

230 02-10-2017 Saídas ao meio 

Os alunos com CEI dos diferentes 
níveis de ensino irão deslocar-se, a 
pé, ao longo do ano, a vários locais 
da comunidade. 

Docentes de Educação Especial  

- Interagir com o meio envolvente. 
- Promover novas vivências de cariz funcional. 
- Promover o desenvolvimento da autonomia. 
- Aplicar competências sociais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

445 02-11-2017 Os "Chefs" 

Confeção de refeições pelos alunos 
que beneficiam da medida 
educativa currículo específico 
individual 

Departamento de Educação 
Especial 

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo; 
Fomentar o espírito de cooperação e entreajuda; 
Adquirir conhecimentos que poderão ser aplicados 
numa futura inserção profissional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

232 05-12-2017 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

Jogos do Helder - Serão distribuídos 
os Jogos do Helder pelas escolas do 
Agrupamento. 
Sensibilização e realização de 
trabalhos alusivos à temática. 

Docentes de Educação Especial Jogos do Helder 
Sensibilizar a comunidade para a problemática da 
deficiência.  Educar nos valores da igualdade e da 
solidariedade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação – Norte ;Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

318 14-12-2017 Almoço de Natal 

Os alunos irão preparar entradas e 
sobremesas alusivas ao Natal. Irão 
decorar e preparar o ambiente 
alusivo à época. 

Professores dos alunos CEI, na 
EB 2/3. 

 

Praticar as aprendizagens adquiridas (regras de 
higiene e segurança, saber estar, aplicação de 
conhecimentos funcionais e relacionados com as 
atividades da vida diária). Promover o convívio 
entre os intervenientes. Desenvolver a criatividade 
e o sentido estético. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

443 01-03-2018 Folares da Páscoa 

Os alunos que beneficiam da 
medida educativa Currículo 
Específico Individual, no âmbito da 
aplicação dos conhecimentos 
obtidos na disciplina de atividades 
de vida diária e nas áreas funcionais 
de português e matemática, 
confecionarão folares de canela. 

Professores de educação 
especial que lecionam áreas do 
currículo dos alunos que 
beneficiam da medida 
educativa Currículo Específico 
Individual  

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo dos alunos que 
beneficiam da medida educativa Currículo 
Específico Individual Promover a cooperação e 
espírito de entreajuda. 
 Adquirir conhecimentos que permitam a 
transição/ integração para o mundo laboral. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

317 24-05-2018 Dia da Unidade 
Visita a uma sala de estimulação 
sensorial (Snoezelen). 

Docentes do DEE 

CMI e de Albergaria 
a 
Velha/Agrupamento 
de Escolas de 
Albergaria a Velha 

Proporcionar momentos de estimulação sensorial 
e relaxamento. Promover situações de exploração 
e descoberta. Proporcionar momentos de 
socialização e interação. Proporcionar o convívio 
entre pares. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 6.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 
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444 31-05-2018 Visita de estudo 

Os alunos com a medida educativa 
currículo específico individual irão 
visitar o Jardim Zoológico de Lisboa 
e outros locais históricos. 

Departamento de Educação 
Especial 

Associação de pais 

Aplicar conhecimentos obtidos nas diferentes 
áreas do currículo dos alunos; 
Proporcionar experiências enriquecedoras a nível 
cultural. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

7 TOTAL       
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Dinamizadores 
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265 16-10-2017 
 Comemoração do Dia da 
Alimentação 

Os alunos trarão fruta e será 
preparada gelatina com fruta e 
sementes a distribuir no intervalo 
das 10:15h, no dia 16/10. 
Haverá ainda um convite para os 
encarregados de educação 
almoçarem na cantina da escola. 
Será oferecida uma pequena 
lembrança aos encarregados de 
educação, alusiva ao Dia da 
Alimentação, feita em parceria com 
a biblioteca escolar 
Divulgação nos écrans sobre 
Hábitos de Alimentação Saudável. 

Grupos disciplinares de CN (2.º 
E 3.º ciclos) e FQ com a 
colaboração do PES.  

 BE e PPES 

Reconhecer a importância da fruta e das 
sementes na alimentação; 
Conhecer diferentes formas de conjugar a fruta 
com outros alimentos de forma saudável; 
Reconhecer a importância de uma alimentação 
saudável; 
Contribuir para a participação dos encarregados 
de educação na vida escolar dos seus educandos. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Encarregados de 
Educação 

370 08-11-2017 
As Olimpíadas da 
Matemática 

Concurso de problemas de 
Matemática. 

Justina Melo SPM 
Este concurso tem como objetivo incentivar e 
desenvolver o gosto pela Matemática 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

207 20-11-2017 

Visita de estudo à 
Universidade de Aveiro no 
âmbito da Semana da Ciência 
e da Tecnologia 

Visita de estudo à Fábrica da 
Ciência Viva. 

Vera Sardo 
Fábrica – Centro 
Ciência Viva de Aveiro 

Realizar atividades experimentais: Sítio dos robôs; 
oficina dos robôs; A cozinha é um laboratório e 
Aprender Ciência a brincar. Visualizar exposições 
interativas sobre temas de ciência - Mãos na 
Massa 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

258 14-03-2018 
Canguru Matemático sem 
Fronteiras 

Realização de uma prova escrita. Dina Mendes 

 Departamento de 
Matemática da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da 
Universidade de 
Coimbra. Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática.  

- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.    
- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de 
Matemática, permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina. 
- Tentar que os alunos se divirtam a resolver 
questões matemáticas e percebam que conseguir 
resolver os problemas propostos é uma conquista 
pessoal muito recompensadora. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

214 19-03-2018 Exposição de Vulcões  

Exposição de vulcões realizados 
pelos alunos do 7.º ano no âmbito 
da disciplina de Ciências Naturais. 
Todos os alunos da escola poderão 
escolher através de votação aquele 
que considerarem o melhor vulcão. 
A exposição realizar-se-á na 
biblioteca. 

Professores do 3.º ciclo de 
Ciências Naturais 

 

Consolidar aprendizagens 
Cumprir metas curriculares 
Motivar os alunos para a disciplina e a matéria 
lecionada, despertando o gosto pela 
aprendizagem das Ciências. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

272 19-03-2018 
Exposição / concurso de 
modelos de vulcões 

Será realizada uma exposição de 
vulcões feitos pelos alunos do 7.º 
ano no âmbito da disciplina de CN. 
Todos os alunos da escola poderão 
escolher através de votação aquele 
que considerarem o melhor vulcão. 

 Professores a lecionar CN ao 
7.º ano de escolaridade.  

 

Consolidar aprendizagens; 
Cumprir metas curriculares; 
Motivar os alunos para a disciplina e a matéria 
lecionada, despertando o gosto pela 
aprendizagem das Ciências. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 
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A exposição realizar-se-á na 
biblioteca. 

267 20-03-2018 
Visita ao centro de Ciência 
Viva do Alviela e Grutas de 
Mira de Aire 

Será realizada uma visita de estudo, 
utilizando como meio de transporte 
autocarro, com alunos do 7.º ano, 
de manhã será realizada a visita ao 
Centro de Ciência Viva e da parte da 
tarde será realizada a visita às 
Grutas de Mira de Aire. 

Grupos disciplinares de CN 3.º 
ciclo.  

 

Conhecer aspetos de uma paisagem cársica; 
Desenvolver e promover a cultura científica; 
Proporcionar à comunidade escolar, de forma 
interativa, a consolidação de conhecimentos no 
âmbito das Ciências; 
Promover a Ciência e a Tecnologia junto dos 
jovens. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

268 22-03-2018 
Visita de estudo ao Parque 
Biológico de Gaia e ao Jardim 
Zoológico da Maia 

Será realizada uma visita de estudo 
ao Parque Biológico e Gaia e ao 
Jardim Zoológico da Maia. 

 Professores de Ciências 
Naturais - 3.º ciclo  

 

Reconhecer a importância da criação de áreas 
protegidas para a preservação e conservação da 
natureza;  
Proporcionar o contacto direto com a natureza; 
Comparar um Parque biológico e um Jardim 
Zoológico. 
Proporcionar aos alunos de forma interativa a 
consolidação de conhecimentos no âmbito das 
ciências; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

208 14-04-2018 Olimpíadas da Química 

As "Olimpíadas de Química Júnior" 
constituem um concurso entre 
várias equipas de três alunos de 
diferentes escolas da região, que 
têm que efetuar uma prova teórica 
e uma prova laboratorial com 
questões baseadas na observação 
de montagens experimentais. 

Vera Sardo 

Sociedade Portuguesa 
de 
Química/Departamento 
de Química da UA 

Dinamizar o estudo e ensino da Química na escola 
básica; 
Despertar interesse por esta ciência; 
Cativar vocações para carreiras científico-
tecnológicas entre os alunos dos 8º e 9º anos e, 
aproximar a escola básica e a universidade. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 

273 03-05-2018 
 Exposição / Feira de 
Minerais 

 Realização de uma exposição e 
venda de minerais e fósseis no átrio 
da escola. 

 Professores de CN   dos 2.º e 
3.º ciclos.  

 

Desenvolver o espírito de observação, e a 
curiosidade científica; Reconhecer a importância 
dos recursos naturais; Promover o contacto 
direto com matérias de estudo em sala de aula; 
Ser um complemento educativo aos programas 
curriculares; Sensibilizar a comunidade escolar 
para a Geologia. Promover a educação para a 
cidadania, ambiente e cultura científica. Custo 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

10 TOTAL       
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441 26-10-2017 
Peditório a Favor da AMI - 
2017 

Peditório Anual. Berta Silva e Isabel Ançã AMI Promover o espírito solidário e a Cidadania. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 

381 01-11-2017 
Peditório Nacional a favor da 
Liga Portuguesa contra o 
Cancro - 2017 

Peditório Nacional a favor da Liga 
Portuguesa contra o Cancro - 2017, 
que decorrerá dia 1 a 5 de 
novembro na Comunidade. 

Isabel Ançã e Berta Silva LPCC 

Apoio ao doente oncológico; 
Apoio à sua família; 
Prevenção do Cancro; 
Promoção da saúde; 
Estímulo à formação dos alunos;  
Promover o espírito cívico. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

229 01-11-2017 
Concurso: "A rosa dos ventos 
mais criativa" 

Elaboração de rosas dos ventos 
pelos alunos do sétimo ano, com 
recurso a materiais recicláveis. 
Exposição dos trabalhos e votação 
no mais criativo. 

Docentes de Geografia  

Consolidar conhecimentos. 
Desenvolver a criatividade. 
Incentivar a reutilização de materiais 
diversificados. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

442 21-11-2017 
A rosa dos ventos mais 
criativa 

As turmas do sétimo ano realizarão 
uma rosa dos ventos, em materiais 
recicláveis. Estes trabalhos serão 
expostos, na biblioteca e estarão 
sujeitos a uma eleição. Os alunos da 
escola visitarão a exposição e 
votarão na rosa dos ventos mais 
criativa. Os três trabalhos mais 
votados serão premiados. 

Alcinda Rocha - Geografia TIC/Biblioteca 

Estimular a criatividade 
Aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina 
Reutilizar materiais 
Aplicar técnicas de trabalho e concentração 
Trabalhar em família. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

225 27-11-2017 Dez milhões de estrelas 

Durante os últimos quinze dias de 
aulas do 1.º período, os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos são convidados a 
venderem velas, símbolo da paz, 
cujo dinheiro será entregue à 
Cáritas Diocesana de Aveiro para 
ajuda dos mais necessitados. 

Berta Silva 
Cáritas Diocesana de 
Aveiro 

Promover o espírito de voluntariado e a partilha 
de bens Ajudar pessoas e povos carenciados 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

226 15-05-2018 Uma tarde no Clube do Mar  

Os alunos do 6.º ano que 
frequentam as aulas de EMRC são 
convidados a participar em 
atividades no Clube do Mar para 
promover a cidadania e o 
companheirismo. Numa tarde, 15 
de maio, vão os alunos dos 6.ºs A e 
B e na outra tarde, 22 de maio, os 
alunos dos 6.ºs C e D. 

Berta Silva e Paulo Pinhal Clube do Mar Promover a cidadania. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

227 29-05-2018 Interescolas EMRC 2018 

Os alunos dos 8.º e 9.º anos que 
frequentam as aulas de EMRC são 
convidados a participar no 
interescolas diocesano 2018, onde 

Berta Silva  

Motivar momentos de partilha e de convívio; 
Criar espaços de reflexão-diálogo; 
Alargar as experiências de vida dos jovens no 
encontro, na partilha, na reflexão, no gosto pela 
natureza, na contemplação… 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 



AEGE  

Plano de Atividades 2017/ 2018 Pag. 52 de 116 

Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

são desenvolvidos o espírito de 
interajuda, companheirismo... 

228 12-06-2018 Um dia no Bioparque 

Os alunos que frequentam o 7.º 
ano de EMRC são convidados a 
participar nas atividades 
promovidas pelo Bioparque: 
natação, slide em arvorismo... 
durante um dia para promover o 
espírito de interajuda e 
camaradagem. 

Berta Silva  

Motivar momentos de partilha e de convívio; 
Criar espaços de reflexão-diálogo; 
Promover a vivência da liberdade-
responsabilidade, perspetivando o 
relacionamento interpessoal e o respeito 
ecológico 
Conhecer o património natural e cultural, no 
respeito e promoção nas suas especificidades. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

8 TOTAL       
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Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

374 02-10-2017 
Concursos de Leitura: Ílhavo 
a Ler+, CNL e Intermunicipal 
de Leitura  

Concurso de Leitura: os alunos leem 
e fazem provas de qualificação a 
nível de escola e depois haverá uma 
fase concelhia e a nível de CIM 

BE 
docentes de 
português 

-Promover a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 
8.º ano; 9.º ano 

377 02-10-2017 Oficina de escrita criativa  
Os alunos vão à BMI realizar uma 
oficina de escrita criativa. 

SEMI 
docentes de 
português 7.º ano 

Promover a leitura; 
Promover a escrita; 
Desenvolver a criatividade. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

437 20-10-2017 
Ida ao teatro: "Ulisses de 
volta à casa de partida". 

Os alunos vão assistir a uma peça 
de teatro baseada na obra de 
leitura obrigatória "Ulisses". 

Diretores de Turma SEMI 
Promover o estudo da obra "Ulisses"; 
Cultivar o gosto pelo teatro; 
Promover comportamentos de cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

222 31-10-2017 Halloween 

Em sala de aula, serão realizadas 
atividades relacionadas com as 
tradições anglo/americanas de 
celebração deste dia. 

Todos os professores de Inglês  

Divulgar a cultura anglo-americana; 
Envolver os alunos em atividades lúdicas; 
Contribuir para o desenvolvimento do sentido 
estético e artístico dos alunos; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

378 01-11-2017 Literário Jovem  
Os alunos escrevem os textos para 
o concurso. 

Docentes de português  CMI -Promover a escrita. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

420 01-11-2017 
Intercâmbio epistolar com 
Díli 

Os alunos trocam correspondência 
com alunos de Timor Leste, da 
professora Paula Pinheiro. 

Docentes de Português 
Professora Paula 
Pinheiro em Díli 

_promover a escrita; -dar a conhecer realidades e 
culturas diferentes. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

439 03-11-2017 Festa do cinema francês 

Os alunos do 9.º ano (14 alunos) 
deslocar-se-ão ao Teatro Aveirense 
para assistir ao filme francês 
"Corniche Kennedy" no âmbito da 
festa do cinema francês. 

Odete Fernandes 
Câmara Municipal 
de Aveiro 

Divulgar o cinema francês e, sobretudo, permitir a 
audição da língua francesa. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 
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404 22-11-2017 

"Trilogia da Mãe Gansa" - 
visita de estudo e 
apresentação da peça na 
ESMAE 

Trata-se de uma visita de estudo à 
cidade do Porto de manhã; à tarde 
teremos um ensaio da peça; à noite 
faremos a apresentação da "Trilogia 
da Mãe Gansa" na ESMAE. 

Ana Madalena Ruivinho de 
Melo 

ESMAE 

Alargar os conhecimentos dos alunos no que 
respeita ao património cultural português e às 
artes, com destaque para o teatro. Apresentação 
de uma peça de teatro num palco profissional. 
Contacto com ambientes e contextos culturais 
distintos, na formação de cidadãos informados, 
criativos e civilizados. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

380 23-11-2017 
Visita ao Museu Marítimo - a 
saga  

Os alunos visitam o museu e 
relacionam a vida da faina com o 
conteúdo da obra estudada - a saga 

SEMI 
docentes de 
português 8.º 

-Promover a leitura; 
-Perceber as dificuldades da vida de pescador; 
-Compreender os perigos das viagens. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

331 06-12-2017 Feira do Livro 
Exposição de livros a preço de feira 
com visita das diferentes turmas. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

livraria Book Center 
e Leya 

-Promover a leitura; 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB23) da Gafanha da Encarnação / Anos: 
Público em geral 

223 11-12-2017 Christmas cards 
Elaboração de postais de Natal, em 
contexto de sala de aula. 

Professores de Inglês   

 Divulgar a cultura anglo-americana; - Envolver os 
alunos em atividades lúdicas; - Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido estético e artístico 
dos alunos; - Envolver os alunos em atividades 
interdisciplinares e trabalhos de projeto. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano 

254 15-12-2017 Canção de Natal 
Apresentação de uma canção de 
Natal francófona cantada pelos 
alunos de francês 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

parceria com os 
diretores de turma 

Dar a conhecer à comunidade educativa uma 
canção francófona de Natal, pelos alunos de 
Francês. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

290 03-01-2018 Concurso Literário 
Produção de texto narrativo, com 
tema livre, em situação de aula. 

Docentes de Português do 2.º 
Ciclo 

 
Desenvolver hábitos de leitura; Incentivar hábitos 
de escrita. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

344 23-01-2018 
Visita de Estudo a Teatro, 
World of Discoveries e 
Museu Militar 

   Os alunos assistem à 
representação da peça Auto da 
Barca do Inferno, visitam o Museu 
Militar e o Word of Discoveries. 

Docentes que lecionam o 9.º 
ano 

 

- Consolidar conhecimentos adquiridos na aula de 
Português - articular conhecimentos com outras 
disciplinas - assistir à peça Auto da Barca do 
Inferno 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

253 02-02-2018 “La Chandeleur” 

Venda de crepes, pelos alunos de 
Francês. Oferta de pequenos 
marcadores de livros com a receita.  
Apresentação de um documento 
PowerPoint com a informação 
desta tradição. Decoração do 
espaço de venda com a palavra La 
Chandeleur construída pelos alunos 
da escola em articulação com a 
disciplina de educação visual do 9º 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

Articulação com a 
disciplina de 
educação visual e 
respetiva professora 
(Orlanda Silva) 

Dar a conhecer a cultura francesa, mais 
precisamente a gastronomia francesa, 
apresentando à comunidade escolar uma tradição 
secular que continua a ser muito apreciada. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 
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ano.  Audição de música francesa 
na rádio da escola. 

257 21-02-2018 Chá das Línguas 

Apresentação de alguns produtos 
da gastronomia de Portugal, 
Espanha, França e Espanha; - Oferta 
de um chá. 

Professores do Departamento  

Dar a conhecer alguns produtos de gastronomia 
dos diversos países envolvidos; 
Promover o convívio ainda mais estreito entre os 
diversos intervenientes; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

376 01-03-2018 Mês de Leitura concelhia  
A biblioteca realiza várias atividades 
para comemorar a leitura. 

RBI 
departamento de 
línguas 

-Promover a leitura. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

224 16-03-2018 St Patrick's Day 

Em contexto de sala de aula, os 
alunos serão incentivados a 
pesquisar sobre este dia e a sua 
importância na cultura britânica 

Todos os professores de Inglês Clube de Teatro 

Divulgar a cultura britânica; - Envolver os alunos 
em atividades lúdicas; 
Contribuir para o desenvolvimento do sentido 
estético e artístico dos alunos; 
Envolver os alunos em atividades interdisciplinares 
e trabalhos de projeto. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

255 01-06-2018 
Exposição de trabalhos dos 
alunos 

Exposição dos trabalhos dos alunos 
de francês elaborados ao longo do 
ano letivo, na biblioteca escolar, 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

não há 
Dar a conhecer à comunidade educativa os 
trabalhos elaborados, ao longo do ano letivo, pelos 
alunos de Francês. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

19 TOTAL       
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198 15-09-2017 AEGE ConVida 2017 

As Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas realizam 
uma atividade de receção a toda a 
comunidade escolar. 

Associações de Pais e 
Encarregados de Educação 

 
- Aproximar a Escola das Famílias 
- Receber a comunidade escolar 
- Articular atividades de melhoria 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar;  1.º ano;  2.º ano;  3.º ano;  4.º 
ano;  5.º ano;  6.º ano;  7.º ano;  8.º ano;  
9.º ano;  Docentes;  Assistentes 
operacionais / técnicos;  Encarregados de 
Educação;  Público em geral 

338 21-09-2017 
PNL (Programa Nacional de 
Leitura) 

Dinamização das atividades que 
decorrem do PNL: distribuição de 
obras de leitura orientada, obras 
das metas, Concurso Nacional de 
Leitura, "Baú de Histórias"... 

BE e RBI 
docentes de 
português (todos os 
níveis de ensino) 

-Promover o gosto pelo livro e pela leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; #Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; #Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; 
#Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º 
ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

275 22-09-2017 Parlamento dos Jovens 

Esta atividade realiza-se em três 
fases: 1ª fase: Escola - realização de 
debates sobre o tema "Igualdade 
de Género"; formação de listas com 
proposta de medidas; debate com 
um deputado da Assembleia da 
República; eleições; realização da 
Sessão Escolar; 2.ª fase: Distrito - 
realização da Sessão Distrital; 3.ª 
fase: Assembleia da República - 
realização da Sessão Nacional. 

Lina Paula Fernandes e Isabel 
Ançã 

Assembleia da 
República 

- Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; - Sublinhar a 
importância da sua contribuição para a resolução 
de questões que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político; - Dar 
a conhecer o mandato parlamentar e o processo 
de decisão da Assembleia da República, enquanto 
órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; - Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

333 25-09-2017 Formação de utilizadores 
As turmas deslocam-se à biblioteca 
da escola para aprenderem como 
se organiza uma biblioteca, como se 

BE 
docentes de apoio 
ao estudo 

-Usar a biblioteca escolar, de forma orientada ou 
com alguma autonomia, para trabalhar a 
informação. -Localizar, aceder e selecionar 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 
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faz um trabalho de pesquisa, como 
se trabalha com ferramentas web. 

informação; -Trabalhar a informação de forma a 
adquirir conhecimento. 

143 01-10-2017 Rádio de Escola 

Os alunos dinamizam os intervalos 
com sessão de música e outra 
rubricas na radio difusão integrada 
na escola básica da Gafanha da 
Encarnação. 

Luís Simões e alunos do 3.º 
ciclo EB 

Rádio Terranova 

- Animar os intervalos da escola 
- Desenvolver sentido de responsabilidade e de 
compromisso 
- Desenvolver aspetos de relacionamento pessoal e 
de integração na escola 
- Divulgar informação 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Público em geral 

330 02-10-2017 
Encontros com... (escritores, 
ilustradores...) 

Autores vêm às escolas ou as 
escolas vão à BMI para falar sobre 
livros e leitura. 

BE e docentes de Português 
RBI e 
departamentos de 
Línguas e 1.ºCEB 

-Promover a leitura; 
-Incentivar o gosto pela escrita;  
-Desenvolver a criatividade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar;  1.º ano;  2.º ano;  3.º ano;  4.º 
ano;  5.º ano;  6.º ano;  7.º ano;  8.º ano;  
9.º ano 

371 02-10-2017 O Gramata - jornal escolar 
Elaboração do jornal escolar com as 
contribuições dos diferentes 
departamentos. 

BE departamentos 
-Divulgar as atividades do AEGE; 
-Promover a imagem do AEGE. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

372 02-10-2017 
Momentos de leitura 
(itinerâncias)  

A professora bibliotecária faz 
animação de leitura nas escolas do 
AEGE. 

BE 
departamento do 
1.º CEB e pré-escolar 

-Promover a leitura; 
-Estimular a criatividade; 
-Desenvolver as diferentes literacias. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
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Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

373 02-10-2017 
À descoberta de ...António 
Torrado  

Os alunos trabalham com os 
docentes obras de António Torrado 
e realizam trabalhos plásticos que 
serão expostos na BMI 

RBI departamentos 
-Promover a leitura. 
-Descobrir a vida e obra de António Torrado. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

375 02-10-2017 Literacia 3D  
Concurso com fase a nível de escola 
e distrital. 

BE Porto Editora Promover as diferentes literacias. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

239 02-10-2017 
MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

A Biblioteca Escolar comemora 
neste mês a sua existência com um 
conjunto diversificado de materiais 
e ações de promoção dos seus 
serviços. 

BE RBE 
-Promover e divulgar os serviços da biblioteca 
escolar. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes 

287 16-10-2017 
Sessão de informação sobre 
comportamento desafiante 

Sessão de informação sobre 
comportamentos de oposição e 
desafio. 

SPO  
Dotar os pais de conhecimento sobre 
comportamentos de oposição e desafio, bem como 
de algumas estratégias de intervenção. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Encarregados de 
Educação 

423 17-10-2017 Rastreio Visual 

Rastreio Visual, despiste de 
patologias e de desvios visuais aos 
novos alunos do pré-escolar, do 
Agrupamento. 

Coordenadora PPES / 
RiaOptica-Clínica 

RiaOptica-Clínica 
Promover a saúde individual - diagnosticar 
problemas/dificuldades relacionados com a saúde 
visual. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

337 20-10-2017 
Projeto Newton Gostava de 
Ler 

Realiza-se uma animação de leitura 
que serve como ponto de partida 
para a realização de uma 
experiência científica. 

Biblioteca escolar e clube de 
ciência 

RBI, RBE e Fábrica – 
Centro Ciência Viva 
de Aveiro 

-Promover a leitura. -Promover o saber científico; -
Aguçar a curiosidade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
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da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar;  1.º ano;  2.º ano;  3.º ano;  4.º 
ano;  5.º ano;  6.º ano;  7.º ano;  8.º ano;  
9.º ano 

280 23-10-2017 
Sessão de informação sobre 
oferta educativa de nível 
secundário 

Informação sobre as várias ofertas 
educativas e formativas do ensino 
secundário. 

SPO  

Envolver os pais e encarregados de educação no 
processo de tomada de decisão; 
Dotá-los de informação sobre os percursos 
educativos e formativos do ensino secundário. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Encarregados de 
Educação 

454 25-10-2017 Na Medida Certa 
Medição do peso e da altura dos 
alunos nascidos em 2011 e em 
2012. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

238 25-10-2017 RBI- Bibliotecas em rede 

Momento aberto à comunidade 
educativa, com declamação de 
poesia, apontamentos musicais e a 
presença de um escritor, que acaba 
com sessão de autógrafos e um chá 
e bolinhos. 

Biblioteca Escolar  
Rede de Bibliotecas 
Escolares de Ílhavo 

-Projetar as bibliotecas como espaço de 
informação, conhecimento e cultura; -contribuir 
para a promoção da cidadania; -promover a leitura 
e as diferentes literacias. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

382 30-10-2017 
Exposição "Educação 
Alimentar e Atividade Física" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à Dieta 
Mediterrânica e à prática regular de 
atividade física. 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Conhecer e implementar modelos de vida 
saudáveis. Promover a alimentação saudável e a 
prática de exercício físico regular. Contribuir para a 
formação de cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

421 01-11-2017 
Referencial da Biblioteca 
Escolar 

A professora bibliotecária, em 
trabalho colaborativo com os 
docentes implementa atividades de 
articulação curricular com a 
biblioteca, constantes no 
Referencial. 

Professora bibliotecária e 
docentes implicados 

BE e departamentos 
-Promover a leitura e as diferentes literacias; -
Promover o uso da BE; -Incentivar o trabalho 
cooperativo. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

394 02-11-2017 
Ensino da escovagem de 
dentes 

Demonstração/Ensino da 
escovagem de dentes - visualização 
de um filme. 

Coordenadora PPES / Higienista 
oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover o hábito de escovagem dos dentes. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

339 10-11-2017 Magusto 
Realização de um Magusto em 
articulação com EB1 Sul 

Professores e Educadoras  
Reviver as tradições. Articular/ confraternizar com 
os diferentes graus de ensino. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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462 15-11-2017 Projeto (RE)criar a Brincar 

Três sessões, uma por período 
letivo, com a psicóloga do Centro 
de Saúde de Ílhavo, sobre 
preocupações e ansiedade, medos 
e bullying. 

Coordenadora do PPES e 
Psicóloga do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Prevenir comportamentos violentos em meio 
escolar. Identificar comportamentos de bullying. 
Dotar os alunos de estratégias de defesa de 
situações de bullying, medos e ansiedade. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; #Escola Básica (EB1) da Gafanha 
da Encarnação - Sul; #Escola Básica (EB1) 
da Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

471 16-11-2017 Dia Nacional do Mar 

Atividade: vem ser um inspetor do 
MAR!, em que os alunos verificarão 
se um conjunto de peixes cumpre 
os requisitos da pesca sustentável; 
Os eco delegados de turma irão ter 
um tempo de antena na rádio, 
fazendo leitura de pequenos textos 
sobre a temática do mar, 
selecionados com a ajuda da 
Biblioteca Escolar. 

Ana Antunes, Daniela Ramos, 
Olga Pinho, Rosa Eduarda 

Biblioteca Escolar 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância do mar e dos seus recursos; 
Sensibilizar para a necessidade de utilizar os 
recursos marinhos de forma sustentável; Mostrar a 
importância do mar para a economia e para o 
desenvolvimento nacional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube 

399 17-11-2017 
Elaboração de Plano 
alimentar saudável 

Sessão de esclarecimento e sobre 
como elaborar um plano alimentar 
saudável. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Reconhecer a importância de uma alimentação 
saudável. Aplicar as principais regras de uma 
alimentação saudável no dia a dia. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

353 17-11-2017 “Genealogias” 

Sessão na qual são concedidas 
orientações básicas para a 
elaboração de árvores 
genealógicas. 

Docente / Centro de 
documentação de Ílhavo 

Centro de 
documentação de 
Ílhavo 

- Reconhecer e valorizar os membros da família; - 
Identificar dados pessoais; - Identificar dados sobre 
a sua vida; - Compreender a sua própria história; - 
Pesquisar a história do seu nome e apelido; - 
Identificar as pessoas de sua família. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

455 20-11-2017 Na Medida Certa 
Avaliação dos lanches dos alunos ao 
longo do ano letivo (uma semana 
por período letivo). 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar e adquirir hábitos de uma alimentação 
saudável. Promover a qualidade nutricional dos 
lanches. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

457 23-11-2017 Educação Postural +COOluna 
Sessão de sensibilização de 
Educação Postural. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar os alunos sobre: - o peso que 
transportam na mochila e o peso da mochila mais 
adequado ao seu peso; - um correto 
acondicionamento dos materiais escolares na 
mochila; - a mochila mais adequada, - orientações 
ergonómicas e posturais. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; #Escola Básica (EB1) da Gafanha 
da Encarnação - Sul; #Escola Básica (EB1) 
da Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

406 15-12-2017 
Atividade de final de 1.º 
período 

Almoço partilhado e momentos 
musicais / culturais ao longo da 
manhã em moldes a definir. 

 Diretores de turma do 3.º ciclo  
Proporcionar momentos de confraternização. 
Desenvolver o espírito de partilha e solidariedade 
Desenvolver atitudes cívicas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
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Parceria Objetivos Público-alvo 

340 15-12-2017 Festa de Natal 
  Lanche partilhado com os alunos 
docentes e auxiliares educativas 

Professores e Educadoras  
Confraternizar/ reviver tradições. Articular com o 
1º ciclo. Viver o espírito do Natal. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano 

456 05-01-2018 Bochecho do flúor 

Bochechar com flúor - alunos do 2º 
ano e do 4º ano, posteriormente, 
todos os alunos, uma vez de quinze 
em quinze dias. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista Oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a saúde oral. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; #Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; #Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

398 08-01-2018 Cuida as tuas costas +Coluna 

Avaliação individual da postura de 
cada aluno. No decorrer de uma 
aula de Educação Física cada aluno, 
individualmente, será avaliado pela 
fisioterapeuta. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI)/Prof. Ed. 
Física 

Avaliar a postura corporal. Proporcionar a 
aquisição de conhecimento de medidas de higiene 
postural para evitar o aparecimento de dor nas 
costas na infância e diminuir a sua incidência na 
idade adulta. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

383 15-01-2018 
Exposição "Afetos e 
Educação para a 
Sexualidade" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à componente 
afetiva e à promoção do 
desenvolvimento saudável da 
sexualidade. 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Conhecer e compreender conteúdos relacionados 
com a vivência saudável, segura e responsável da 
sexualidade. Contribuir para a formação de 
cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

397 24-01-2018 
Registo das refeições do dia 
anterior 

Os alunos, com antecedência, 
fazem o registo das refeições ao 
longo de um dia. Posterior 
avaliação dos registos pela 
nutricionista do CSI. Sessão 
informativa de Educação para a 
saúde - Alimentação saudável com 
base na avaliação dos registos 
efetuados. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a alimentação saudável. Aplicar as 
principais regras de uma alimentação saudável. 
Alertar para erros alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

395 31-01-2018 
Estilos de vida saudáveis - 
Comportamentos saudáveis 

Sessão sobre comportamentos 
saudáveis relacionados com a 
higiene, exercício físico, 
assertividade e substâncias 
psicoativas. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Alertar para a importância da higiene pessoal. 
Promover hábitos de higiene pessoal. Reforçar o 
ensinamento de cuidados de higiene pessoal. 
Alertar para a importância dos cuidados a ter com 
o ambiente. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

396 31-01-2018 
Alimentação saudável 
/Distúrbios alimentares 

Sessão informativa sobre estilos de 
vida saudável - comportamentos 
saudáveis. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Reconhecer a importância de uma alimentação 
saudável. Conhecer as principais regras de uma 
alimentação saudável. Conhecer os principais 
distúrbios alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

240 05-02-2018 Mês da Internet Segura 

Durante todo o mês procura-se 
alertar os alunos para os perigos da 
internet, com especial incidência no 
dia 6 de fevereiro, Dia da Internet 

Biblioteca Escolar, professora 
TIC 

GNR 
-Promover o uso seguro da internet; -contribuir 
para a promoção da cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 
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mais segura. A GNR realiza 
palestras aos alunos do 5.º ano. 

341 09-02-2018 Carnaval Desfile de fantasias de carnaval Professores e Educadoras  
 Articular com a EB1 Confraternizar e reviver 
tradições. Realçar o aspeto lúdico do carnaval 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

248 15-02-2018 
Jornadas - "Entre o mar e a 
ria" 

A definir AEGE AEGE A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

393 20-02-2018 
Importância da leitura dos 
rótulos dos produtos 
alimentares 

Sessão informativa com 
leitura/comparação de rótulos de 
produtos alimentares consumidos 
com frequência pelos alunos. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a alimentação saudável. Reconhecer a 
importância de uma alimentação saudável. Aplicar 
as principais regras de uma alimentação saudável. 
Alertar para erros alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

281 02-03-2018 
Visita de estudo à feira de 
qualificações-Qualific@ 

Visita à QUALIFIC@- Feira de 
Educação, Formação, Juventude e 
Emprego a decorrer na EXPONOR-
Porto. 

SPO  

Dotar os alunos de informação contextuada sobre 
as opções formativas e educativas para que 
possam tomar uma decisão informada. Potenciar o 
desenvolvimento da maturidade vocacional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

336 21-03-2018 Encontros com a MaiorIdade 

Recebemos os utentes do Lar do 
Carmo e proporcionamos 
momentos de lazer com 
apresentações dos nossos alunos e 
oferecemos chá e bolos. 

Biblioteca Escolar 

Clube de dança, 
educação especial, 
centro comunitário 
da Gafanha do 
Carmo 

-Promover o encontro intergeracional; -Promover 
o respeito e a cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

335 21-03-2018 Chá com histórias 

Atividade aberta ao público com 
apresentações de alunos dos 
diferentes clubes, autor convidado, 
que termina com chá e bolinhos. 

Biblioteca Escolar 

Clube de escrita, 
clube de teatro, 
educação musical, 
educação especial 

-Promover o gosto pela arte; -Cultivar a cidadania; 
-Promover a leitura e a escrita. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

391 22-03-2018 
Primeiros Socorros e Suporte 
Básico de Vida 

Sessão informativa sobre primeiros 
socorros e suporte básico de vida 
seguida de atividade prática. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Dotar os alunos de estratégias de intervenção no 
âmbito de socorros básicos. Sensibilizar os alunos 
para a importância da prestação dos primeiros 
socorros. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

392 22-03-2018 
Intergeracionalidade - Ciclo 
Vital 

Sessão sobre a relação entre os 
idosos e os jovens. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover o respeito pelos idosos. Sensibilizar para 
a importância de cuidar dos outros. Perceber que a 
3ª Idade é um estado de vida. Perceber que a vida 
é uma sucessão de fases. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

385 09-04-2018 

Exposição "Saúde Mental e 
Prevenção da Violência 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à saúde mental 
na infância e na adolescência 
(comportamentos de bullying). 
Serão, também, abordadas 
temáticas relacionadas com o risco 
associado ao consumo de 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Promover a construção de relações positivas com 
os outros, adotando uma cultura de respeito e 
tolerância. Identificar riscos e comportamentos de 
risco. Intervir na prevenção de comportamentos de 
risco associados ao consumo de substâncias 
aditivas e psicoativas. Contribuir para a formação 
de cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 
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substâncias que levem a 
comportamentos aditivos e 
dependências. 

283 12-04-2018 
Visita de estudo à escola 
Secundária da Gafanha da 
Nazaré 

Um dia na Secundária- os alunos do 
9º ano passarão o dia na escola 
secundária onde assistirão a 
algumas aulas práticas para que 
possam receber informação sobre o 
programa das disciplinas da 
componente específica de alguns 
cursos. 

SPO 
Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

Promover um contacto com a realidade educativa 
que os espera; Dotar os alunos de conhecimento 
sobre os diferentes programas curriculares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

285 18-04-2018 
Visita à EPA- Escola 
Profissional de Aveiro 

Visita a uma escola profissional SPO 
Escola Profissional 
de Aveiro 

Proporcionar aos alunos de 9º ano informação 
sobre o ensino profissional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

389 15-05-2018 

ASAS - Aprender a 
Sexualidade e os Afetos para 
a Saúde e Substâncias 
Psicoativas 

Os alunos responderão 
previamente a um questionário e 
no dia da atividade será feita uma 
sessão de esclarecimento sobre os 
temas. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Informar e dotar a população alvo de 
competências em educação sexual, de uma forma 
estruturada e sustentada, visando a adoção de 
atitudes e comportamentos adequados face à 
sexualidade. Prevenir maus tratos e aproximações 
abusivas. Conhecer algumas substâncias ilícitas. 
Identificar fatores que levam os jovens ao consumo 
de drogas. Reconhecer o perigo do consumo de 
drogas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

388 18-05-2018 Educação Postural 

Avaliar a postura corporal dos 
alunos na sala de aula, como 
carregam as mochilas, como 
apanham objetos do chão, ... 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Proporcionar a aquisição de conhecimento de 
medidas de higiene postural para evitar o 
aparecimento de dor nas costas na infância e 
diminuir a sua incidência na idade adulta. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

379 19-05-2018 Feira da Saúde  
As bibliotecas escolares divulgam o 
projeto SOBE na feira da saúde do 
município. 

RBI-CMI educadoras Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: 
Público em geral 

197 25-05-2018 VIII Mostra de Sopas 
Mostra de sopas dos restaurantes 
da região. 

Grupo organizador 
Restaurantes da 
região 

Dar a conhecer a gastronomia da região. 
  

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

342 22-06-2018 
Festa de encerramento do 
ano letivo 

Entrega dos diplomas certificados 
às crianças Lanche partilhado 
Realização de jogos 

Educadoras de Infância   
Encerrar as atividades letivas de forma festiva. 
Envolver as crianças e adultos em atividades 
lúdicas 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

52 TOTAL       
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9. Atividades que envolvam a saída de alunos 
As atividades que envolvam a saída de alunos do espaço escolar ficam condicionadas à existência de recursos 

humanos para o acompanhamento dos mesmos. 
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10. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 
1º Ano 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Ensino das TIC 60min 60min 60min 60min 

Atividade Física e Desportiva 60min 60min 60min 60min 

Ensino da Música   60min 60min 

Atividade Rítmica e Expressiva 60min 60min   

Atividades Lúdico-Expressivas 120min 120min 
  

 

As AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular – procuram cumprir o duplo objetivo de, por um lado, garantir a 

todos os alunos do 1.º Ciclo, de forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do 

currículo, e por outro, promover a articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais 

no domínio do apoio às Famílias. 

Estas atividades decorrem das 16h00min às 17h00min de acordo com mapa específico de cada estabelecimento. 
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11. Formação 
Anualmente o Agrupamento elabora um plano de formação, em articulação com o centro de formação 

CAFAECIVOB, onde constam as ações de formação propostas para pessoal docente e não docente. 

Pretende-se com o plano de formação dar resposta às necessidades detetadas. 

O plano de formação é um documento autónomo do plano de atividades e que pode ser consultado na área dos 

documentos estruturantes do Agrupamento. 
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12. Procedimentos 
Na preparação de cada atividade devem ter-se em atenção os seguintes procedimentos: 

1. Apresentar à Direção um plano específico de cada atividade, pelo menos, 8 dias antes da sua 

concretização; 

2. Dar conhecimento ao Coordenador de Departamento e respetivos Diretores de Turma e ou Professores 

Titulares de Turma; 

3. No caso de se verificarem deslocações de alunos para o exterior da escola (inclusive, a pé) enviar para 

os Encarregados de Educação o pedido de autorização de saída; 

4. No caso de se registar a ausência de alunos às atividades letivas: 

• Os professores das disciplinas em que tal se verifique devem ser avisados antecipadamente pelo 

promotor da iniciativa; 

• Deve ser fornecida a respetiva lista à Direção para que se possam justificar as suas faltas; 

5. Realizar a avaliação da atividade; 

6. Divulgar os resultados à comunidade escolar. 

Todos os modelos necessários estão disponíveis na página web. 
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13. Procedimentos para a alteração de atividades 
A alteração de atividades que foram propostas inicialmente pode ocorrer por várias circunstâncias, desde a data 

de realização da atividade até ao caso extremo de não ser possível a sua realização. 

A correção é efetuada diretamente no site do agrupamento, ficando a atividade no estado pendente, para análise 

pela Direção. Será em função da análise das alterações que será tomada a decisão de aceitar ou não. 

No caso de a atividade não se realizar também é preenchido o inquérito de avaliação de atividade (online) onde 

esta situação é mencionada. 
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14. Procedimentos para inclusão de novas atividades 
Mantêm-se os procedimentos para a introdução das atividades que surgem em qualquer altura do ano letivo e 

desta forma são submetidas a aprovação do Conselho Pedagógico/ Diretora. 

Para submeter estas novas propostas, os proponentes, devem preencher uma nova atividade no site do 

Agrupamento, que ficará pendente para aprovação pela Direção. Devem forçosamente informar atempadamente 

a Direção do lançamento dessa nova atividade para que a mesma possa ser aprovada e assim poder ser realizada. 
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15. Análise do Plano de Atividades  
Tipo de Atividade Número de 

Atividades 
Previstas 

Percentagem 
(%) 

A- Visita de Estudo / Saída de campo 65 24 

B- Exposições / Seminários / Palestras 39 14,4 

C- Atividades de divulgação e informação 23 8,5 

D- Concurso / Torneio 8 3 

E- Atividade Formativa / Experimental 44 16,2 

F- Atividade Recreativa / Lúdica 49 18,1 

G- Atividade Desportiva 10 3,7 

H- Outro tipo... 33 12,2 

   

TOTAL 271 100 

 
 

 
 
 

(Projecto Sem 
Departamento), 41

Departamento 
Ciências Sociais e 

Humanas, 8

Departamento de 
Línguas, 19

Departamento de 
Educação Especial, 7

Departamento de 
Expressões, 14

Departamento de 
Matemática e Ciências 

Experimentais, 10
Departamento do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, 
112

Departamento do 
Ensino Pré-escolar, 51

DISTRIBUIÇÃO POR DEPARTAMENTO
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16. Avaliação das atividades 
A avaliação das atividades realizadas no Agrupamento continua a ser realizada através de inquérito disponível na 

área reservada, tal como nos anos anteriores. 

Este processo, além de ser simples de efetuar, permite que quem realiza o tratamento da informação, 

nomeadamente da Equipa de Autoavaliação, tenha um acesso fácil à informação e desta forma realizar as suas 

análises acerca da implementação deste plano. 

Os relatórios elaborados pela Equipa de Autoavaliação são realizados no final de cada período. 

O relatório referente ao 3.º período é global, que além de ser apreciado pelo Conselho Pedagógico é submetido 

para apreciação ao Conselho Geral. 

No final do ano letivo a Equipa de Autoavaliação, que vai acompanhando o desenrolar do Plano de Atividades, 

elabora uma síntese da execução do mesmo face aos seus objetivos e do Projeto Educativo. 
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ANEXO I – Atividades que decorrem durante o 1.º período 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

199 13-09-2017 Início do ano letivo 

- Receção aos alunos e organização 
do material escolar; 
- Apadrinhamento das crianças do 
1º ano pelos alunos do 3º ano; 
- Reconhecimento do espaço 
escolar; 
- Atividades e jogos de integração e 
de socialização. 
  

Docentes  
-Integrar de uma forma lúdica os novos alunos; 
-Conhecer o espaço escolar e toda a comunidade 
educativa. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

215 13-09-2017 "Receção aos alunos" 

MANHÃ - Receção aos alunos; 
atividades lúdicas; apadrinhamento 
entre os alunos do 4º ano e os do 
1º ano. TARDE - "Caminhada pela 
ria" (passeio a pé). 

Professores titulares de turma  
Integrar os novos alunos na escola. Promover o 
convívio entre os alunos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

221 13-09-2017 Receção aos alunos 

Apresentação do corpo docente aos 
alunos e novos alunos. Diálogo 
sobre as férias. Apadrinhamento 
dos alunos do 1º ano. Brincadeiras 
no recreio. 

Docentes da EB Gafanha da 
Encarnação Sul 

 
Promover a integração e convívio entre a 
comunidade educativa. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

213 13-09-2017 Saída ao meio 
Realização de jogos tradicionais na 
praia, junto à escola. 

Professores titulares  
Proporcionar aos alunos momentos de convívio e 
integrar os novos alunos. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

198 15-09-2017 AEGE ConVida 2017 

As Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas realizam 
uma atividade de receção a toda a 
comunidade escolar. 

Associações de Pais e 
Encarregados de Educação 

 
- Aproximar a Escola das Famílias 
- Receber a comunidade escolar 
- Articular atividades de melhoria 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

338 21-09-2017 
PNL (Programa Nacional de 
Leitura) 

Dinamização das atividades que 
decorrem do PNL: distribuição de 
obras de leitura orientada, obras 

Biblioteca Escolar e Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo 

docentes de 
português (todos os 
níveis de ensino) 

-Promover o gosto pelo livro e pela leitura. 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova; #Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

das metas, Concurso Nacional de 
Leitura, "Baú de Histórias"... 

Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

275 22-09-2017 Parlamento dos Jovens 

Esta atividade realiza-se em três 
fases: 1ª fase: Escola - realização de 
debates sobre o tema "Igualdade 
de Género"; formação de listas com 
proposta de medidas; debate com 
um deputado da Assembleia da 
República; eleições; realização da 
Sessão Escolar; 2.ª fase: Distrito - 
realização da Sessão Distrital; 3.ª 
fase: Assembleia da República - 
realização da Sessão Nacional. 

Lina Paula Fernandes e Isabel 
Ançã 

Assembleia da 
República 

- Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; - Sublinhar a 
importância da sua contribuição para a resolução 
de questões que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político; - Dar 
a conhecer o mandato parlamentar e o processo 
de decisão da Assembleia da República, enquanto 
órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; - Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

333 25-09-2017 Formação de utilizadores 

As turmas deslocam-se à biblioteca 
da escola para aprenderem como 
se organiza uma biblioteca, como se 
faz um trabalho de pesquisa, como 
se trabalha com ferramentas web. 

Biblioteca Escolar 
docentes de apoio 
ao estudo 

-Usar a biblioteca escolar, de forma orientada ou 
com alguma autonomia, para trabalhar a 
informação. -Localizar, aceder e selecionar 
informação; -Trabalhar a informação de forma a 
adquirir conhecimento. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

282 27-09-2017 Dia da Educação Física 

Serão realizados diversos torneios, 
afim de incrementar a atividade 
desportiva, onde os participantes 
podem jogar basquetebol, andebol, 
voleibol e minigolfe. 

Professores de Educação Física Publico em geral. 
Fomentar a prática desportiva; Comemorar o dia 
Educação Física; Potenciar a criação de estilos de 
vida saudáveis. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

302 27-09-2017 Baú dos livros 
Entrega nas escolas de Baús de 
livros para utilização em sala de 
aula e empréstimo. 

Professoras titulares  BMI 
- Proporcionar aos alunos o acesso a diversos 
livros; - Motivar os alunos para a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

303 27-09-2017 Leituras orientadas 
Empréstimo pela BMI de conjuntos 
de obras do PNL para trabalho em 
sala de aula. 

Professoras titulares  BMI - Promover a leitura; - Orientar a leitura. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

143 01-10-2017 Rádio de Escola 
Os alunos dinamizam os intervalos 
com sessão de música e outra 
rubricas na radio difusão integrada 

Luís Simões e alunos do 3.º 
ciclo EB 

Rádio Terranova 

- Animar os intervalos da escola 
- Desenvolver sentido de responsabilidade e de 
compromisso 
- Desenvolver aspetos de relacionamento pessoal e 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

na escola básica da Gafanha da 
Encarnação. 

de integração na escola 
- Divulgar informação 

Assistentes operacionais / técnicos; 
Público em geral 

274 02-10-2017 Formação de árbitros  

Os alunos inscritos para árbitros 
nos diversos núcleos do desporto 
escolar, durante o mês de outubro 
realizam testes escritos e práticos 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 
Preparar os alunos para arbitrar os jogos dos 
núcleos de desporto escolar 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

278 02-10-2017 
Torneio dos vários núcleos 
do Desporto Escolar 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo realizam 
torneios nos diversos núcleos do 
desporto escolar. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva; Criar nos alunos 
hábitos de fair play; Incrementar o gosto pelos 
núcleos existentes no desporto escolar na nossa 
escola. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

284 02-10-2017 
Atividades do Desporto 
Escolar 

Quadro competitivo do Desporto 
Escolar, onde os alunos participam 
em vários torneios, conforme o 
calendário desportivo. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 
Fomentar a prática desportiva; Representar a 
nossa escola nas competições do desporto escolar; 
Convívio entre alunos de outras escolas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube 

330 02-10-2017 
Encontros com... (escritores, 
ilustradores...) 

Autores vêm às escolas ou as 
escolas vão à BMI para falar sobre 
livros e leitura. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

RBI e 
departamentos de 
Línguas e 1.ºCEB 

-Promover a leitura; -Incentivar o gosto pela 
escrita; -Desenvolver a criatividade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

371 02-10-2017 O Gramata - jornal escolar 
Elaboração do jornal escolar com as 
contribuições dos diferentes 
departamentos. 

Biblioteca escolar departamentos 
-Divulgar as atividades do AEGE; 
-Promover a imagem do AEGE. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

372 02-10-2017 
Momentos de leitura 
(itinerâncias)  

A professora bibliotecária faz 
animação de leitura nas escolas do 
AEGE. 

biblioteca escolar 
departamento do 
1.º CEB e pré-escolar 

-Promover a leitura; 
-Estimular a criatividade; 
-Desenvolver as diferentes literacias. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 



AEGE  

Plano de Atividades 2017/ 2018 Pag. 76 de 116 

Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

373 02-10-2017 
À descoberta de ...António 
Torrado  

Os alunos trabalham com os 
docentes obras de António Torrado 
e realizam trabalhos plásticos que 
serão expostos na BMI 

RBI (rede de bibliotecas de 
ílhavo)  

departamentos 
-Promover a leitura. 
-Descobrir a vida e obra de António Torrado. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

374 02-10-2017 
Concursos de Leitura: Ílhavo 
a Ler+, CNL e Intermunicipal 
de Leitura  

Concurso de Leitura: os alunos leem 
e fazem provas de qualificação a 
nível de escola e depois haverá uma 
fase concelhia e a nível de CIM 

biblioteca escolar 
docentes de 
português 

-Promover a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 
8.º ano; 9.º ano 

375 02-10-2017 Literacia 3D  
Concurso com fase a nível de escola 
e distrital. 

biblioteca escolar porto editora - Promover as diferentes literacias. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

377 02-10-2017 Oficina de escrita criativa  
Os alunos vão à BMI realizar uma 
oficina de escrita criativa. 

SEMI 
docentes de 
português 7.º ano 

- Promover a leitura; 
- Promover a escrita; 
- Desenvolver a criatividade. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

239 02-10-2017 
MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

A Biblioteca Escolar comemora 
neste mês a sua existência com um 
conjunto diversificado de materiais 
e ações de promoção dos seus 
serviços. 

Biblioteca Escolar 
Rede de Bibliotecas 
Escolares - RBE 

-Promover e divulgar os serviços da biblioteca 
escolar. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes 

230 02-10-2017 Saídas ao meio 

Os alunos com CEI dos diferentes 
níveis de ensino irão deslocar-se, a 
pé, ao longo do ano, a vários locais 
da comunidade. 

Docentes de Educação Especial  

- Interagir com o meio envolvente. - Promover 
novas vivências de cariz funcional. - Promover o 
desenvolvimento da autonomia. - Aplicar 
competências sociais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

296 02-10-2017 Baú de Histórias 

Colocação periódica de um Baú de 
Histórias por cada Jardim de 
Infância, para as crianças 
requisitarem livros para casa. 

Técnicas da CMI CMI 

Estimular o prazer pela leitura. Incentivar a leitura 
de histórias na família. Conhecer diferentes tipos 
de suportes escrito.  Relacionar a linguagem oral 
com a escrita. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

297 02-10-2017 Momentos de leitura 
A Professora da Biblioteca do 
Agrupamento, vem aos Jardins de 
Infância dinamizar uma História. 

Educadoras de Infância e 
Professora da Biblioteca do 
Agrupamento 

Agrupamento de 
Escolas. 

Proporcionar momentos de magia. Estimular o 
prazer pela leitura. Potenciar a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Estimular a representação 
gráfica criativa. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

299 02-10-2017 Lanches saudáveis 
Registo semanal dos lanches das 
crianças uma vez por período. 

Centro de Saúde de Ílhavo e 
Educadoras 

Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Adquirir hábitos de Alimentação saudável. 
Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável. Identificar diferentes tipos 
de alimentos próprios de cada refeição. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

417 02-10-2017 Saídas na comunidade 
Visitas aos vários espaços da 
comunidade. Observação em 
contexto real. 

Educadoras de Infância Comunidade 

Fomentar a articulação de saberes. Viabilizar 
práticas de aprendizagens ativas. Interagir e 
conhecer a comunidade. Contextualizar 
conhecimentos de acordo com as atividades em 
desenvolvimento. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

294 02-10-2017 
Projeto de Iniciação à 
natação 

As crianças têm oportunidade de se 
adaptarem ao meio aquático e 
desenvolverem competências que 
lhes permitam a resposta mais 
adequada para a deslocação 
rudimentar no meio aquático. 

 Educadoras de 
Infância/Professores de 
natação 

CMI 

familiarizar e adaptar as crianças ao meio aquático; 
desenvolver habilidades motoras que permitem a 
escolha da resposta mais adequada em diversas 
situações no meio aquático (noção de saber 
nadar); desenvolver o gosto pela natação e pelo 
espírito lúdico; desenvolver hábitos regulares de 
prática desportiva. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

332 03-10-2017 
Pais presentes/ Filhos 
excelentes 

Sessões com pais/ encarregados de 
educação para falar sobre a leitura 
e a importância da criação de 
hábitos de leitura. 

Biblioteca escolar e educadoras 
educadoras e 
docentes do 1.º ano 

-Promover a criação de hábitos de leitura nas 
nossas crianças; -Formar mediadores de leitura. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Encarregados 
de Educação 

264 09-10-2017 
Ações de sensibilização: o 
valor do livro, a literatura na 

Ações de sensibilização pela equipa 
da BMI. 

Professoras titulares  BMI - Sensibilizar - Cuidar - Proteger 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 
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internet, utilização do 
catálogo online 

367 09-10-2017 
O Jardim de Infância vai à 
Biblioteca da E.B.1 Centro  

Audição de histórias. 
Técnica da Biblioteca de Ílhavo, 
professora Marisela e 
Educadora.  

Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e 
Biblioteca do 
Agrupamento. 

Sensibilizar para a importância dos livros bem 
como para a sua conservação e preservação. 
Fomentar a emergência da leitura e da escrita. 
Criar momentos de fantasia e imaginação. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

405 09-10-2017 Da EMER para ti 

Visita à EMER, no âmbito da 
comemoração do Dia Mundial dos 
Correios, para escrever um postal 
enquadrado na temática da 
segurança Rodoviária. 

CMI  EMER 

- Reconhecer a importância dos correios e a sua 
função. - Dar a conhecer a familiares algumas 
dessas regras. - Conhecer e identificar 
comportamentos adequados sobre segurança 
rodoviária. - Conhecer algumas regras e sinais de 
trânsito na circulação de bicicleta e/ou a pé. - Dar a 
conhecer a familiares algumas dessas regras. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 2.º ano 

307 12-10-2017 Ao Som das Histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história. Após a gravação a 
comunidade terá oportunidade de 
ouvir a leitura realizada. 

Professora da turma do 4º ano 
BMI - Rádio Terra 
Nova 

- Motivar os alunos para a leitura; - Proporcionar 
um contacto com uma estação de rádio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 4.º ano 

357 13-10-2017 Ambiente 
Palestra proferida pela GNR sobre a 
importância da proteção do meio 
ambiente 

GNR GNR 
 - Sensibilizar os alunos para a preservação do meio 
ambiente  - Motivar os alunos para as boas práticas 
ambientais 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

200 16-10-2017 Dia Mundial da Alimentação 

- Distribuição e exploração de um 
folheto relacionado com    
  hábitos de uma alimentação 
saudável; 
- Trabalhos de Expressões alusivos 
ao tema; 
- Confeção de salada e sumos de 
fruta; 
- Lanche partilhado. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação 

- Promover/conhecer hábitos alimentares 
saudáveis, junto da Comunidade Educativa. 
- Incentivar comportamentos e atitudes de vida 
saudável. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

216 16-10-2017 "O sabor da fruta" 

Com a fruta que os alunos irão 
trazer para a escola farão sumos 
naturais, espetadas de fruta e 
smoothies. Para concretizar esta 
atividade terão que pesquisar 
receitas na internet/livros de 
receitas. 

Professores titulares de turma  

Reconhecer a importância da fruta na nossa 
alimentação. Saborear a fruta de outras formas. 
Identificar as regras de higiene no manuseamento 
dos alimentos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

245 16-10-2017 Dia da Alimentação 

 PowerPoint sobre "Alimentação 
saudável" Atividades direcionadas 
para a chamada de atenção para os 
lanches saudáveis; Confeção de 
uma salada de fruta para servir no 
almoço com frutos trazidos pelos 
alunos, privilegiando os frutos do 
outono. Realização de uma Roda 

Professores titulares de turma  

Conhecer a Roda dos Alimentos Promover o gosto 
pelos alimentos saudáveis; Sensibilizar os alunos 
no sentido de persuadirem os encarregados de 
educação a optar por preparar lanches saudáveis 
aos seus filhos; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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dos Alimentos com recortes de 
revistas, ... 

269 16-10-2017 A alimentação - palestra 

Sessão sobre a importância de uma 
alimentação saudável, orientada 
pela nutricionista da equipa de 
Saúde Escolar do CSI. 

Professora da turma e Saúde 
Escolar do CSI 

CSI 
Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável e equilibrada. Levar a 
descobrir regras para uma alimentação saudável. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

265 16-10-2017 
 Comemoração do Dia da 
Alimentação 

Os alunos trarão fruta e será 
preparada gelatina com fruta e 
sementes a distribuir no intervalo 
das 10.15h, no dia 16/10.   Haverá 
ainda um convite para os 
encarregados de educação 
almoçarem na cantina da escola. 
Será oferecida uma pequena 
lembrança aos encarregados de 
educação, alusiva ao Dia da 
Alimentação, feita em parceria com 
a biblioteca escolar. Divulgação nos 
écrans sobre Hábitos de 
Alimentação Saudável. 

Grupos disciplinares de CN (2.º 
E 3.º ciclos) e FQ com a 
colaboração do PES.  

 Biblioteca escolar e 
PPES 

Reconhecer a importância da fruta e das sementes 
na alimentação; Conhecer diferentes formas de 
conjugar a fruta com outros alimentos de forma 
saudável; Reconhecer a importância de uma 
alimentação saudável; Contribuir para a 
participação dos encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Encarregados de 
Educação 

236 16-10-2017 Dia da Alimentação 

Os alunos trarão para a escola fruta 
com a qual se irá fazer uma salada 
de frutas. Serão também realizadas 
atividades plásticas alusivas ao 
tema. No final do dia todos irão 
degustar a salada confecionada. 

Professoras titulares   
- Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
correta; - Fomentar o consumo de fruta; - Motivar 
os alunos a partilharem. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

287 16-10-2017 
Sessão de informação sobre 
comportamento desafiante 

Sessão de informação sobre 
comportamentos de oposição e 
desafio. 

SPO  
Dotar os pais de conhecimento sobre 
comportamentos de oposição e desafio, bem como 
de algumas estratégias de intervenção. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Encarregados de 
Educação 

423 17-10-2017 Rastreio Visual 

Rastreio Visual, despiste de 
patologias e de desvios visuais aos 
novos alunos do pré-escolar, do 
Agrupamento. 

Coordenadora do PPES/ 
RiaOptica-Clínica 

RiaOptica-Clínica 
Promover a saúde individual - diagnosticar 
problemas/dificuldades relacionados com a saúde 
visual. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

429 17-10-2017  Faz Figura - SUMA 
Será dinamizada pela técnica da 
SUMA 

SUMA 
Educadoras de 
Infância 

Sensibilização para as questões ambientais. 
Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

424 18-10-2017 Visita à Biblioteca Municipal 
Visita à Biblioteca Municipal com o 
intuito de conhecer o espaço e a 
sua dinâmica. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo CMI  

Conhecer uma Biblioteca. Perceber que todos 
podem ter acesso à Biblioteca. Conhecer e ver uma 
exposição. Escutar novas formas de contar 
histórias. Desenvolver o respeito pelos espaços e 
pelos livros. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 
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430 18-10-2017 Faz figura 
Sensibilização para as questões 
ambientais. 

SUMA CMI Sensibilizar para a proteção do ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar 

431 18-10-2017 Faz Figura 
Sensibilização das crianças para a 
questão do Ambiente. 

SUMA CMI 
Sensibilizar as crianças para adoção de 
comportamentos corretos relacionados com o 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

436 18-10-2017 "Faz Figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura” - 

SUMA  
 Promoção da cidadania e heterofiscalização entre 
pares, face ao papel de todos enquanto produtores 
de resíduos. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

434 19-10-2017 "Faz figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura". 

Técnica da SUMA SUMA 
Sensibilizar os alunos para os problemas 
ambientais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

433 19-10-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo, no âmbito das Jornadas do 
Mar com o tema " Todos a Bordo". 

Técnicos do MMI e professor 
Higino Oliveira 

CMI 
Participar nas atividades propostas. Conhecer 
diferentes tipos de barcos da nossa região. 
Conhecer as várias salas do MMI. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

435 19-10-2017 "Faz figura" 
Atividade de sensibilização para 
questões ambientais. 

SUMA CMI/ Educadora Sensibilizar para a proteção do Ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

337 20-10-2017 
Projeto Newton Gostava de 
Ler 

Realiza-se uma animação de leitura 
que serve como ponto de partida 
para a realização de uma 
experiência científica. 

Biblioteca escolar e clube de 
ciência 

RBI, RBE e Fábrica 
da Ciência Viva de 
Aveiro 

-Promover a leitura. -Promover o saber científico; -
Aguçar a curiosidade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

217 20-10-2017 Feira de outono 

Durante o dia decorrerá na escola a 
venda de produtos (doces, 
abóboras...) oferecidos pelos 
pais/encarregados de educação. O 
dinheiro angariado será para 
usufruto dos alunos. 

Professores titulares de turma 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Divulgar os alimentos de outono. Angariar fundos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 
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386 20-10-2017 
Biblioteca Municipal de 
Ílhavo 

Visita à Biblioteca e participação na 
atividade programada 

Educadora e Técnica da BMI SEMI 

Promover o gosto pelos livros e pela leitura. 
Proporcionar momentos de magia e imaginação. 
Conhecer espaços diferentes de leitura e 
aprendizagem. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

407 20-10-2017 "Faz figura" 

Fazendo recurso a um alfabeto 
cívico, procura-se, através de cada 
letra, transmitir a importância da 
adoção de comportamentos de 
urbanidade de referência, por 
pressão social – fazer “boa figura". 

SUMA EB1 Norte 

Promover a cidadania e heterofiscalização entre 
pares, face ao papel de todos enquanto produtores 
de resíduos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

432 20-10-2017 Faz Figura Atividade sobre o meio ambiente Técnica da SUMA CMI e SUMA 

Desenvolver o sentido de responsabilidade 
relativamente ao meio ambiente. Promover uma 
cidadania responsável. Descobrir a importância de 
cada um como cidadão na preservação do meio 
que nos rodeia. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

437 20-10-2017 
Ida ao teatro: "Ulisses de 
volta à casa de partida". 

Os alunos vão assistir a uma peça 
de teatro baseada na obra de 
leitura obrigatória "Ulisses". 

Diretores de Turma SEMI 
-Promover o estudo da obra "Ulisses"; -Cultivar o 
gosto pelo teatro; -Promover comportamentos de 
cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

324 23-10-2017 “Vamos à Ilha’vô?” 
Sessão de histórias e lendas do 
Município de Ílhavo. 

Centro de Documentação de 
Ílhavo (CDI) e Educadora 

Centro de 
Documentação de 
Ílhavo (CDI) 

- Transmitir a História, os costumes e as tradições 
da terra; - criar um sentimento de pertença 
relativo ao município, junto das crianças; - 
proporcionar o contacto intergeracional entre as 
crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

300 23-10-2017 Vamos à Ilha`vô 

Visita de estudo ao Centro de 
Documentação de Ílhavo com o 
intuito de contactar com as 
tradições do Concelho. 

Centro de Documentação de 
Ílhavo 

CMI  

- Transmitir a História, os costumes e as tradições 
da terra; - Criar um sentimento de pertença 
relativo ao município, junto das crianças; - 
Proporcionar o contacto intergeracional entre as 
crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

280 23-10-2017 
Sessão de informação sobre 
oferta educativa de nível 
secundário 

Informação sobre as várias ofertas 
educativas e formativas do ensino 
secundário. 

SPO  

Envolver os pais e encarregados de educação no 
processo de tomada de decisão; Dotá-los de 
informação sobre os percursos educativos e 
formativos do ensino secundário. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Encarregados de 
Educação 

233 25-10-2017 
vamos à BMI " Magia das 
cores" 

Visita guiada à BMI, com hora do 
conto e ateliê de expressões. 

Cecília Malaquias BMI 
Sensibilizar os alunos para a importância da leitura. 
Despertar o interesse pela arte plástica a partir da 
leitura. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

454 25-10-2017 Na Medida Certa 
Medição do peso e da altura dos 
alunos nascidos em 2011 e em 
2012. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

400 25-10-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada pelo museu marítimo Docentes    Atividade no âmbito do conhecimento do mundo 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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440 25-10-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Ao longo do ano letivo, propõem-se 
conversas, lançam-se questões, 
procuram-se objetos, num trabalho 
orientado entre o Museu, os 
alunos, a professora e as famílias - 
toda a comunidade. 

M.M.I.  

Num encontro entre gerações, é proposto às 
crianças tornarem-se investigadores e descobrirem 
os laços que os unem às raízes das gentes de Ílhavo 
e à pesca do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

238 25-10-2017 RBI- Bibliotecas em rede 

Momento aberto à comunidade 
educativa, com declamação de 
poesia, apontamentos musicais e a 
presença de um escritor, que acaba 
com sessão de autógrafos e um chá 
e bolinhos. 

Biblioteca Escolar  
Rede de Bibliotecas 
Escolares de Ílhavo 

-Projetar as bibliotecas como espaço de 
informação, conhecimento e cultura; -contribuir 
para a promoção da cidadania; -promover a leitura 
e as diferentes literacias. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

441 26-10-2017 
Peditório a Favor da AMI - 
2017 

Peditório Anual. Berta Silva e Isabel Ançã AMI Promover o espírito solidário e a Cidadania. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 

321 27-10-2017 Prevenção Rodoviária 
Ação promovida pela Escola Segura 
sobre Prevenção Rodoviária. 

GNR - Escola Segura  
Promover os cuidados a ter quando circulamos na 
via pública. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano 

382 30-10-2017 
Exposição "Educação 
Alimentar e Atividade Física" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à Dieta 
Mediterrânica e à prática regular de 
atividade física. 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Conhecer e implementar modelos de vida 
saudáveis. Promover a alimentação saudável e a 
prática de exercício físico regular. Contribuir para a 
formação de cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

270 30-10-2017 
Vamos à BMI - Magia das 
cores 

Atividade realizada na BMI. BMI BMI 
Sensibilizar para a importância da leitura e da 
utilização dos livros. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

250 30-10-2017 Segurança na Net 
Palestra e PowerPoint sobre a 
temática Segurança na Net. 

GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
Professores titulares 
de turma; 

Alertar para regras básicas ao navegar na Net; 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

222 31-10-2017 Halloween 

Em sala de aula, serão realizadas 
atividades relacionadas com as 
tradições anglo/americanas de 
celebração deste dia. 

Todos os professores de Inglês  

 Divulgar a cultura anglo-americana; Envolver os 
alunos em atividades lúdicas; Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido estético e artístico 
dos alunos; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

271 31-10-2017 
Vamos à BMI: magia das 
cores 

Visita à BMI com hora do conto e 
ateliê de expressões. 

Biblioteca Municipal de Ílhavo CMI 

- Despertar e promover o gosto pela leitura. - 
Explorar os diferentes espaços da biblioteca. - 
Reconhecer algumas regras inerentes ao espaço da 
visita. - Explorar criativamente o conto 
apresentado. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 2.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 
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378 01-11-2017 Literário Jovem  
Os alunos escrevem os textos para 
o concurso. 

Docentes de português  CMI -Promover a escrita. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

381 01-11-2017 
Peditório Nacional a favor da 
Liga Portuguesa contra o 
Cancro - 2017 

Peditório Nacional a favor da Liga 
Portuguesa contra o Cancro - 2017, 
que decorrerá dia 1 a 5 de 
novembro na Comunidade. 

Isabel Ançã e Berta Silva LPCC 

Apoio ao doente oncológico; 
Apoio à sua família; 
Prevenção do Cancro; 
Promoção da saúde; 
Estímulo à formação dos alunos; 
Promover o espírito cívico. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

420 01-11-2017 
Intercâmbio epistolar com 
Díli 

Os alunos trocam correspondência 
com alunos de Timor Leste, da 
professora Paula Pinheiro. 

Docentes de Português 
Professora Paula 
Pinheiro em Díli 

_promover a escrita; -dar a conhecer realidades e 
culturas diferentes. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

421 01-11-2017 
Referencial da Biblioteca 
Escolar 

A professora bibliotecária, em 
trabalho colaborativo com os 
docentes implementa atividades de 
articulação curricular com a 
biblioteca, constantes no 
Referencial. 

Professora bibliotecária e 
docentes implicados 

BE e departamentos 
-Promover a leitura e as diferentes literacias; -
Promover o uso da BE; -Incentivar o trabalho 
cooperativo. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

229 01-11-2017 
Concurso: "A rosa dos ventos 
mais criativa" 

Elaboração de rosas dos ventos 
pelos alunos do sétimo ano, com 
recurso a materiais recicláveis. 
Exposição dos trabalhos e votação 
no mais criativo. 

Docentes de Geografia  

Consolidar conhecimentos. 
Desenvolver a criatividade. 
Incentivar a reutilização de materiais 
diversificados. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

394 02-11-2017 
Ensino da escovagem de 
dentes 

Demonstração/Ensino da 
escovagem de dentes - visualização 
de um filme. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover o hábito de escovagem dos dentes. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

445 02-11-2017 Os "Chefs" 

Confeção de refeições pelos alunos 
que beneficiam da medida 
educativa currículo específico 
individual 

Departamento de Educação 
Especial 

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo; Fomentar o espírito 
de cooperação e entreajuda; Adquirir 
conhecimentos que poderão ser aplicados numa 
futura inserção profissional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

266 03-11-2017 Saúde Oral 

- Sessão sobre a higiene oral, 
orientada pela higienista oral da 
equipa de Saúde Escolar do CSI. - 
Rastreio oral a alguns alunos. 

Professora da turma e Saúde 
Escolar do CSI 

Saúde Escolar do CSI 
Sensibilizar as crianças para a importância e 
necessidade dos cuidados com a higiene oral. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 
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325 03-11-2017 Violência Escolar "BULLING" 
Os agentes da Escola Segura 
abordarão com os alunos o tema 
tão pertinente como este. 

Escola Segura Escola Segura 

Fomentar o civismo e a cidadania, contribuindo 
deste modo para a afirmação da comunidade 
escolar enquanto espaço privilegiado de integração 
e socialização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

439 03-11-2017 Festa do cinema francês 

Os alunos do 9.º ano (14 alunos) 
deslocar-se-ão ao Teatro Aveirense 
para assistir ao filme francês 
"Corniche Kennedy" no âmbito da 
festa do cinema francês. 

Odete Fernandes 
Câmara Municipal 
de Aveiro 

Divulgar o cinema francês e, sobretudo, permitir a 
audição da língua francesa. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

428 06-11-2017 

Ação de sensibilização: o 
valor do livro, a literatura na 
internet, utilização do 
catálogo online 

Ação de Sensibilização promovida 
pela Professora bibliotecária do 
Agrupamento, sobre a importância 
do livro. 

Professora bibliotecária do 
agrupamento 

BMI 
- Promover o "Valor do livro"; 
- Consciencializar para a sua importância e para os 
  cuidados a ter com ele. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

262 07-11-2017 Lanches saudáveis 

Análise dos lanches dos alunos 
pelos professores e pelos próprios 
alunos com vista a uma 
alimentação saudável. 

Professoras titulares  
Centro de Saúde de 
Ílhavo 

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
saudável; - Criar hábitos saudáveis; - Estimular o 
sentido crítico. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

304 07-11-2017 Newton gostava de ler 
Leitura de uma história e realização 
de uma atividade experimental 
relacionada com a mesma. 

Professoras titulares  
BMI - Biblioteca 
escolar 

- Promover a leitura; - Motivar os alunos para o 
ensino experimental; - Proporcionar a manipulação 
e a experimentação. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

459 07-11-2017 Ao som das histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história que, após a gravação, 
será transmitida e toda a 
comunidade terá oportunidade de a 
ouvir. 

BMI Rádio Terra Nova Incentivar o gosto e o prazer de ler. 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
4.º ano 

370 08-11-2017 
As Olimpíadas da 
Matemática 

Concurso de problemas de 
Matemática. 

Justina Melo SPM 
Este concurso tem como objetivo incentivar e 
desenvolver o gosto pela Matemática 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

359 09-11-2017 Magia das cores 
Visita guiada; hora do conto; atelier 
de expressões 

BMI 
BMI; EB1 da Costa 
Nova 

Conhecer e saber estar numa biblioteca. 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

218 10-11-2017 "Viver tradições" 

No recreio será feito um protótipo 
de uma fogueira, como 
antigamente. Os alunos poderão 
saltar a fogueira. Cantarão canções 
à volta da fogueira.  Será feita uma 
exposição com utensílios usados 
para assar as castanhas. Será 
pedido aos alunos para trazerem 
castanhas que serão assadas no 
forno da escola. 

Professores titulares de turma  

Sensibilizar os alunos para a importância de 
conhecer as tradições. Conhecer como se festejava 
o S. Martinho antigamente.  Expor variados 
utensílios usados no passado e no presente para 
assar as castanhas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

448 10-11-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Num encontro entre gerações, é 
proposto às crianças tornarem-se 
investigadores e descobrirem os 
laços que os unem às raízes das 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Descobrir as raízes das gentes de Ílhavo e da pesca 
do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 



AEGE  

Plano de Atividades 2017/ 2018 Pag. 85 de 116 

Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

gentes de Ílhavo e à pesca do 
bacalhau. Ao longo do ano letivo, 
propõem-se conversas, lançam-se 
questões, procuram-se objetos, 
num trabalho orientado entre o 
Museu, os alunos, a professora e as 
famílias - toda a comunidade. 

450 10-11-2017 
Visita à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

Visita e audição de história. 
Técnica da Biblioteca de Ílhavo 
e Educadora.  

CMI 
Conhecer os espaços de uma biblioteca. Promover 
o respeito pelo livro e o gosto pela leitura. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

313 10-11-2017 Filho de Peixe Sabe Nadar 

Ao longo do ano letivo propõem-se 
conversas, questões, procuram-se 
objetos, num trabalho orientado 
entre o Museu, os alunos, a escola 
e a comunidade. 

Professora titular de turma SEMI - MMI 

- Desenvolver trabalho de pesquisa junto da 
família/amigos. - Proporcionar uma visita ao MMI e 
ao NMSA. - Motivar para o conhecimento histórico. 
- Apresentar o trabalho. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

315 10-11-2017 
SOS Oceanos – à descoberta 
do Bacalhau  

Através de um conjunto de objetos, 
lançam-se questões e procuram-se 
respostas relativas ao bacalhau do 
Atlântico, às suas características, ao 
seu habitat e à sua 
sustentabilidade. Começando pelas 
diferentes formas de capturar este 
peixe ao longo da história, durante 
esta visita pretende-se alertar para 
os problemas relacionados com a 
pesca e a poluição, 
consciencializando os visitantes 
para as diferentes ameaças ao meio 
marinho. 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

- Conhecer as características e o habitat do 
bacalhau do Atlântico - Conhecer diferentes 
formas de capturar este peixe ao longo da história 
- Alertar para os problemas relacionados com a 
pesca e a poluição, consciencializando os visitantes 
para as diferentes ameaças ao meio marinho. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

339 10-11-2017 Magusto 
Realização de um Magusto em 
articulação com EB1 Sul 

Professores e Educadoras  
Reviver as tradições. Articular/ confraternizar com 
os diferentes graus de ensino. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

246 13-11-2017 Magusto 

Realização de um magusto 
simbólico com castanhas trazidas 
pelos alunos; Distribuição de 
castanhas assadas numa padaria da 
localidade; Canções e jogos no 
âmbito da efeméride comemorada. 

Professores titulares de turma  
Conhecer e preservar tradições; Proporcionar 
momentos de convívio entre toda a comunidade 
educativa; 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

201 13-11-2017 
Dia de S. Martinho - Magusto 
Escolar 

- Leitura e interpretação da Lenda 
de S. Martinho; 
- Leitura de rimas, lengalengas, 
trava línguas alusivos ao S. 
Martinho; 

Docentes 
Encarregados de 
Educação; Padaria 
Pérola da Ria 

- Fomentar e promover momentos de partilha e 
convívio; 
- Conhecer e vivenciar as tradições; 
- Contribuir para um saber integrado. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 
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- Decoração do painel do hall da 
entrada com trabalhos alusivos à 
temática; 
- Construção de cartuxos com 
folhas de jornal, para colocar as 
castanhas; 
 - Magusto, no recinto escolar, com 
castanhas assadas na padaria 
Pérola da Ria. 

 
  

237 13-11-2017 Magusto 

Os alunos trarão castanhas que 
serão assadas num 
estabelecimento/instituição da 
comunidade. Terão ainda 
oportunidade de ver algumas a 
serem assadas num assador. No 
final todos irão degustar as 
castanhas. Ao longo do dia serão 
contadas histórias alusivas a este 
dia e cantadas algumas canções. 
Serão realizados alguns trabalhos 
plásticos. 

Professoras titulares   
- Conhecer histórias alusivas a esta data; - 
Proporcionar momentos lúdicos e de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

219 15-11-2017 Cabaz de Natal 

Durante um mês haverá a venda de 
rifas. O sorteio será no último dia 
de aulas do 1º período. O dinheiro 
angariado será para realizar uma 
visita de estudo no fim do ano. Os 
alunos contribuirão com bens 
alimentares para o cabaz que será 
sorteado. 

Professores titulares de turma 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Angariar fundos para realizar uma visita de estudo 
no fim do ano. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

462 15-11-2017 Projeto (RE)criar a Brincar 

Três sessões, uma por período 
letivo, com a psicóloga do Centro 
de Saúde de Ílhavo, sobre 
preocupações e ansiedade, medos 
e bullying. 

Coordenadora do PPES e 
Psicóloga do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Prevenir comportamentos violentos em meio 
escolar. Identificar comportamentos de bullying. 
Dotar os alunos de estratégias de defesa de 
situações de bullying, medos e ansiedade. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

471 16-11-2017 Dia Nacional do Mar 

Atividade: Vem ser um inspetor do 
MAR!, em que os alunos verificarão 
se um conjunto de peixes cumpre 
os requisitos da pesca sustentável; 
Os eco delegados de turma irão ter 
um tempo de antena na rádio, 
fazendo leitura de pequenos textos 
sobre a temática do mar, 
selecionados com a ajuda da 
Biblioteca Escolar. 

Ana Antunes, Daniela Ramos, 
Olga Pinho, Rosa Eduarda 

Biblioteca Escolar 

Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância do mar e dos seus recursos; 
Sensibilizar para a necessidade de utilizar os 
recursos marinhos de forma sustentável; Mostrar a 
importância do mar para a economia e para o 
desenvolvimento nacional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube 
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465 16-11-2017 Jornadas do Mar Visita guiada ao museu.  CMI 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Dar a conhecer aos alunos a evolução da pesca do 
bacalhau ao longo dos tempos.  

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano 

399 17-11-2017 
Elaboração de Plano 
alimentar saudável 

Sessão de esclarecimento e sobre 
como elaborar um plano alimentar 
saudável. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Reconhecer a importância de uma alimentação 
saudável. Aplicar as principais regras de uma 
alimentação saudável no dia a dia. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

413 17-11-2017 Vi sita de Estudo à BMI 
Conhecer o espaço, participar na 
hora do conto e realizar uma 
atividade no atelier de plástica 

Educadora/ Dinamizadora da 
BMI 

CMI 
Conhecer um espaço de cultura e aprendizagem. 
Desenvolver o gosto pelo livro Desenvolver a 
atenção. Contextualizar na arte a hora do conto 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

353 17-11-2017 “Genealogias” 

Sessão na qual são concedidas 
orientações básicas para a 
elaboração de árvores 
genealógicas. 

Docente / Centro de 
documentação de Ílhavo 

Centro de 
documentação de 
Ílhavo 

- Reconhecer e valorizar os membros da família; - 
Identificar dados pessoais; - Identificar dados sobre 
a sua vida; - Compreender a sua própria história; - 
Pesquisar a história do seu nome e apelido; - 
Identificar as pessoas de sua família. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

446 17-11-2017 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Museu Marítimo de Ílhavo SEMI 
Conhecer um museu. Proporcionar novas 
vivências. Promover a socialização. Facultar o 
conhecimento do meio circundante 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

249 20-11-2017 Direitos das crianças  
Dia internacional dos direitos das 
crianças. 

GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
Professores titulares 
de turma; 

A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

455 20-11-2017 Na Medida Certa 
Avaliação dos lanches dos alunos ao 
longo do ano letivo (uma semana 
por período letivo). 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar e adquirir hábitos de uma alimentação 
saudável. Promover a qualidade nutricional dos 
lanches. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

207 20-11-2017 

Visita de estudo à 
Universidade de Aveiro no 
âmbito da Semana da Ciência 
e da Tecnologia 

Visita de estudo à Fábrica da 
Ciência Viva. 

Vera Sardo 
Fábrica da Ciência 
Viva 

Realizar atividades experimentais: Sítio dos robôs; 
oficina dos robôs; A cozinha é um laboratório e 
Aprender Ciência a brincar. Visualizar exposições 
interativas sobre temas de ciência - Mãos na Massa 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

311 20-11-2017 23 Milhas 
Atividade a desenvolver no 
Laboratório das Artes - Teatro Vista 
Alegre. 

Professora titular de turma SEMI - CCI 
- Proporcionar aos alunos uma visita guiada ao 
espaço; - Motivar para a dramatização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

442 21-11-2017 
A rosa dos ventos mais 
criativa 

As turmas do sétimo ano realizarão 
uma rosa dos ventos, em materiais 
recicláveis. Estes trabalhos serão 
expostos, na biblioteca e estarão 
sujeitos a uma eleição. Os alunos da 
escola visitarão a exposição e 

Alcinda Rocha - Geografia TIC/Biblioteca 

Estimular a criatividade. Aplicar conhecimentos 
adquiridos na disciplina. Reutilizar materiais. 
Aplicar técnicas de trabalho e concentração. 
Trabalhar em família. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 
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votarão na rosa dos ventos mais 
criativa. Os três trabalhos mais 
votados serão premiados. 

458 21-11-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Ao longo do ano letivo propõem-se 
conversas, questões, procuram-se 
objetos, num trabalho orientado 
entre o Museu, os alunos, a escola 
e a comunidade. 

Câmara Municipal de Ílhavo  
Conhecer as atividades tradicionais dos membros 
da localidade e criar laços entre gerações. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

404 22-11-2017 

"Trilogia da Mãe Gansa" - 
visita de estudo e 
apresentação da peça na 
ESMAE 

Trata-se de uma visita de estudo à 
cidade do Porto de manhã; à tarde 
teremos um ensaio da peça; à noite 
faremos a apresentação da "Trilogia 
da Mãe Gansa" na ESMAE. 

Ana Madalena Ruivinho de 
Melo 

ESMAE 

Alargar os conhecimentos dos alunos no que 
respeita ao património cultural português e às 
artes, com destaque para o teatro. Apresentação 
de uma peça de teatro num palco profissional. 
Contacto com ambientes e contextos culturais 
distintos, na formação de cidadãos informados, 
criativos e civilizados. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

460 22-11-2017 Ao Som das Histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história. Após a gravação a 
comunidade terá oportunidade de 
ouvir a leitura realizada. 

Professora titular de turma 
BMI - Rádio Terra 
Nova  

- Motivar os alunos para a leitura; - Proporcionar 
um contacto com uma estação de rádio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

408 22-11-2017 Visita à BMI 
Participação na atividade "A magia 
das cores". 

Educadora em articulação com 
as técnicas da BMI 

BMI 
Saber estar no espaço Biblioteca. Ser capaz de 
participar num momento lúdico e de 
aprendizagem. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

380 23-11-2017 
Visita ao Museu Marítimo - a 
saga  

Os alunos visitam o museu e 
relacionam a vida da faina com o 
conteúdo da obra estudada - a saga 

SEMI 
docentes de 
português 8.º 

-Promover a leitura; 
-Perceber as dificuldades da vida de pescador; 
-Compreender os perigos das viagens. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

368 23-11-2017 
Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

- Descobrir o Centro de Educação 
Ambiental - Valorizar o ambiente e 
os recursos que temos à nossa volta 
- Conhecer atitudes de proteção 
para com o ambiente 

Professora da 
turma/dinamizadores do CEA 

Centro de Educação 
Ambiental de Ílhavo 

- Sensibilizar as crianças para a importância de 
proteger o ambiente, bem como para o quanto nós 
dependemos do mesmo. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

457 23-11-2017 Educação Postural +COOluna 
Sessão de sensibilização de 
Educação Postural. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar os alunos sobre: - o peso que 
transportam na mochila e o peso da mochila mais 
adequado ao seu peso; - um correto 
acondicionamento dos materiais escolares na 
mochila; - a mochila mais adequada, - orientações 
ergonómicas e posturais. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

461 23-11-2017 Projeto + COOluna 

Sessão de Educação Postural, pela 
Dr.ª Maritza Neto, Fisioterapeuta 
do Centro de Saúde de Ílhavo, aos 
alunos do 4º ano. 

Centro de Saúde de Ílhavo 
Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma 
correta postura corporal. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

225 27-11-2017 Dez milhões de estrelas 

Durante os últimos quinze dias de 
aulas do 1.º período, os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos são convidados a 
venderem velas, símbolo da paz, 
cujo dinheiro será entregue à 

Berta Silva 
Cáritas Diocesana de 
Aveiro 

Promover o espírito de voluntariado e a partilha de 
bens Ajudar pessoas e povos carenciados 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; Encarregados de 
Educação; Público em geral 
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Cáritas Diocesana de Aveiro para 
ajuda dos mais necessitados. 

466 27-11-2017 Visita de Estudo ao CIEMAR 
Participar numa sessão de estorias 
e lendas de Ílhavo 

Educadoras de Infância e 
CIEMAR 

CMI 

 Participar no conto de estórias, costumes e 
tradições de Ílhavo Criar um sentimento de 
pertença nas crianças relativo ao seu meio 
ambiente. Proporcionar o contacto intergeracional 
entre as crianças e os contadores de histórias. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

308 29-11-2017 Recriar a brincar 
Programa do Centro de Saúde que 
aborda diversos temas: os medos, 
as emoções, o bullying. 

Professora titular de turma 
Centro de Saúde de 
Ílhavo - psicóloga 

- Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam bem-estar; - Realizar atividades lúdicas 
com essa finalidade. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

449 29-11-2017 Recriar a brincar 
Programa do Centro de saúde que 
aborda diversos temas: os medos, 
as emoções, o bullying. 

Centro de Saúde de Ílhavo 
Dr.ª Rosário Fontes 
(psicóloga) 

Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam bem-estar; realizar atividades lúdicas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Centro / Anos: 4.º ano 

309 29-11-2017 Cuida das tuas costas 
Palestra com a fisioterapeuta do 
Centro de Saúde de Ílhavo 

Professora titular de turma 
Centro de Saúde de 
Ílhavo – 
fisioterapeuta 

- Sensibilizar os alunos para uma postura correta; 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

467 30-11-2017 Plasticologia Marinha 

Exploração da temática do lixo 
marinho e desenvolvimento de 
atividades práticas por elementos 
do Oceanário. 

Oceanário  
Promover o conhecimento do oceano, sensibilizar 
para a problemática do plástico no oceano e 
incentivar a alteração de comportamentos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

235 30-11-2017 “ Moldar a Porcelana”  
Os alunos irão participar num ateliê 
em que irão elaborar uma peça em 
porcelana, Visita ao Museu 

Cecília Malaquias  CMI /Vista Alegre  
Despertar nos alunos o interesse pela história 
local. Desenvolver capacidades ligadas à 
modelagem 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Sul / Anos: 2.º ano 

348 30-11-2017 Prevenção Rodoviária 
Palestra apresentada pelos 
responsáveis da Escola Segura aos 
alunos dos 1º e 2º anos. 

Docentes e GNR GNR – Escola Segura 

- Contribuir para a adoção de comportamentos 
saudáveis e responsáveis. – Promover o respeito 
pelo peão e pelo condutor. – Conhecer algumas 
regras de prevenção rodoviária. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano 

468 30-11-2017 
“Filho de peixe sabe nadar” -
visita ao MMI 

Ao longo do ano letivo, propõem-se 
conversas, lançam-se questões, 
procuram-se objetos, num trabalho 
orientado entre o Museu, os 
alunos, a professora e as famílias – 
toda a comunidade. 

Museu Marítimo de Ílhavo  

Num encontro entre gerações, é proposto às 
crianças tornarem-se investigadores e descobrirem 
os laços que os unem às raízes das gentes de Ílhavo 
e à pesca do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Centro / Anos: 4.º ano 

351 30-11-2017 
Vamos à BMI: Ver, Descobrir, 
Escutar, Imaginar 

Ida à BMI. SEMI  
Promover o contacto da criança com o livro e a 
leitura 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Sul / Anos: 1.º ano 

286 01-12-2017 Olimpílhavo 

Atividades desportivas entre as 
escolas do Município organizadas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
no âmbito das “atividades da terra” 
e “atividades do mar”. 

Professores de Educação Física 
Câmara Municipal 
de Ílhavo 

Fomentar a prática desportiva; Convívio entre os 
alunos das escolas do Município; Participação em 
atividades extracurriculares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

232 05-12-2017 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência 

Jogos do Helder – Serão 
distribuídos os Jogos do Helder 
pelas escolas do Agrupamento. 

Docentes de Educação Especial Jogos do Helder 
Sensibilizar a comunidade para a problemática da 
deficiência.  Educar nos valores da igualdade e da 
solidariedade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação – 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
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Sensibilização e realização de 
trabalhos alusivos à temática. 

Encarnação – Centro; Jardim de Infância 
da Gafanha da Encarnação – Sul; Escola 
Básica (EB1) da Costa Nova; Escola Básica 
(EB1) da Gafanha da Encarnação – Norte; 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação – Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º 
ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

277 06-12-2017 Corta Mato Escolar 

Os alunos realizam um percurso à 
volta da escola, sendo esta corrida 
realizada por sexo masculino e sexo 
feminino. 

Professores de Educação Física Escolas do 1.º ciclo 

Fomentar a prática desportiva; Desenvolvimento 
das capacidades físico motoras; Criar espírito de 
convívio entre os alunos do 1.º ciclo do 
Agrupamento. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação – 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação – Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação – Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
3.º ano; 4.º ano 

 331 06-12-2017 Feira do Livro 
Exposição de livros a preço de feira 
com visita das diferentes turmas. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

livraria Book Center 
e Leya 

-Promover a leitura; 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB23) da Gafanha da Encarnação / Anos: 
Público em geral 

469 06-12-2017 (Re)criar a brincar 
Programa do Centro de saúde que 
aborda diversos temas relacionados 
com medos, ansiedades, ... 

Centro de Saúde de Ílhavo  
Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam superar situações de stress, por meio de 
atividades lúdicas por eles realizadas. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

223 11-12-2017 Christmas cards 
Elaboração de postais de Natal, em 
contexto de sala de aula. 

Professores de Inglês   

 Divulgar a cultura anglo-americana; - Envolver os 
alunos em atividades lúdicas; - Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido estético e artístico 
dos alunos; - Envolver os alunos em atividades 
interdisciplinares e trabalhos de projeto. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano 

354 13-12-2017 Natal Musical 

Apresentação de peças vocais e 
instrumentais alusivas à época 
natalícia.  Apresentação de peças 
musicais ensaiadas nas aulas de Ed. 
Musical. 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o envolvimento da comunidade na vida 
do agrupamento. - Promover o gosto pela 
disciplina. - Ensaiar e apresentar publicamente 
interpretações individuais e em grupo de peças 
musicais. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

204 14-12-2017 Festa de Natal 
Festa de Natal promovida pela 
Câmara Municipal de Ílhavo 

Câmara Municipal de ílhavo  
Proporcionar momentos de convívio.  Comemorar 
o Natal. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
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da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

318 14-12-2017 Almoço de Natal 

Os alunos irão preparar entradas e 
sobremesas alusivas ao Natal. Irão 
decorar e preparar o ambiente 
alusivo à época. 

Professores dos alunos CEI, na 
EB 2/3. 

 

Praticar as aprendizagens adquiridas (regras de 
higiene e segurança, saber estar, aplicação de 
conhecimentos funcionais e relacionados com as 
atividades da vida diária). Promover o convívio 
entre os intervenientes. Desenvolver a criatividade 
e o sentido estético. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

247 15-12-2017 
 Encerramento do 1º período 
- Festa de Natal 

Festa de Natal Câmara Municipal de Ílhavo CMI 
Proporcionar aos alunos momentos de convívio e 
alegria. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

406 15-12-2017 
Atividade de final de 1.º 
período 

Almoço partilhado e momentos 
musicais / culturais ao longo da 
manhã em moldes a definir. 

 Diretores de turma do 3.º ciclo  
Proporcionar momentos de confraternização. 
Desenvolver o espírito de partilha e solidariedade 
Desenvolver atitudes cívicas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

202 15-12-2017 Encerramento do 1º Período 

- Exploração de contos natalícios; 
- Elaboração de enfeites natalícios;  
- Decoração do espaço escolar; 
- Apresentação de atividades 
lúdicas, em articulação com os 
professores das AEC'S, ligadas a 
esta época; 
- Lanche partilhado. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação e 
Monitores das AEC´S 

- Sensibilizar os alunos para a importância e para o 
significado   
  da época natalícia 
- Conhecer tradições natalícias; 
- Promover momentos de partilha e convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

220 15-12-2017 "Sabores de Natal" 

Cada turma irá decorar uma mesa 
de Natal. Para isso farão trabalhos 
de expressão plástica e contribuirão 
com sobremesas. No final poderão 
saborear os doces. Cada turma fará 
uma pequena atuação. Será pedida 
colaboração às AEC`S. Será feito o 
sorteio do Cabaz de Natal. 

Professores titulares de turma 
Professores das 
AEC´S 

Reconhecer tradições natalícias. Identificar doces 
típicos da época. Desenvolver a criatividade. 
Promover o convívio entre os alunos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação 

241 15-12-2017 Encerramento do 1º período 

Visita a um lar de idosos. 
Apresentação de um pequeno 
espetáculo e oferta de um presente 
a cada idoso. 

Professoras titulares  Instituições 
- Sensibilizar para o apoio aos idosos; - 
Proporcionar o convívio entre gerações. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

295 15-12-2017 Festa de Natal da CMI 
Encontro de todas as crianças dos 
Jardins de Infância para assistirem a 
um espetáculo. 

Educadoras de Infância CMI CMI 

Promover a interligação entre todas as crianças. 
Festejar a quadra Natalícia.  Promover novos 
conhecimentos. Proporcionar momentos de 
lúdicos e de entretenimento. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

254 15-12-2017 Canção de Natal 
Apresentação de uma canção de 
Natal francófona cantada pelos 
alunos de francês 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

parceria com os 
diretores de turma 

Dar a conhecer à comunidade educativa uma 
canção francófona de Natal, pelos alunos de 
Francês. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 
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340 15-12-2017 Festa de Natal 
  Lanche partilhado com os alunos 
docentes e auxiliares educativas 

Professores e Educadoras  
Confraternizar/ reviver tradições. Articular com o 
1º ciclo. Viver o espírito do Natal 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano 

145 TOTAL       
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290 03-01-2018 Concurso Literário 
Produção de texto narrativo, com 
tema livre, em situação de aula. 

Docentes de Português do 2.º 
Ciclo 

 
Desenvolver hábitos de leitura; Incentivar hábitos 
de escrita. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

334 03-01-2018 
Projeto SOBE (Saúde oral e 
Bibliotecas Escolares) 

A professora bibliotecária dinamiza 
sessões de leitura direcionadas para 
a higiene oral e as educadoras dão 
continuidade a esse trabalho. 

Biblioteca escolar e educadoras PPES e RBE/DGS -Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

456 05-01-2018 Bochecho do flúor 

Bochechar com flúor - alunos do 2º 
ano e do 4º ano, posteriormente, 
todos os alunos, uma vez de quinze 
em quinze dias. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista Oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a saúde oral. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

398 08-01-2018 Cuida as tuas costas  +Coluna 

Avaliação individual da postura de 
cada aluno. No decorrer de uma 
aula de Educação Física cada aluno, 
individualmente, será avaliado pela 
fisioterapeuta. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI)/ Prof. 
Ed. Física 

Avaliar a postura corporal. Proporcionar a 
aquisição de conhecimento de medidas de higiene 
postural para evitar o aparecimento de dor nas 
costas na infância e diminuir a sua incidência na 
idade adulta. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

438 09-01-2018 
Vamos à BMI: magia das 
cores 

Ida à Biblioteca Municipal de Ílhavo 
para audição de uma história e 
realização de um trabalho de 
Expressão Plástica, com base na 
mesma. 

BMI Docente Promover nos alunos o gosto pela leitura. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 2.º ano 

425 10-01-2018 
Na Barriga do Caracol - 
Histórias com Ciência 

Visita à Fabrica da Ciência 
despertando o interesse pela 
ciência. 

Fábrica - Centro Ciência Viva 
Fábrica – Centro 
Ciência Viva de 
Aveiro 

Despertar o interesse pela ciência e pela pesquisa. 
Contactar com o método científico. Conhecer 
novos espaços e realidades. Experimentar outras 
formas de brincar. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

261 11-01-2018 Segurança na internet 
Sensibilização pelos agentes da 
Escola Segura 

Agentes Escola Segura Escola Segura 
- Proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre 
a internet. - Alertar para os perigos da internet; - 
Ensinar formas de se protegerem dos perigos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

363 12-01-2018 Museu Marítimo de Ílhavo  

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
de forma a promover os 
patrimónios marítimo, materiais e 
imateriais, a história local e as 
culturas marítimas. (atividade ainda 
por definir) 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

- Promover os patrimónios marítimo, materiais e 
imateriais, a história local e as culturas marítimas; - 
Dar a conhecer a memória da pesca do bacalhau e 
das fainas agro-marítimas como identidades em 
constante mutação; - Sensibilizar para as questões 
ambientais relacionadas com a preservação dos 
oceanos e a biodiversidade da Ria. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 
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384 12-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
Educadora Fernanda Vilarinho 
e técnicos do Museu 

SEMI 

Promover a aquisição de novos de conhecimentos. 
Conhecer o habitat dos bacalhaus semelhante ao 
habitat natural. Conhecer as tradições culturais das 
nossas gentes 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

383 15-01-2018 
Exposição "Afetos e 
Educação para a 
Sexualidade" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à componente 
afetiva e à promoção do 
desenvolvimento saudável da 
sexualidade. 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Conhecer e compreender conteúdos relacionados 
com a vivência saudável, segura e responsável da 
sexualidade. Contribuir para a formação de 
cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

401 17-01-2018 Biblioteca Municipal 
Leitura de uma história no local da 
biblioteca municipal de Ílhavo 

Docentes  
Sensibilizar as crianças para as histórias. Ouvir 
histórias em diferentes contextos. Conhecer o 
espaço biblioteca 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

463 18-01-2018 
Laboratório das Artes Teatro 
Vista Alegre "Um Teatro com 
Histórias" 

Percorrer os diferentes espaços do 
Laboratório das Artes, conhecer as 
suas histórias e experimentar a vida 
no teatro. 

Câmara Municipal de Ílhavo 
Teatro da Vista 
Alegre 

Proporcionar aos alunos experiências culturais 
diversificadas. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 3.º ano 

292 19-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo. Os alunos participarão nas 
atividades propostas. 

Professora titular de turma CMI 
Preservar a memória do trabalho no mar; 
Promover a cultura e a identidade marítima dos 
portugueses. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

349 19-01-2018 Segurança na Internet 

Sessão de sensibilização realizada 
pela escola segura, onde será 
abordado o tema "Segurança na 
Internet". 

Docentes e GNR GNR - Escola Segura 
- Alertar os alunos para os perigos da internet. - 
Sensibilizar os alunos para a forma de comunicar 
em segurança. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano 

358 19-01-2018 Bullying 
Palestra proferida pela GNR sobre 
Bullying 

GNR GNR 
 - Reconhecer sinais de Bullying   - Sensibilizar os 
alunos para a denúncia de situações de Bullying 
aos professores 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 

344 23-01-2018 
Visita de Estudo a Teatro, 
World of Discoveries e 
Museu Militar 

   Os alunos assistem à 
representação da peça Auto da 
Barca do Inferno, visitam o Museu 
Militar e o Word of Discoveries. 

Docentes que lecionam o 9.º 
ano 

 

- Consolidar conhecimentos adquiridos na aula de 
Português - articular conhecimentos com outras 
disciplinas - assistir à peça Auto da Barca do 
Inferno 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

397 24-01-2018 
Registo das refeições do dia 
anterior 

Os alunos, com antecedência, 
fazem o registo das refeições ao 
longo de um dia. Posterior 
avaliação dos registos pela 
nutricionista do CSI. Sessão 
informativa de Educação para a 
saúde - Alimentação saudável com 
base na avaliação dos registos 
efetuados. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a alimentação saudável. Aplicar as 
principais regras de uma alimentação saudável. 
Alertar para erros alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

211 24-01-2018 Prevenção Rodoviária 
- Palestra dada pela GNR da 
Gafanha da Nazaré. 

GNR da Gafanha da Nazaré Docentes 
- Consciencializar os alunos para a importância do 
cumprimento das regras de segurança rodoviária.  

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 
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369 25-01-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visitar o MMI e ir descobrindo 
aspetos relacionados com a vida no 
mar e a importância que este tem 
nas pessoas da nossa terra. 

Professora da turma e MMI MMI 
- Descobrir o MMI; - Conhecer a importância do 
mar na vida das pessoas da nossa terra; - Descobrir 
aspetos relacionados com a vida no mar. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano 

395 31-01-2018 
Estilos de vida saudáveis - 
Comportamentos saudáveis 

Sessão sobre comportamentos 
saudáveis relacionados com a 
higiene, exercício físico, 
assertividade e substâncias 
psicoativas. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Alertar para a importância da higiene pessoal. 
Promover hábitos de higiene pessoal. Reforçar o 
ensinamento de cuidados de higiene pessoal. 
Alertar para a importância dos cuidados a ter com 
o ambiente. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

396 31-01-2018 
Alimentação saudável 
/Distúrbios alimentares 

Sessão informativa sobre estilos de 
vida saudável - comportamentos 
saudáveis. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Reconhecer a importância de uma alimentação 
saudável. Conhecer as principais regras de uma 
alimentação saudável. Conhecer os principais 
distúrbios alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano 

451 02-02-2018 
Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita guiada ao Museu. Técnica do Museu e Educadora. CMI 
Conhecer o que é um Museu. Conhecer o 
património local. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

253 02-02-2018 “La Chandeleur” 

Venda de crepes, pelos alunos de 
Francês. Oferta de pequenos 
marcadores de livros com a receita.  
Apresentação de um documento 
PowerPoint com a informação 
desta tradição. Decoração do 
espaço de venda com a palavra La 
Chandeleur construída pelos alunos 
da escola em articulação com a 
disciplina de educação visual do 9º 
ano.  Audição de música francesa 
na rádio da escola. 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

Articulação com a 
disciplina de 
educação visual e 
respetiva professora 
(Orlanda Silva) 

Dar a conhecer a cultura francesa, mais 
precisamente a gastronomia francesa, 
apresentando à comunidade escolar uma tradição 
secular que continua a ser muito apreciada. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

240 05-02-2018 Mês da Internet Segura 

Durante todo o mês procura-se 
alertar os alunos para os perigos da 
internet, com especial incidência no 
dia 6 de fevereiro, Dia da Internet 
mais segura. A GNR realiza 
palestras aos alunos do 5.º ano. 

Biblioteca Escolar, professora 
TIC 

GNR 
-Promover o uso seguro da internet; -contribuir 
para a promoção da cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

276 07-02-2018 Mega Sprinter e Mega Salto 
Realização de provas de velocidade 
e salto em comprimento. 

Professores de Educação Física 
Associação de 
Atletismo de Aveiro 

Fomentar a prática desportiva; Selecionar alunos 
para representar a escola no Mega Sprinter e Mega 
Salto na fase distrital do desporto escolar; 
Identificar alunos para os clubes de atletismo. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 
7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

409 07-02-2018 Visita à EMER 
Participar na atividade promovida 
pela EMER 

Educadora em articulação com 
as técnicas da EMER 

CMI 
Conhecer algumas regras e sinais de transito. 
Aprender de uma forma lúdica a circular na 
estrada. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 
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212 09-02-2018 Visita de Estudo 
- Elaboração de rifas para venda na 
comunidade educativa; 
  

Docentes 
Comunidade 
Educativa 

 - Angariar fundos para a realização de uma visita 
de estudo num local a definir. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

203 09-02-2018 Carnaval Trapalhão 

- Os alunos, em colaboração com a 
família, construirão os seus fatos de 
Carnaval com materiais reutilizados 
ou reciclados; 
- Desfile no recinto escolar; 
- Elaboração de trabalhos de 
Expressão Plástica relacionados 
com a época; 
- Convívio entre os alunos. 

Docentes  
Encarregados de 
Educação 

- Sensibilizar a comunidade educativa para os 
problemas ambientais; 
- Alertar para a necessidade de reciclar e de 
reutilizar; 
- Proporcionar momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

244 09-02-2018 Carnaval Trapalhão 

Realização de atividades variadas 
relacionadas com o Carnaval: 
pinturas faciais, baile, atividades de 
expressão plástica, musical e 
dramática. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se verifica 

- Conhecer algumas características relacionadas 
com o Carnaval. - Proporcionar a todos liberdade 
de expressão e espírito criativo. - Desenvolver o 
espírito de união e convívio entre todos os 
elementos da escola. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

242 09-02-2018 Carnaval 
Os alunos virão trajados para a 
escola. Durante a tarde haverá um 
baile. 

Professoras titulares   
- Manter a tradição; - Proporcionar momentos de 
convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

341 09-02-2018 Carnaval Desfile de fantasias de carnaval Professores e Educadoras  
 Articular com a EB1 Confraternizar e reviver 
tradições. Realçar o aspeto lúdico do carnaval 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

248 15-02-2018 
Jornadas - "Entre o mar e a 
ria" 

A definir AEGE AEGE A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

414 16-02-2018 
Visita de Estudo ao Aquário 
dos Bacalhaus 

Visitar o espaço do museu e 
desfrutar de tudo que tem para 
observar. 

Educadora/Dinamizadora do 
MMI 

CMI 
Promover o conhecimento que este espaço 
proporciona relativamente à faina e fauna do mar. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

393 20-02-2018 
Importância da leitura dos 
rótulos dos produtos 
alimentares 

Sessão informativa com 
leitura/comparação de rótulos de 
produtos alimentares consumidos 
com frequência pelos alunos. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a alimentação saudável. Reconhecer a 
importância de uma alimentação saudável. Aplicar 
as principais regras de uma alimentação saudável. 
Alertar para erros alimentares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

257 21-02-2018 Chá das Línguas 

Apresentação de alguns produtos 
da gastronomia de Portugal, 
Espanha, França e Espanha; - Oferta 
de um chá. 

Professores do Departamento  

-Dar a conhecer alguns produtos de gastronomia 
dos diversos países envolvidos; - Promover o 
convívio ainda mais estreito entre os diversos 
intervenientes; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

234 26-02-2018 
Visita ao Castelo da 
Reciclagem 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental. Dinamização de ações 
de sensibilização ambiental.de 
forma as crianças assumirem um 
papel mais ativo. 

Cecília Malaquias CEA 
Sensibilizar os alunos para a separação dos 
resíduos 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 
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312 27-02-2018 Navio Museu Santo André 
Visita ao Navio Museu Santo André 
e participação num Peddy Paper. 

Professora titular de turma SEMI - NMSA 
- Proporcionar uma visita ao navio; - Identificar 
partes de um navio e sua utilização. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

345 28-02-2018 
 Ação da GNR sobre o 
Ambiente 

 Ação de sensibilização das crianças 
para a proteção do Ambiente 

Agentes da GNR e Educadoras GNR 
Alertar as crianças para a proteção do meio 
ambiente. Educar para a preservação do ambiente. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

352 28-02-2018 
Visita ao Castelo da 
Reciclagem 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

SEMI  Promover a consciência ambiental da criança 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano 

376 01-03-2018 Mês de Leitura concelhia  
A biblioteca realiza várias atividades 
para comemorar a leitura. 

RBI 
departamento de 
línguas 

-Promover a leitura. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

443 01-03-2018 Folares da Páscoa 

Os alunos que beneficiam da 
medida educativa Currículo 
Específico Individual, no âmbito da 
aplicação dos conhecimentos 
obtidos na disciplina de atividades 
de vida diária e nas áreas funcionais 
de português e matemática, 
confecionarão folares de canela. 

Professores de educação 
especial que lecionam áreas do 
currículo dos alunos que 
beneficiam da medida 
educativa Currículo Específico 
Individual  

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo dos alunos que 
beneficiam da medida educativa Currículo 
Específico Individual Promover a cooperação e 
espírito de entreajuda. Adquirir conhecimentos 
que permitam a transição/ integração para o 
mundo laboral. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

281 02-03-2018 
Visita de estudo à feira de 
qualificações-Qualific@ 

Visita à QUALIFIC@- Feira de 
Educação, Formação, Juventude e 
Emprego a decorrer na EXPONOR-
Porto. 

SPO  

Dotar os alunos de informação contextuada sobre 
as opções formativas e educativas para que 
possam tomar uma decisão informada. Potenciar o 
desenvolvimento da maturidade vocacional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

301 05-03-2018 Ambiente 

Agentes da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância a fim de 
debaterem questões do meio 
ambiente 

GNR GNR 

Despertar a consciência ambiental. Alertar para a 
importância da preservação do nosso meio 
ambiente. Desenvolver nas crianças o sentido de 
responsabilidade pessoal perante a Natureza. 
Revelar ao grupo uma nova imagem da GNR. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

365 07-03-2018 O Ambiente 
Sessão de sensibilização feita pela 
GNR. 

GNR e Educadora GNR Sensibilizar para a preservação do Ambiente. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

426 07-03-2018 
Escola Municipal Educação 
Rodoviária  

Visita à Escola Municipal de 
Educação Rodoviária. 

EMER CMI  

Conhecer as regras da circulação rodoviária. 
Promover o respeito pela circulação rodoviária. 
Desenvolver o sentido cívico. Promover o respeito 
pelos direitos dos outros como utilizadores dos 
espaços públicos. Proporcionar momentos de 
divertimento e descontração. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

347 09-03-2018 
Venda de folares de Vale-de-
Ílhavo 

 Venda de folares durante o mês de 
março para angariação de fundos 
para a escola. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 
- Dar a conhecer a iguaria típica da nossa região. - 
Angariação de fundos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 
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387 09-03-2018 Visita à Fábrica da Ciência 
Visita à fábrica da Ciência e 
desenvolvimento de uma atividade 
experimental. 

Educadora e técnica da Fábrica 
da Ciência. 

 
Promover o gosto pela Ciência. Favorecer a 
aquisição de novos conhecimentos.  Desenvolver o 
espírito crítico /científico 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

412 12-03-2018 Ambiente 
Atividade de informação e 
sensibilização das crianças 

Educadoras e Srs. Agentes GNR 
Sensibilização das crianças para a importância da 
proteção do meio ambiente e os cuidados a ter 
com a floresta. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

402 14-03-2018 
Visita à Fábrica da ciência em 
Aveiro 

Realização de uma atividade Docentes   
Fábrica – Centro 
Ciência Viva de 
Aveiro 

Preparar e motivar as crianças para a descoberta 
numa perspetiva cientifica. Partir à descoberta do 
conhecimento do mundo 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

258 14-03-2018 
Canguru Matemático sem 
Fronteiras 

Realização de uma prova escrita. Dina Mendes 

Departamento de 
Matemática da 
Faculdade de 
Ciências e 
Tecnologia da 
Universidade de 
Coimbra. Sociedade 
Portuguesa de 
Matemática.  

    -Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.    
- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de 
Matemática, permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina.    - Tentar que os alunos 
se divirtam a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas 
propostos é uma conquista pessoal muito 
recompensadora. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

224 16-03-2018 St Patrick's Day 

Em contexto de sala de aula, os 
alunos serão incentivados a 
pesquisar sobre este dia e a sua 
importância na cultura britânica 

Todos os professores de Inglês Clube de Teatro 

 - Divulgar a cultura britânica; - Envolver os alunos 
em atividades lúdicas; - Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido estético e artístico 
dos alunos; - Envolver os alunos em atividades 
interdisciplinares e trabalhos de projeto. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

263 16-03-2018 Moldar a Porcelana 
Modelagem pelos alunos de uma 
peça na Fábrica da Vista Alegre. 

Professoras titulares  
SEMI - Fábrica de 
Porcelanas da Vista 
Alegre 

- Proporcionar aos alunos conhecimento das 
técnicas de modelagem; - Proporcionar uma 
atividade experimental; - Dar a conhecer a Fábrica 
da Vista Alegre. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

329 16-03-2018 Quinta Inclusiva 
Visita de estudo à quinta inclusiva 
do CASCI. 

Cecília Malaquias CASCI 
Despertar os alunos para a diferença. Desenvolver 
a curiosidade por determinadas profissões. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

214 19-03-2018 Exposição de Vulcões  

Exposição de vulcões realizados 
pelos alunos do 7.º ano no âmbito 
da disciplina de Ciências Naturais. 
Todos os alunos da escola poderão 
escolher através de votação aquele 
que considerarem o melhor vulcão. 
A exposição realizar-se-á na 
biblioteca. 

Professores do 3.º ciclo de 
Ciências Naturais 

 

Consolidar aprendizagens. Cumprir metas 
curriculares. Motivar os alunos para a disciplina e a 
matéria lecionada, despertando o gosto pela 
aprendizagem das Ciências. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

360 19-03-2018 Semana da primavera 

Limpeza dos canteiros; sementeira 
de ervas aromáticas, e 
ornamentais; Construção de ninhos; 
Jogos tradicionais; Ação da GNR 
sobre "Ambiente" 

GNR 
GNR e EB1 da Costa 
Nova 

Cuidar e Respeitar o ambiente envolvente. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

272 19-03-2018 
Exposição / concurso de 
modelos de vulcões 

Será realizada uma exposição de 
vulcões feitos pelos alunos do 7.º 
ano no âmbito da disciplina de CN. 
Todos os alunos da escola poderão 
escolher através de votação aquele 
que considerarem o melhor vulcão. 
A exposição realizar-se-á na 
biblioteca. 

 Professores a lecionar CN ao 
7.º ano de escolaridade.  

 

Consolidar aprendizagens; Cumprir metas 
curriculares; Motivar os alunos para a disciplina e a 
matéria lecionada, despertando o gosto pela 
aprendizagem das Ciências. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

267 20-03-2018 
Visita ao centro de Ciência 
Viva do Alviela e Grutas de 
Mira de Aire 

Será realizada uma visita de estudo, 
utilizando como meio de transporte 
autocarro, com alunos do 7.º ano, 
de manhã será realizada a visita ao 
Centro de Ciência Viva e da parte da 
tarde será realizada a visita às 
Grutas de Mira de Aire. 

Grupos disciplinares de CN 3.º 
ciclo.  

 

Conhecer aspetos de uma paisagem cársica; 
Desenvolver e promover a cultura científica; 
Proporcionar à comunidade escolar, de forma 
interativa, a consolidação de conhecimentos no 
âmbito das Ciências; Promover a Ciência e a 
Tecnologia junto dos jovens. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

326 21-03-2018 Ambiente 
Os agentes da Escola Segura 
conversarão com os alunos sobre a 
importância do tema. 

Escola Segura Escola Segura 
Sensibilizar os alunos para a preservação do 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

336 21-03-2018 Encontros com a MaiorIdade 

Recebemos os utentes do Lar do 
Carmo e proporcionamos 
momentos de lazer com 
apresentações dos nossos alunos e 
oferecemos chá e bolos. 

Biblioteca Escolar 

Clube de dança, 
educação especial, 
centro comunitário 
da Gafanha do 
Carmo 

-Promover o encontro intergeracional; -Promover 
o respeito e a cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

335 21-03-2018 Chá com histórias 

Atividade aberta ao público com 
apresentações de alunos dos 
diferentes clubes, autor convidado, 
que termina com chá e bolinhos. 

Biblioteca Escolar 

Clube de escrita, 
clube de teatro, 
educação musical, 
educação especial 

-Promover o gosto pela arte; -Cultivar a cidadania; 
-Promover a leitura e a escrita. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

391 22-03-2018 
Primeiros Socorros e Suporte 
Básico de Vida 

Sessão informativa sobre primeiros 
socorros e suporte básico de vida 
seguida de atividade prática. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Dotar os alunos de estratégias de intervenção no 
âmbito de socorros básicos. Sensibilizar os alunos 
para a importância da prestação dos primeiros 
socorros. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

392 22-03-2018 
Intergeracionalidade - Ciclo 
Vital 

Sessão sobre a relação entre os 
idosos e os jovens. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover o respeito pelos idosos. Sensibilizar para 
a importância de cuidar dos outros. Perceber que a 
3ª Idade é um estado de vida. Perceber que a vida 
é uma sucessão de fases. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

268 22-03-2018 
Visita de estudo ao Parque 
Biológico de Gaia e ao Jardim 
Zoológico da Maia 

Será realizada uma visita de estudo 
ao Parque Biológico e Gaia e ao 
Jardim Zoológico da Maia. 

 Professores de Ciências 
Naturais - 3.º ciclo  

 

 Reconhecer a importância da criação de áreas 
protegidas para a preservação e conservação da 
natureza; Proporcionar o contacto direto com a 
natureza; Comparar um Parque biológico e um 
Jardim Zoológico, Proporcionar aos alunos de 
forma interativa a consolidação de conhecimentos 
no âmbito das ciências; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 

63 TOTAL       
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ANEXO III – Atividades que decorrem durante o 3.º período 
 
Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo 

209 23-03-2018 Encerramento do 2º Período 

- Elaboração de diferentes 
trabalhos de Plástica alusivos à 
época;  
- Realização de jogos tradicionais no 
recreio;  
- Lanche partilhado. 

Docentes 
Encarregados de 
Educação 

- Preservar tradições relativas à época; 
- Desenvolver capacidades físicas e motoras; 
- Promover momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

243 23-03-2018 Encerramento do 2º período 
Piquenique na mata. Caça ao 
tesouro. Decoração da escola. 

Professoras titulares   

- Promover atividades ao ar livre. - Proporcionar a 
realização de jogos em equipa. - Motivar os 
alunos para a partilha. - Sensibilizar para a 
proteção da natureza. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

256 23-03-2018 
Encerramento do 2º Período 
- Passeio à beira ria 

- Elaboração de trabalhos alusivos à 
Páscoa. - Venda de Folares (iniciado 
no princípio do mês). - Passeio à 
beira da ria para observação da 
natureza. - Atividades lúdicas e 
lanche. 

Professores e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 

- Despertar nos alunos o interesse por tradições. - 
Reconhecer e identificar símbolos alusivos à 
Páscoa. - Desenvolver a capacidade criativa. - 
Angariação de fundos para a escola. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

322 23-03-2018 Ambiente 
Ação promovida pela Escola Segura 
sobre o Ambiente 

GNR - Escola Segura  Promover a consciência ambiental 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano 

385 09-04-2018 

Exposição "Saúde Mental e 
Prevenção da Violência 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências" 

Exposição sobre a forma de painéis 
temáticos, facultados pela Editora 
Santillana, alusivos à saúde mental 
na infância e na adolescência 
(comportamentos de bullying). 
Serão, também, abordadas 
temáticas relacionadas com o risco 
associado ao consumo de 
substâncias que levem a 
comportamentos aditivos e 
dependências. 

Coordenadora do PPES Editora Santillana 

Promover a construção de relações positivas com 
os outros, adotando uma cultura de respeito e 
tolerância. Identificar riscos e comportamentos 
de risco. Intervir na prevenção de 
comportamentos de risco associados ao consumo 
de substâncias aditivas e psicoativas. Contribuir 
para a formação de cidadãos responsáveis. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

283 12-04-2018 
Visita de estudo à escola 
Secundária da Gafanha da 
Nazaré 

Um dia na Secundária- os alunos do 
9º ano passarão o dia na escola 
secundária onde assistirão a 
algumas aulas práticas para que 
possam receber informação sobre o 
programa das disciplinas da 
componente específica de alguns 
cursos. 

SPO 
Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

Promover um contacto com a realidade educativa 
que os espera; Dotar os alunos de conhecimento 
sobre os diferentes programas curriculares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

260 12-04-2018 Prevenção Rodoviária 
Atividades de sensibilização pela 
equipa da Escola Segura. 

Agentes Escola Segura Escola Segura 

- Sensibilizar para os cuidados a ter como peão; - 
Sensibilizar para os cuidados a ter como 
passageiro; - Sensibilizar para os cuidados a ter 
como ciclista. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

452 13-04-2018 
Visita ao Laboratório das 
Artes no Teatro da Vista 
Alegre 

Visita/jogo no Laboratório das Artes 
Teatro da Vista Alegre. 

Técnica do Laboratório e 
Educadora. 

CMI. 
Conhecer novas formas de arte e partir à 
descoberta. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

364 13-04-2018 Castelo da Reciclagem Vista ao Ecocentro Municipal. 
Docente/Centro de Educação 
Ambiental 

CMI 
- Desenvolver de forma divertida a temática dos 
resíduos; - Separar corretamente os resíduos 
utilizando os Ecopontos; - Reutilizar materiais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano 

208 14-04-2018 Olimpíadas da Química 

As "Olimpíadas de Química Júnior" 
constituem um concurso entre 
várias equipas de três alunos de 
diferentes escolas da região, que 
têm que efetuar uma prova teórica 
e uma prova laboratorial com 
questões baseadas na observação 
de montagens experimentais. 

Vera Sardo 

Sociedade Portuguesa 
de 
Química/Departamento 
de Química da UA 

Dinamizar o estudo e ensino da Química na 
escola básica; despertar interesse por esta 
ciência; cativar vocações para carreiras científico-
tecnológicas entre os alunos dos 8º e 9º anos e, 
aproximar a escola básica e a universidade. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 

422 16-04-2018 Segurança na Internet 
Palestra dada pela GNR, sobre 
Segurança na Internet. 

GNR 
EB1 da Gafanha da 
Encarnação Norte 

Sensibilizar os alunos para os perigos da utilização 
indevida da Internet. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

410 18-04-2018 
Centro de Educação 
Ambiental 

Participação na atividade proposta. 
Educadora em articulação com 
o Centro de Ed. Ambiental 

SEMI 
Sensibilização das crianças para a educação 
ambiental. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

285 18-04-2018 
Visita à EPA- Escola 
Profissional de Aveiro 

Visita a uma escola profissional SPO 
Escola Profissional de 
Aveiro 

Proporcionar aos alunos de 9º ano informação 
sobre o ensino profissional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 9.º ano 

310 19-04-2018 Esmera-te 
Participação em atividades na 
EMER. 

Professora titular de turma SEMI - EMER 
- Sensibilizar os alunos para os cuidados a ter 
como peão, como ciclista e como passageiro; - 
Proporcionar a aplicação dos conhecimentos. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 3.º ano; 4.º ano 

328 20-04-2018 Histórias com ciência 

Visita à Fábrica da Ciência. 
Participação na atividade " Na 
barriga do caracol"- Espiritromba 
borboleta. 

Cecília Malaquias 
Fábrica da ciência em 
Aveiro. 

Despertar o interesse dos alunos pela atividade 
experimental. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 2.º ano 

343 20-04-2018 Safari Mágico 
Visita à Oficina Manual da Vista 
Alegre. Pintura de 1 peça por aluno 
no local. 

Professora, monitor e pintores 
da fábrica. 

CMI 
Conhecer a Fábrica da Vista Alegre. Conhecer e 
preservar alguns dos animais em vias de extinção. 
Pintar um destes, numa "pedra", na fábrica. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 3.º ano 

316 20-04-2018 
Da proa à popa – uma rede 
de estórias  

Com um antigo arrastão lateral 
como cenário – o Navio Museu 
Santo André – as histórias sobre a 
pesca do bacalhau e as pessoas que 
as experienciaram, sucedem-se. 
Desde a proa até à proa, o grupo 
tem a possibilidade de conhecer o 
Navio-Museu, os seus espaços e o 

Navio Museu Santo André 
Navio Museu Santo 
André 

- Conhecer o Navio-Museu Santo André e os seus 
espaços - Conhecer histórias sobre a pesca do 
bacalhau e as pessoas que as experienciaram 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 4.º ano 
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Ref. Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo 

que neles acontecia, de uma forma 
diferente, onde a imaginação não 
para. 

252 23-04-2018 Violência escolar - Bullying A definir GNR - Escola Segura   
GNR - Escola Segura; 
Professores titulares de 
turma; 

A definir 
Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

355 23-04-2018 
Música de Intervenção - 25 
de Abril 

Exposição de trabalhos realizados 
pelos alunos sobre música de 
intervenção, canções de abril e 
músicos / cantores portugueses. 
Audição de diferentes canções de 
abril no átrio da escola. 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o envolvimento da comunidade na 
vida do agrupamento. - Relacionar a música com 
as outras artes e áreas do saber e do 
conhecimento em contextos do passado e do 
presente. - Investiga funções e significados da 
música no contexto das sociedades. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

415 27-04-2018 
Visita de Estudo à 
Funceramic 

Contacto com os componentes das 
massas de modelar e seus efeitos. 
Modelar, cozer e pintar alguma 
peça. 

Educadora/Dinamizador da 
instituição 

CMI 

Desenvolver a capacidade de observação. Saber 
respeitar o outro. Contactar e explorar outras 
massas de modelar. Pintar a peça que criou com 
as suas mãos, valorizando assim o trabalho. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

291 29-04-2018 
Comemoração do Dia 
Mundial da Dança 

Apresentação das coreografias do 
núcleo de Dança 

Professora do núcleo de Dança 
do Desporto Escolar 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

Comemorar o Dia Mundial da Dança 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Alunos do clube 

288 01-05-2018 Torneio de Matraquilhos 

Realização de um torneio de 
matraquilhos para toda a 
comunidade escolar, onde as 
equipas jogam num sistema de 
apuramento por escalões. 

Professores de Educação Física 
Escola Desporto Escolar 
e Empresa de 
Matraquilhos 

Proporcionar à comunidade escolar uma 
atividade lúdico/recreativa Convívio entre a 
comunidade escolar; Desenvolvimento da 
destreza motora. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

273 03-05-2018 
 Exposição / Feira de 
Minerais 

 Realização de uma exposição e 
venda de minerais e fósseis no átrio 
da escola. 

 Professores de CN   dos 2.º e 
3.º ciclos.  

 

Desenvolver o espírito de observação, e a 
curiosidade científica; Reconhecer a importância 
dos recursos naturais; Promover o contacto 
direto com matérias de estudo em sala de aula; 
Ser um complemento educativo aos programas 
curriculares; Sensibilizar a comunidade escolar 
para a Geologia. Promover a educação para a 
cidadania, ambiente e cultura científica. Custo 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

293 04-05-2018 
Visita ao Navio Museu Santo 
André 

Os alunos farão uma visita guiada 
ao navio. Participarão nas 
atividades propostas. 

Professora titular de turma CMI 
Preservar a memória do trabalho no mar. 
Promover a cultura e a identidade marítima dos 
portugueses. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

346 07-05-2018 
 Ação de Formação da GNR 
sobre a Prevenção 
Rodoviária  

Ação de sensibilização da GNR 
sobre a Prevenção Rodoviária 

Agentes da GNR e Educadoras GNR 

Alertar para atitudes incorretas relacionadas com 
a circulação rodoviária. Sensibilização para a 
educação rodoviária. Promover mudanças de 
comportamentos. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar 

366 09-05-2018 Prevenção Rodoviária Sessão de informação pela GNR: GNR e Educadora GNR Sensibilizar para a educação rodoviária. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

464 09-05-2018 "Esmera-te" 
Esclarecimento teórico na sala de 
formação e colocação em prática 
dos ensinamentos, na pista 

Câmara Municipal de Ílhavo  EMER 
Conhecer e identificar comportamentos 
adequados sobre segurança rodoviária. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 3.º ano 
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exterior, através da utilização de 
carros a pedais ou de bicicletas. 

390 11-05-2018 Visita à EMER  
Visita à EMER e participação numa 
atividade rodoviária. 

Educadora e Técnica da EMER  
Proporcionar noções de segurança rodoviária.  
Promover a aquisição de novos conhecimentos. 
Promover momentos lúdicos e de diversão. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

323 11-05-2018 Festa do Abecedário 
Festa com lanche convívio alusiva 
ao abecedário 

Professor e Encarregados de 
Educação 

Encarregados de 
Educação 

Promover interação e regras de convivência entre 
os pares 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano 

305 14-05-2018 Prevenção Rodoviária  

Agentes da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância com a finalidade 
de promover a prevenção 
rodoviária. 

GNR GNR 

Desenvolver o sentido de responsabilidade e 
cidadania. Promover as boas práticas rodoviárias. 
Alertar para os perigos de circular na via pública.  
Desenvolver nas crianças o sentido de 
responsabilidade pessoal e social perante os 
outros. Promover uma imagem positiva da GNR. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

389 15-05-2018 

ASAS - Aprender a 
Sexualidade e os Afetos para 
a Saúde e Substâncias 
Psicoativas 

Os alunos responderão 
previamente a um questionário e 
no dia da atividade será feita uma 
sessão de esclarecimento sobre os 
temas. 

Coordenadora do PPES / Enf.ª 
de Saúde Escolar do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Informar e dotar a população alvo de 
competências em educação sexual, de uma forma 
estruturada e sustentada, visando a adoção de 
atitudes e comportamentos adequados face à 
sexualidade. Prevenir maus tratos e 
aproximações abusivas. Conhecer algumas 
substâncias ilícitas. Identificar fatores que levam 
os jovens ao consumo de drogas. Reconhecer o 
perigo do consumo de drogas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

226 15-05-2018 Uma tarde no Clube do Mar  

Os alunos do 6.º ano que 
frequentam as aulas de EMRC são 
convidados a participar em 
atividades no Clube do Mar para 
promover a cidadania e o 
companheirismo. Numa tarde, 15 
de maio, vão os alunos dos 6.ºs A e 
B e na outra tarde, 22 de maio, os 
alunos dos 6.ºs C e D. 

Berta Silva e Paulo Pinhal Clube do Mar Promover a cidadania. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 6.º ano 

427 16-05-2018  Zoo de Santo Inácio Visita ao Zoo de Santo Inácio Educadora de Infância Zoo de Santo Inácio 

Proporcionar às crianças novas experiências e 
vivências. Demonstrar a importância da 
diversidade das espécies animais. Alertar para a 
preservação das espécies.  Sensibilização para a 
proteção da vida selvagem. Alargar o 
conhecimento das crianças para alem do seu 
meio próximo. Tornar reais os animais das 
histórias. Proporcionar momentos de 
divertimento e felicidade. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: Pré-Escolar 

388 18-05-2018 Educação Postural 
Avaliar a postura corporal dos 
alunos na sala de aula, como 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Proporcionar a aquisição de conhecimento de 
medidas de higiene postural para evitar o 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 
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carregam as mochilas, como 
apanham objetos do chão, ... 

aparecimento de dor nas costas na infância e 
diminuir a sua incidência na idade adulta. 

320 18-05-2018 "Esmera-te" Visita à EMER. 
Prof. titular e monitores da 
EMER. 

CMI 
Conhecer e aplicar as regras de segurança 
rodoviária, enquanto condutor de uma bicicleta 
ou carro a pedais, ou como peão. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 3.º ano 

379 19-05-2018 Feira da Saúde  
As bibliotecas escolares divulgam o 
projeto SOBE na feira da saúde do 
município. 

RBI-CMI educadoras -Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância 
da Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: 
Público em geral 

403 23-05-2018 
Visita à Escola Municipal de 
educação rodoviária 

Atividade sobre prevenção 
rodoviária utilizando os meios 
postos à disposição na escola 
municipal 

Docentes   Técnico responsável   
Contribuir para a sensibilização de hábitos de 
segurança no âmbito da educação rodoviária 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

317 24-05-2018 Dia da Unidade 
Visita a uma sala de estimulação 
sensorial (Snoezelen). 

Docentes do DEE 

CMI e de Albergaria a 
Velha/Agrupamento de 
Escolas de Albergaria a 
Velha 

Proporcionar momentos de estimulação sensorial 
e relaxamento. Promover situações de 
exploração e descoberta. Proporcionar 
momentos de socialização e interação. 
Proporcionar o convívio entre pares. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 6.º ano; 8.º ano; 
9.º ano 

197 25-05-2018 VIII Mostra de Sopas 
Mostra de sopas dos restaurantes 
da região. 

Grupo organizador Restaurantes da região 
Dar a conhecer a gastronomia da região. 
  

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

227 29-05-2018 Interescolas EMRC 2018 

Os alunos dos 8.º e 9.º anos que 
frequentam as aulas de EMRC são 
convidados a participar no 
interescolas diocesano 2018, onde 
são desenvolvidos o espírito de 
interajuda, companheirismo... 

Berta Silva  

Motivar momentos de partilha e de convívio; 
Criar espaços de reflexão-diálogo; Alargar as 
experiências de vida dos jovens no encontro, na 
partilha, na reflexão, no gosto pela natureza, na 
contemplação… 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano; 9.º ano 

444 31-05-2018 Visita de estudo 

Os alunos com a medida educativa 
currículo específico individual irão 
visitar o Jardim Zoológico de Lisboa 
e outros locais históricos. 

Departamento de Educação 
Especial 

Associação de pais 
Aplicar conhecimentos obtidos nas diferentes 
áreas do currículo dos alunos; Proporcionar 
experiências enriquecedoras a nível cultural. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

361 01-06-2018 Dia da Criança 
Comemorar o dia da criança com 
jogos ao ar livre. 

Professores titulares de turma  
Comemorar o dia da criança aprendendo a 
brincar. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

255 01-06-2018 
Exposição de trabalhos dos 
alunos 

Exposição dos trabalhos dos alunos 
de francês elaborados ao longo do 
ano letivo, na biblioteca escolar, 

Alunos das turmas de francês e 
respetivas professoras. 

não há 
Dar a conhecer à comunidade educativa os 
trabalhos elaborados, ao longo do ano letivo, 
pelos alunos de Francês. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

298 01-06-2018 Dia Mundial da Criança 
Participar numa atividade 
recreativa conjunta, com todas as 
crianças do Concelho. 

CMI 
CMI e Educadoras de 
Infância 

Proporcionar momentos mágicos. Fomentar o 
desenvolvimento da criatividade. Desenvolver 
capacidades de partilha e cooperação. 
Proporcionar novos conhecimentos e aquisições 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância 
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da Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: 
Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

327 01-06-2018 " Dia especial" 
Os alunos irão usufruir de um dia 
diferente fora da escola.  Realização 
de uma visita de estudo a definir. 

Cecília Malaquias  Comemorar o Dia Mundial da Criança. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: 1.º ano; 2.º ano; 
4.º ano 

362 01-06-2018 Dia da Criança Visita à Quinta de Santo Inácio. Professoras titulares de turma  
- Proporcionar aos alunos um dia diferente; - 
Sensibilizar para a importância da preservação do 
ambiente. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

350 01-06-2018 Dia da Criança 
Desenvolvimento de atividades 
lúdicas: jogos tradicionais. 

Docentes e assistentes 
operacionais 

Não se aplica 

Desenvolver a criatividade de grupo, de liberdade 
e de partilha entre as crianças. 
Conhecer costumes, valores, formas de 
pensamento e ensinamentos de uma sociedade. 
Desenvolver a coordenação, o raciocínio e o 
equilíbrio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano 

419 04-06-2018 
Atividade de prevenção 
rodoviária 

Organizar uma gincana de veículos 
de duas rodas. 

Educadoras/GNR GNR 

Sensibilizar as crianças para as regras da estrada. 
Fomentar o respeito pelo outro. Desmistificar a 
figura do policia. Vivenciar algumas situações que 
podem ocorrer numa estrada. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

453 08-06-2018 Visita à EMER 

Circulação em espaço apropriado e 
com regras em veículos para 
crianças - triciclos, bicicletas e 
carros de pedais. 

Técnica da EMER e Educadora. CMI. Sensibilizar para a prevenção rodoviária. 
Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

314 11-06-2018 Visita de Estudo da CMI 
Visita de Estudo oferecida pela CMI 
aos alunos do 3º ano. 

Professora titular de turma CMI a definir 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 3.º ano 

228 12-06-2018 Um dia no Bioparque 

Os alunos que frequentam o 7.º 
ano de EMRC são convidados a 
participar nas atividades 
promovidas pelo Bioparque: 
natação, slide em arvorismo... 
durante um dia para promover o 
espírito de interajuda e 
camaradagem. 

Berta Silva  

Motivar momentos de partilha e de convívio; 
Criar espaços de reflexão-diálogo; Promover a 
vivência da liberdade-responsabilidade, 
perspetivando o relacionamento interpessoal e o 
respeito ecológico Conhecer o património natural 
e cultural, no respeito e promoção nas suas 
especificidades. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

411 13-06-2018 
Visita ao Portugal dos 
Pequenitos 

Visita e exploração do espaço Educadora   

Conhecer um espaço recreativo/lúdico diferente. 
Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 
Desenvolver a autonomia e o sentido de 
responsabilidade. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

306 13-06-2018 
Santos Populares - Santo 
António 

Visita ao lar de idosos a fim de 
festejar o Santo António. 

Professoras titulares  Instituições 
- Proporcionar momentos de convívio entre 
gerações; - Festejar os Santos Populares. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

356 14-06-2018 Concurso de Flauta de Bisel 

Concurso de flauta dividido em dois 
escalões: 5º e 6º anos de 
escolaridade. Os candidatos 
deverão apresentar duas peças, 

Prof. Ed. Musical - Luís 
Gonçalves 

Professores do 
departamento de 
expressões 

- Promover o gosto pela disciplina e pela música 
instrumental. - Promover o envolvimento da 
comunidade na vida do agrupamento. - Ensaiar e 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 
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uma obrigatória e outra livre. 
Haverá um júri composto por vários 
elementos da comunidade 
educativa. 

apresentar publicamente interpretações 
individuais. 

279 15-06-2018 Pedalada pelo Ambiente 

Os alunos da nossa escola realizam 
um passeio com saída da escola 
dando a volta pela Barra até ao 
Jardim Oudiniot na Gafanha da 
Nazaré, onde se faz uma paragem. 
Os alunos podem dar um mergulho 
na praia fluvial. De seguida regresso 
à escola onde participam no almoço 
oferecido pela Associação de Pais. 

Os professores do 
Departamento 

Associação de Pais 
Proporcionar aos alunos, no ultimo dia de aulas 
um dia diferente; Convívio entre a comunidade 
escolar; Prática de desporto. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

416 15-06-2018 
visita de Estudo ao Portugal 
dos Pequenitos 

Conhecer um espaço geográfico 
com características diferentes e 
vivenciar esse mesmo espaço que é 
à medida das crianças. 

Educadora CMI 
Conhecer um espaço arquitetónico diferente e s 
sua medida. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

205 18-06-2018 Desportílhavo 
Festa de encerramento das 
atividades físicas e desportivas das 
AEC. 

Câmara Municipal de ílhavo  
Promover o convívio entre os alunos das 
diferentes escolas do concelho. Proporcionar a 
participação em atividades desportivas. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

418 21-06-2018 Festa de Finalistas 

Realização de uma festa participada 
pelas crianças e pelos pais com 
apresentações de poemas, teatro, 
canções e danças. 

Educadoras de Infância Comunidade/Família 
Partilhar o fim de um caminho vivenciado e 
participado por todos com momentos de 
convívio, amizade e interação. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar; Encarregados de Educação 

210 22-06-2018 Encerramento do Ano letivo 

- Piquenique no Complexo 
Desportivo da Gafanha da 
Encarnação; 
  

Docentes 
Encarregados de 
Educação 

- Proporcionar momentos de partilha e de 
convívio; 
- Proporcionar às crianças um momento de 
interação, descoberta, autonomia e inclusão. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano 

259 22-06-2018 Encerramento do ano letivo 

Realização de um festival da canção 
com a apresentação, pelos alunos 
previamente inscritos, de uma 
canção alusiva ao tema (ainda a 
definir). Almoço com os finalistas. 
Entrega de fitas aos finalistas. 
Lanche partilhado. 

Professoras titulares   
- Motivar à participação em concursos; - 
Estimular a criatividade; - Proporcionar 
momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo 
/ Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

319 22-06-2018 
Encerramento do Ano Letivo: 
" Um dia diferente". 

Viagem de autocarro até ao Ferry. 
Viagem de Ferry para S. Jacinto. 
Visita à Reserva Natural das Dunas 
de S. Jacinto e Visita ao Regimento 
de Infantaria Nº10 em S. Jacinto. 

Professores da escola, 
monitores da Reserva e do 
Regimento. 

CMI, F.I. Nº10, CMA 

"Passar um dia diferente": viajar em diferentes 
meios de transporte; conviver com os colegas, 
conhecer a fauna e a flora das Dunas S. Jacinto; 
Conhecer e apreciar os meios aéreos e terrestres 
existentes nas instalações do Regimento 
Infantaria Nº 10. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 
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342 22-06-2018 
Festa de encerramento do 
ano letivo 

Entrega dos diplomas certificados 
às crianças Lanche partilhado 
Realização de jogos 

Educadoras de Infância   
Encerrar as atividades letivas de forma festiva. 
Envolver as crianças e adultos em atividades 
lúdicas 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Sul / Anos: Pré-Escolar; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

206 10-07-2018 
Visita de Estudo - docentes 
do grupo 110 

Visita de estudo (a definir) Professores do grupo 110 Instituições 
Enriquecer culturalmente. Proporcionar 
momentos de convívio. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: Docentes 

289 12-07-2018 Formação Entre Pares 
Visita de estudo no âmbito da área 
definida 

Professores de Educação 
Tecnológica  

Articulação com 
entidades externas 

Conhecimentos transversais a outras áreas; X 
Convívio entre os professores do departamento; 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes 

64 TOTAL       
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338 21-09-2017 
PNL (Programa Nacional de 
Leitura) 

Dinamização das atividades que 
decorrem do PNL: distribuição de 
obras de leitura orientada, obras 
das metas, Concurso Nacional de 
Leitura, "Baú de Histórias"... 

Biblioteca Escolar e Rede de 
Bibliotecas de Ílhavo 

docentes de 
português (todos os 
níveis de ensino) 

-Promover o gosto pelo livro e pela leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

275 22-09-2017 Parlamento dos Jovens 

Esta atividade realiza-se em três 
fases: 1ª fase: Escola - realização de 
debates sobre o tema "Igualdade 
de Género"; formação de listas com 
proposta de medidas; debate com 
um deputado da Assembleia da 
República; eleições; realização da 
Sessão Escolar; 2.ª fase: Distrito - 
realização da Sessão Distrital; 3.ª 
fase: Assembleia da República - 
realização da Sessão Nacional. 

Lina Paula Fernandes e Isabel 
Ançã 

Assembleia da 
República 

- Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; - Sublinhar a 
importância da sua contribuição para a resolução 
de questões que afetam o seu presente e o futuro 
individual e coletivo, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político; - Dar 
a conhecer o mandato parlamentar e o processo 
de decisão da Assembleia da República, enquanto 
órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses; - Incentivar as capacidades de 
argumentação na defesa das ideias, com respeito 
pelos valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

333 25-09-2017 Formação de utilizadores 

As turmas deslocam-se à biblioteca 
da escola para aprenderem como 
se organiza uma biblioteca, como se 
faz um trabalho de pesquisa, como 
se trabalha com ferramentas web. 

Biblioteca Escolar 
docentes de apoio 
ao estudo 

-Usar a biblioteca escolar, de forma orientada ou 
com alguma autonomia, para trabalhar a 
informação. -Localizar, aceder e selecionar 
informação; -Trabalhar a informação de forma a 
adquirir conhecimento. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

302 27-09-2017 Baú dos livros 
Entrega nas escolas de Baús de 
livros para utilização em sala de 
aula e empréstimo. 

Professoras titulares  BMI 
- Proporcionar aos alunos o acesso a diversos 
livros; - Motivar os alunos para a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

303 27-09-2017 Leituras orientadas 
Empréstimo pela BMI de conjuntos 
de obras do PNL para trabalho em 
sala de aula. 

Professoras titulares  BMI - Promover a leitura; - Orientar a leitura. 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

143 01-10-2017 Rádio de Escola 

Os alunos dinamizam os intervalos 
com sessão de música e outra 
rubricas na radio difusão integrada 
na escola básica da Gafanha da 
Encarnação. 

Luís Simões e alunos do 3.º 
ciclo EB 

Rádio Terranova 

- Animar os intervalos da escola 
- Desenvolver sentido de responsabilidade e de 
compromisso 
- Desenvolver aspetos de relacionamento pessoal e 
de integração na escola 
- Divulgar informação 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Público em geral 
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274 02-10-2017 Formação de árbitros  

Os alunos inscritos para árbitros 
nos diversos núcleos do desporto 
escolar, durante o mês de outubro 
realizam testes escritos e práticos 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 
Preparar os alunos para arbitrar os jogos dos 
núcleos de desporto escolar 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

278 02-10-2017 
Torneio dos vários núcleos 
do Desporto Escolar 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo realizam 
torneios nos diversos núcleos do 
desporto escolar. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva; Criar nos alunos 
hábitos de fair play; Incrementar o gosto pelos 
núcleos existentes no desporto escolar na nossa 
escola. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

284 02-10-2017 
Atividades do Desporto 
Escolar 

Quadro competitivo do Desporto 
Escolar, onde os alunos participam 
em vários torneios, conforme o 
calendário desportivo. 

Professores dos núcleos do 
Desporto Escolar 

Desporto Escolar 
Fomentar a prática desportiva; Representar a 
nossa escola nas competições do desporto escolar; 
Convívio entre alunos de outras escolas. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube 

330 02-10-2017 
Encontros com... (escritores, 
ilustradores...) 

Autores vêm às escolas ou as 
escolas vão à BMI para falar sobre 
livros e leitura. 

Biblioteca Escolar e docentes 
de Português 

RBI e 
departamentos de 
Línguas e 1.ºCEB 

-Promover a leitura; -Incentivar o gosto pela 
escrita; -Desenvolver a criatividade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

371 02-10-2017 O Gramata - jornal escolar 
Elaboração do jornal escolar com as 
contribuições dos diferentes 
departamentos. 

Biblioteca escolar departamentos 
-Divulgar as atividades do AEGE; 
-Promover a imagem do AEGE. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

372 02-10-2017 
Momentos de leitura 
(itinerâncias)  

A professora bibliotecária faz 
animação de leitura nas escolas do 
AEGE. 

biblioteca escolar 
departamento do 
1.º CEB e pré-escolar 

-Promover a leitura; 
-Estimular a criatividade; 
-Desenvolver as diferentes literacias. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
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Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

373 02-10-2017 
À descoberta de ...António 
Torrado  

Os alunos trabalham com os 
docentes obras de António Torrado 
e realizam trabalhos plásticos que 
serão expostos na BMI 

RBI (rede de bibliotecas de 
ílhavo)  

departamentos 
-Promover a leitura. 
-Descobrir a vida e obra de António Torrado. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Público 
em geral 

374 02-10-2017 
Concursos de Leitura: Ílhavo 
a Ler+, CNL e Intermunicipal 
de Leitura  

Concurso de Leitura: os alunos leem 
e fazem provas de qualificação a 
nível de escola e depois haverá uma 
fase concelhia e a nível de CIM 

biblioteca escolar 
docentes de 
português 

-Promover a leitura. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 
8.º ano; 9.º ano 

375 02-10-2017 Literacia 3D  
Concurso com fase a nível de escola 
e distrital. 

Biblioteca escolar porto editora Promover as diferentes literacias. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

377 02-10-2017 Oficina de escrita criativa  
Os alunos vão à BMI realizar uma 
oficina de escrita criativa. 

SEMI 
docentes de 
português 7.º ano 

Promover a leitura; 
Promover a escrita; 
Desenvolver a criatividade. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 7.º ano 

239 02-10-2017 
MIBE - Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

A Biblioteca Escolar comemora 
neste mês a sua existência com um 
conjunto diversificado de materiais 
e ações de promoção dos seus 
serviços. 

Biblioteca Escolar 
Rede de Bibliotecas 
Escolares - RBE 

-Promover e divulgar os serviços da biblioteca 
escolar. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes 

230 02-10-2017 Saídas ao meio 

Os alunos com CEI dos diferentes 
níveis de ensino irão deslocar-se, a 
pé, ao longo do ano, a vários locais 
da comunidade. 

Docentes de Educação Especial  

- Interagir com o meio envolvente. - Promover 
novas vivências de cariz funcional. - Promover o 
desenvolvimento da autonomia. - Aplicar 
competências sociais. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Norte; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: 1.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

296 02-10-2017 Baú de Histórias 

Colocação periódica de um Baú de 
Histórias por cada Jardim de 
Infância, para as crianças 
requisitarem livros para casa. 

Técnicas da CMI CMI 

Estimular o prazer pela leitura. Incentivar a leitura 
de histórias na família. Conhecer diferentes tipos 
de suportes escritos.  Relacionar a linguagem oral 
com a escrita. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
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Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

297 02-10-2017 Momentos de leitura 
A Professora da Biblioteca do 
Agrupamento, vem aos Jardins de 
Infância dinamizar uma História. 

Educadoras de Infância e 
Professora da Biblioteca do 
Agrupamento 

Agrupamento de 
Escolas. 

Proporcionar momentos de magia. Estimular o 
prazer pela leitura. Potenciar a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Estimular a representação 
gráfica criativa. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

299 02-10-2017 Lanches saudáveis 
Registo semanal dos lanches das 
crianças uma vez por período. 

Centro de Saúde de Ílhavo e 
Educadoras 

Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Adquirir hábitos de Alimentação saudável. 
Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação saudável. Identificar diferentes tipos 
de alimentos próprios de cada refeição. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

417 02-10-2017 Saídas na comunidade 
Visitas aos vários espaços da 
comunidade. Observação em 
contexto real. 

Educadoras de Infância Comunidade 

Fomentar a articulação de saberes Viabilizar 
práticas de aprendizagens ativas. Interagir e 
conhecer a comunidade. Contextualizar  
conhecimentos de acordo com as atividades em 
desenvolvimento. 

Jardim de Infância do Carmo / Anos: Pré-
Escolar 

294 02-10-2017 
Projeto de Iniciação à 
natação 

As crianças têm oportunidade de se 
adaptarem ao meio aquático e 
desenvolverem competências que 
lhes permitam a resposta mais 
adequada para a deslocação 
rudimentar no meio aquático. 

 Educadoras de 
Infância/Professores de 
natação 

CMI 

familiarizar e adaptar as crianças ao meio aquático; 
desenvolver habilidades motoras que permitem a 
escolha da resposta mais adequada em diversas 
situações no meio aquático (noção de saber 
nadar); desenvolver o gosto pela natação e pelo 
espírito lúdico; desenvolver hábitos regulares de 
prática desportiva. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

264 09-10-2017 

Ações de sensibilização: o 
valor do livro, a literatura na 
internet, utilização do 
catálogo online 

Ações de sensibilização pela equipa 
da BMI. 

Professoras titulares  BMI - Sensibilizar - Cuidar - Proteger 
Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

367 09-10-2017 
O Jardim de Infância vai à 
Biblioteca da E.B.1 Centro  

Audição de histórias. 
Técnica da Biblioteca de Ílhavo, 
professora Marisela e 
Educadora.  

Biblioteca Municipal 
de Ílhavo e 
Biblioteca do 
Agrupamento. 

Sensibilizar para a importância dos livros bem 
como para a sua conservação e preservação. 
Fomentar a emergência da leitura e da escrita. 
Criar momentos de fantasia e imaginação. 

Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: Pré-Escolar 

307 12-10-2017 Ao Som das Histórias 

Participação no programa da Rádio 
Terra Nova em que os alunos leem 
uma história. Após a gravação a 
comunidade terá oportunidade de 
ouvir a leitura realizada. 

Professora da turma do 4º ano 
BMI - Rádio Terra 
Nova 

- Motivar os alunos para a leitura; - Proporcionar 
um contacto com uma estação de rádio. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 4.º ano 

337 20-10-2017 
Projeto Newton Gostava de 
Ler 

Realiza-se uma animação de leitura 
que serve como ponto de partida 
para a realização de uma 
experiência científica. 

Biblioteca escolar e clube de 
ciência 

RBI, RBE e Fábrica 
da Ciência Viva de 
Aveiro 

-Promover a leitura. -Promover o saber científico; -
Aguçar a curiosidade. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
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(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo; Escola Básica (EB23) 
da Gafanha da Encarnação / Anos: Pré-
Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

454 25-10-2017 Na Medida Certa 
Medição do peso e da altura dos 
alunos nascidos em 2011 e em 
2012. 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar para a necessidade de uma 
alimentação saudável. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

378 01-11-2017 Literário Jovem  
Os alunos escrevem os textos para 
o concurso. 

Docentes de português  CMI -Promover a escrita. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo; Escola 
Básica (EB23) da Gafanha da Encarnação / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 

420 01-11-2017 
Intercâmbio epistolar com 
Díli 

Os alunos trocam correspondência 
com alunos de Timor Leste, da 
professora Paula Pinheiro. 

Docentes de Português 
Professora Paula 
Pinheiro em Díli 

_promover a escrita; -dar a conhecer realidades e 
culturas diferentes. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano 

421 01-11-2017 
Referencial da Biblioteca 
Escolar 

A professora bibliotecária, em 
trabalho colaborativo com os 
docentes implementa atividades de 
articulação curricular com a 
biblioteca, constantes no 
Referencial. 

Professora bibliotecária e 
docentes implicados 

BE e departamentos 
-Promover a leitura e as diferentes literacias; -
Promover o uso da BE; -Incentivar o trabalho 
cooperativo. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

445 02-11-2017 Os "Chefs" 

Confeção de refeições pelos alunos 
que beneficiam da medida 
educativa currículo específico 
individual 

Departamento de Educação 
Especial 

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo; Fomentar o espírito 
de cooperação e entreajuda; Adquirir 
conhecimentos que poderão ser aplicados numa 
futura inserção profissional. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

262 07-11-2017 Lanches saudáveis 

Análise dos lanches dos alunos 
pelos professores e pelos próprios 
alunos com vista a uma 
alimentação saudável. 

Professoras titulares  
Centro de Saúde de 
Ílhavo 

- Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
saudável; - Criar hábitos saudáveis; - Estimular o 
sentido crítico. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

304 07-11-2017 Newton gostava de ler 
Leitura de uma história e realização 
de uma atividade experimental 
relacionada com a mesma. 

Professoras titulares  
BMI - Biblioteca 
escolar 

- Promover a leitura; - Motivar os alunos para o 
ensino experimental; - Proporcionar a manipulação 
e a experimentação. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 
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448 10-11-2017 Filho de peixe sabe nadar 

Num encontro entre gerações, é 
proposto às crianças tornarem-se 
investigadores e descobrirem os 
laços que os unem às raízes das 
gentes de Ílhavo e à pesca do 
bacalhau. Ao longo do ano letivo, 
propõem-se conversas, lançam-se 
questões, procuram-se objetos, 
num trabalho orientado entre o 
Museu, os alunos, a professora e as 
famílias - toda a comunidade. 

Museu Marítimo de Ílhavo 
Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Descobrir as raízes das gentes de Ílhavo e da pesca 
do bacalhau. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 4.º ano 

313 10-11-2017 Filho de Peixe Sabe Nadar 

Ao longo do ano letivo propõem-se 
conversas, questões, procuram-se 
objetos, num trabalho orientado 
entre o Museu, os alunos, a escola 
e a comunidade. 

Professora titular de turma SEMI - MMI 

- Desenvolver trabalho de pesquisa junto da 
família/amigos. - Proporcionar uma visita ao MMI e 
ao NMSA. - Motivar para o conhecimento histórico. 
- Apresentar o trabalho. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

219 15-11-2017 Cabaz de Natal 

Durante um mês haverá a venda de 
rifas. O sorteio será no último dia 
de aulas do 1º período. O dinheiro 
angariado será para realizar uma 
visita de estudo no fim do ano. Os 
alunos contribuirão com bens 
alimentares para o cabaz que será 
sorteado. 

Professores titulares de turma 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Angariar fundos para realizar uma visita de estudo 
no fim do ano. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro / Anos: 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

462 15-11-2017 Projeto (RE)criar a Brincar 

Três sessões, uma por período 
letivo, com a psicóloga do Centro 
de Saúde de Ílhavo, sobre 
preocupações e ansiedade, medos 
e bullying. 

Coordenadora do PPES e 
Psicóloga do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Prevenir comportamentos violentos em meio 
escolar. Identificar comportamentos de bullying. 
Dotar os alunos de estratégias de defesa de 
situações de bullying, medos e ansiedade. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

455 20-11-2017 Na Medida Certa 
Avaliação dos lanches dos alunos ao 
longo do ano letivo (uma semana 
por período letivo). 

Coordenadora do PPES / 
Nutricionista do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar e adquirir hábitos de uma alimentação 
saudável. Promover a qualidade nutricional dos 
lanches. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul; Escola Básica 
(EB1) da Costa Nova; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Norte; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: Pré-Escolar; 1.º 
ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

380 23-11-2017 
Visita ao Museu Marítimo - a 
saga  

Os alunos visitam o museu e 
relacionam a vida da faina com o 
conteúdo da obra estudada - a saga 

SEMI 
docentes de 
português 8.º 

-Promover a leitura; 
-Perceber as dificuldades da vida de pescador; 
-Compreender os perigos das viagens. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 8.º ano 
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457 23-11-2017 Educação Postural +COOluna 
Sessão de sensibilização de 
Educação Postural. 

Coordenadora do PPES / 
Fisioterapeuta do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Sensibilizar os alunos sobre: - o peso que 
transportam na mochila e o peso da mochila mais 
adequado ao seu peso; - um correto 
acondicionamento dos materiais escolares na 
mochila; - a mochila mais adequada, - orientações 
ergonómicas e posturais. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Centro; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Sul; Escola Básica (EB1) da 
Gafanha do Carmo / Anos: 4.º ano 

225 27-11-2017 Dez milhões de estrelas 

Durante os últimos quinze dias de 
aulas do 1.º período, os alunos dos 
2.º e 3.º ciclos são convidados a 
venderem velas, símbolo da paz, 
cujo dinheiro será entregue à 
Cáritas Diocesana de Aveiro para 
ajuda dos mais necessitados. 

Berta Silva 
Cáritas Diocesana de 
Aveiro 

Promover o espírito de voluntariado e a partilha de 
bens Ajudar pessoas e povos carenciados 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

308 29-11-2017 Recriar a Brincar 
Programa do Centro de Saúde que 
aborda diversos temas: os medos, 
as emoções, o bullying. 

Professora titular de turma 
Centro de Saúde de 
Ílhavo - psicóloga 

- Proporcionar aos alunos estratégias que lhes 
permitam bem-estar; - Realizar atividades lúdicas 
com essa finalidade. 

Escola Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / 
Anos: 3.º ano; 4.º ano 

286 01-12-2017 Olimpílhavo 

Atividades desportivas entre as 
escolas do Município organizadas 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, 
no âmbito das "atividades da terra" 
e "atividades do mar". 

Professores de Educação Física 
Câmara Municipal 
de Ílhavo 

Fomentar a prática desportiva; Convívio entre os 
alunos das escolas do Município; Participação em 
atividades extracurriculares. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

290 03-01-2018 Concurso Literário 
Produção de texto narrativo, com 
tema livre, em situação de aula. 

Docentes de Português do 2.º 
Ciclo 

 
Desenvolver hábitos de leitura; Incentivar hábitos 
de escrita. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano 

334 03-01-2018 
Projeto SOBE (Saúde oral e 
Bibliotecas Escolares) 

A professora bibliotecária dinamiza 
sessões de leitura direcionadas para 
a higiene oral e as educadoras dão 
continuidade a esse trabalho. 

Biblioteca escolar e educadoras PPES e RBE/DGS -Promover a saúde oral. 

Jardim de Infância do Carmo; Jardim de 
Infância da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Jardim de Infância da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Jardim de Infância da 
Gafanha da Encarnação - Sul / Anos: Pré-
Escolar 

456 05-01-2018 Bochecho do flúor 

Bochechar com flúor - alunos do 2º 
ano e do 4º ano, posteriormente, 
todos os alunos, uma vez de quinze 
em quinze dias. 

Coordenadora do PPES / 
Higienista Oral do CSI 

Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

Promover a saúde oral. 

Escola Básica (EB1) da Costa Nova; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha da Encarnação - 
Norte; Escola Básica (EB1) da Gafanha da 
Encarnação - Centro; Escola Básica (EB1) 
da Gafanha da Encarnação - Sul; Escola 
Básica (EB1) da Gafanha do Carmo / Anos: 
1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 

240 05-02-2018 Mês da Internet Segura 

Durante todo o mês procura-se 
alertar os alunos para os perigos da 
internet, com especial incidência no 
dia 6 de fevereiro, Dia da Internet 
mais segura. A GNR realiza 
palestras aos alunos do 5.º ano. 

Biblioteca Escolar, professora 
TIC 

GNR 
-Promover o uso seguro da internet; -contribuir 
para a promoção da cidadania. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

376 01-03-2018 Mês de Leitura concelhia  
A biblioteca realiza várias atividades 
para comemorar a leitura. 

RBI 
departamento de 
línguas 

-Promover a leitura. 
Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 
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443 01-03-2018 Folares da Páscoa 

Os alunos que beneficiam da 
medida educativa Currículo 
Específico Individual, no âmbito da 
aplicação dos conhecimentos 
obtidos na disciplina de atividades 
de vida diária e nas áreas funcionais 
de português e matemática, 
confecionarão folares de canela. 

Professores de educação 
especial que lecionam áreas do 
currículo dos alunos que 
beneficiam da medida 
educativa Currículo Específico 
Individual  

 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nas 
diferentes áreas do currículo dos alunos que 
beneficiam da medida educativa Currículo 
Específico Individual Promover a cooperação e 
espírito de entreajuda. Adquirir conhecimentos 
que permitam a transição/integração para o 
mundo laboral. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: Público em geral 

288 01-05-2018 Torneio de Matraquilhos 

Realização de um torneio de 
matraquilhos para toda a 
comunidade escolar, onde as 
equipas jogam num sistema de 
apuramento por escalões. 

Professores de Educação Física 
Escola Desporto 
Escolar e Empresa 
de Matraquilhos 

Proporcionar à comunidade escolar uma atividade 
lúdico/recreativa Convívio entre a comunidade 
escolar; Desenvolvimento da destreza motora. 

Escola Básica (EB23) da Gafanha da 
Encarnação / Anos: 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos 

51 TOTAL       

 
 
 


