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2. 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 para período letivo 2017/ 2021. 
 
As atividades que são propostas pelos diferentes intervenientes têm como guia os documentos orientadores da 
atividade do Agrupamento, nomeadamente o seu Projeto Educativo. Além disso, as atividades têm sempre 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- Parcerias 

I- Outro tipo... 

 
 
 
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. 
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 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. 
 

3. Recursos 
- SEMI – Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 
- Atividades de Enriquecimento Curricular – Câmara Municipal de Ílhavo 
- Plano Tecnológico da Educação – PTE 
- Biblioteca Escolar – BE 
- Equipa de Autoavaliação – EAA 
- Plano Nacional de Leitura – PNL 
- Projeto de Promoção e Educação Para a Saúde – PES 
- Projeto Eco-Escolas 
- Projeto Escola Azul 
- Educação Inclusiva 
- Serviços de Psicologia e Orientação - SPO 
- Serviço de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psicomotricidade - protocolo com a CERCIAV 
- Componente de Apoio à Família (CAF) 
- Atividades de Animação e de Apoio à Família. (AAAF) 
- Diversificação Curricular 
- Desporto Escolar 
- Clubes e Projetos - Ofertas do Agrupamento 
- Formação de docentes e não docentes - CFAECIVOB 
- Articulação horizontal e vertical (educação pré-escolar - 1.ºCEB; 1.ºCEB - 2.º; 2.º CEB – 3.º CEB) 
- Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 
- Associações de Pais do Agrupamento: 

Ass. de Pais da Escola Básica da Gafanha da Encarnação; 
Ass. de Pais da Gafanha do Carmo 
Ass. Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação. 
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4. Distribuição da população discente 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Norte 

 Sala 1 

Nº de crianças 15 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Centro 

 Sala 1 

Nº de crianças 19 

Jardim-de-infância da Gafanha da Encarnação Sul 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 14 11 

Jardim-de-infância da Gafanha do Carmo 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 15 17 

Escola Básica da Costa Nova 

Turma 
Ano  

1CN 2CN Total 

1.º 6 0 6 

2.º 12 0 

 

12 

3.º 0 5 5 

4.º 0 5 5 

Total 18 10 28 
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Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte 

Turma 
Ano  

1GN 2GN 3GN Total 

1.º 0 0 

 

0 

 

0 

2.º 22 0 0 22 

3.º 0 19 0 19 

4.º 0 0 

 

 

21 

 

 

21 

Total 22 19 21 62 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro 

Turma 
Ano  

1GC 2GC 3GC 4GC Total 

1.º 21 0 0 0 21 

2.º 0 20 0 0 20 

3.º 0 0 20 0 20 

4.º 0 0 0 21 21 

Total 21 20 20 21 82 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Sul 

Turma 
Ano  

1GS 2GS 3GS Total 

1.º 21 0 0 21 

2.º 0 21 9 30 

3.º 0 0 18 18 

4.º 0 0 0 0 

Total 21 21 27 69 
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Escola Básica da Gafanha do Carmo  

Turma 
Ano 

1C 2C 3C Total 

1.º 5 0 0 5 

2.º 15 0 0 15 

3.º 0 

 

10 

 

0 10 

4.º 0 6 13 19 

Total 20 16 13 49 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação 

 A B C D Total 

5.º Ano 17 19 19 18 73 

6.º Ano 16 17 15 16 64 

7.º Ano 21 16 16 16 69 

8.º Ano 14 25 18 21 78 

9.º Ano 19 17 15 0 51 

Total 87 94 83 71 335 
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5. Articulação com o Projeto Educativo 
 
No Projeto Educativo aprovado para 2018-2021 foi definido como tema “Aprender a SER e a FAZER”. A este tema 
foram agregados um conjunto de objetivos que operacionalizam cada uma das três áreas definidas no tema do 
projeto educativo. 
 
 

Verbo da temática  APRENDER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CULTURA 

• CONHECIMENTO 

• COMUNICAÇÃO 

• SABERES (ARTE, TECNOLOGIA, CIÊNCIA, LITERATURA) 

 
Objetivos operacionais: 

 

A1- Valorizar a escola  

A2- Promover a motivação para o estudo 

A3- Aumentar o gosto pela leitura 

A4- Promover o gosto por aprender 

A5- Favorecer o conhecimento e os vários saberes 

A6- Melhorar os resultados escolares 

A7- Desenvolver a autonomia 

A8- Premiar os alunos com mais sucesso 

 
 

Verbo da temática  SER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CIDADANIA E DISCIPLINA 

• COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS  

• RELACIONAMENTO E INTEGRAÇÃO 

• SAÚDE 

 
Objetivos operacionais: 

 

S1- Melhorar o comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula 

S2- Educar para os valores  

S3- Trabalhar o silêncio 

S4- Aumentar o envolvimento da Família na vida escolar dos educandos 

S5- Diminuir os casos de violência escolar e as situações de bullying 

S6- Desenvolver atividades de promoção da solidariedade e respeito 

S7- Promover a preparação para a vida em sociedade 

S8- Trabalhar a educação para a saúde e para o ambiente 
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Verbo da temática  FAZER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CRIATIVIDADE 

• JUSTIÇA E DEMOCRACIA 

• ECOLOGIA E AMBIENTE 

• QUALIDADE E EXCELÊNCIA 

 
Objetivos operacionais:  

 

F1- Melhorar os resultados escolares 
F2- Trabalhar as metas curriculares 

F3- Aumentar os espaços de lazer nas Escolas e melhorar os espaços existentes 
F4- Orientar para o prosseguimento de estudos / formação profissional 

F5- Valorizar o que é bem feito 
F6- Criar uma cultura de rigor, exigência, valorização do esforço e da dedicação 

F7- Premiar a criatividade 
F8- Promover a defesa do ambiente 
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6. 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;  

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:  
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 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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7. Atribuição de responsabilidades 

7.1. 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. 

7.2. Direção 

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

7.3. 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. 

7.4. Conselho Pedagógico 

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

7.5. 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. 

7.6. Áreas disciplinares 

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

7.7. Conselhos de turma 

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

7.8. Coordenação de estabelecimento 

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

7.9. Desporto Escolar 

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

7.10. Educação para a Saúde 

Educação ambiental; Educação sexual; Educação alimentar; Higiene, segurança e saúde; Gabinete de apoio ao aluno 
– Espaço Saúde. 

7.11. 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. 
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7.12. 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. 

7.13. 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 PE. 

7.14. Atividades de enriquecimento curricular 

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. 

7.15. 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. 

7.16. 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. 

7.17. 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. 

7.18. 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. 

7.19. Página WEB do Agrupamento 

Privilegiar a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento. 
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8. Calendarização das atividades 
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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9. Atividades de complemento curricular/ extracurricular 

Departamento da Educação Pré-escolar 

Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Norte 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

17-09-2018 Receção aos alunos - Receção aos alunos nas salas de 
aula; 
- Diálogo com os alunos e 
organização do material escolar; 
- Jogos/Brincadeiras no recreio em 
conjunto com as crianças do Jardim 
de Infância; 
- Dramatização de situações de 
férias, para descoberta por parte 
dos restantes colegas; 
- Pintura de um mural, "chuva de 
palavras" da área vocabular "férias"; 
- Entoação de canções. 

Docentes e Educadora 
do Pré-escolar 

Jardim de 
Infância 

- Proporcionar momentos de 
convívio. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S6; S7 
F4; F6 

16-10-2018 Dia Mundial da Alimentação Confeção de uma salada de frutas, 
com frutos trazidos pelos alunos; 
- Realização de atividades plásticas 
alusivas ao tema; 
- Degustação da salada 
confecionada. 

Docentes, Educadora e 
Assistentes 
Operacionais 

Encarregados 
de Educação 

- Sensibilizar os alunos para uma 
alimentação saudável; 
- Motivar para a partilha. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A6 
S8 
F8 

12-11-2018 Magusto - Magusto no recinto escolar, com 
castanhas assadas numa padaria 
local; 
- Realização de trabalhos de 
Expressão Plástica; 
- Entoação de canções alusivas ao 
tema. 

Docentes e Educadora Encarregados 
de Educação e 
Padaria Local 

- Proporcionar momentos de 
convívio e partilha; 
- Conhecer e preservar tradições. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A4 
S2; S6 
F3; F6 

14-11-2018 Proteção dos Oceanos/Ria Os Guardas da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância com oi ntuito de 
falar comascriançassobre o tema. 

Educadora deInfância e 
GNR 

GNR Pré-Escolar Despertar o sentimento de 
respossabilidade face aos oceanos e 
à Ria Despertar o interesse pelas 
espécies que habitam estes 

 -   €  A1; A4; A5 
F5; F8 
S2; S6; S7; 
S8 



AEGE  

Plano de Atividades 2018/ 2019 Pag. 17 de 72 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

ecossistemas. Desenvolver o sentido 
ecológico. Compreender o papel de 
cada cidadão na preservação do 
meio ambiente. 

29-11-2018 Museu Marítimo de Ílhavo Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
e ao aquário dos bacalhaus 

Educadora de Infância e 
CMÍ 

Câmara 
Municipal de 
Ílhavo 

Pré-Escolar Conhecer o MMÍ. Conhecer as 
tradições e forma de vida das gentes 
de Ílhavo. Desenvolver o respeito 
pelas tradições. Conhecer o aquário 
de bacalhaus. Relacionar o peixe com 
o bacalhau que se come salgado. 
Despertar o respeito pelo meio 
ambiente. 

 -   €  A4; A5 
F5; F8 
S2; S3; S7; 
S8 

06-12-2018 As Minhas escolhas Sessão de educação para a saúde. Centro de Saúde e 
Educadoras 

Centro de 
Saúde 

Pré-Escolar Educar para a saúde. Fomentar 
hábitos de alimentação saudável. 
Consolidar as aprendizagens. 

 -   €  A4;A5 

14-12-2018 Encerramento do 1.º Período - Elaboração de enfeites natalícios, 
para decoração do espaço escolar; 
- Exploração de contos natalícios; 
- Lanche partilhado; 
- Apresentação de atividades 
lúdicas, em articulação com os 
professores das AEC'S. 

Docentes, Educadora e 
Assistentes 
Operacionais 

Encarregados 
de Educação e 
Monitores das 
AEC'S 

 - Reconhecer tradições natalícias; 
 - Desenvolver a criatividade; 
 - Promover o convívio entre a 
comunidade educativa. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A5 
S6 
F3; F6 

16-01-2019 Cuidados a ter em casa/com 
estranhos 

Os guardas da GNR deslocam-se ao 
Jardim de Infância com o objetivo 
de abordar o tema 

Educadora de Infância e 
GNR  

GNR Pré-Escolar Alertar as crianças para os perigos 
que podem existir na sua casa e no 
seu dia a dia. Procurar que as 
crianças não tenham 
comportamentos que as possam 
colocar em perigo. Ajudar as crianças 
a identificar os sinais de perigo que 
se escondem onde menos esperam. 

 -   €  A4; A5 
F5 
S8 

14-02-2019 Centro de Educação 
Ambiental 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental e conhecer o "Castelo da 
Reciclagem" 

Educadora de Infância e 
CMÍ 

Câmara 
Municipal de 
Ílhavo 

Pré-Escolar Conhecer o CEA. Conhecer e 
participar ativamente no processo de 
separação e reciclagem. Despertar e 
reforçar o espirito ecológico. 
Perceber a responsabilidade do 
cidadão para o bem-estar de todos. 
Incentivar a criança a influenciar a 
família a reciclar sistematicamente. 

 -   €  A4; A5 
S4; S7; S8 
F6; F7; F8 

01-03-2019 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 

Docentes e Educadora Encarregados 
de Educação 

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

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A5 
F5 
S2; S6; S7 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

Expressão Plástica; 
- Convívio entre os alunos. 

02-05-2019 Navio Museu Santo André Visita ao Navio Museu Santo André. Educadora de Infância e 
CMÍ 

Câmara 
Municipal de 
Ílhavo 

Pré-Escolar Conhecer o Navio Santo André. 
Conhecer com funciona um navio, 
nomeadamente um bacalhoeiro. 
Conhecer e experienciar a pesca do 
bacalhau. Perceber o processo de 
transformação do peixe em 
"bacalhau" 

 -   €  A4; A5 
F5; F8 
S1; S7 

06-06-2019 Escola Municipal de 
Educação Rodoviária 

Visita de estudo à Escola Municipal 
de Educação Rodoviária 

Educadora de Infância e 
CMÍ 

Câmara 
Municipal de 
Ílhavo 

Pré-Escolar 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 

 -   €  A4; A5; A7 
F5 
S1; S2; S6; 
S7 

21-06-2019 Encerramento do ano letivo - Festa convívio com toda a 
comunidade educativa: partilha de 
atividades realizadas ao longo do 
ano, nas áreas de expressões 
(teatros, canções, danças, declamar 
poesias, …), em articulação com os 
professores da AEC’s; entrega de 
diplomas aos alunos que concluíram 
com aproveitamento o 4º ano de 
escolaridade e o ensino Pré-
Escolar; “lanche ajantarado”. 
Destinatários: Alunos do 1.º Ciclo 
  

Docentes e Monitores 
das AEC'S 

Encarregados 
de Educação 

- Proporcionar momentos de partilha 
e de convívio entre toda a 
comunidade educativa, de forma a 
estreitar laços entre os envolvidos; 
- Dar a conhecer algum trabalho 
realizado pelas crianças ao longo do 
ano letivo. 
  

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Encarregados de Educação 

0 A1; A5 
F6 
S1; S4; S6 
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Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Centro 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

12-11-2018 Cuidados a ter em casa Sessão de sensibilização pela GNR 
nos cuidados a ter em casa. 

GNR e Educadora. GNR Alertar as crianças para os cuidados a 
ter em casa em possíveis situações de 
perigo. 

Pré-Escolar           -   €  A5; A7 
S2; S4; S7 
F5; F6 

5-12-2018 Lanches saudáveis  Falar com as crianças sobre a 
importância de uma alimentação 
saudável. 

Coordenadora do PPES. 
Técnicas do Centro de 
saúde de Ílhavo. 

Reconhecer 
hábitos de saúde- 
higiene e 
alimentação. 

Pré-Escolar      -   € A5; A7 
S8 
F8 

6-12-2018 Visita à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

Visita guiada à biblioteca, audição 
de uma história/conto e realização 
de uma atividade alusiva ao tema. 

Técnica da Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 

C.M.I. Conhecer o que é uma biblioteca. 
Promover o gosto pela leitura. 

Pré-Escolar           -   €  A3; A4; A5 
S1; S3 
F2; F7 

15-1-2019 Ambiente Sessão de esclarecimento com a 
GNR. 

GNR e Educadora. GNR Sensibilizar as crianças nos cuidados a 
ter na defesa do ambiente. 

Pré-Escolar           -   €  A4; A5 
S2; S7; S8 
F6; F8 

21-2-2019 Centro de Educação 
Ambiental 

Visualização das diferentes formas 
de tratar o lixo que foi colocado nos 
diferentes ecopontos. 

C M I/ Educadora de 
Infância. 

C M I Sensibilizar as crianças para os 
problemas ambientais. 

Pré-Escolar           -   €  A4; A5 
S2; S6; S8 
F2; F6; F8 

25-3-2019 Vamos à Ilh'avô  Poder participar em diferentes 
vivências, as quais realizadas por 
pessoas de mais idade. 

C M I/ Educadora de 
Infância. 

C M I Proporcionar às crianças uma 
atividade Intergeracional. 

Pré-Escolar           -   €  A5; A7 
S2; S6; S7 
F2; F6 

29-4-2019 Educação Rodoviária Atividades lúdicas quer em contexto 
de sala como na pista externa. 

C M I/ Educadora de 
Infância. 

C M I Promover a Educação das crianças do 
Município, como utentes da via 
Pública. 

Pré-Escolar           -   €  A5; A7 
S2; S7 
F5; F6 

13-6-2019 Visita ao Jardim Oudinot Realização de atividades lúdicas no 
Jardim. 

Educadora Educadora Promover vivências em contextos 
mais alargados. 

Pré-Escolar           -   €  A5; A7 
S1; S2; S8 
F3;F7; F8 
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Jardim de Infância da Gafanha da Encarnação Sul  
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

08-11-2018 Ação da GNR Ação da GNR sobre o Ambiente Agentes da GNR GNR Apertar para os problemas da 
poluição. Desenvolver uma educação 
ambiental. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5 
S2; S3; S7; S8 
F5; F6; F8 

09-11-2018 Magusto Realização da fogueira tradicional. 
Apresentação de canções pelas 
turmas/grupos. 
Degustar castanhas assadas. 

Professores Educadoras 
e assistentes 
operacionais 

 Reviver tradições. Promover a 
articulação entre o Jardim de Infância 
e o 1º ciclo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A4; A5; A6 
S1; S2; S3; S6; 
S7; S8 
F1; F5; F6; F7; 
F8 

21-11-2018 Visita à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

 Visitar a Biblioteca e participar 
numa atividade de Conto. 

Educadora e técnicos da 
Biblioteca 

CMI Desenvolver o gosto pelos livros. 
Conhecer novos espaços de 
educação. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A3; A4; A5 
S2; S3 
F5; F7 

23-11-2018 Visita à Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

Visita à biblioteca e participação 
numa atividade do conto. 

Educadora e técnicos da 
Biblioteca 

CMI Promover o gosto pelos livros. 
Conhecer novos espaços educativos. 

Pré-Escolar 0 A3; A4; A5 
S3; S7 
F5; F/ 

07-12-2018 Sessão Educação para a 
saúde. 

Jogo " As minhas escolhas " Técnicas do Centro de 
Saúde 

Centro de 
Saúde de 
Ílhavo 

Educar para hábitos de saúde 
saudáveis. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A4; A5 
S2; S3; S8 
F5 

09-01-2019 Ação da GNR Ação de sensibilização sobre os 
cuidados a ter em casa e com 
estranhos. 

Agentes da GNR GNR Alertar para os perigos que existem 
em casa. Desenvolver competências a 
esse nível. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A5 
S1; S2; S3; S7; 
S8  

22-01-2019 Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita e participação numa atividade 
no Museu de Ílhavo. 

Educadora e técnicos do 
Museu 

SEMI Conhecer novos espaços. Trabalhar 
conceitos ligados ao mar. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S8 
F5;F8  

24-01-2019 Visita ao Museu de Ílhavo Visita ao Museu e participação 
numa atividade. 

Educadora e técnicos do 
Museu 

SEMI Conhecer novos espaços. Apreender 
novos conceitos sobre o mar e os 
marinhos. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S7; 
S8 
F5; F7; F8 

06-02-2019 Visita à Fábrica das ideias Participação numa atividade Educadora e técnicos do 
SEMI 

SEMI Conhecer novos espaços. Desenvolver 
a criatividade 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3 
F5; F7 

08-02-2019 Visita à Fábrica das ideias Vista à Fábrica das ideias e 
participação numa atividade. 

Educadora e técnicos do 
SEMI 

 
Conhecer novos espaços. 
Desenvolver a criatividade. 
Adquirir novos conhecimentos. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A5; A7 
S1; S2 
F5; F7 

05-04-2019 Visita ao Sealife Visita ao Sealife Educadora e assistente 
operacional 

Educadora  Conhecer novas espécies de animais 
marinhos. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A5; A7 
S3; S4; S7; S8 
F8 

24-04-2019 Visita ao Sealife Visita de estudo Educadora e técnicos da 
Fábrica 

Educadora e 
assistente 
operacional 

Desenvolver o gosto pela ciência. Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A4; A5; 
A7 
S2; S3; S7; S8 
F8 
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27-05-2019 Visita à quinta de S. Inácio Visita ao ZOO. de S. Inácio. Educadora  Educadoras 
e assistente 
operacional 

Conhecer novos espaços. 
Conhecer novas espécies de animais e 
suas características e Habitat. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S8 
F5; F6; F8 
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Jardim de Infância da Gafanha do Carmo 
 
Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

08-10-2018 Saídas na Comunidade Estará de acordo com as atividades 
em desenvolvimento e o interesse 
das crianças. 

Educadoras de Infância Famílias/comunidade Conhecer e valorizar o meio 
envolvente e contextualizar 
aprendizagens nas várias áreas 
curriculares. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S2; S7; S8 
F2; F8 

07-11-2018 Visita à BMI Participação na atividade promovida 
pela Biblioteca. 

Técnicos da BMI SEMI Conhecer e saber estar num 
espaço publico. Promover o gosto 
pelos livros. Sensibilizar para a 
leitura. 

Pré-Escolar 0 A3; A5; A7 
S2; S3; S7 
F5 

08-11-2018 Visita de Estudo à BMI Conhecer e desfrutar dos vários 
espaços da biblioteca. Participar na 
hora do conto e no registo gráfico 
do mesmo. 

Técnica da BMI SEMI Conhecer um espaço de 
aprendizagem por excelência. 
Apreender as regras de utilização 
deste espaço. Fomentar o respeito 
pelos outros e pelos materiais. 
Participar na hora do conto. 

Pré-Escolar 0 A3; A4; A5; 
A7 
S1; S2; S3; 
S7 
F2; F6; F7 

22-11-2018 Visita da Escola Segura - GNR Sensibilização sobre os oceanos GNR GNR Sensibilizar as crianças para o meio 
ambiente aquático. Promover o 
respeito pelo mar e todo o meio 
envolvente. Aprender a agir 
perante situações que observem. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S6; 
S7; S8 
F2; F5; F6; 
F8 

13-12-2018 Visita de Estudo ao cinema As crianças irão assistir a uma 
sessão de cinema infantil 

Educadoras, famílias CMI Vivenciar o ambiente de natal. 
Assistir a um filme. Conhecer 
novos espaços. Aprender a estar 
nos vários contextos sociais. 

Pré-Escolar 0 A5; A7 
S1; S2; S3; 
S6; S7 
F5 

09-01-2019 As nossas escolhas Atividade que deve ter por objetivo 
a sensibilização para uma 
alimentação equilibrada 

Centro de Saúde Educadoras/Centro 
de Saúde 

Não temos indicação da atividade Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S4; 
S7; S8 
F5 

21-03-2019 Visita de Estudo á Fabrica do 
Lápis Viarco 

Visitar e conhecer a fábrica dos lápis 
Viarco. 

Educadora de Infância Fábrica Viarco Conhecer como se faz um lápis. 
Respeitar os materiais. Adquirir 
regras sociais no estar e fazer. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; 
S6; S7 
F2; F5; F6, 
F7; F8 

27-03-2019 Visita à Funceramic Participação nas atividades 
propostas. 

Educadora de infância e 
monitores. 

 Conhecer novos espaços de 
aprendizagem e experimentar 
diferentes materiais. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S7 
F5; F6 

16-05-2019 Visita de Estudo ao 
Planetário 

Participar nas atividades do 
planetário. 

Técnico do planetário Planetário de 
Espinho 

Observar as estrelas, os satélites. 
Conhecer a importância das 
estrelas e dos planetas na vida do 
mundo. 

Pré-Escolar 0 A1; A2; A4; 
A5; A7 
S1; S2; S3; 
S7; S8 
F2 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

29-05-2019 Visita à Viarco - Museu do 
Lápis 

Participação nas atividades 
propostas. 

Educadora de infância e 
monitores. 

 Conhecer e experimentar 
atividades novas. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S7 
F3; F7; F8 

12-06-2019 Visita da Escola Segura - GNR Participar numa gincana Educadoras de Infância GNR Aprender as regras da educação 
rodoviária. Conhecer e respeitar os 
sinais de transito. Vivenciar vários 
papeis no ciclo rodoviário. 

Pré-Escolar 0 A1; A4; A5; 
A7 
S1; S2; S6; 
S7; S8 
F2; F6; F8 

14-06-2019 Dia Aberto e Prova de 
Orientação 

Os pais vêm brincar com os filhos no 
Jardim e vivenciar um pouco do dia 
a dia destes. Realização da prova de 
orientação. 

Educadoras e Atletas 
da Federação de 
Orientação 

Federação de 
Orientação 

Dar a oportunidade aos pais de 
conhecer o dia a dia dos seus filhos 
no Jardim. Promover a autonomia 
e capacidade leitura de um mapa e 
aprender a orientar-se num 
espaço. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S4; 
S6; S7; S8 
F2; F8 

19-06-2019 Festa dos Finalistas Representações, momentos 
musicais realizados pelas crianças e 
pelos pais. 

Educadoras de Infância 
e Pais 

Famílias/comunidade Festejar em conjunto a passagem 
para outro ciclo de vida de 
algumas crianças e partilhar 
momentos de alegria e 
agradecimento. 

Pré-Escolar 0 A1; A5; A7 
S1; S2; S3; 
S4; S6; S7 
F2; F6 
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Atividades envolvendo vários Jardins de Infância e/ou Escolas 
 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

16-11-2018 Comemoração do Dia Nacional 
do Mar 

Atividade no âmbito do Projeto Escola 
Azul Tema: Pesca sustentável e mar. 
Os alunos verificam o cumprimento 
dos tamanhos mínimos, definidos por 
lei, para a captura das principais 
espécies pescadas, utilizando as 
réguas em diversos peixes e moluscos 
adquiridos no comércio local. Os 
alunos enviam para casa postais 
pintados com uma mensagem de 
consumidor responsável. Os alunos 
criam e recitam poemas sobre o mar, 
na Rádio da Escola. 

Grupo disciplinar Biologia 
e Geologia 

Projeto Escola Azul, 
Projeto Eco-escolas, 
Rádio Escolar, 
Biblioteca Escolar 

Sensibilizar para a questão da sobre-
exploração dos recursos piscícolas 
associado ao desenvolvimento das 
frotas pesqueiras e das técnicas de 
pesca, algumas praticadas 
localmente, que resultam na 
diminuição drástica de algumas 
populações de espécies marinhas.  
Sensibilizar para a pesca 
sustentável. Explorar a poesia e o 
mar como inspiração. 

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; Alunos do 
clube; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público 
em geral 

15 A1; A2; A5 
S2; S4; S8 
F6; F8 

21-11-2018 Visita à Biblioteca Municipal de 
Ílhavo 

 Visitar a Biblioteca e participar numa 
atividade de Conto. 

Educadora e técnicos da 
Biblioteca 

CMI Desenvolver o gosto pelos livros. 
Conhecer novos espaços de 
educação. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A3; A4; A5 
S2; S3 
F6; F7 

23-11-2018 Visita à Biblioteca Municipal de 
Ílhavo 

Visita à biblioteca e participação numa 
atividade do conto. 

Educadora e técnicos da 
Biblioteca 

CMI Promover o gosto pelos livros. 
Conhecer novos espaços educativos. 

Pré-Escolar 0 A3; A4; A5 
S3; S7 
F5; F7 

03-12-2018 Momentos de Leitura - 
itinerâncias 

A Professora bibliotecária desloca-se 
aos JI para fazer a animação de 
leituras prazerosas. 

BE e educadoras   -Promover a leitura e o gosto pelo 
livro. 

Pré-Escolar 15 A3 
S2 
F1  

06-12-2018 Feira do Livro Haverá exposição dos livros para 
venda na BE e as turmas visitarão a 
feira, de acordo com calendarização; 

BE e docentes de 
português 

editoras -Promover a leitura e o livro; -
Incentivar a escrita. 

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; Público em 
geral 

0 A1; A3 
S4 
F1 

07-12-2018 Sessão Educação para a saúde. Jogo " As minhas escolhas " Técnicas do Centro de 
Saúde 

Centro de Saúde de 
Ílhavo 

Educar para hábitos de saúde 
saudáveis. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A4; A5 
S2; S3; S8 
F5 

12-12-2018 Festa de Natal Participação na Festa de Natal. CMI CMI Festejar alegria do Natal. Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A5 
S1; S3; S7 
F5; F6  

14-12-2018 Encerramento do 1.º Período - Elaboração de enfeites natalícios, 
para decoração do espaço escolar; 
- Exploração de contos natalícios; 
- Lanche partilhado; 
- Apresentação de atividades lúdicas, 
em articulação com os professores das 
AEC'S. 

Docentes, Educadora e 
Assistentes Operacionais 

Encarregados de 
Educação e 
Monitores das AEC'S 

 - Reconhecer tradições natalícias; 
 - Desenvolver a criatividade; 
 - Promover o convívio entre a 
comunidade educativa. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

0 A1; A5 
S6 
F3; F6 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

14-12-2018 Festa de Natal Apresentação de um pequeno 
espetáculo pelas crianças. Lanche 
partilhado. 

Professores, Educadoras e 
assistentes operacionais 

 Promover articulação entre o pré-
escolar e o 1º ciclo. Festejar o Natal 
/ partilhar 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A2; A5; A7 
S1; S2; S3; S4; S7 
F5; F6; F7 

03-01-2019 Projeto SOBE (Saúde Oral e 
Bibliotecas Escolares)/ Feira da 
Saúde 

A Professora Bibliotecária faz 
animação de histórias que promovem 
a saúde oral e as educadoras 
trabalham com as crianças o tema, 
realizando um cartaz sobre esta 
temática. Esse cartaz será exposto na 
Feira da Saúde do município. 

educadoras e BE DGS/ RBE -Promover hábitos de saúde oral; -
Promover a leitura. 

Pré-Escolar 5 A7 
S8 
F6 

03-01-2019 À descoberta de... Maria 
Alberta Menéres 

Os alunos trabalham obras desta 
autora e apresentam os resultados 
desse estudo em trabalhos 3D que 
serão expostos na BMI, durante parte 
do mês de março. 

BE, docentes e educadoras RBI Divulgar a obra de Maria Alberta 
Menéres;  
Promover a leitura;  
Estimular a criatividade. 

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 

0 A3; A4 
S1; S4 
F1; F2 

09-01-2019 Ação da GNR Ação de sensibilização sobre os 
cuidados a ter em casa e com 
estranhos. 

Agentes da GNR GNR Alertar para os perigos que existem 
em casa. 
Desenvolver competências a esse 
nível. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A5 
S1; S2; S3; S7; S8 
F5; F8 

22-01-2019 Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Visita e participação numa atividade 
no Museu de Ílhavo. 

Educadora e técnicos do 
Museu 

SEMI Conhecer novos espaços. Trabalhar 
conceitos ligados ao mar. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S8 
F5; F6; F8 

24-01-2019 Visita ao Museu de Ílhavo Visita ao Museu e participação numa 
atividade. 

Educadora e técnicos do 
Museu 

SEMI Conhecer novos espaços. Apreender 
novos conceitos sobre o mar e os 
marinhos. 

Pré-Escolar 0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S7; S8 
F5; F7; F8 

06-02-2019 Visita à Fábrica das ideias Participação numa atividade Educadora e técnicos do 
SEMI 

SEMI Conhecer novos espaços. 
Desenvolver a criatividade 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3 
F5; F7 

08-02-2019 Visita à Fábrica das ideias Vista à Fábrica das ideias e 
participação numa atividade. 

Educadora e técnicos do 
SEMI 

  Conhecer novos espaços  
Desenvolver a criatividade 
Adquirir novos conhecimentos 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A5; A7 
S1; S2 
F5; F7 

01-03-2019 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; 
- Convívio entre os alunos. 

Docentes e Educadora Encarregados de 
Educação 

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

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

0 A1; A5 
S4; S7; S8 
F6; F7; F8 

01-03-2019 Carnaval Participar no desfile de Carnaval da 
CMI. 

CMI Educadoras e 
assistentes 
operacionais 

Promover a articulação entre a 
comunidade educativa 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público 
em geral 

0 A1; A7 
S6; S7; S8 
F5; F6; F7 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

01-03-2019 Carnaval trapalhão Festa de fantasias e disfarces Professores, Educadoras e 
assistentes operacionais 

  Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. Promover a articulação 
entre o Pré-escolar e o 1º ciclo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A2; A5; A7 
S1; S2; S3; S4; S7 
F1; F5; F6; F7 

07-03-2019 II Jornadas das Profissões Realização das II Jornadas para 
divulgação de cursos profissionais, 
demonstração de profissões, 
conversas e entrevistas 
com profissionais. 

Grupo de Trabalho  diversidade de 
agentes, empresas, 
instituições 

- Promover cursos de formação e 
educação para adaptar a oferta 
formativa às necessidades da 
população escolar; 
 - Dar a conhecer diferentes ofertas 
para uma escolha consciente. 
- Dar oportunidade para contactar 
com entidades, instituições e 
agentes profissionais 
- Tomar conhecimento dos 
requisitos e das competências para 
desenvolver determinadas 
profissões 
- Sensibilizar para a importância da 
escolha que os alunos terão de 
realizar.  

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 

0 A1; A5 
S7 
F1; F2 

05-04-2019 Visita ao Sealife Visita ao Sealife e . Educadora e assistente 
operacional 

Educadora  Conhecer novas espécies de animais 
marinhos. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A5; A7 
S3; S4; S7; S8 
F8 

24-04-2019 Visita ao Sealife visita de estudo Educadora e técnicos da 
Fábrica 

Educadora e 
assistente 
operacional 

Desenvolver o gosto pela ciência. Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A4; A5; A7 
S2; S3; S7; S8 
F8 

27-05-2019 Visita à quinta de S. Inácio Visita ao ZOO. de S. Inácio. Educadora  Educadoras e 
assistente 
operacional 

Conhecer novos espaços 
Conhecer novas espécies de animais 
e suas características e Habitat. 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5; A7 
S1; S2; S3; S8 
F55; F6; F8 

30-05-2019 Dia da Sala Azul - 30 de maio - Visita ao parque Feijão 
Verde Fun Park, Aveiro - 3 de junho - 
No âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Criança, o CAA-EE da 
EBNorte promoverá uma atividade de 
inclusão inversa: de tarde, os alunos 
da escola irão experienciar o Circuito 
Psicomotor, orientado pela técnica de 
psicomotricidade do CRI. 

Docentes de Educação 
Especial 

Técnica de 
Psicomotricidade do 
CRI-CERCIAV 

Proporcionar momentos de 
socialização, interação e convívio 
entre pares. Proporcionar 
estimulação sensorial e desafios 
psicomotores e/ou situações de 
exploração e descoberta.  
Desenvolver o comportamento 
adaptativo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º 
ano; 4.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 9.º 
ano 

140 A5; A7 
S1; S7 
F1 

21-06-2019 Encerramento do ano letivo - Festa convívio com toda a 
comunidade educativa: partilha de 
atividades realizadas ao longo do ano, 
nas áreas de expressões (teatros, 
canções, danças, declamar poesias, 
…), em articulação com os professores 
da AEC’s; entrega de diplomas aos 
alunos que concluíram com 
aproveitamento o 4º ano de 

Docentes e Monitores das 
AEC'S 

Encarregados de 
Educação 

- Proporcionar momentos de 
partilha e de convívio entre toda a 
comunidade educativa, de forma a 
estreitar laços entre os envolvidos; 
- Dar a conhecer algum trabalho 
realizado pelas crianças ao longo do 
ano letivo. 
  

Pré-Escolar; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Encarregados de Educação 

0 A1; A5 
S1; S4; S6 
F6 
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Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

escolaridade e o ensino Pré-Escolar; 
“lanche ajantarado”. 
Destinatários: Alunos do 1.º Ciclo 
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Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 

Escola Básica da Gafanha da Encarnação Norte 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

24-10-2018 Feira do Outono Venda de produtos ofertados pelos 
Pais/ Encarregados de Educação. 

Docentes e Assistentes 
operacionais 

Encarregados 
de Educação 

 - Angariar fundos para usufruto dos 
alunos; 
 - Divulgar alimentos de outono. 

Público em geral 0 A1; A5 
S4; S7 
F6 

08-11-2018 " O Meu mundo é assim..." - Elaborar e ilustrar uma história 
que irá ser compilada num livro a 
ser publicado.  

CMI – CPCJ CMI – CPCJ Sensibilizar as crianças para os seus 
direitos e interesses, bem-estar e 
desenvolvimento integral.   

3.º ano; 4.º ano 0 A3; A4 
S2; S3 
F3; F7 

21-11-2018 EMER "Esmera-te"  Abordar as principais questões no 
âmbito da Prevenção Rodoviária. 

CMI - EMER EMER / EB 
Norte 

Desenvolver competências nos alunos 
para uma boa conduta, na prevenção 
rodoviária. 

3.º ano 0 A5 
S7 
F5 

28-11-2018 Vamos à BMI - Baralhando 
Histórias 

Ouvir histórias que remetem para 
outras conhecidas e pertencentes 
ao nosso imaginário de uma forma 
divertida. Participar no ateliê de 
Expressões. 

CMI - BMI BMI / EB Norte Promover o gosto da leitura nas 
crianças. 

2.º ano 0 A3 
S2; S3 
F2; F6; F7 

28-11-2018 Vamos à BMI - Baralhando 
Histórias 

Hora do Conto Atelier de Expressões CMI - BMI BMI / EB Norte Conhecer a Biblioteca Municipal; 
Proporcionar diversas atividades; 
Sensibilizar para a leitura; 

2.º ano 0 A3 
S1; S3 
F1; F7 

30-11-2018 Ação de sensibilização sobre 
Bullying 

Palestra proferida pelos agentes da 
GNR, sobre Bullying. 

Agentes da GNR   Alertar os alunos para esta 
problemática. 

2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S5 
F5; F6 

04-12-2018 Ao Som das Histórias Ida à Rádio Terra Nova para 
gravação de uma história. 

Biblioteca Municipal De 
ílhavo 

EB Norte Promover o gosto pela leitura. 4.º ano 0 A3 
S2; S3 
F2; F6; F7 

10-01-2019 "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.  

Museu Marítimo de 
Ílhavo 

  Alertar para os problemas 
relacionados com a pesca e a 
poluição, consciencializando para as 
diferentes ameaças ao meio marinho. 
  

4.º ano 0 A5 
S2; S8 
F5; F8 

17-01-2019 " 10 Regras para uma 
Alimentação Saudável" 

Apresentação de um PowerPoint 
sobre uma Alimentação Saudável. 

Centro de Saúde de 
Ílhavo - Nutricionista 

CSI Alertar aos alunos para a necessidade 
da realização de uma Alimentação 
Saudável. 

2.º ano 0 A5 
S8 
F1 

17-01-2019 Projeto "+ COOluna" Sessão de Educação 
Postural dinamizada por uma 
terapeuta do Centro de Saúde de 
Ílhavo. 

CSI - terapeuta Maritza CSI Promover a educação postural nas 
atividades da vida diária e escolares, 
nas fases de crescimento e 
desenvolvimento das crianças, 
através de alterações 
comportamentais e posturais. 

4.º ano 0 A5 
S8 
F5 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

19-03-2019 Ação de sensibilização sobre 
Ambiente 

Palestra dada, pelos agentes da 
GNR, sobre Ambiente. 

Agentes da GNR   Sensibilizar os alunos para a 
problemática ambiental. 

2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S6; S8 
F8 

05-04-2019 Venda de Rifas  - Elaboração de rifas para venda na 
comunidade educativa 

Docentes e Assistentes 
operacionais 

Comunidade 
Educativa 

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

2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S4 
F6 

05-04-2019 Encerramento do 2.º Período - Passeio pela ria, para observação 
da natureza; 
- Atividades Lúdicas; 
- Lanche Partilhado. 

Docentes e Assistentes 
operacionais 

  -Contactar com a natureza; 
-Conhecer o meio envolvente; 
-Sensibilizar para questões 
ambientais; 
-Fomentar e promover momentos de 
partilha e de convívio 
  

2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A5 
S4; S6; S7; 
S8 
F6; F8 

07-05-2019 23 Milhas - "Teatro com 
Histórias" 

Conhecer e experimentar a vida do 
Teatro. 

CMI - Laboratório das 
Artes Teatro Vista 
Alegre 

CMI - 
Laboratório 
das Artes 
Teatro Vista 
Alegre / EB 
norte 

Percorrer os espaços do Laboratório 
das Artes, conhecer as suas histórias e 
experimentar a vida no teatro.  
Descobrir as respostas, desafiar a 
imaginação e subir ao palco. 

3.º ano 0 A5 
S3; S7 
F6; F7 

15-05-2019 Visita ao Navio Museu Santo 
André 

Visita guiada a um navio de pesca 
do bacalhau. 

CMI 
 

Proporcionar aos alunos o contacto 
direto com um navio de pesca do 
bacalhau. 

4.º ano 0 A5 
S7; S8 
F5; F6; F8 
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Escola Básica da Gafanha da Encarnação Centro 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

08-10-2018 23 milhas - Atividades variadas de âmbito 
lúdico e pedagógico relacionadas 
com os espaços a visitar. 

CMI CMI - SEMI Despertar o gosto pelas artes; 
Desenvolver a criatividade; 
Reconhecer a função de diferentes 
espaços. 

3.º ano 0 A5 
S3; S4 
F5 

08-10-2018 Heróis da fruta O projeto «Heróis da Fruta – Lanche 
Escolar Saudável» é uma iniciativa 
de intervenção educativa de âmbito 
nacional promovida pela APCOI – 
Associação Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil, que visa motivar 
as crianças a ingerirem mais fruta 
diariamente, uma vez que este 
consumo se encontra atualmente 
abaixo do desejável. Para a 
concretização do projeto, 
desenvolver-se-ão, ao longo do ano 
letivo, variadas atividades lúdico-
pedagógicas contribuindo assim, 
para a melhoria de hábitos 
alimentares e estilos de vida 
saudável. 

Professor titular de 
turma - Carla Marques 

 
- Incentivar as crianças a ingerirem 
fruta todos os dias, na escola e em 
casa. - Conhecer a importância dos 
alimentos saudáveis para a 
manutenção da saúde. - Encorajar as 
crianças a orgulharem-se de praticar 
um estilo de vida saudável. Despertar 
a comunidade para os benefícios das 
pequenas mudanças nos hábitos 
diários. 

3.º ano 0 A5 
S8 
F2 

12-10-2018 A BMI vai às BEs Técnicas da BMI fazem animação de 
leitura na biblioteca escolar da EB 
Encarnação Centro. 

RBI RBI -Promover a leitura; -Estimular a 
criatividade. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
4.º ano 

 A3 
S1 
F1 

16-10-2018 "Aprende a fazer a tua salada 
de frutas" 

Os alunos terão à disposição fruta 
variada que se irão servir à vontade. 

Professores titulares de 
turma 

 
Reconhecer a importância de uma 
alimentação saudável; 
Reconhecer a importância da fruta na 
alimentação;  
Identificar regras de higiene na 
confeção dos alimentos. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5; A7 
S1; S7; S8 
F5 

26-10-2018 Feira de Outono Venda de produtos oferecidos pelos 
pais/encarregados de educação. O 
dinheiro angariado será para 
usufruto dos alunos.   Dramatização 
de uma desfolhada para reviver o 
passado. 

Professores titulares de 
turma. 

Pais/Encarre
gados de 
Educação 

Divulgar os alimentos do outono. 
Angariar fundos.  Reviver as tradições. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

0 A1 
S4 
F5 

05-11-2018 Newton gostava de ler - União da leitura de uma história 
com uma atividade experimental. 

BMI, professora 
bibliotecária e 
professora titular de 
turma 

BMI - Despertar o gosto pela leitura; - 
Motivar os alunos para a realização 
de atividades experimentais; - 
Aproximar a literatura às ciências. 

3.º ano 0 A4 
S2 
F1 

16-11-2018 "Cabaz de Natal" Durante um mês haverá venda de 
rifas. O sorteio será no último dia de 
aulas do 1º período. Os alunos 

Professores titulares de 
turma 

Pais/Encarre
gados de 
Educação 

Angariar fundos. 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Encarregados de Educação; Público 
em geral 

0 A1 
S2; S4; S6 
F5 



AEGE  

Plano de Atividades 2018/ 2019 Pag. 31 de 72 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

contribuirão com bens alimentares 
para os dois cabazes que serão 
sorteados. O dinheiro angariado 
será para usufruto dos alunos. 

26-11-2018 Ação de sensibilização sobre 
Ambiente 

A GNR fará uma ação de 
sensibilização sobre o ambiente. 

GNR e Professores 
titulares 

GNR Sensibilizar os alunos para a proteção 
e conservação da natureza. 

1.º ano; 2.º ano 0 A1; A4 
S2; S6; S8 
F8 

14-12-2018 O valor do Natal Realização de atividades que 
despertem o verdadeiro sentido do 
Natal. Construção de um painel 
conjunto com frases sobre o que os 
alunos/familiares pensam sobre 
esta época festiva. Sorteio do cabaz 
de Natal. 

Professores titulares de 
turma dos 1º, 2º, 3º e 4º 
anos 

 - Explorar o verdadeiro sentido do 
Natal (valores); - Identificar o Natal 
como a festa da família. - Desenvolver 
o pensamento crítico sobre o 
consumo exagerado nesta época. - 
Desenvolver o espírito de 
solidariedade e fortalecer laços e 
relações entre todos; - Dar a conhecer 
algumas tradições Natalícias. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S2; S4; S6 
F5 

07-01-2019 À descoberta de Maria 
Alberta Menéres 

- Trabalhar uma obra da autora e 
estudo da sua vida, resultando 
trabalhos literários e plásticos. - 
Exposição de alguns trabalhos. 

Biblioteca Municipal de 
Ílhavo e Professor titular 

BMI - Promover o prazer e o gosto pela 
leitura; - Ler e ouvir ler obras de 
literatura para a infância; - Alargar o 
conhecimento sobre um escritor 
português; - Manifestar sentimentos, 
ideias e pontos de vista suscitados 
pelas histórias ouvidas. 

3.º ano 0 A3 
S2 
F1 

16-01-2019 Todos a Bordo Visita ao MMI. MMI CMI Despertar o interesse pela cultura e 
património marítimo. Conhecer as 
várias salas de exposição do museu. 

4.º ano 0 A2; A4; A5 
S1; S3; S7 
F5 

18-01-2019 Museu Marítimo de Ílhavo Os alunos farão uma visita guiada 
ao Museu. Será proporcionada uma 
atividade aos alunos. 

Professora titular de 
turma 

Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

Promover a cultura e a identidade 
marítima dos portugueses. 

1.º ano 0 A4; A5 
S1; S2; S3; 
S7 
F6 

25-01-2019 "Venda de folares" Ao longo do 2º período, haverá 
venda de folares durante quatro 
sextas feiras, na escola. 

Professores titulares de 
turma 

 
Angariar fundos. 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 

Encarregados de Educação; Público 
em geral 

0 A1 
S2; S4 
F5 

25-01-2019 Vamos à BMI: Baralhando 
Histórias 

Esta atividade inclui uma visita aos 
diferentes espaços da BMI, uma 
sessão de hora do conto e um 
atelier de expressões. 

BMI SEMI Ouvir histórias que remetem para o 
nosso imaginário; 
Familiarizar as crianças com o livro; 
Suscitar na criança o fascínio pelo 
espaço da BMI. 

2.º ano 0 A3 
S1; S2; S3 
F2 

14-02-2019 EMER in love -  Realização de atividades lúdicas e 
pedagógicas relacionadas com a 
segurança, prevenção e circulação 
rodoviária. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

CMI  - Consciencializar os alunos para a 
importância da Prevenção Rodoviária; 
- Despertar hábitos e atitudes 
corretas na via pública, enquanto 
peões, passageiros e ciclistas; 

3.º ano 0 A5 
S2 
F1 
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21-02-2019 Prevenção Rodoviária - 
G.N.R. 

Agentes da G.N.R. virão à escola 
falar aos alunos sobre o tema da 
Prevenção Rodoviária. 

G.N.R. G.N.R. Identificar os comportamentos a ter 
para Prevenção Rodoviária. 

1.º ano; 2.º ano 0 A5; A7 
S2; S7 
F5 

01-03-2019 "Carnaval Trapalhão amigo 
do Ambiente" 

Os alunos serão convidados a virem 
fantasiados de casa usando 
materiais recicláveis. Haverá um 
desfile no recreio da escola. 
Realizarão atividades lúdicas. Os 
alunos confecionarão gelatina e 
gomas caseiras para degustar. 

Professores titulares de 
turma 

Pais/Encarre
gados de 
Educação 

Festejar o Carnaval. Conviver uns com 
os outros. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano 0 A1; A7 
S4; S8 
F7; F8 

14-03-2019 Visita ao Centro de Educação 
Ambiental 

Os alunos visitarão o Centro de 
Educação Ambiental, onde serão 
sensibilizados para a necessidade de 
reciclar. 

Professora titular de 
turma 

Câmara 
Municipal 
de Ílhavo 

Reconhecer a importância de fazer a 
reciclagem. 

1.º ano 0 A4 
S1; S2; S8 
F8 

15-03-2019 À Conversa com... Encontro com autores, escritores e 
ilustradores na BMI. 

BMI SEMI/CMI Proporcionar aos participantes o 
encontro com autores – escritores e 
ilustradores – que falam sobre os seus 
livros e sobre o seu percurso, por 
forma a incentivar à aquisição ou 
consolidação do gosto pela leitura. 

2.º ano 0 A3; A4 
S1; S2; S3 
F5 

22-03-2019 Dia da Árvore Construção da árvore das 
mensagens. Atividades lúdicas 
relacionadas com a proteção do 
ambiente. Arranjo dos canteiros das 
plantas. 

Professores Eco-Escolas Sensibilizar os alunos para a 
importância e preservação da 
natureza. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A5 
S2; S8 
F8 

15-05-2019 Navio Santo André Visita ao Navio Museu Santo André. MMI CMI Despertar o interesse pela cultura e 
património marítimo. Conhecer os 
vários espaços do barco, como viviam 
as pessoas no mar, o que faziam, etc. 

4.º ano 0 A2; A4; A5 
S1; S7 
F5 

17-05-2019 Visita de Estudo ao Zoo de 
Santo Inácio 

Os alunos farão uma visita ao Zoo 
de Santo Inácio, no Porto. 

Professores titulares 
 

Conhecer a diversidade animal; 
Aprender a apreciar a natureza; 
Conviver com os colegas; 
Proporcionar aos alunos um dia 
diferente e agradável. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A4 
S1; S2; S7 
F1 

24-05-2019 Museu da Lourinhã - Visita ao Campo Museu/Parque da 
Lourinhã/Dino Parque da Lourinhã 

Professora titular de 
turma - Carla Marques 

 
- Conhecer alguns elementos 
relacionados com a vida na pré-
história. 
- Consolidação de conhecimentos 
relacionados com a geologia (rochas e 
estruturas da paisagem). 
- Observar alguns elementos 
etnográficos de finais do séc. XIX. 

3.º ano 12 A4 
S8 
F1 

07-06-2019 Visita de Estudo da CMI - Visita de estudo dinamizada pela 
CMI a um local de interesse lúdico-
pedagógico. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

CMI  - Dar a conhecer outros espaços de 
interesse educativo. - Proporcionar 
momentos de convívio. 

3.º ano 0 A4 
S8 
F8 
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21-06-2019 Encerramento do ano letivo - Realização de um almoço de 
convívio entre toda a comunidade 
educativa. - Desenvolvimento de 
atividades lúdicas. - Pequena 
mostra de trabalhos realizados 
pelos alunos ao longo do ano. 

Professores, assistentes 
operacionais e enc. de 
educação/familiares 

 - Estimular a relação 
escola/família/comunidade; - 
Proporcionar momentos de convívio 
entre todos os participantes; - 
Valorizar o trabalho dos 
intervenientes no processo de ensino-
aprendizagem. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S4 
F5 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

16-10-2018 Dia Mundial da Alimentação Confeção de uma sobremesa 
saudável. 

Professor Higino e 
Professora Salete 

  Conhecer a importância dos 
alimentos saudáveis para a 
manutenção da saúde. Motivar as 
crianças a ingerirem fruta todos os 
dias, na escola e em casa. 

1.º ano; 2.º ano 0 A5 
S8 
F2 

16-10-2018  " Alimentos saudáveis" Os alunos aprendem a receita sobre 
a confeção de gomas saudáveis. De 
seguida realizarão a sua confeção. 
Distribuição de gomas por todos os 
alunos da escola. 

Cecília Malaquias   Despertar o interesse dos alunos por 
descobrir alimentos saudáveis. 
Relembrar a roda dos alimentos e a 
sua importância na nossa 
alimentação. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano 0 A5 
S8 
F6 

19-10-2018 Prevenção Rodoviária Ação de sensibilização sobre a 
Prevenção Rodoviária. 

Escola Segura Professor 
Higino e 
Professora 
Salete 

Promover a adoção de atitudes e 
comportamentos de cidadãos de 
qualidade, fomentando alguns pilares 
essências da sociedade como é a 
saúde e a segurança. 

1.º ano; 2.º ano 0 A5 
S7 
F6 

31-10-2018 Eco-Halloween Construção com material de 
desperdício de figuras alusivas ao 
Halloween. 

Professor Higino e 
Professora Salete 

Encarregados 
de Educação 

Alertar para a separação dos resíduos. 
Promover a participação dos 
Encarregados de Educação na vida 
escola dos seus educandos. Fomentar 
a relação escola/família. 

1.º ano; 2.º ano; Encarregados de 
Educação 

0 A5 
S4; S8 
F7 

02-11-2018 Eco-Artistas Construção com material de 
desperdício de figuras alusivas às 
datas/ atividades mais importantes. 

Professor Higino Encarregados 
de Educação 

Alertar para a separação dos resíduos. 
Promover a participação dos 
Encarregados de Educação na vida 
escola dos seus educandos. Fomentar 
a relação escola/família. 

2.º ano 0 A1; A5 
S4; S8 
F2; F7; F8 

05-11-2018 Tradições " O nosso rancho" Os alunos irão pesquisar sobre 
tradições , no que diz respeito a 
divertimentos e jogos. 
Dramatização de algumas tradições. 
Ensaio de danças folclóricas Convite 
à comunidade para tocar e cantar as 
músicas escolhidas.  Representação 
para os pais e comunidade. 

Cecília Malaquias Encarregados 
de Educação 

Despertar o interesse e o gosto por 
tradições. 

3.º ano 0 A5 
S2 
F6 

09-11-2018 23 Milhas  Os alunos vão descobrir o que está 
por trás do espetaculo, os 
bastidores. 

Cecília Malaquias   Enriquecer os seus conhecimentos 
sobre uma sala de espetáculos. 
Desenvolver o seu vocabulário. 

3.º ano 0 A5 
S6 
F7 

16-11-2018 Ser escuteiro por um dia Atividades de intercâmbio com os 
escuteiros maritimos, ao longo do 
ano 

Cecília Malaquias Escuteiros 
marítimos 

Despertar a curiosidade, a 
criatividade e o sentido crítico 

3.º ano 0 A5 
S7 
F6 

19-11-2018 " A nossa casa é um Planeta" Visita de estudo ao Planetário 
ERSUC, que estará no Agrupamento 

docentes  CMI  - Contribuir para uma cidadania ativa 
no domínio do desenvolvimento 
sustentável; 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano 0 A5 
S8 
F8 
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de escolas. Apresentação de um 
filme  e debate. 

Contribuir para a construção de uma 
sociedade de baixo carbono, racional 
e eficiente na utilização dos seus 
recursos. 

23-11-2018 Sessão de Educação para a 
Saúde 

Atividade de Promoção de uma 
Educação para a Saúde 

Técnicas do Centro de 
Saúde 

Centro de 
Saúde de 
Ílhavo 

Motivar e despertar os alunos para 
hábitos de uma alimentação 
saudável. 

2.º ano; Docentes 0 A4; A5; A6 
S1; S2; S3; S8 
F1; F5; F6 

11-01-2019 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. 

MMI SEMI/CMI  Alertar para os problemas 
relacionados com a pesca e a 
poluição, consciencializando os 
visitantes para as diferentes ameaças 
ao meio marinho. 

1.º ano 0 A5 
S1; S2; S3; S8 
F5; F8 

17-01-2019  Contar histórias aos 
pequenitos 

Conto de uma história aos alunos do 
pré-escolar. 

Cecília Malaquias Pré-escolar Desenvolver aptidões ao nível do 
reconto e da representação. 

Pré-Escolar; 3.º ano 0 A7 
S7 
F6 

23-01-2019 À conversa com... Proporcionar aos participantes o 
encontro com autores – escritores e 
ilustradores – que falam sobre os 
seus livros e sobre o seu percurso. 

SEMI- BMI BMI  Incentivar à aquisição ou 
consolidação do gosto pela leitura. 

2.º ano 0 A3 
S2 
F2 

22-02-2019 Ambiente Ação de sensibilização sobre o 
Ambiente. 

Escola Segura Professor 
Higino e 
Professora 
Salete 

Dotarmos as nossas crianças e jovens 
dos conhecimentos e competências 
necessárias para que, minimizando os 
riscos possam crescer de uma forma 
segura e saudável. 

1.º ano; 2.º ano 0 A5 
S2; S8 
F8 

21-03-2019 A Floresta A GNR Irá realizar uma pequena 
ação de sensibilização. 

Cecília Malaquias GNR Sensibilizar os alunos para a proteção 
da floresta. 

3.º ano 0 A4 
S8 
F8 

26-03-2019 Visita à EMER Visita à EMER- Teoria e prática na 
prevenção rodoviária 

Cecília Malaquias   Desenvolver conhecimentos 
relacionados com a segurança 
rodoviária. 

3.º ano 0 A5 
S7 
F6 

06-05-2019 “A VISITA AO CASTELO... DA 
RECICLAGEM” 

 Desenvolver de forma divertida e 
muito criativa a temática dos 
RESÍDUOS. Desafio à participação 
no “JOGO DOS 
ECOMOSQUETEIROS” (um jogo da 
glória sobre a gestão dos resíduos, 
mas onde os peões passarão a ser 
os próprios participantes). 

CEA SEMI/CMI Sensibilizar os alunos para a 
importância da reciclagem. 

1.º ano 0 A5 
S1; S2; S8 
F5; F8 

31-05-2019 Visita ao Museu do brincar  Visita ao Museu do Brincar Educadora e assistente 
operacional 

Educadoras e 
assistentes 
operacionais 

Conhecer novos espaços. 
Conhecer novas espécies marinhas no 
seu habitat 

Pré-Escolar; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A7 
S1; S2; S3; S7 
F5; F7; F8 
 

03-06-2019 Os Dinossauros Visita de Estudo ao Parque dos 
dinossauros da Lourinhã 

Cecília Malaquias   Descobrir como era os animais que já 
existiram. 

3.º ano 500 A5 
S6 
F6 
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Desenvolver as capacidades de 
observação e interpretação. 
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Dinamizadores 
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17-09-2018 Heróis da Fruta Realização de atividades propostas 
pela Associação Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil. 

APCOI - Associação 
Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil  

APCOI - 
Associação 
Portuguesa 
Contra a 
Obesidade 
Infantil  

Sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável e para a 
ingestão de fruta. 

3.º ano 0 A5 
S2; S4; S8 
F5 

17-09-2018 CPCJ – O meu mundo é assim Elaborar e ilustrar uma história que 
irá ser publicada num livro, tendo 
por tema uma situação relacionada 
com os direitos que as crianças têm 
e muitas vezes não são respeitados. 

CMI - CPCJ CMI - CPCJ Alertar para os direitos que as crianças 
têm e muitas vezes não são 
respeitados, bem como da 
importância da CPCJ quando tal 
acontece. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S7 
F7  

27-09-2018 Baú da Histórias Entrega de um Baú com histórias, 
pela Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
para a crianças explorarem e 
requisitarem. 

B.M.I. B.M.I. Promover o contacto com os livros; 
Estimular o gosto e interesse pela 
leitura; 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A3; A5; A6 
S4 
F1 

27-09-2018 Lanches saudáveis - Descoberta da importância dos 
lanches saudáveis (apresentação 
feita pela nutricionista do C.S.I.) - 
Sensibilização para a necessidade de 
ingerir alimentos saudáveis e quais 
esses alimentos. 

C.S.I. C.S.I. -Despertar os alunos para a 
necessidade de uma alimentação 
saudável; -Fomentar hábitos alimentar 
saudáveis. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A4; A5 
S2; S4; S8 
F1; F5; F6 

27-09-2018 Leituras orientadas Exploração de livros recomendados 
pelo Plano Nacional de Leitura 

Professores titulares da 
turma 

B.M.I. Promover a leitura e a escrita, bem 
como o uso de livros. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A2; A3; A6 
S2 
F1; F2 

27-09-2018 A Escola e a Comunidade Atividades de angariação de fundos 
para a realização de atividades com 
os alunos. (a definir) 

Professores titulares da 
turma 

Comunida-
de educativa 

Angariar fundos para realizar 
atividades. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S2; S4 
F6 

01-10-2018 Ao som das histórias Os alunos preparam a leitura de um 
conto que lhes foi atribuído para 
posteriormente o lerem na Rádio 
Terra Nova. Audição da emissão em 
que a leitura será transmitida. 

Professora titular BMI - Rádio 
Terra Nova 

- Sensibilizar os alunos para a leitura; - 
Motivar os alunos para a leitura em 
público; 

4.º ano 0 A3; A7 
S4 
F1 

01-10-2018 (Re)criar a brincar Atividades desenvolvidas pela 
psicóloga do Centro de Saúde 
relacionadas com os medos, o 
bullying e as preocupações. 

Professora titular Centro de 
Saúde de 
Ílhavo 
(psicóloga) 

- Preparar os alunos para a nova etapa 
da vida escolar; - Desmistificar os 
medos; - Aprender técnicas de 
relaxamento. 

4.º ano 0 A7 
S2; S3; S5; 
S7 
F1; F5 

01-10-2018 Ílhavo a Ler + Os alunos inscrevem-se, leem a obra 
e fazem teste escrito para 
apuramento dos vencedores. 

professora titular professora 
bibliotecária 
/ BMI 

Motivar para a leitura;  
Desenvolver o gosto por ler; 
Partilhar as leituras. 

4.º ano 0 A3 
S4 
F1; F6 

01-10-2018 À descoberta de Maria 
Alberta Menéres 

Os alunos irão trabalhar uma obra da 
autora e pesquisar sobre a sua vida. 
Com base no trabalho realizado 

professora titular BMI e 
professora 
Bibliotecária 

Efetuar a leitura de uma obra; - 
pesquisar sobre a autora; 
Realizar trabalhos literários e plásticos. 

4.º ano 0 A2; A3 
S7 
F1; F2 
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realizarão trabalhos literários e 
plásticos. 

01-10-2018 Literário jovem Participação num concurso com 
texto narrativo e/ou poético. 

professora titular BMI Motivar os alunos para a escrita; 
Desenvolver a criatividade. 

4.º ano 0 A3; A6; A8 
S7 
F1; F5; F6 

08-10-2018 Heróis da Fruta - Lanche 
Escolar Saudável 

Realização de atividades que visam 
motivar as crianças a ingerirem mais 
fruta diariamente contribuindo 
assim para terem uma vida mais 
saudável. 

Graça Correia Pais, APCOI, 
Nutricionista
s... 

-Incentivar as crianças a ingerir fruta 
todos os dias, na escola e em casa; - 
Conhecer a importância dos alimentos 
saudáveis para a manutenção da 
saúde; - Encorajar as crianças a 
orgulharem-se de praticar um estilo de 
vida saudável; - Despertar a 
comunidade para os benefícios das 
pequenas mudanças nos hábitos 
diários. 

4.º ano 50 A5 
S8 
F1 

16-10-2018 Dia mundial da Alimentação - Exploração de um conto sobre a 
alimentação/os alimentos. - 
Exploração das caraterísticas de 
diferentes frutos trazidos pelas 
crianças; - Preparação dos frutos 
para salada de fruta; - Cada aluno, 
com a sua taça, aproxima-se dos 
recipientes com as variadas frutas 
que prepararam e confeciona a sua 
própria salada de fruta . 

Professores titulares da 
turma 

familiares - Ajudar a aprender a ser responsável 
pelo seu corpo - ensinar a ser - 
Orientar na confeção da salada de 
fruta - ensinar a fazer 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A4 
S1; S2; S4; 
S8 
F1; F6 

09-11-2018 Visita à EMER Visitar a Escola Municipal de 
Educação Rodoviária. 

C.M.I.  C.M.I: - Sensibilizar para a importância em 
respeitar as regras de segurança na 
estrada; - Realizar alguns exercícios de 
aplicação das regras trabalhadas. 

3.º ano 0 A2; A4; A5 
S1; S2; S8 
F8 

12-11-2018 Dia de S. Martinho - Recordar / Explorar a lenda de S. 
Martinho; - Descobrir diferentes 
formas de confecionar as castanhas; 
- Cozer castanhas com erva doce e 
canela e comer - magusto 

Professores titulares da 
turma 

familiares - Conhecer lendas e tradições; - 
Aprender a confecionar castanhas de 
diferentes formas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S2; S4; S7 
F6 

16-11-2018 Prevenção Rodoviária A GNR vem à escola falar da 
prevenção rodoviária. 

GNR da Gafanha da 
Nazaré 

GNR da 
Gafanha da 
Nazaré 

Descobrir regras para andar na estrada 
em segurança. 

3.º ano 0 A5 
S2; S7 
F5 

20-11-2018 Jornadas do Mar No âmbito das comemorações do 
Dia Nacional do Mar irá ser realizada 
uma visita guiada ao Museu 
Marítimo de Ílhavo após o que serão 
desenvolvidas atividades de 
expressão plástica, dramática ou 
musical. 

Professora titular de 
turma 

MMI - Conhecer o Museu Marítimo de 
Ílhavo; - Descobrir as afinidades com o 
dia que se comemora; - Expressar-se 
criativamente. 

1.º ano; 2.º ano 0 A4; A5 
S7; S8 
F1 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

21-11-2018 "A tua roupa tem pano para 
mangas" 

Sensibilização para a valorização de 
resíduos, nomeadamente roupas 
usadas. 

empresa WIPPYTEX   Pretende-se que os alunos possam 
cuidar do nosso ambiente, 
sensibilizando a família e os amigos 
para adotarem novas atitudes e 
corrigirem os seus hábitos, de modo a 
que a separação do lixo seja feita de 
forma correta e que o ambiente possa 
ser beneficiado com isso. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S8 
F8 

23-11-2018 Dóri 2.0 Através do Dóri pretende-se, numa 
visita ao MMI, aliar a memória e 
identidade de Ílhavo às novas 
tecnologias. 

Professora titular MMI - Conhecer a importância do Dóri na 
pesca do bacalhau; - Descobrir a 
importância das novas tecnologias no 
conhecimento. 

4.º ano 0 A5 
S7 
F6 
 

28-11-2018 Prevenção Rodoviária A GNR vem à escola falar da 
prevenção rodoviária. 

GNR da Gafanha da 
Nazaré 

GNR da 
Gafanha da 
Nazaré 

Descobrir regras para andar na estrada 
em segurança. 

1.º ano; 2.º ano 0 A4; A7 
S7 
F6 

30-11-2018 Espetáculo Novo Circo na 
escola Pakman 

Visita ao camião do PAKMAN. 
PAKMAN vive num camião dos 
correios, onde se desenvolve um 
jogo de malabarismo com música ao 
vivo... próximo e interativo... 

Professores Titulares 
Escola Básica da Gafanha 
do Carmo 

SEMI - Despertar a criatividade nos alunos; - 
Motivar os alunos para a parte 
artística. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A4; A5; A6 
S2 
F1 

07-12-2018 Todos a bordo Será realizada uma visita ao MMI e, 
através de um barco, os alunos irão 
perceber a sua presença com 
diferentes formas e funções. 

Professora Titular de 
Turma 

SEMI - Sensibilizar os alunos para as 
diferentes formas e funções de um 
barco; - Motivar os alunos a pensar e a 
refletir. 

1.º ano; 2.º ano 0 A4; A5 
S7 
F1; F6 

14-12-2018 Encerramento do 1º período - Descoberta do verdadeiro 
significado do Natal: elaboração de 
um painel coletivo. - Lanche 
partilhado. 

Professores da escola familiares Despertar o espírito natalício, 
fomentando a partilha e o amor entre 
as pessoas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A4 
S1; S2; S4; 
S6 
F5; F6 

01-01-2019 Histórias da Ajudaris Escrita de uma história a fim de 
colaborar com o projeto "Histórias 
da Ajudaris". Colaboração na venda 
do livro publicado, contribuindo 
assim para uma causa humanitária. 

Professora titular Ajudaris - Motivar os alunos para a escrita; - 
Sensibilizar os alunos para as causas 
humanitárias. 

4.º ano 0 A6; A7 
S2; S6 
F1; F7 

11-01-2019 SOS Oceanos - À descoberta 
do Bacalhau 

Atividade no âmbito do Projeto 
Escola Azul - na visita será abordada 
a captura do bacalhau, os problemas 
relacionados com a poluição e a 
pesca despertando os alunos para as 
diferentes ameaças do meio 
marinho. 

Professores Titulares da 
EB Gafanha do Carmo 

SEMI  - Identificar problemas relacionados 
com a poluição e a pesca; - Despertar 
os alunos para as diferentes ameaças 
do meio marinho. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 

17-01-2019 10 regras para uma 
alimentação saudável 

Atividade desenvolvida pela 
nutricionista do Centro de Saúde 
tendo em vista a prática de uma 
alimentação saudável. 

Nutricionista do Centro 
de Saúde de Ílhavo - Dra. 
Regina 

CSI - sensibilizar os alunos para a prática 
de uma alimentação saudável 

1.º ano; 2.º ano 0 A5 
S8 
F1 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

18-01-2019 Segurança na Internet Sensibilização efetuada pelos 
agentes da Escola Segura 
relativamente ao uso da internet 
com segurança. 

Professora titular Agentes da 
Escola 
Segura 

- Despertar os alunos para os perigos 
associados à utilização da internet; - 
Definir cuidados durante a sua 
utilização. 

4.º ano 0 A5 
S1; S7 
F1 

11-02-2019 Num Castelo com vista para o 
Mar! 

Visita ao Centro de Educação 
Ambiental a fim de conhecer melhor 
as praias e a importância dos 
oceanos. 

Professora Titular de 
Turma 

SEMI - Despertar para o que nos rodeia; - 
Tomar consciência dos perigos que 
nos espreitam. 

1.º ano; 2.º ano 0 A4; A5 
S2; S7; S8 
F8 

15-02-2019 Newton gostava de ler Leitura de uma história e realização 
da experiência associada. 

Professora titular BMI - Sensibilizar os alunos para a leitura; - 
Associar a leitura à descoberta; - 
Realizar experiências. 

4.º ano 0 A3; A4; A5 
S7 
F1; F2; F6 

01-03-2019 Brincar ao Carnaval -Descobrir o significado do carnaval. 
- As crianças vêm disfarçadas de casa 
com aquilo que quiserem (de 
preferência, reutilizar roupas e 
objetos) - Desfile e apresentação dos 
diferentes fatos. 

professores família - Descobrir e viver as tradições da 
nossa terra e da nossa cultura. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A5 
S1; S2; S4 
F2; F7 

22-03-2019 Olha o Ambiente A GNR vem à escola falar do 
ambiente. 

GNR da Gafanha da 
Nazaré 

GNR da 
Gafanha da 
Nazaré 

Descobrir o meio ambiente envolvente 
e os cuidados a ter com o mesmo. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A4; A5 
S2; S7; S8 
F1; F6; F8 

05-04-2019 Encerramento do 2º período - Descobrir o significado da Páscoa e 
dos símbolos da Páscoa; - Realizar 
trabalhos de plástica alusivas ao 
tema; 

Professores da escola 0 - Estimular a importância de conhecer 
tradições; - Estimular o respeito por 
diferentes tradições e culturas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S2 
F1 

26-04-2019 Milhas   Ao longo desta visita, vamos 
percorrer os espaços do Laboratório 
das Artes, conhecer as suas histórias 
e experimentar a vida no teatro. 
Vamos descobrir as respostas, 
desafiar a imaginação e subir ao 
palco. 

C.M.I.  C.M.I. Conhecer histórias das artes e 
experimentar a vida no teatro. 

3.º ano 0 A5 
S1; S2 
F5 

06-05-2019 Quero jogar na pré! Os alunos irão à pré ensinar alguns 
jogos aos seus colegas. 

professora titular Jardim de 
Infância da 
Gafanha do 
Carmo. 

- Estabelecer contato com o jardim de 
infância; - Realizar atividades 
desportivas. 

4.º ano 0 A7 
S7 
F6 

13-05-2019 Projeto + coluna Sensibilização pela fisiatra do Centro 
de Saúde para a postura na sala de 
aula e para o peso e qualidade da 
mochila. 

professora titular centro de 
saúde 
(fisiatra) 

- Sensibilizar os alunos para uma 
postura correta; 
- Aprender como distribuir o material 
na mochila; 
- Conhecer o peso adequado da 
mochila. 

4.º ano 0 A5 
S8 
F6 

24-05-2019 Visita à Docapesca Visita à Docapesca para assistir a um 
leilão de venda de peixe no âmbito 
da Escola Azul. 

Professora Titular Docapesca - Observar como se desenrola a venda 
do peixe. 

4.º ano 0 A5 
S8 
F8 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

14-06-2019 Vamos Conhecer...e conviver! Viagem de estudo com os alunos, a 
lugar a definir. 

Professores titulares da 
turma 

Comunidade 
educativa 

- Proporcionar situações que 
permitam aos alunos viverem 
experiências diferentes e conhecerem 
outros espaços e realidades. - 
Proporcionar aos alunos momentos de 
convívio e lazer. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 8 A1; A5 
S6; S7; S8 
F1; F8 

21-06-2019 Encerramento do 3º período  Festa convívio com a comunidade 
escolar. 

Professores da escola Comunidade 
educativa 

- Partilhar experiências vividas ao 
longo do ano; - Convívio entre a 
comunidade escolar. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S4 
F5 
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Escola Básica da Costa Nova do Prado 
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

17-09-2018 Receção aos alunos receber os novos alunos, escutar os 
seus anseios relativamente à escola, 
partilha de sensações novas, 
apadrinhamento dos novos alunos 
pelos alunos do 4º ano, jogos ao ar 
livre. 

Professores titulares de 
turma; assistente 
operacional 

  Acolher, socializar, partilhar emoções. 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S1 
F1 

27-09-2018 Báu de Histórias Entrega de um Baú com histórias, 
pela Biblioteca Municipal de Ílhavo, 
para a crianças explorarem e 
requisitarem. 

BMI BMI Promover o contacto com os livros; 
Estimular o gosto e interesse pela 
leitura. 

1.º ano; 2.º ano; Docentes 0 A3 
S2; S4 
F1; F5 

28-09-2018 Dia Europeu do desporto 
escolar 

Visionamento de desportos 
escolares praticados em diferentes 
países europeus; Fichas sobre jogos 
de desporto escolar; 
Aprender e praticar um jogo menos 
habitual no nosso país; 

AEGE e Professores 
titulares de turma; 
assistente operacional 

  Aprender e fazer diferentes tipos de 
desportos escolares 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1 
S7 
F3 

04-10-2018 Dia Mundial do animal Os alunos trazem para a escola uma 
fotografia com o seu animal de 
estimação. Observar diferentes 
animais nos seus habitats naturais e 
animais adotados pelo homem; 
Sensibilizar para as 
necessidades/cuidados que todos 
devemos aos animais. Aprender a 
cuidar de um animal. 

Professores titulares, 
assistente operacional, 
alunos, encarregados de 
educação. 

  Sensibilizar os alunos para as 
necessidades básicas de todos os 
seres vivos. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A4 
S2 
F8 

16-10-2018 Dia Mundial da Alimentação Construção de uma pirâmide 
alimentar; Confeção de um lanche 
saudável. 

Docentes   Conhecer normas de higiene 
alimentar; reconhecer a importância 
de uma alimentação saudável. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A5 
S4 
F3 

07-11-2018 Vamos à BMI: Baralhando 
histórias 

Hora do conto e ateliê de 
expressões. 

BMI BMI Conhecer a Biblioteca Municipal; 
Proporcionar atividades 
diversificadas; 
Sensibilizar para a leitura. 

1.º ano; 2.º ano 0 A1 
S1 
F1 

09-11-2018 Dia de São Martinho No recreio será feito um protótipo 
de uma fogueira, como 
antigamente. Os alunos poderão 
saltar a fogueira. Cantarão canções 
à volta da fogueira. 

Docentes Encarregados 
de educação 

Conhecer a tradição; participar na 
dinâmica da Escola. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação 

0 A5 
S2; S4 
F5 

16-11-2018 Visita ao Mercado Municipal 
da Costa Nova 

Visita ao mercado do peixe no 
âmbito do Dia Nacional do Mar. 

Docentes Projeto Escola 
Azul 

Conhecer a importância do mar e da 
pesca sustentável. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação 

0 A5 
S4 
F5 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

20-11-2018 Direitos das Crianças Ação de sensibilização para os 
direitos das crianças promovida pela 
G.N.R. 

G.N.R. G.N.R. Esclarecer e sensibilizar as crianças 
sobre os seus direitos. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; Docentes 0 A5 
S1; S2; S6; 
S7 
F6 

20-11-2018 Direitos das Crianças Palestra sobre os direitos das 
crianças. 

GNR GNR Conhecer e respeitar os direitos das 
crianças. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

0 A7 

20-11-2018 Direitos das Crianças Ação de sensibilização para os 
direitos das crianças, pela Secção de 
Prevenção Criminal e Policiamento 
Comunitário (Escola Segura ). 

GNR GNR Comemoração do dia dando a a 
conhecer e a sensibilizar para os 
direitos das crianças. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

0 A7 

10-12-2018 Dia dos Direitos Humanos Visualização de um filme;Leitura dos 
Direitos humanos. 

Docentes   Sensibilizar e garantir a dignidade de 
todas as pessoas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

0 A1 
S2; S5; S6; 
S7 
F6 

14-12-2018 É Natal Sensibilização dos alunos para a 
importância e para o significado da 
época natalícia; Promover o espírito 
de partilha e de respeito pelos 
outros, partindo da exploração de 
contos natalícios, Elaboração de 
enfeites natalícios, para decoração 
do espaço da escola; Lanche 
partilhado. 

Docentes   Sensibilizar as crianças para uma 
melhor vivência da época natalícia; 
Proporcionar momentos criativos e 
lúdicos; Promover o espírito de 
partilha. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A1; A5 
S1; S2; S4; 
S6 
F5; F6 

04-01-2019 Dia de Reis Elaboração de uma coroa de reis. 
Cantar as Janeiras. 

Docentes   Preservar e valorizar as tradições; 
Promover relações de convívio. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A5 
S2 
F6 

10-01-2019 10 Regras para uma 
alimentação saudável 

Sessões de educação para a saúde.  Saúde Escolar Nutricionista Sensibilização para a educação e para 
a saúde. 

1.º ano; 2.º ano; Docentes 0 A5 
S8 
F6 

14-02-2019 Dia dos Afetos Trabalho em sala de aula; 
Elaboração de postais e desenhos; 
Troca de correspondência. 

Docentes   Desenvolver o gosto dos discentes 
por atividades lúdicas; 
Valorizar e estreitar laços de amizade; 
refletir sobre as emoções 
relacionadas com a amizade. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A5 
S2; S5; S6 
F7 

01-03-2019 Carnaval Decoração temática da escola; 
Construção de máscaras; Cortejo 
junto à Ria ; Entoação de canções. 

Docentes   Compreender e interiorizar de uma 
forma lúdica as tradições relacionadas 
com o Carnaval; Promover a interação 
entre a Escola, a Comunidade 
Educativa e a Comunidade 
envolvente. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

0 A1; A5 
S2 
F7 

19-03-2019 Dia do Pai Trabalho em sala de aula com a 
elaboração de uma prenda para o 
Pai. 

Docentes   Valorizar e estreitar laços familiares. 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A1 
F2; F4 
F7 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

21-03-2019 Natureza Comemorar o Dia da Árvore, da 
Água e a Primavera; Palestras; 
Trabalhos em sala de aula; 
jardinagem no recreio. 

Docentes   Sensibilizar os alunos para a 
importância da preservação do 
ambiente da Terra; Contribuir para a 
formação de uma cidadania 
ambientalmente mais consciente, 
informada e responsável. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação 

0 A1; A4 
S1; S2; S6; 
S8 
F8 

09-05-2019 Prevenção Rodoviária A GNR vem à escola falar da 
prevenção rodoviária 

GNR GNR Descobrir regras para andar na 
estrada em segurança. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano; 
Docentes 

0 A7 
S1; S7 
F6 
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Atividades envolvendo várias Escolas  
 

Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

28-09-2018 Dia Europeu do Desporto 
Escolar 

Comemoração do Dia Europeu do 
Desporto Escolar, com atividades 
dos núcleos do desporto escolar 
existentes na nossa escola, para toda 
a comunidade. 

Professores dos núcleos 
do desporto escolar 

  Comemorar o Dia Europeu do 
Desporto Escolar, praticando atividade 
física. 

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; 
Alunos do clube; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; Encarregados 
de Educação; Público em geral 

0 A1; A5; A7 
S2; S4; S7; 
S8 
F2 

18-10-2018 Concurso Nacional de Leitura/ 
Ílhavo a Ler+ / Concurso 
Intermunicipal de Leitura 

Os alunos leem obras selecionadas 
para cada ciclo e respondem a 
questionários. Existem 3 fases: a 
nível de escola, concelhio e 
intermunicipal. 

RBI e docentes de 
português de todos os 
níveis de ensino 

RBI e CIRA -Promover a leitura. 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

5 A3 
S4 
F1; F2 

22-10-2018 Projeto Rato de Biblioteca As turmas 2GS e as do e 5º ano vão 
desenvolver um trabalho de 
pesquisa ao longo do ano que se 
traduzirá numa apresentação pública 
dos resultados desse estudo. Os 
professores frequentarão formação 
acreditada. 

Biblioteca Escolar, Higino 
Oliveira e Ana Matias 

Fundação 
Vox populi 

-Desenvolver o estudo autónomo; -
Promover diferentes literacias. 

2.º ano; 5.º ano 10 A2; A4; A5 
S2 
F1 

25-10-2018 Halloween - Visionamento de um vídeo 
informativo; - elaboração de uma 
decoração relacionada com a 
festividade; - audição de canções 
relacionadas com a festividade. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca desta festividade e a 
sua origem; - identificar vocabulário 
relacionado com Halloween; - 
promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de 
expressão inglesa; 

3.º ano 5 A4; A5 
S7 
F1; F2 

25-10-2018 Halloween/ Pão por Deus - visionamento de vídeo informativo 
ou consulta de um site (trabalho em 
grupo); - preparação de uma breve 
apresentação da informação 
recolhida; - elaboração de 
ilustrações alusivas às tradições do 
Pão-por-Deus e Halloween. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Halloween e do Pão-por-Deus; - 
identificar vocabulário relacionado 
com Halloween; - fazer um confronto 
entre as diferenças e semelhanças 
destas festividades; - promover o 
gosto dos alunos pelo estudo da língua 
e cultura de expressão inglesa; 

4.º ano 5 A4; A5 
S4 
F1; F2 

19-11-2018 Semana Europeia da 
Prevenção dos Resíduos 

Durante esta semana decorrerão 
inúmeras atividades: planetário 
ERSUC, "A nossa casa é um planeta"; 
apresentação dos ecodelegados à 
comunidade escolar; ação SUMA, 
"Faz tu mesmo"; cerimónia 
municipal de entrega das bandeiras 
verdes eco-escolas e comemoração 
do dia da floresta autóctone com o 
projeto WoodWatch. 

Projeto Eco-escolas Câmara 
Municipal de 
Ílhavo. 
Biblioteca 
Escolar 

contribuir para uma cidadania ativa no 
domínio do desenvolvimento 
sustentável; compreender os impactos 
económicos, sociais e ambientais das 
atitudes individuais; envolver a 
comunidade escolar no programa eco-
escolas; contribuir para a melhoria da 
articulação com entidades parceiras 
da escola. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 5.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube; 
Docentes 

10 A1; A5; A7 
S4; S7; S8 
F2; F8 
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07-12-2018 Corta mato – primeiro ciclo Realização de um corta mato à volta 
da escola para os alunos do terceiro 
e quarto ano do Agrupamento 

Professores Educação 
Física 

  Promover a atividade física; 
Proporcionar aos alunos um convívio 
entre os alunos do primeiro ciclo do 
nosso Agrupamento 

3.º ano; 4.º ano 0 A1; A7; A8 
S2; S4; S8 
F3; F8 

10-12-2018 Christmas Cards Elaboração de postais de Natal, em 
contexto de sala de aula. 

professores de Inglês Cidadania - Aquisição de vocabulário específico; - 
Divulgação de tradições específicas de 
Natal, nos países de língua inglesa; - 
Reforço da interculturalidade; 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano 15 A2; A4; A5 
S2 
F1 

10-12-2018 Christmas - recolha de informação a partir de 
pequenos textos (trabalho de 
grupo); - pintura de ilustrações 
alusivas às tradições natalícias em 
Portugal e em alguns países de 
expressão inglesa; - audição e ensaio 
de uma canção alusiva à festividade. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Christmas em países de expressão 
inglesa e em Portugal; - identificar 
vocabulário relacionado com o Natal; - 
fazer um confronto entre as diferenças 
e semelhanças desta festividade em 
países de expressão inglesa e Portugal; 
- promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de 
expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A2; A4; A5; 
A7 
S1; S2 
F1, F2 

12-12-2018 Festa de Natal Festa de Natal promovida pela 
autarquia. 

CMI CMI - 
Escolas 

a definir 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S7 
F6 

03-01-2019 Literário Jovem Os alunos escrevem textos originais, 
de acordo com o regulamento deste 
concurso de escrita. 

BE e docentes de 
português 

CMI -Promover a escrita. 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 

0 A3; A4 
S4 
F1; F2 

01-02-2019 Mega Sprinter e Mega Salto – 
primeiro ciclo 

Realização de corrida de velocidade 
utilizando as células foto voltaicas e 
salto em comprimento com 
medição. 

Professores Educação 
Física 

Associação 
de Atletismo 
de Aveiro 

Promover a atividade física; 
Proporcionar aos alunos do 
Agrupamento momentos de convívio 

3.º ano; 4.º ano 0 A5; A7 
S2; S4; S8 
F5; F6 

11-02-2019 St. Valentine’s Day - visionamento de um vídeo 
informativo; - elaboração de uma 
mensagem e respetiva ilustração 
relacionada com a festividade; - 
audição de canções relacionadas 
com a temática. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de St. 
Valentine’s Day; - identificar 
vocabulário relacionado com o Dia de 
S. Valentim; - promover o valor da 
amizade através de pequenas 
mensagens; - promover o gosto dos 
alunos pelo estudo da língua e cultura 
de expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A1; A2; A4; 
A6 
S1; S2; S3; 
S6 
F1; F2 

12-02-2019 St. Patrick’s Day - visionamento de um vídeo 
informativo; - audição de canções 
relacionadas com a temática. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca desta festividade e a 
sua origem; - identificar vocabulário 
relacionado com St. Patrick’s Day; - 
promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de 
expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A1; A2; A4 
S1; S2; S3 
F1 

14-02-2019 S. Valentim Redação de mensagens e poemas 
em língua portuguesa, inglesa, 
francesa e espanhol; Construção de 

professores de Inglês, 
Francês, Espanhol e 
Português 

  - aquisição de vocabulário específico; - 
conhecimento da história de S. 
Valentim; - comemoração de uma data 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

10 A1; A2; A4; 
A5; A6 
S1; S2; S6 
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um mural com mensagens; 
Exploração de vocabulário em sala 
de aula. 

que vai de encontro ao gosto dos 
alunos 

F1; F2 

07-03-2019 Feira das profissões Atividade a desenvolver nos 
diferentes estabelecimentos ao 
abrigo do ponto dois ponto três do 
Despacho número 6020-A/2018 de 
dezanove de junho - substituição das 
atividades letivas por outras 
atividades escolares de caráter 
formativo. 

Professores titulares de 
turma 

Comunidade 
Escolar 

- Dar a conhecer o que se faz em 
determinada profissão; - Sensibilizar 
os alunos para o trabalho; - 
Proporcionar momentos de partilha 
entre profissionais e os alunos 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A5; A6 
S2; S4; S6 
F1; F6 

15-03-2019 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 

Professores de Inglês  EVT e Clube 
de Teatro 

- desenvolver a capacidade de realizar 
trabalho de pesquisa; - divulgar a 
história desta tradição irlandesa; - 
perceber a simbologia associada a esta 
tradição; 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano 10 A2; A3; A4; 
A5 
S1; S2 
F1 

01-04-2019 Easter/ Páscoa - partilha de informação relacionada 
com a festividade da Páscoa; - 
participação numa “caça ao ovo” (se 
o tempo o permitir); 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Easter; - identificar vocabulário 
relacionado com a Páscoa; - fazer um 
confronto entre as diferenças e 
semelhanças desta festividade em 
países de expressão inglesa e Portugal; 
- promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de 
expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 20 A1; A2; A4; 
A5 
S2 
F1 

15-05-2019 Torneio de Minigolfe inter 
escolas do primeiro ciclo 

Realização de um torneio de mini 
golfe entre as escolas do primeiro 
ciclo do Agrupamento. 

Professores Educação 
Física 

Campo de 
Mini golfe 
da Costa 
Nova 

Promover a atividade física; Convívio 
entre os alunos do Primeiro ciclo do 
Agrupamento 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A7; A8 
S2; S6; S8 
F3; F8 

05-06-2019 Desportílhavo Atividade desportiva de 
encerramento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 

CMI CMI - 
Escolas 

a definir 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5; A6 
S1; S2; S7 
F6 

05-06-2019 Oceanos Apresentação de peça de teatro. Ana Madalena Melo - 
Clube de Teatro; Ana 
Matias - Educação 
Musical; Escola Azul 

Escola Azul; 
Clubeco; 
E.M. e 
outros a 
determinar 

Sensibilizar para a preservação do 
equilíbrio ecológico dos Oceanos e do 
Planeta Terra. Sensibilizar para a arte 
como promotora de mudança nas 
atitudes das pessoas. Promover uma 
atitude artística interventiva. 
Desenvolver um trabalho 
multidisciplinar em 
interdisciplinaridade. Desenvolver as 
aptidões expressivas, comunicativas e 
teatrais dos alunos. 

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; 
Encarregados de Educação 

150 A1; A2; A4; 
A5; A7 
S2; S6; S7; 
S8 
F2; F5; F7; 
F8 

11-07-2019 Visita de Estudo Final do Ano 
Letivo 

Visita de Estudo a local a definir. Departamento 1.º ciclo   - Proporcionar momentos de convívio; 
- Enriquecer culturalmente. 

Docentes 0 A1 
S7; F6 
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28-09-2018 Dia Europeu do Desporto 
Escolar 

Comemoração do Dia Europeu do 
Desporto Escolar, com atividades 
dos núcleos do desporto escolar 
existentes na nossa escola, para 
toda a comunidade. 

Professores dos núcleos 
do desporto escolar 

  Comemorar o Dia Europeu do 
Desporto Escolar, praticando 
atividade física. 

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; 
Alunos do clube; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; Encarregados 
de Educação; Público em geral 

0 A1; A5; A7 
S2; S4; S7; S8 
F2 

01-10-2018 Formação de árbitros das 
diversas modalidades do 
projeto do Desporto Escolar 

Realização de formação e avaliação 
dos alunos inscritos como árbitros 
nos diversos núcleos do desporto 
escolar. 

Professores dos núcleos 
do desporto escolar 

  Formar árbitros para acompanhar os 
núcleos do desporto escolar nas 
competições 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Alunos do clube 

0 A4; A7 
S2; S6; S7 
F2; F6 

12-10-2018 Chapéu com aTTitude Sensibilização para a problemática 
dos cuidados paliativos pediátricos. 
Desenvolver/ Criar um chapéu para 
usar no dia 12 de outubro. 
Participação no Concurso de arte 
infanto-juvenil promovido pela 
aTTitude - Associação de 
Solidariedade Social. Exposição dos 
chapéus selecionados na Biblioteca 
Escolar. 

Docentes de Educação 
Visual e de Educação 
Tecnológica. 

aTTitude - 
Associação 
de 
Solidariedad
e Social e 
Biblioteca 
Escolar 

O principal objetivo desta ação é 
sensibilizar a comunidade para o 
direito que as crianças com doenças 
crónicas ou limitantes de vida bem 
como as suas famílias têm de receber 
cuidados especializados, Cuidados 
Paliativos Pediátricos. Despertar 
valores e fazer com que crianças e 
adolescentes se sensibilizem com as 
necessidades de outras crianças. 
Selecionar e participar no concurso 
de arte infanto-juvenil “Chapéu com 
aTTitude”. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

300 A1; A4; A5; 
A7 
S2; S4; S6 
F2; F5; F7 

16-10-2018 I ENCONTRO BOCCIA DE 
CACIA 

Encontro de Boccia de carácter 
lúdico não competitivo, entre várias 
escolas e instituições de forma a 
divulgar a modalidade. 

Junta de Freguesia de 
Cacia 

Agrupament
o de Escolas 
Rio Novo 
Príncipe, 
Empresa 
Tutti Per 
Tutti e Rádio 
Terra Nova 

Divulgar a modalidade; Promover o 
bem estar e saúde; Convívio entre os 
participante; Inter agir a escola com 
a comunidade. 

Alunos do clube 0 A1; A7 
S2; S3; S6; 
S7; S8 
F5; F6 

31-10-2018 Concentrações do Desporto 
Escolar 

Concentrações dos vários núcleos do 
desporto escolar, conforme o 
quadro competitivo organizado pelo 
Desporto escolar. 

Professores de Educação 
Física 

Desporto 
Escolar 

Promover a atividade física; 
Realizar encontros com outras 
escolas, promovendo o convívio 
entre alunos. 

Alunos do clube 0 A1; A8 
S2; S6; S8 
F2; F6 

03-12-2018 Olimpílhavo – "Atividades da 
Terra, Mar e Aquáticas” 

Atividades do Olimpílhavo são 
organizadas pela CMI e envolvem 
atividades da terra (corta mato), 
aquáticas (piscina) e do mar (ria ou 
mar) 

CMI CMI Proporcionar aos alunos atividades 
desportivas e momentos de convívio 
com alunos das escolas do concelho. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A1; A7; A8 
S2; S6; S7; S8 
F2; F6; f8 

07-12-2018 Corta mato – primeiro ciclo Realização de um corta mato à volta 
da escola para os alunos do terceiro 
e quarto ano do Agrupamento 

Professores Educação 
Física 

  Promover a atividade física; 3.º ano; 4.º ano 0 A1; A7; A8 
S2; S4; S8 
F3; F8 
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Proporcionar aos alunos um convívio 
entre os alunos do primeiro ciclo do 
nosso Agrupamento 

11-12-2018 Natal Musical Os alunos vão tocar algumas peças 
musicais de Natal. 

Ana Matias Profs do 
Departament
o/ Teatro/ 
Biblioteca 

Promover a solidariedade; Promover 
o gosto pela música. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A2; A5; A7 
S2 
F2; F5; F7 

13-12-2018 -“Corta mato escolar”  Corta mato da escola para apurar os 
melhores seis classificados por 
escalão / sexo. 

Câmara Municipal Ílhavo  Câmara 
Municipal 
Ílhavo 

Melhorar a condição física dos 
alunos; 
Proporcionar a participação e 
convívio em atividades 
extracurriculares entre alunos das 
escolas do concelho de Ílhavo 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A1; A7; A8 
S2; S6; S7; S8 
F2; F8 

01-02-2019 -“Mega Sprinter e Mega 
Salto” (velocidade e salto em 
comprimento)  

Realização de provas de corrida de 
velocidade e salto em comprimento, 
para apurar os melhores da escola 
para participarem no Mega Sprinter 
e Mega Salto na fase CLDE Aveiro 

Professores de Educação 
Física 

Associação 
de Atletismo 
de Aveiro 

Fomentar o gosto dos alunos pelo 
Atletismo; 
Apurar os dois melhores de cada 
escalão / sexo para a fase CLDE; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A1; A7; A8 
S2; S6; S7; S8 
F2; F6; F8 

01-02-2019 Mega Sprinter e Mega Salto – 
primeiro ciclo 

Realização de corrida de velocidade 
utilizando as células foto voltaicas e 
salto em comprimento com 
medição. 

Professores Educação 
Física 

Associação 
de Atletismo 
de Aveiro 

Promover a atividade física; 
Proporcionar aos alunos do 
Agrupamento momentos de convívio 

3.º ano; 4.º ano 0 A5; A7 
S2; S4; S8 
F5; F6 

14-03-2019 Festa do Futebol Feminino Torneio de futebol feminino com as 
equipas do distrito de Aveiro nos 
escalões de infantis e iniciadas, 
apurando a primeira classificada de 
cada escalão para realizar um 
torneio no estádio do Jamor no dia 
da Final de Futebol Feminino 

Professores dos núcleos 
do desporto escolar de 
futsal 

Desporto 
Escolar 

Participar com as alunas em 
atividades desportivas: Promover o 
convívio entre alunas de várias 
escolas; 
Fomentar a prática de atividade 
física. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Alunos do clube 

0 A1; A7; A8 
S2; S6; S7; S8 
F2; F6 

23-04-2019 Torneio dos vários núcleos do 
Desporto Escolar 

Realização de torneios dos vários 
núcleos de desporto escolar. Em 
alguns torneios realizam-se jogos 
inter turmas 

Professores dos núcleos 
do desporto escolar 

  Dinamização dos núcleos de 
desporto escolar; 
Fomentar as relações interpessoais 
entre os alunos; Promover a 
atividade física. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Alunos do clube 

0 A1; A7; A8 
S6; S7; S8 
F2; F6 

23-04-2019 Torneio de Matraquilhos Realização de um torneio de 
matraquilhos para toda a 
comunidade escolar. 

Professores Educação 
Física 

  Convívio entre a comunidade 
escolar; Promoção de atividades 
lúdico/desportivas 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A7; A8 
S2; S6 
F3; F7 

29-04-2019 Comemoração do dia 
mundial da Dança 

Apresentação de coreografias e 
trabalhos de dança das várias 
escolas e clubes existentes nos 
concelhos de Ílhavo e Aveiro 

Professora do núcleo de 
dança 

Casa da 
Cultura de 
Ílhavo 

Comemorar o Dia Mundial da Dança, 
proporcionar às alunas o 
conhecimento de vários estilos de 
dança 

Alunos do clube 0 A1 
S6; S7 
F6; F7 

15-05-2019 Torneio de Minigolfe inter 
escolas do primeiro ciclo 

Realização de um torneio de 
minigolfe entre as escolas do 
primeiro ciclo do Agrupamento. 

Professores Educação 
Física 

Campo de 
Minigolfe da 
Costa Nova 

Promover a atividade física; Convívio 
entre os alunos do Primeiro ciclo do 
Agrupamento 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A7; A8 
S2; S6; S8 
F3; F8 
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11-10-2018 Sensibilização para a 
problemática do Autismo 

Sensibilizar para a problemática do 
autismo. Prestar informações e 
esclarecer dúvidas quanto às 
atitudes mais adequadas a adotar 
perante os comportamentos mais 
peculiares que caracterizam estas 
crianças. 

Graça Batista e Pedro 
Pena 

  Sensibilizar para a problemática do 
Autismo Promover uma atitude 
inclusiva 

6.º ano 0 A1 
S6 
F6 

26-10-2018 Saídas ao meio Os alunos com adaptações 
curriculares significativas 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 e do comportamento 
adaptativo. 
- Aplicar competências sociais. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A5; A7 
S1; S7 
F1 

30-05-2019 Dia da Sala Azul - 30 de maio - Visita ao parque 
Feijão Verde Fun Park, Aveiro - 3 de 
junho - No âmbito da comemoração 
do Dia Mundial da Criança, o CAA-EE 
da EBNorte promoverá uma 
atividade de inclusão inversa: de 
tarde, os alunos da escola irão 
experienciar o Circuito Psicomotor, 
orientado pela técnica de 
psicomotricidade do CRI. 

Docentes de Educação 
Especial 

Técnica de 
Psicomotrici
dade do CRI-
CERCIAV 

Proporcionar momentos de 
socialização, interação e convívio 
entre pares. Proporcionar 
estimulação sensorial e desafios 
psicomotores e/ou situações de 
exploração e descoberta.  
Desenvolver o comportamento 
adaptativo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
4.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 9.º ano 

140 A5; A7 
S1; S7 
F1 
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21-09-2018 Aquário de anémonas do mar Atividade no âmbito do Projeto 
Escola Azul Tema: Biodiversidade 
marinha. Manutenção de um 
aquário de água salgada com 
anémonas do mar (espécies 
autóctones) envolvendo a 
alimentação das anémonas e 
monitorização dos fatores abióticos. 

Professores de Biologia e 
Geologia 

Projeto 
Escola Azul, 
Projeto Eco-
escolas 

Educar para a literacia do oceano. 
Responsabilizar os alunos pela 
manutenção do aquário e dos seres 
vivos. Conhecer a biodiversidade 
marinha local. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; Público em 
geral 

30 A1; A5 
S8 
F8 

01-10-2018 SeguraNet Participação da Escola nos Projetos 
da SeguraNet: Líderes Digitais, 
Desafios SeguraNet e Dia Internet 
Mais Segura. 

BE e Docente TIC DGE - 
SeguraNet e 
GNR -Escola 
Segura 

Promover a navegação segura, crítica 
e esclarecida da Internet e dos 
dispositivos móveis na comunidade 
educativa. -Alertar para os perigos da 
internet; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 
Público em geral 

 A5; A7 
S1; S2; S5; S8 
F2 

09-10-2018 Visita de Estudo à Reserva 
Natural das Dunas de São 
Jacinto 

Visita de estudo guiada à Reserva 
Natural das Dunas de São Jacinto 
com caminhada e abordagem da 
biodiversidade da Ria de Aveiro. 

Olga Pinho, Luísa Madail Projeto Eco-
Escolas 

Conhecer a biodiversidade da Ria de 
Aveiro Sensibilizar para a proteção 
do meio ambiente. 
Promover a curiosidade científica. 
Motivar os alunos para a 
aprendizagem partindo do seu 
ambiente natural envolvente 

8.º ano 20 A1; A2; A5 
S8 
F1; F8 

16-10-2018  Comemoração do Dia da 
Alimentação  

Será proporcionado aos alunos um 
pequeno lanche saudável, pedindo-
se a sua colaboração para trazerem 
alguns ingredientes. 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 
ecrans sobre Hábitos de 
Alimentação Saudável. 

Grupos de Ciências 
Naturais dos 2.º e 3.º 
ciclos e de Físico-Química 

 PEES  e 
Biblioteca 
escolar 

Incentivar os alunos a consumirem 
lanches saudáveis. 
Reconhecer a importância de uma 
alimentação saudável; 
Contribuir para a participação dos 
encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

60 A4; A5 
S2; S4; S8 
F5 

05-11-2018 Workshop Circo 
contemporâneo com lixo 
marinho 

Os alunos assistem a uma pequena 
demonstração de circo 
contemporâneo, com malabarismo e 
equilibrismo, utilizando lixo 
marinho, ao som de mar. 
Posteriormente, os alunos realizam 
diversos exercícios de equilibrismo e 
coordenação motora utilizando 
plásticos e garrafas de plástico que 
as ondas nos devolvem. 

Olga Pinho Projeto 
Escola Azul, 
Projeto Eco-
escolas, 23 
Milhas 

Sensibilizar para a problemática do 
lixo marinho e para a reutilização do 
mesmo. Promover a articulação 
entre arte e ciência. 

6.º ano 0 A1; A5 
S8 
F8 
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07-11-2018 Olimpiadas da Matemática Prova única em que são realizadas 
em simultâneo as várias categorias. 

Justina Melo  Tem como principal objetivo 
incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática e detetar vocações 
precoces nesta área do saber, as 
Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática são também o meio de 
seleção das equipas que irão 
representar Portugal na nona edição 
das Olimpíadas de Matemática da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em julho de 
2019, nas 60ª Olimpíadas 
Internacionais de Matemática (IMO), 
que decorrerão de 11 a 22 de julho 
de 2019, no Reino Unido, e nas XXXIV 
Olimpíadas Ibero-Americanas de 
Matemática, que terão lugar em 
setembro de 2019, no México. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A2: A5 
S3 
F1 

03-12-2018 Workshop sobre cadeia de 
sobrevivência no mar 

Os alunos aprendem e e praticam 
técnicas da cadeia de sobrevivência 
no mar. 

Olga Pinho Projeto 
Escola Azul, 
Liferesc 

Capacitar os alunos com alguns 
conhecimentos teóricos e práticos 
sobre cadeia de sobrevivência no 
mar. 

8.º ano 0 A1; A5 
S8 
F6; F8 

26-11-2018 Dia Mundial da Luta contra a 
SIDA 

Sensibilização dos alunos sobre a 
temática nas aulas de Ciências 
Naturais. Distribuição de material 
informativo fornecido pelo Centro 
de Saúde de Ílhavo. 

Professores de Ciências 
Naturais do 2º e 3º 
ciclo/Coordenadora PPES 

PPES/ CSI/ 
Biblioteca 
Escolar 

‒Alertar para a necessidade de 
prevenção e de precaução contra o 
vírus da SIDA.  ‒Informar que este 
vírus ataca o sistema sanguíneo e o 
sistema imunológico. ‒Lembrar 
todas as vítimas que faleceram ou 
que estão infetadas com a doença. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

 A4; A5 
S8 
F2; F6 

13-03-2019 Visita de estudo à 
Universidade de Aveiro no 
âmbito da Semana da Ciência 
e da Tecnologia  

Visita de estudo à Fábrica da Ciência 
Viva para realização de atividades 
experimentais e outras atividades 
interativas. 

Vera Sardo Universidade 
de 
Aveiro/Fábric
a da Ciência 

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 

8.º ano 200 A2; A4; A5; 
A6; A7 

04-04-2019 Visita às Grutas de Mira de 
Aire e ao Centro de Ciência 
Viva do Alviela 

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

 Professores disciplinar de 
Ciências Naturais - 3.º 
ciclo 

 Grupo 
disciplinar de 
Físico-
Química 

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. 

7.º ano 1500 A2; A4; A5 
S2 
F2; F5 

23-04-2019 Exposição de vulcões  Exposição de vulcões realizados 
pelos alunos do 7.º ano no âmbito 
da disciplina de Ciências Naturais. 

 Professoras a lecionar a 
disciplina de Ciências 
Naturais ao 7.º ano 

 Consolidar aprendizagens. 
Cumprir metas curriculares. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

 A2; A4; A5; 
A6; A7; A8 
S2 
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Todos os alunos da escola poderão 
escolher através de votação aquele 
que considerarem o melhor vulcão. 
A exposição realizar-se-á na 
biblioteca. 

Motivar os alunos para a disciplina e 
a matéria lecionada, despertando o 
gosto pela aprendizagem das 
Ciências. 

F1; F2; F5; 
F6; F7 
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Departamentos de Ciências Sociais e Humanas 
 
Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

11-10-2018 "Os Ílhavos na Grande 
Guerra" 

Palestra sobre a participação dos 
Ilhavenses na Primeira Guerra 
Mundial. 

Isabel Ançã CDI (Centro 
de 
Documentaç
ão de Ílhavo) 

Conhecimento da valentia dos 
soldados ilhavenses na Primeira 
Guerra Mundial; Reconhecimento 
das suas famílias; Compreensão dos 
conteúdos programáticos da 
disciplina; Objetivar a parceria com a 
Comunidade e as instituições locais. 

9.º ano; Docentes 0 A1; A2; A5 
S2; S6 
F2; F6 

25-10-2018 Peditório a favor da AMI Peditório na comunidade educativa 
e pelas ruas das freguesias da 
Gafanha do Carmo e da Encarnação 
a favor da AMI. 

Professoras Berta Silva e 
Isabel Ançã. 

AMI Promover o espírito solidário e de 
partilha. Colaborar com as 
Campanhas Nacionais de angariação 
de fundos. 

Público em geral 0 A1 
S2; S6 
F5 

29-10-2018 Peditório a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC) 

Peditório na comunidade educativa 
e pelas ruas das freguesias das 
Gafanha do Carmo e da Encarnação 
a favor da LPCC. 

Professoras Berta Silva e 
Isabel Ançã 

LPCC Promover o espírito solidário e de 
partilha. Colaborar com as 
Campanhas Nacionais de angariação 
de fundos. 

Pré-Escolar; 8.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; Público em 
geral 

0 A1 
S2; S6 
F5 

05-11-2018 Concurso: "A Rosa dos 
Ventos mais criativa" 

"Realização de trabalhos, pelos 
alunos do sétimo ano, utilizando 
materiais recicláveis. 

Docentes de Geografia  Consolidar os conhecimentos sobre 
os rumos da rosa dos ventos. 

Público em geral 0 A4 
S2 
F7; F8 

11-12-2018 Assalto ao castelo Os alunos do 2.º Ciclo matriculados 
em EMRC têm oportunidade de 
conhecer o castelo de Santa Maria 
da Feira, participar nas atividades 
medievais. O almoço será no jardim 
municipal de Sta. Maria da Feira. 
Visita ao quartel dos bombeiros 
desta localidade. 

Professora Berta Silva   Promover a disciplina de EMRC no 
convívio e saber estar. Promover 
momentos de partilha entre alunos e 
professores. Conhecer espaços 
diferentes nos contextos histórico e 
solidário. Interagir em atividades 
educativas de uma forma lúdica. 

5.º ano; 6.º ano 15 A1; A5 
S6; S7 
F2 

01-01-2019 Solidariedade com a Obra da 
Criança 

Recolha de material escolar para as 
crianças estudantes da Obra da 
Criança: cadernos, lápis, borrachas... 

Professoras Berta Silva e 
Isabel Ançã 

  Conhecer instituições de 
solidariedade social do concelho de 
Ílhavo; Promover o espírito de 
voluntariado e de solidariedade. 

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 

0 A1 
S2; S6 
F5 

04-02-2019 Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro 

Durante a manhã, na sala dos 
professores, venda de um café e um 
beijinho (doce), cujo valor angariado 
reverterá para a liga contra o cancro. 
(O valor angariado será entregue à 
Representante do Núcleo da 
Gafanha da Encarnação da Liga 
Portuguesa contra o Cancro). 

Professoras Berta Silva e 
Isabel Ançã 

  Sensibilizar para a problemática 
oncológica. Colaborar com as 
Campanhas Internacionais de 
sensibilização para a Luta contra o 
Cancro. 

Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A1 
S2; S7; S8 
F2 

21-02-2019 Visita de Estudo ao Museu 
Militar do Porto 

Os alunos do sexto ano visitarão o 
Museu Militar do Porto. 

Docentes de História e 
Geografia de Portugal 

Departament
o de Línguas 

Consolidar saberes curriculares. 
Cumprir regras de civismo. Valorizar 
a importância da preservação do 
património. Confraternizar. 

6.º ano 20 A5 
S7 
F1; F2 
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07-05-2019 Interescolas de EMRC 2019 Os alunos do 9.º ano matriculados 
em EMRC têm oportunidade de 
encontrar-se com outros alunos da 
diocese de Aveiro a fim de 
conhecerem-se, trocarem 
experiências e realizares atividades 
lúdicas e musicais. 

Professora Berta Silva Departament
o de Pastoral 
nas Escolas 

Promover a disciplina de EMRC. 
Conhecer novos colegas. Partilhar 
experiências e momentos de 
convívio. Interagir em atividades 
educativas de uma forma lúdica. 

9.º ano 8 A1; A2 
S2; S7 
F2 

17-05-2019 Peditório a favor da AMI Peditório na comunidade educativa 
e pelas ruas das freguesias das 
Gafanha do Carmo e da Encarnação 
a favor da AMI. 

Professoras Berta Silva e 
Isabel Ançã 

AMI Promover o espírito solidário e de 
partilha. Colaborar com as 
Campanhas Nacionais de angariação 
de fundos. 

Público em geral 0 A1 
S2; S6 
F5 

06-06-2019 Um dia no Bioparque Os alunos do 7.º ano matriculados 
em EMRC têm oportunidade de 
realizar atividades radicais no 
Bioparque, S. Pedro do Sul. 

Professora Berta Silva   Promover a disciplina de EMRC no 
convívio e saber estar. Promover 
espaços de alegria, solidariedade e 
vida saudável. Interagir em 
atividades educativas de uma forma 
lúdica. 

7.º ano 20 A1; A2 
S2; S7 
F2; F8 

13-06-2019 Um dia no Vagasplash Os alunos do 8.º ano matriculados 
em EMRC têm oportunidade passar 
um dia no Vagasplash em boa 
convivência e no respeito pelos 
outros e pelo espaço envolvente. 

Professora Berta Silva   Promover a disciplina de EMRC no 
convívio e saber estar. Promover 
espaços de alegria, solidariedade e 
vida saudável. 

8.º ano 5 A1; A2 
S2; S7 
F2 

04-07-2019 Visita de Estudo Os docentes do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas 
realizarão uma visita de estudo a 
local a definir. 

Docentes do 
Departamento  

  Formação interpares. Docentes 0 A4; A5 
S6 
F6 
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Departamento de Línguas 
 
Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

10-10-2018 Oficinas de escrita No âmbito do clube de escrita serão 
realizadas oficinas de escrita, que 
poderão ser orientadas por 
entidades externas, como escritores 
ou técnicos da BMI. 

BE RBI -Promover a escrita; -Proporcionar 
aos alunos contacto com diferentes 
ferramentas digitais. 

Alunos do clube 15 A5 
S2 
F1; F2 

12-10-2018 Día de la Hispanidad Exposição de trabalhos/ objetos 
trazidos pelos alunos e professora 
para expor na Biblioteca escolar. Os 
objetos estão relacionados com 
aspetos da cultura espanhola e 
também de outros países onde se 
fala espanhol. 

Inês Lavrador   - Promover o conhecimento/ 
contacto com aspetos da cultura 
espanhola e hispânica. 

Público em geral 0 A1; A2; A5 
S4 
F6 

17-10-2018 Ida ao Teatro Aveirense Ir ao Teatro Aveirense ver o filme 
francês De toutes mes forces, no 
âmbito das atividades desenvolvidas 
por esta entidade para festejar a 
francofonia. 

Odete Fernandes e Mª 
Luísa Romão 

  Divulgar a língua / cultura francesas, 
dando a conhecer as vivências 
familiares, académicas e sociais dos 
jovens franceses da mesma idade 
dos nossos alunos. 

9.º ano 0 A1; A3; A4; 
A5; A6 
S1; S2 
F1 

18-10-2018 Concurso Nacional de 
Leitura/ Ílhavo a Ler+ / 
Concurso Intermunicipal de 
Leitura 

Os alunos leem obras selecionadas 
para cada ciclo e respondem a 
questionários. Existem 3 fases: a 
nível de escola, concelhio e 
intermunicipal. 

RBI e docentes de 
português de todos os 
níveis de ensino 

RBI e CIRA -Promover a leitura. 3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

5 A3 
S4 
F1; F2 

25-10-2018 Halloween - visionamento de um vídeo 
informativo; - elaboração de uma 
decoração relacionada com a 
festividade; - audição de canções 
relacionadas com a festividade. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca desta festividade e 
a sua origem; - identificar 
vocabulário relacionado com 
Halloween; - promover o gosto dos 
alunos pelo estudo da língua e 
cultura de expressão inglesa; 

3.º ano 5 A4; A5 
S7 
F1; F2 

25-10-2018 Halloween/ Pão por Deus - visionamento de vídeo informativo 
ou consulta de um site (trabalho em 
grupo); - preparação de uma breve 
apresentação da informação 
recolhida; - elaboração de 
ilustrações alusivas às tradições do 
Pão-por-Deus e Halloween. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Halloween e do Pão-por-Deus; - 
identificar vocabulário relacionado 
com Halloween; - fazer um confronto 
entre as diferenças e semelhanças 
destas festividades; - promover o 
gosto dos alunos pelo estudo da 
língua e cultura de expressão inglesa; 

4.º ano 5 A4; A5 
S4 
F1; F2 

31-10-2018 Halloween Os alunos realizam atividades de 
pesquisa sobre a origem deste dia; 
elaboram postais, desenhos, objetos 
decorativos para serem espalhados 
pela escola. Todas as atividades 
serão realizadas em sala de aula. 

professores de Inglês Cidadania, 
TIC 

- investigar sobre uma tradição 
muito famosa em alguns países de 
língua inglesa; - conhecer 
vocabulário específico;  
- motivar os alunos para a 
aprendizagem da língua inglesa; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

15 A4; A5 
S1; S2; S7 
F1; F2 
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06-12-2018 Feira do Livro Haverá exposição dos livros para 
venda na BE e as turmas visitarão a 
feira, de acordo com calendarização; 

BE e docentes de 
português 

editoras -Promover a leitura e o livro; -
Incentivar a escrita. 

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; Público em geral 

0 A1; A3 
S4 
F1 

10-12-2018 Christmas Cards Elaboração de postais de Natal, em 
contexto de sala de aula. 

professores de Inglês Cidadania - Aquisição de vocabulário específico; 
- Divulgação de tradições específicas 
de Natal, nos países de língua 
inglesa; - Reforço da 
interculturalidade; 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano 15 A2; A4; A5 
S2 
F1 

10-12-2018 Christmas - recolha de informação a partir de 
pequenos textos (trabalho de 
grupo); - pintura de ilustrações 
alusivas às tradições natalícias em 
Portugal e em alguns países de 
expressão inglesa; - audição e ensaio 
de uma canção alusiva à festividade. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Christmas em países de expressão 
inglesa e em Portugal; - identificar 
vocabulário relacionado com o Natal; 
- fazer um confronto entre as 
diferenças e semelhanças desta 
festividade em países de expressão 
inglesa e Portugal; - promover o 
gosto dos alunos pelo estudo da 
língua e cultura de expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A2; A4; A5; 
A7 
S1; S2 
F1; F2 

12-12-2018 Peça de Natal Apresentação de peça de teatro. Ana Madalena Melo - 
Clube de Teatro 

  Sensibilizar para a arte. Promover a 
cultura geral dos alunos. Desenvolver 
um projeto multidisciplinar. 
Desenvolver nos alunos o sentido de 
responsabilidade e de entreajuda. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Alunos do clube 

0 A1; A4; A5; 
A7 
S2; S3; S4 
F5; F7 

03-01-2019 Literário Jovem Os alunos escrevem textos originais, 
de acordo com o regulamento deste 
concurso de escrita. 

BE e docentes de 
português 

CMI -Promover a escrita. 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 

0 A3; A4 
S4 
F1; F2 

21-01-2019 Visita de Estudo a Teatro, 
World of Discoveries e 
Museu da Imprensa  

Os alunos assistem à representação 
da peça Auto da Barca do Inferno 
Visitam o Museu Nacional da 
Imprensa conhecendo a evolução da 
imprensa 
Visitam o Word of Discoveries, 
museu interativo sobre as 
Descobertas. 

Docentes que lecionam o 
9.º ano de Português. 

  - consolidar conhecimentos 
adquiridos na aula de Português - 
articular conhecimentos com outras 
disciplinas - assistir à peça Auto da 
Barca do Inferno 

9.º ano 20 A1; A2; A3; 
A4; A5; A6 
S1; S2 
F1; F2 

29-01-2019 Visita ao Museu Marítimo de 
Ílhavo - A Saga 

Os alunos visitam o Museu e 
relacionam a vida da faina com o 
conteúdo da obra estudada - A Saga. 

Docentes de Português - 
8º Ano 

SEMI - 
Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

- Promover a leitura - Perceber as 
dificuldades da vida do pescador - 
Compreender os perigos das viagens 

8.º ano 0 A1; A2; A3; 
A4; A5; A6 
S2; S7 
F1; F2; F6 

01-02-2019 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. 

Docentes de Francês  não há Dar a conhecer a cultura francesa, 
mais precisamente a gastronomia 
francesa, apresentando à 
comunidade escolar uma tradição 
secular que continua a ser muito 
apreciada. 

Público em geral 20 A2; A4; A5 
S6; S7; S8 
F5; F6; F7; F8 
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04-02-2019 Peça de Teatro  Aquilo que os 
olhos veem ou o Adamastor 

deslocação ao Museu Marítimo de 
Ílhavo com os alunos do oitavo ano 
no âmbito do estudo da peça 
“Aquilo que os olhos veem ou o 
Adamastor” 

Professores de Português 
do 8º ano 

Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

- facilitação da aprendizagem de uma 
obra a ser estudada; - aquisição de 
conhecimentos de uma forma mais 
lúdica e fora do contexto de sala de 
aula; 

8.º ano 0 A1; A2; A3; 
A4; A5; A6 
S2; S3; S7 
F1; F2; F5; F6 

11-02-2019 St. Valentine’s Day - visionamento de um vídeo 
informativo; - elaboração de uma 
mensagem e respetiva ilustração 
relacionada com a festividade; - 
audição de canções relacionadas 
com a temática. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
St. Valentine’s Day; - identificar 
vocabulário relacionado com o Dia 
de S. Valentim; - promover o valor da 
amizade através de pequenas 
mensagens; - promover o gosto dos 
alunos pelo estudo da língua e 
cultura de expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A1; A2; A4; 
A6 
S1; S2; S3; S6 
F1; F2 

12-02-2019 St. Patrick’s Day - visionamento de um vídeo 
informativo; - audição de canções 
relacionadas com a temática. 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca desta festividade e 
a sua origem; - identificar 
vocabulário relacionado com St. 
Patrick’s Day; - promover o gosto dos 
alunos pelo estudo da língua e 
cultura de expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 5 A1; A2; A4 
S1; S2; S3 
F1 

14-02-2019 S. Valentim Redação de mensagens e poemas 
em língua portuguesa, inglesa, 
francesa e espanhol; Construção de 
um mural com mensagens; 
Exploração de vocabulário em sala 
de aula. 

professores de Inglês, 
Francês, Espanhol e 
Português 

  - aquisição de vocabulário específico; 
- conhecimento da história de S. 
Valentim; - comemoração de uma 
data que vai de encontro ao gosto 
dos alunos 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

10 A1; A2; A4; 
A5; A6 
S1; S2; S6 
F1; F2 

21-02-2019 Interactive Theatre visita de estudo a Vila Nova de Gaia, 
no Auditório Paroquial de 
Mafamude, para assistirem a um 
“Interacting Theatre” em articulação 
com o departamento de Ciências 
Sociais e Humanas para o sexto ano  
. 

Professores do 2º ciclo de 
Inglês;  

Professores 
do 2º ciclo 
de HGP 

- incentivar o gosto dos alunos pela 
língua inglesa; - incentivar o gosto 
por ir ao teatro; 

6.º ano 20 A1; A2; A4; 
A6 
S1; S2 
F1; F2 

11-03-2019 Venda de Garagem - os professores de Inglês, Espanhol 
e Francês do 8º ano pretendem 
realizar uma venda de garagem, na 
qual os alunos trazem peças de 
roupa que pretendam vender; cada 
peça terá uma etiqueta em inglês, 
espanhol e francês; esta atividade 
estará inserida no tema da moda, 
que é dado no 8º ano. 

Professores do 8º ano de 
Inglês, Francês e Espanhol 

 - conhecer vocabulário específico 
relacionado com o vestuário e a 
moda; - incentivar os alunos a serem 
empreendedores; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A1; A2; A4; 
A7 
S2; S6; S7 
F1; F2; F5 

15-03-2019 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 

Professores de Inglês  EVT e Clube 
de Teatro 

- desenvolver a capacidade de 
realizar trabalho de pesquisa; - 
divulgar a história desta tradição 
irlandesa; - perceber a simbologia 
associada a esta tradição; 

3.º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano 10 A2; A3; A4; 
A5 
S1; S2 
F1 
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18-03-2019 Teatro de Marionetas - 
S.Patrick 

Apresentação de peça em teatro de 
marionetas. 

Ana Madalena Melo - 
Clube de Teatro 

  Sensibilizar para a arte da marioneta. 
Desenvolver o espírito crítico e o 
civismo. Promover a curiosidade 
intelectual e o interesse pela 
tradição. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A1; A4; A5 
S2; S6 
F1; F2 

20-03-2019 “La journée de la 
Francophonie” 

Serviço de um menu francês na 
cantina da escola, a decorrer no dia 
20 de março.  Apresentação de um 
documento PowerPoint e filme com 
informação sobre a temática da 
francofonia, a passar no circuito 
interno de TV da escola.  Audição de 
música francófona, através da radio 
da escola.  Exposição de trabalhos 
dos alunos de francês dos três anos 
escolares, alusivos ao tema. 

Docentes de Francês  não há Dar a conhecer os países espalhados 
pelo mundo que estão ligados por 
uma cooperação intergovernamental 
francófona.  Ir ao Teatro Aveirense 
ver um filme francófono, no âmbito 
das atividades desenvolvidas por 
esta entidade para festejar a 
francofonia. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

5 A2; A4; A5 
S6; S7 
F7 

01-04-2019 Easter/ Páscoa - partilha de informação relacionada 
com a festividade da Páscoa; - 
participação numa “caça ao ovo” (se 
o tempo o permitir); 

Professora de inglês em 
articulação com os 
professores titulares de 
turma. 

Professores 
titulares de 
turma 

- aprender acerca da festividade de 
Easter; - identificar vocabulário 
relacionado com a Páscoa; - fazer um 
confronto entre as diferenças e 
semelhanças desta festividade em 
países de expressão inglesa e 
Portugal; - promover o gosto dos 
alunos pelo estudo da língua e 
cultura de expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 20 A1; A2; A4; 
A5 
S2 
F1 

03-04-2019 Oceanos - peça de teatro Apresentação teatral. Ana Madalena Melo - 
Clube de Teatro 

Escola Azul; 
Clubeco; 
E.M. e outros 
a determinar 

Sensibilizar para a preservação do 
equilíbrio ecológico dos Oceanos e 
do Planeta Terra. Sensibilizar para a 
arte como promotora de mudança 
nas atitudes das pessoas. Promover 
uma atitude artística interventiva. 
Desenvolver um trabalho 
multidisciplinar em 
interdisciplinaridade. Desenvolver as 
aptidões expressivas, comunicativas 
e teatrais dos alunos. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Encarregados de Educação 

100 A1; A4; A5; 
A7 
S2; S6; S7; S8 
F7; F8 

05-04-2019 Na ponta da Língua realização de um “Pedipaper”, no 
qual os alunos terão de cumprir 
tarefas e responder a questões 
relacionadas com a língua 
portuguesa 

Professores de Português   - envolver os alunos numa atividade 
lúdica; - promover o gosto pela 
aprendizagem; - desenvolver o 
espírito de equipa e de partilha de 
conhecimentos; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

10 A1; A2; A3; 
A4; A5; A6; 
A7 
S2; S6 
F1; F2; F5 

05-06-2019 Oceanos Apresentação de peça de teatro. Ana Madalena Melo - 
Clube de Teatro; Ana 
Matias - Educação 
Musical; Escola Azul 

Escola Azul; 
Clubeco; 
E.M. e outros 
a determinar 

Sensibilizar para a preservação do 
equilíbrio ecológico dos Oceanos e 
do Planeta Terra. Sensibilizar para a 
arte como promotora de mudança 
nas atitudes das pessoas. Promover 

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; 
Encarregados de Educação 

150 A1; A2; A4; 
A5; A7 
S2; S6; S7; S8 
F2; F5; F7; F8 
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uma atitude artística interventiva. 
Desenvolver um trabalho 
multidisciplinar em 
interdisciplinaridade. Desenvolver as 
aptidões expressivas, comunicativas 
e teatrais dos alunos. 
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21-9-2018 AEGE ConVida 2018-2019 A Escola está aberta aos 
encarregados de educação e alunos 
para mostrar o que é realizado em 
cada disciplina. Há confraternização 
entre todos e as Associações de Pais 
colaboram com repasto. 

Direção, Departamentos, 
Associações de Pais 

    A1; A8 
S4 
F5 

01-10-2018 Encontros com... Os alunos encontram-se com 
escritores, ilustradores, 
representantes de diferentes áreas... 

BE  RBI Promover a leitura e o livro; 
Promover as diferentes literacias. 

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 

0 A3; A5 
S2 
F2 

01-10-2018 Pais presentes/ Filhos 
excelentes 

Realização de palestras para pais/ 
encarregados de educação sobre 
temáticas relevantes; A de outubro 
será sobre apoio ao estudo em casa. 

BE e Psicóloga BE e equipa 
de 
autoavaliaçã
o 

Abrir a escola aos pais; Promover 
métodos de estudo adequados; 
Facilitar o diálogo entre pais e filhos. 

Encarregados de Educação 0 A1; A2; A4 
S2; S4 
F1; F6 

01-10-2018 Formação de utilizadores Os alunos dos diferentes anos vão à 
BE perceber como esta se organiza. 
Vão também aprender a realizar 
trabalhos de pesquisa e a usar 
diferentes ferramentas digitais. 
Estas atividades são realizadas em 
articulação com várias disciplinas. 

BE docentes de 
disciplinas 

Promover os serviços da BE; 
Autonomizar o uso da BE; Promover 
as diferentes literacias; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

10 A2; A3; A4; 
A5; A6 
S7 
F1; F7 

01-10-2018 Parlamento dos Jovens Esta atividade desenrola-se em 
etapas: Divulgação do projeto; 
constituição de listas; debates sobre 
o tema; debate com um deputado 
da AR; campanha eleitoral; eleições; 
sessão escolar; eleição da mesa da 
sessão distrital; sessão distrital; 
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. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 50 A5; A7 
S2; S6; S7; S8 
F2; F6; F8 

01-10-2018 Rádio de Escola Os alunos dinamizam os intervalos 
com sessão de música e outra 
rubricas na radio difusão integrada 
na escola. 

Luís Simões    Animar os intervalos da escola 
Desenvolver sentido de 
responsabilidade e de compromisso 

9.º ano; Alunos do clube 0 A1; A7 
S2; S7 
F3 
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Desenvolver aspetos de 
relacionamento pessoal e de 
integração na escola 
Melhorar as atividades propostas 
pela Escola 

01-10-2018 Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 

Durante este mês distribuem-se 
marcadores, cartazes e realizam-se 
sessões na BE de forma a promover 
este serviço. 

Biblioteca Escolar   Promover os serviços da BE; Reforçar 
a importância da BE junto da 
comunidade educativa. 

Público em geral 5 A3; A5 
S2 
F5 

04-10-2018 Gramata - jornal escolar Elaboração do jornal escolar. Um 
número no final de cada período. 

BE departament
os 

_divulgar as atividades dinamizadas 
nas escolas do AEGE; _abrir a escola 
à comunidade; 

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 

0 A1 
S4 
F5 

08-10-2018 Concurso de cartazes para o 
dia mundial da alimentação 
promovido pelas nações 
unidas. 

Os alunos são convidados a realizar 
um desenho através do qual 
transmitam a necessidade de 
promover boas práticas de forma a 
que o mundo possa alcançar a meta 
de erradicar a fome até 2030. 

Coordenadora 
PPES/Professores de 
Ciências Naturais 6º/9º 
ano 

Coordenador
a PPES 

Sensibilizar para a necessidade de 
uma alimentação saudável. 
Promover as boas práticas de forma 
a que o mundo possa alcançar a 
meta de erradicar a fome até 2030. 

6.º ano; 9.º ano 0 A4; A5 
S2; S8 
F2; F5; F7 

12-10-2018 A BMI vai às BEs Técnicas da BMI fazem animação de 
leitura na biblioteca escolar da EB 
Encarnação Centro. 

RBI RBI Promover a leitura; Estimular a 
criatividade. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
4.º ano 

0 A3 
S1 
F1 

13-10-2018 Newton Gostava de Ler Projeto que associa a leitura a uma 
atividade experimental de carácter 
científico. 

BE e Clube de Ciência RBI, Fábrica 
da Ciência 
Viva 

Promover a leitura; Promover a 
literacia científica. 

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 

100 A5; A6 
S2; S7 
F1; F2 

22-10-2018 AEGE aconselha “Lanches 
Saudáveis” no Bar dos 
alunos. 

Os alunos terão a sua disposição, ao 
logo do ano letivo, de quatro menus 
de Lanches saudáveis (com 
qualidade nutricional) que podem 
usufruir no Bar dos alunos, por 
preços bastante acessíveis. 

Coordenadora PPES Professores 
de Ciências 
Naturais 9º 
ano 

‒Sensibilizar/adquirir   hábitos   de   
uma   alimentação saudável. ‒
Sensibilização para a necessidade de 
ingerir alimentos saudáveis. ‒
Promover a qualidade nutricional 
dos lanches. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

0 A4; A5 
S8 
F2; F5; F6 

22-10-2018 Projeto Rato de Biblioteca As turmas 2GS e as do e 5º ano vão 
desenvolver um trabalho de 
pesquisa ao longo do ano que se 
traduzirá numa apresentação 
pública dos resultados desse estudo. 
Os professores frequentarão 
formação acreditada. 

Biblioteca Escolar, Higino 
Oliveira e Ana Matias 

Fundação 
Vox populi 

Desenvolver o estudo autónomo; 
Promover diferentes literacias. 

2.º ano; 5.º ano 10 A2; A4; A5 
S2 
F1 

24-10-2018 Monitorização do lixo 
marinho nas praias nacionais 

Saída de campo, no âmbito do 
programa eco-escolas, com recolha 
e contabilização de resíduos (100m 
da praia da Barra) 

Ana Antunes, Daniela 
Ramos 

Câmara 
Municipal de 
Ílhavo, APA 

Recolher e contabilizar resíduos de 
lixo marinho; Contribuir para uma 
monitorização uniforme e 
harmonizada que permita uma 
interpretação interregional da 
situação do lixo marinho e 
comparação entre regiões; Articular 

Alunos do clube 0 A1; A5 
S2; S8 
F8 
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com entidades externas, como a 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

25-10-2018 Worshops Maker Os alunos vão à BMI realizar 
worshops para trabalhar diferentes 
literacias. Atividade do SEMI. 

RBI RBI Promover diferentes literacias. 7.º ano 0 A1; A5 
S7 
F1 

01-11-2018 Literacia 3D Os alunos realizam provas online, 
demonstrando conhecimentos em 
diferentes literacias. 

BE Porto Editora Promover diferentes literacias. 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano 15 A5 
S1 
F1 

09-11-2018 Magusto Realização da fogueira tradicional. 
Apresentação de canções pelas 
turmas/grupos 
Degustar castanhas assadas. 

Professores Educadoras e 
assistentes operacionais 

  Reviver tradições. Promover a 
articulação entre o Jardim de 
Infância e o 1º ciclo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A4; A5; A6 
S1; S2; S3; 
S6; S7; S8 
F1; F5, F6; 
F7; F8 

12-11-2018 Visita virtual ao Jardim 
Zoológico de Lisboa, 
utilizando o skype 

Utilizando o skype, os alunos 
efectuam, em sala de aula, uma 
visita virtual ao Jardim Zoológico de 
Lisboa abordando questões 
relacionadas com biodiversidade e 
conservação da natureza. 

Olga Pinho, Jardim 
Zoológico de Lisboa 

Projeto 
Escola Azul, 
Projeto Eco-
escolas, 
Jardim 
Zoológico de 
Lisboa 

Aprofundar conhecimentos sobre 
biodiversidade e conservação da 
natureza. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
4.º ano; 5.º ano; 8.º ano 

0 A1; A5 
S8 
F8 

16-11-2018 Comemoração do Dia 
Nacional do Mar 

Atividade no âmbito do Projeto 
Escola Azul Tema: Pesca sustentável 
e mar. Os alunos verificam o 
cumprimento dos tamanhos 
mínimos, definidos por lei, para a 
captura das principais espécies 
pescadas, utilizando as réguas em 
diversos peixes e moluscos 
adquiridos no comércio local. Os 
alunos enviam para casa postais 
pintados com uma mensagem de 
consumidor responsável. Os alunos 
criam e recitam poemas sobre o 
mar, na Rádio da Escola. 

Grupo disciplinar Biologia 
e Geologia 

Projeto 
Escola Azul, 
Projeto Eco-
escolas, 
Rádio 
Escolar, 
Biblioteca 
Escolar 

Sensibilizar para a questão da sobre-
exploração dos recursos piscícolas 
associado ao desenvolvimento das 
frotas pesqueiras e das técnicas de 
pesca, algumas praticadas 
localmente, que resultam na 
diminuição drástica de algumas 
populações de espécies marinhas.  
Sensibilizar para a pesca sustentável. 
Explorar a poesia e o mar como 
inspiração. 

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; Alunos do clube; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

15 A1; A2; A5 
S2; S4; S8 
F6; F8 

16-11-2018 RBI - Bibliotecas em rede... 
com sabor a mar 

Atividade aberta à comunidade com 
música, declamação de poemas, 
presença de um autor... no fim 
servimos um lanche e chá. 

BE, Educação Musical, 
Bandeira Azul e Educação 
Especial 

RBI Promover a leitura; Comemorar o 
Dia Nacional do mar; Proporcionar 
momentos de convívio entre a 
comunidade educativa. 

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; Alunos do clube; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de Educação; 
Público em geral 

10 A1; A3 
S4 
F1 

19-11-2018 Violência escola- Bullying Sessão de sensibilização realizada 
pela GNR (escola segura) sobre 
violência escolar. 

GNR (Escola segura)/ 
PPES/ Professores  

GNR (Escola 
segura) 

Prevenir comportamentos violentos 
em meio escolar. Dotar os alunos de 
estratégias de defesa de situações de 
conflito. Fomentar o 

5.º ano; 6.º ano 0 A4; A7 
S2; S8 
F5 
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Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

desenvolvimento de competências 
comunicacionais. 

19-11-2018 Semana Europeia da 
Prevenção dos Resíduos 

Durante esta semana decorrerão 
inúmeras atividades: planetário 
ERSUC, A nossa casa é um planeta; 
apresentação dos ecodelegados à 
comunidade escolar; ação SUMA, 
Faz tu mesmo; cerimónia municipal 
de entrega das bandeiras verdes 
eco-escolas e comemoração do dia 
da floresta autóctone com o projeto 
WoodWatch. 

Projeto Eco-escolas Câmara 
Municipal de 
Ílhavo. 
Biblioteca 
Escolar 

contribuir para uma cidadania ativa 
no domínio do desenvolvimento 
sustentável; compreender os 
impactos económicos, sociais e 
ambientais das atitudes individuais; 
envolver a comunidade escolar no 
programa eco-escolas; contribuir 
para a melhoria da articulação com 
entidades parceiras da escola. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 5.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos do clube; 
Docentes 

10 A1; A5; A7 
S4; S7; S8 
F2; F8 

19-11-2018 Sessão de sensibilização 
sobre” Violência escolar-
Bullying 

Sessão de esclarecimento aos alunos 
sobre Violência Escolar-Bullying. 

PPES/ GNR Escola Segura/ 
Enfª de Saúde escolar do 
CSI  

GNR/ Escola 
Segura/Enfª 
de Saúde 
escolar do 
CSI  

Prevenir comportamentos violentos 
em meio escolar. Dotar os alunos de 
estratégias de defesa de situações de 
conflito. Fomentar o 
desenvolvimento de competências 
comunicacionais. 

5.º ano 0 A4; A7 
S2; S8 
F5 

21-11-2018 Sessão de sensibilização 
sobre” Violência escolar-
Bullying 

Sessão de esclarecimento aos alunos 
sobre Violência escolar-Bullying. 

PPES/ GNR (Escola 
Segura)/ Enfª de Saúde 
escolar do CSI  

GNR /Escola 
Segura/Enfª 
de Saúde 
escolar do 
CSI  

Prevenir comportamentos violentos 
em meio escolar. Dotar os alunos de 
estratégias de defesa de situações de 
conflito. Fomentar o 
desenvolvimento de competências 
comunicacionais. 

6.º ano 0 A4; A7 
S2; S8 
F5 

21-11-2018 A tua roupa tem pano para 
mangas 

Sensibilização para a valorização de 
resíduos, nomeadamente roupas 
usadas. 

empresa WIPPYTEX    Pretende-se que os alunos possam 
cuidar do nosso ambiente, 
sensibilizando a família e os amigos 
para adotarem novas atitudes e 
corrigirem os seus hábitos, de modo 
a que a separação do lixo seja feita 
de forma correta e que o ambiente 
possa ser beneficiado com isso. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º ano 0 A5 
S8 
F8 

26-11-2018 Orientação escolar e 
profissional 

Com esta atividade pretende-se 
prestar informação essencial para 
que os encarregados de educação 
possam participar no processo de 
decisão dos seus educandos acerca 
do seu futuro escolar. 

Psicóloga Graça Batista   Sensibilizar os encarregados de 
educação para a importância do seu 
papel no processo de orientação 
escolar e profissional; 
Dotar os encarregados de educação 
de informação sobre os percursos 
educativos/formativos de nível 
secundário. 

Encarregados de Educação 0 A2 
S7 
F4 

11-12-2018 Sessão de sensibilização 
sobre Segurança na Internet 

Sessão de esclarecimento aos alunos 
sobre regras básicas de segurança 
na Internet. 

PPES/ GNR (Escola 
Segura)/ Enfª de Saúde 
escolar do CSI  

GNR (Escola 
Segura)/ Enfª 
de Saúde 
escolar do 
CSI  

Promover a segurança na utilização 
da internet. 

7.º ano 0 A4; A7 
S2; S7; S8 
F5 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

14-12-2018  Atividade de final de 1.º 
período 

Almoço partilhado e momentos 
musicais / culturais ao longo da 
manhã em moldes a definir. 
Decoração da escola em articulação 
com o Clubeco. 

 Diretores de turma  Clubeco  Proporcionar momentos de 
confraternização. Desenvolver o 
espírito de partilha e solidariedade 
Desenvolver atitudes cívicas. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A1; A7 
S2; S4 
F3; F7; F8 

14-12-2018 Festa de Natal Apresentação de um pequeno 
espetáculo pelas crianças. Lanche 
partilhado. 

Professores, Educadoras e 
assistentes operacionais 

  Promover articulação entre o pré-
escolar e o 1º ciclo. Festejar o Natal / 
partilhar 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A1; A2; A5; 
A7 
S1; S2; S3; 
S4; S7 
F5; F6; F7 

03-01-2019 À descoberta de... Maria 
Alberta Menéres 

Os alunos trabalham obras desta 
autora e apresentam os resultados 
desse estudo em trabalhos 3D que 
serão expostos na BMI, durante 
parte do mês de março. 

BE, docentes e 
educadoras 

RBI Divulgar a obra de Maria Alberta 
Menéres; Promover a leitura; 
Estimular a criatividade. 

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 

0 A3; A4 
S1; S4 
F1; F2 

07-01-2019 Intergeracionalidade - Ciclo 
Vital  

Sessão sobre a relação entre os 
idosos e os jovens. 

Cood. 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. 

6.º ano 0 A4 
S2; S6; S8 
F5 

14-01-2019 Estilos de vida saudáveis - 
Alimentação saudável 
/Distúrbios 
alimentares/Comportamento
s saudáveis  

Sessão informativa sobre estilos de 
vida saudável - comportamentos 
saudáveis. 

Coord. 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. Promover 
hábitos de higiene corporal. 

5.º ano 0 A4; A5 
S8 
F5 

14-01-2019 Rastreio oral (Cheques 
dentista) 

Será feito um rastreio oral aos 
alunos nascidos no intervalo de 
tempo estipulado pelo CSI, para 
deteção de eventuais situações de 
risco para posterior 
encaminhamento para tratamento. 

Coord.PPES / Higienista 
oral do CSI 

Centro de 
Saúde de 
Ílhavo (CSI) 

 Avaliar a condição oral dos alunos 
Encaminhar situações com 
necessidades de intervenção 
Promover o hábito de escovagem 
dos dentes 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

0 A5 
S8 
F2; F5 

21-01-2019 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. 

Cood. 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. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 0 A4 
S2; S5; S7; S8 
F5 
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Data Atividade Descrição sumária Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Parceria Objetivos Público-alvo Custos Obj. PE 

22-01-2019 Alimentação sem 
complicação 

Sessões de saúde e bem-estar com 
parte prática onde os alunos irão 
pesar/determinar a quantidade de 
açúcar contido em vários alimentos. 

 Coord. 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. 

6.º ano 0 A4; A5 
S8 
F5 

30-01-2019 Prevenir é TOP - “LUTA 
CONTRA O CANCRO: partilha 
de saberes”  

Sessão formativa de promoção da 
saúde e prevenção do cancro. 

Coord. PPES / Equipa do 
Serviço de Oncologia do 
Centro Hospitalar Baixo 
Vouga (CHBV)  

Centro 
Hospitalar 
Baixo Vouga 
(CHBV)  

Definir o cancro. Compreender a 
transcendência social do cancro. 
Informar acerca das causas do 
cancro. Perceber quais os estilos de 
vida saudáveis. Promover a adesão a 
comportamentos saudáveis. 

6.º ano 0 A5 
S8 
F2 

05-02-2019 Alimentação sem 
complicação Elaboração de 
Plano alimentar saudável  

Sessão de esclarecimento sobre 
como elaborar um plano alimentar 
saudável. 

Coord. 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. Análise de um 
plano alimentar saudável. 

8.º ano 0 A4; A5 
S8 
F5 

01-03-2019 Mês da Leitura Concelhio Realizam-se várias atividades que 
constituem o cartaz concelhio para 
comemorar o Mês da Leitura 
proposto anualmente pelo PNL. 

BE RBI Promover a leitura. 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano; Público em geral 

10 A3 
S4 
F1 

01-03-2019 Carnaval trapalhão Festa de fantasias e disfarces Professores, Educadoras e 
assistentes operacionais 

  Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. Promover a articulação 
entre o Pré-escolar e o 1º ciclo. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 
Docentes; Assistentes operacionais / 
técnicos 

0 A1; A2; A5; 
A7 
S1; S2; S3; 
S4; S7 
F1;F5; F6; F7 

01-03-2019 Visita de Estudo Qualifica 
2019 

Visita à feira de educação, formação, 
juventude e emprego a decorrer na 
Exponor entre 28 de fevereiro e 3 de 
março. 

Psicóloga Graça Batista-
SPO 

  Proporcionar aos alunos do 9º ano a 
oportunidade de contactar com 
diversas escolas profissionais de 
ensino secundário, instituições de 
ensino superior politécnico e 
universitário; 
Promover a recolha de informação; 
Contribuir para a tomada de decisão. 

9.º ano 0 A2 
S7 
F4 

07-03-2019 II Jornadas das Profissões Realização das II Jornadas para 
divulgação de cursos profissionais, 
demonstração de profissões, 
conversas e entrevistas 
com profissionais. 

Grupo de Trabalho  diversidade 
de agentes, 
empresas, 
instituições 

" Promover cursos de formação e 
educação para adaptar a oferta 
formativa às necessidades da 
população escolar; 
Dar a conhecer diferentes ofertas 
para uma escolha consciente. 
Dar oportunidade para contactar 
com entidades, instituições e 
agentes profissionais 
Tomar conhecimento dos requisitos 
e das competências para desenvolver 
determinadas profissões 

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 

0 A1; A5 
S7 
F1; F2 
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Sensibilizar para a importância das 
escolhas que os alunos terão de 
realizar.  

18-03-2019 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. 

Coord. 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. 

5.º ano 0 A4 
S8 
F5 

20-03-2019 Encontros com a MaiorIdade A nossa escola recebe os utentes do 
Centro Comunitário da Gafanha do 
Carmo para um lanche e momento 
cultural. 

BE, Educação Musical e 
Educação Especial 

Centro 
Comunitário 
da Gafanha 
do Carmo 

Promover uma cultura de tolerância; 
Promover encontros 
intergeracionais. 

Alunos do clube; Público em geral 5 A1 
S2 
F1 

20-03-2019 Chá com Histórias Atividade aberta à comunidade com 
música, poesia... no final servimos 
um chá e lanche. 

BE, Educação Musical e 
Educação Especial 

  Proporcionar momentos de convívio 
entre a comunidade; 
Promover diferentes literacias. 

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; Público em geral 

10 A1; A3 
S4 
F1 

21-03-2019 Ação de Formação sobre 
Suporte Básico de Vida (SBV) 

Sessão informativa sobre primeiros 
socorros e suporte básico de vida. 

Coord. PPES/ Enfª de 
Saúde escolar do CSI / 
Professores 

Enfª de 
Saúde 
escolar do 
CSI  

Dotar os alunos de estratégias de 
intervenção no âmbito de socorros 
básicos. Sensibilizar os alunos para a 
importância da prestação dos 
primeiros socorros. 

9.º ano 0 A4; A7 
S2; S6; S7; S8 
F2; F5 

21-03-2019 Importância da leitura dos 
rótulos dos produtos 
alimentares  

Sessão informativa com 
leitura/comparação de rótulos de 
produtos alimentares consumidos 
com frequência pelos alunos. 

Coord. 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. 

9.º ano 0 A4; A5 
S8 
F2; F5 

01-04-2019 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. 

Coord. 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. 

8.º ano 0 A4; A5 
S8 
F5 

23-04-2019 Educação Postural +COOluna 
- 6º ano  

Sessão de sensibilização sobre 
Educação Postural. 

Coord. 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. 

6.º ano 0 A4 
S8 
F2; F5 
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24-04-2019 Sessão de sensibilização 
sobre “Álccol e outras 
Drogas” 

Sessão de esclarecimento aos alunos 
sobre “Álcool e outras Drogas”. 

PPES / GNR (Escola 
Segura)/ Enfª de Saúde 
escolar do CSI  

GNR (Escola 
Segura)/ Enfª 
de Saúde 
escolar do 
CSI  

Compreender como atuam as drogas 
na integridade física e psíquica do 
indivíduo. Compreender o efeito do 
álcool na integridade física e psíquica 
do indivíduo. 

9.º ano 0 A4; A7 
S2; S7; S8 
F2; F5 

30-04-2019 Um dia na secundária Os alunos do 9º ano passarão o dia 
na escola Secundária da Gafanha da 
Nazaré. Terão oportunidade de 
conhecer melhor o programa de 
algumas disciplinas dos diferentes 
cursos e assistirão a palestras 
levadas a cabo por colegas do 10º e 
11º ano que lhes transmitirão 
informações sobres os cursos e 
também sobre a sua própria 
experiência na nova escola. 

Psicóloga Graça Batista-
SPO 

Escola 
Secundária 
da Gafanha 
da Nazaré 

Ajudar à tomada de decisão sobre 
futuro percurso escolar. Minimizar 
ansiedade em relação à mudança 
para uma nova escola. Promover a 
curiosidade e a consequente procura 
de esclarecimento sobre o futuro 
escolar. 

9.º ano 0 A1; A2; A4; 
A7 
S7 
F4 

31-05-2019 Visita à Escola Profissional de 
Aveiro- EPA 

Visita à EPA para tomarem 
conhecimento dos cursos 
profissionais, da especificidade do 
seu funcionamento, atividades e 
saídas profissionais. 

Psicóloga Graça Batista-
SPO 

EPA Proporcionar um conhecimento mais 
aprofundado dos cursos profissionais 
e da sua validade enquanto possível 
escolha. 

9.º ano 0 A2; A5; A7 
S7 
F4 

31-05-2019 IX Mostra de Sopas Mostra de sopas da região, 
patrocinada pelos restaurantes da 
zona de influência do Agrupamento. 

Comissão organizadora Restaurantes 
e padarias da 
região 

Divulgar o Agrupamento 
Divulgar as melhores sopas dos 
restaurantes da região 
Proporcionar à comunidade 
momentos de prazer e convívio. 

Público em geral 500 A1; A7 
S4 
F3 
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10. 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. 
 

11. Atividades em duplo da manhã/tarde 
 
A realização de atividades que impliquem a realização em horário duplo da manhã/tarde apenas se poderão realizar 
nos dias aprovados em Conselho Pedagógico. 
 

12. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 
1º Ano 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Atividade Física e Desportiva 60min 60min 60min 60min 

Atividades Rítmicas e Expressivas 60min 60min   

Atividades Lúdico-Expressivas 60min 60min   

Digital(mente) 60min 60min   

Ciência a Brincar 60min 60min 
  

Música   60min 60min 

Jogos de Raciocínio e Estratégia   60min 60min 

 
 

As AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular – procuram cumprir o duplo objetivo de, por um lado, garantir a 
todos os alunos do 1ºCiclo, 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 16hàs 17h de acordo com mapa específico de cada estabelecimento. 

 

13. 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. 
 
 
 
 

14. Procedimentos 
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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. 

15. 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. 

16. 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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17. Análise do Plano de Atividades  
Tipo de Atividade Número de 

Atividades 
Previstas 

Percentagem 
(%) 

A- Visita de Estudo / Saída de campo 58 19,53 

B- Exposições / Seminários / Palestras 35 11,78 

C- Atividades de divulgação e informação 29 9,76 

D- Concurso / Torneio 7 2,36 

E- Atividade Formativa / Experimental 47 15,82 

F- Atividade Recreativa / Lúdica 38 12,79 

G- Atividade Desportiva 17 5,72 

H- Parcerias 21 7,07 

I- Outro tipo... 45 15,15 

   

TOTAL 297 100 
 

 
 

 
 

 
 

18%

4%
1%
6%

10%

4%
41%

16%

Distribuição por Departamento

(Atividade ou Projeto não afeto a
Departamento)

Departamento Ciências Sociais e Humanas

Departamento de Educação Especial

Departamento de Expressões

Departamento de Línguas

Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais

Departamento do 1.º Ciclo do Ensino
Básico

Departamento do Ensino Pré-escolar
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18. Avaliação das atividades 
A avaliação das atividades realizadas no Agrupamento continua a ser realizada através de inquérito disponível na área 
reservada, elaborando a respetivo inquérito de avaliação. 
 
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. 
 
A execução do Plano de Atividades é acompanhada pela Equipa de Autoavaliação, que elabora um relatório síntese 
avaliando o seu grau de consecução face aos seus objetivos bem como os do Projeto Educativo. 
 
 

A - Visita de Estudo; 58

B - Exposições / 
Colóquios / 

Seminários/Palestras; 
35

C - Atividades de 
divulgação e 

informação; 29

D - Concurso; 7E - Atividade Formativa 
/ Experimental; 47

F - Atividade 
Recreativa; 38

G - Atividade 
Desportiva; 17

H - Parcerias (com 
entidades externas); 21

J - Outras; 45

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO


