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O Plano Anual de Atividades é o documento que operacionaliza o Projeto Educativo do Agrupamento, enquanto instrumento de 

planificação das atividades para o período de um ano letivo. Aquando da sua elaboração, pretende-se uma integração equilibrada e 

possível entre o Projeto Educativo, as necessidades dos alunos, os recursos disponíveis e as características do meio em que o 

agrupamento se insere. 

Através do desenvolvimento das atividades previstas, pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, aumentando os seus níveis 

de interesse, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade.  

Todas as atividades previstas neste plano serão objeto de avaliação e esta está a cargo do interveniente indicado neste plano. Com 

estas avaliações pretende-se obter informação relevante, possibilitadora de reajustamentos em tempo oportuno, de modo a tornar o 

Plano mais eficiente e eficaz, bem como permitir a otimização das planificações de atividades futuras, num processo de 

desenvolvimento contínuo e sustentável da atividade escolar.  

Este Plano inclui também as atividades das BE e dos projetos existentes no Agrupamento (avaliados no final do ano letivo). 

Este plano contempla todas os referenciais aprovados e em uso no Agrupamento, de acordo com o Decreto-Lei nº55/2018 de 6 de 

julho, havendo a esclarecer que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é semestral para o 2º ciclo. 

Em cada ano letivo, a atividade plurianual pode ter data, dinamização e local de realização definidos de acordo com a pertinência do 

contexto. 

O Plano Anual de Atividades poderá ser sujeito a eventuais alterações de modo a adequar-se às turmas ou à inclusão de atividades que 

oportunamente se justifiquem, alterações que deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas. 

Devido aos Planos de Contingência ainda vigentes, há necessidade de rever trimestralmente as atividades referidas neste documento e 

submeter a sua aprovação trimestral nos órgãos supracitados.  

De referir que, para o desenvolvimento de algumas das atividades propostas, há necessidade de recorrer frequentemente a 

equipamento tecnológico, sendo que este não existe em todas as salas dos Centros Escolares do Agrupamento, assim sugere-se que a 

aquisição de equipamentos audiovisuais (um computador e projetor fixo por sala) seja uma prioridade, sob pena de inviabilizar 

algumas das atividades propostas. 
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Plano Anual de Atividades 2021/2022 
 

1.º Período 

 

n
º 

d
a
 a

ti
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id
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C
a
le

n
d
a
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z
a
ç
ã
o
 

Designação da atividade 

Intervenientes 

Objetivos 

Domínios de Cidadania 

e/ou 

Metas do Projeto Educativo 

Coordenador/ 

Responsável 
pela avaliação 

Estruturas 
envolvidas 

Dinamizadores Público-alvo 

1 03/09 

 

Receção ao Pessoal Docente e Não 
Docente 

 
Receção ao corpo docente e não docente 
do agrupamento no Auditório Municipal 

(Atividade Plurianual) 

Direção AEJIA Direção 

Todos os PTT, 
docentes AEC 
e auxiliares 
do AEJIA 

- Receber e fomentar a integração 
dos Docentes e Assistentes 
Operacionais na comunidade 
escolar. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral 

2 17/09 

Abertura do Ano Letivo 
 

Receção às crianças/alunos por centro 
escolar 

(Atividade Plurianual) 

Coord. Estab. 
Centros 
escolares 

- Coord. dos 
estabelecime
ntos 
- Pessoal 
docente  
- Pessoal não 
docente 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover a integração das 
crianças/alunos na comunidade 
escolar 

A1 - Procurar maior 
envolvimento em qualidade 
e diversidade, na estratégia 
do agrupamento; 
A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral; 
A2 - Aumento do 
envolvimento dos 
encarregados de educação. 

3 24/09 
Comemoração do Dia Europeu do 

Desporto na Escola 

- Coord. do 2º 
ciclo 
- Coord. do 
Desporto 
Escolar 

 
 
 
 
DE 
 
 
 

Professores 
do 1.º e 2 º 
ciclos e 
Educadoras 
de Infância 

Crianças e 
alunos do 
Centro 
Escolar de 
Arranhó 

- Promover o desporto e a 
atividade física no espaço escolar 
em toda a Europa. 
- Realizar de atividades físicas com 
vista à promoção da atividade 
física e do desporto, tendo em 
conta que é nesta etapa da vida 
que as crianças e os jovens 

A1 – Procurar maior 
envolvimento em qualidade 
e diversidade na estratégia 
do agrupamento; 
B5 – Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
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adquirem as bases da sua literacia 
motora e adotam hábitos de vida 
saudáveis. 
- Valorizar o estatuto da Educação 
Física e do Desporto na escola. 
- Incentivar a inclusão social e 
desenvolver competências sociais 
nos alunos. 
- Promover a diversão e prazer 
através de atividades físicas e 
desportivas para crianças e jovens. 

pessoal e social das 
crianças/jovens; 
B6 – Assegurar e reforçar a 
articulação curricular e a 
coordenação pedagógica. 

4 Outubro 

Formação de utilizadores 
 

- Contacto com as regras de 
funcionamento e de utilização da BE;   
- Distribuição da ficha de inscrição aos 
alunos do 1.º e 2.º ciclos para requisição 
domiciliária. 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

Crianças, 
alunos e 
docentes do 
AEJIA  

- Promover a Biblioteca Escolar 
como um recurso de ensino e 
aprendizagem. 

B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 

5 Outubro 

Mês das Bibliotecas Escolares  
“Contos de fadas e contos tradicionais de 

todo o mundo” 
 

Dia Mundial da Alimentação 
-Hora do conto: “Quando a barriga 
rebentou”, de José Jorge letria; 
-Criação de uma fada de “Estilo de vida 
saudável/boa alimentação” para cada BE, 
com atribuição de um nome por turma e 
depois atribuição do nome final por 
votação (Formulário); 
-Exposição dos trabalhos nas BE/site. 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
PES 
Centro de 
Saúde 
GR EVT 

 
 
- Coord. do 
PES/Centro 
de Saúde 
- Alunos do 
5.º e 6.º anos 
- Docente EV 
- PB 
 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA  
 

- Promover hábitos saudáveis de 
alimentação; 
-Sensibilizar para uma alimentação 
saudável. 

Educação para a Saúde  
 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC  
B5 – Adquirir hábitos de vida 
saudável 
 
Cidadania 

6 

Outubro 
/ 

Novembr
o 

Projeto SOBE  

(SOBE) 
-Dramatização de uma pequena peça 
adaptada “Cruela vai à escola”;  
-Sessões de saúde oral com referência à 
importância da escovagem correta; dos 
alimentos não cariogénicos; da ida ao 
dentista/HO e do bochecho de flúor. 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
PES 
Centro de 
Saúde 

- Enfermeiras  
- Higienista 
Oral  
 
- PB/ 
Coord. do PES 
 

Alunos do 1.º 
ciclo 

- Promover a colaboração com o 
Centro Saúde; -Sensibilizar para a 
importância da saúde e higiene 
oral; 
- Interiorizar a necessidade da 
escovagem diária. 

Educação para a Saúde  
 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral  
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 
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7 Outubro 

Mês da Alimentação Saudável 
 

(Comemoração do dia mundial da 
alimentação) 

 
(Articulação com a BE e SOBE) 

Docente do 
LIL 

LIL 
Docente do 
LIL 

- Alunos do 
1.º ciclo 

- Sensibilizar para a escolha 
adequada dos alimentos a 
consumir; 
- Promover hábitos saudáveis de 
alimentação; 
-Sensibilizar para uma alimentação 
saudável. 
- Promover hábitos de vida 
saudáveis.  
- Comemorar o dia mundial da 
alimentação. 

Educação para a Saúde 
  
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC (laboratório) 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável. 

8 Outubro Alimentação saudável 
Coord. Dep. 
MCN 

GR 230 (PES) Docente CN 
Alunos do 2.º 
ciclo 

- Promover hábitos de vida 
saudáveis. 
- Comemorar o dia mundial da 
alimentação. 

Educação para a Saúde 
  
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC (laboratório) 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável. 

9 26/10 Concurso do Canguru matemático 
Professora de 
Mat 

GR 230 

Professores 
de 
matemática 
do 2º ciclo 

Alunos do 2.º 
ciclo 

- Desenvolver o raciocínio Lógico-
Matemático; 
- Aplicar a matemática em 
situações quotidianas: 
- Dinamizar a comunidade 
educativa em geral para a 
aplicação prática da matemática 
através da interação com outras 
comunidades educativas; 
- Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 
- Atrair os alunos que têm receio 
da disciplina, permitindo que estes 
descubram o seu lado lúdico. 

B4 – Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo 

10 Outubro 

Concurso de Halloween “Chapéus de 
Bruxa” 

(Com materiais reutilizáveis) 

Docentes de 
inglês 1.º 
ciclo 

GR 120 
Docente de 
inglês 1.º 
Ciclo 

Alunos das 
turmas dos 
3.º e 4.º anos 
do 
Agrupamento 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Proporcionar a integração e 
motivação dos alunos e envolver os 
encarregados de educação na vida 
escolar; 
- Motivar os alunos para a disciplina 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos. 
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de Inglês; 
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

11 Outubro 

Atividade sobre o Halloween 
 

- Realização de pesquisas sobre a história 
e origem e realização de trabalhos 
escritos; 
- Execução vocal das músicas “Haunted 
House” e “Mwa HaHa”. 
- Exposição dos trabalhos na Biblioteca. 

Docente de 
inglês 2.º 
ciclo 

GR ING 2º 
GR EM 
BE 

- Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 
- Docente de 
EM 

Alunos das 
turmas dos 
5.º e 6.º anos 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
Relacionar conhecimentos de forma 
a desenvolver a criatividade em 
contexto; 
- Motivar os alunos para a disciplina 
de Inglês; 
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos. 

12 

outubro 
2021 

/ 
 novembro 

2022 

Saramago na Escola 
Leituras Centenárias 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE PB 
Alunos do 3.º, 
4.º e 6.º anos 
inscritos 

- Promover o gosto e interesse por 
atividades de leitura; 
- Ler a obra “A Maior Flor do 
Mundo”, em simultâneo, no dia 16 
de novembro (centenário do seu 
nascimento). 

B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas 

13 
Outubro 

a 
junho 

15.ª Edição do Concurso Nacional de 
Leitura (CNL) 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
CMAV 

PB 
CMAV 

Alunos do 4.º 
e 6.º anos  
(por 
inscrição) 

- Incentivar a participação dos 
alunos/turmas em concursos 
literários de natureza diversa; 
- Participar em atividades de 
leitura e escrita, com prestação de 
provas escritas e/ou orais, para 
apuramento às fases seguintes. 

B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC  
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

14 
Novembr
o 

Comemorar o dia de S. Martinho Coord. Estab. 
Centros 
Escolares do 
AEJIA 

- Docentes 
titulares de 
grupo/turma 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Valorizar tradições; 
- Comemorar o dia de S. Martinho. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 

15 

20 
novembr

o 
(15 a 19 
de 
novembr
o) 

Dia da Convenção dos Direitos das 
Crianças 

(Atividade a definir) 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

NACJR 
(Núcleo de 
Apoio a 
crianças e 
jovens em 
risco) 
CPCJ 
BE 

NACJR 
CPCJ 
PB 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 
(por 
inscrição) 

- Comemorar o 32.º aniversário da 
Convenção sobre os Direitos da 
Criança 
- Sensibilizar as crianças/alunos 
para esta temática. 

 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC  
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 
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16 

15 
novembr

o 
/ 

Dezembr
o 

Mês Irene Lisboa 
Recomenda-se a divulgação das obras da 
escritora, através da sua leitura em sala 
de aula:  
Pré-escolar- A vidinha da Lita; 
1.º- Rosalina; 
2.º-Pesadelo de uma manhã de agosto; 
3.º-Queres ouvir, eu conto? - Os príncipes 
gémeos; 
4.º-O diário do João; 
5.º-Dizia o rio;  
6.º-Soldado de chumbo… cavalo de pau. 
(Os docentes podem fazer chegar os 
trabalhos às BE para exposição na BM e no 
site das BE) 
 
Apresentação da vida e obra da escritora 
(se possível, a partir do trabalho 
colaborativo com turmas do 4.º ano de 
cada CE). 
 

Hora do conto: Apresentação da peça 

“A pata rainha” pelos técnicos da 
biblioteca municipal 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
Biblioteca 
Municipal 

- Docentes 
titulares de 
grupo/turma  
- Docentes 
Português 
- PB 
- Docente TIC 
- Biblioteca 
Irene Lisboa 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 
(por 
inscrição) 

- Valorizar e divulgar a obra da 
escritora Irene Lisboa; 
- Promover a colaboração com a 
Biblioteca Municipal; 
-Promover o gosto pela leitura. 

B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 
B6 - Conhecer o património 
local e nacional 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

17 

novembr
o 
/ 

maio 
 

Miúdos a votos 
 

Os alunos são chamados a elegerem os 
livros que mais gostaram de ler, num 

projeto que lhes permite perceber para 
que serve e como se organiza um processo 

eleitoral 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE PB 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 
(por 
inscrição) 

- Promover a leitura e a Cidadania 

Educação para a Cidadania 
 
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 

18 
Dezembr
o 

Postais de Natal “Christmas 
postcards” 

Docente de 
inglês 1.º 
ciclo 

GR 120 
Professoras 
de Inglês 1.º 
Ciclo 

Alunos das 
turmas dos 
3.º e 4.º anos 
do 
Agrupamento 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Proporcionar a integração e 
motivação dos alunos e envolver os 
encarregados de educação na vida 
escolar; 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos. 
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- Motivar os alunos para a disciplina 
de Inglês; 
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

19 
Dezembr
o 

Postais de Natal “Christmas 
postcards” 

 
-Elaboração de trabalhos de pesquisa 
sobre a data festiva; 
-Postais de Natal “Christmas postcards” 
- Exposição na Biblioteca/Blog; 
- Execução vocal de músicas natalícias. 

Docente de 
inglês 2.º 
ciclo 

GR ING 2º 
GR EM 
BE 

- Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 
- Docente de 
EM 

Alunos das 
turmas dos 
5.º e 6.º anos 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Motivar os alunos para a 
disciplina, 
 de Inglês  
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos. 

20 

Final do 
1.º 
Período 
 
(data a 
designar) 

Apresentação de temas natalícios 
Docente de 
Ed.Musical 

GR EM 
GR ING 

Docente de 
Educação 
Musical em 
articulação 
com a 
disciplina de 
Inglês 

- Alunos do 
2.º ciclo; 
 
- Alunos do 
Clube de 
Música; 
 
- Comunidade 
Escolar. 

- Estimular o gosto pela música; 
- Desenvolver nos alunos o gosto 
pela música na sua vertente vocal e 
instrumental e dar a conhecer 
repertórios diversificados; 
- Promover a prática vocal e 
instrumental; 
- Elaborar projetos/atividades que 
possam englobar várias disciplinas;  
- Desenvolver e aperfeiçoar a 
prática vocal e instrumental; 
- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos; 
- Apresentar publicamente peças 
musicais previamente ensaiadas. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral; 
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas;  
B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar. 

21 

Final do 
1.º 
Período 
 
(data a 
designar) 

Comemoração do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência 

Coord. Ed. 
Especial 

GR 910 
BE 

- Docentes de 
Educação 
Especial 
- PB (CEAV) 

Comunidade 
escolar 

- Sensibilizar as crianças/alunos 
para as diferenças de cada um;  
- Promover atitudes de cooperação 
e interajuda entre as 
crianças/alunos. 

B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar 

22 
Data a 
designar 

Literacia 3D Ciências 
 

(Concurso promovido pela Porto Editora) 

Professores 
de CN 

GR 230 

Professores 
do 
departamento 
de 
matemática e 
ciências 

Alunos do 2.º 
ciclo 

Favorecer a compreensão de certos 
aspetos da natureza da ciência e a 
aquisição de atitudes positivas face 
à ciência 

B4 – Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo 
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23 
Data a 
designar 

Alice no País das Maravilhas 
(Peça de Teatro)  

Docentes do 
1.º e 2.º anos 
de 
escolaridades 
(os que 
participaram 
na atividade) 

AEJIA 
Grupos do 
1.º e 2.º anos 

Empresa 
promotora 

Alunos do 1.º 
e 2.º anos 
(por 
inscrição) 

- Facultar às crianças/alunos o 

acesso a bens culturais e outros 

que promovam o enriquecimento 

do currículo. 

- Facultar aos alunos experiências 
significativas em contexto 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral 

 

 

2.º Período  
 

 

n
º 

d
a
 a

ti
v
id

a
d
e
 

C
a
le

n
d
a
ri

z
a
ç
ã
o
 

Designação da atividade 

Intervenientes 

Objetivos 

Domínios de Cidadania 

e/ou 

Metas do Projeto Educativo 

Coordenador/ 

Responsável 
pela avaliação 

Estruturas 
envolvidas 

Dinamizadores Público-alvo 

1 
Fevereir
o e 
março 

Comer bem dá saúde 
Os Super Saudáveis 

 
Cada criança/aluno recebe um kit inicial 
com cartas de alimentos saudáveis que 
terão de ingerir ao almoço ou ao lanche. 

(Atividade Plurianual) 

Coord. estab. 

- AEJIA 
- CMAV 
- Liga 
Portuguesa 
Contra o 
Cancro 

CMAV 

 

Alunos do 
pré-escolar e 
1.º ciclo  

- Promover hábitos de vida 
saudável na comunidade escolar; 
- Apostar na diversidade alimentar 
e contribuir para reduzir o consumo 
de produtos processados. 

Educação para a Saúde 
 
B5 – Adquirir hábitos de vida 
saudável 

2 
Fevereir
o 

Valentine’s Day 

(Bookmarks) 

Docente de 
inglês 2.º 
ciclo 

GR 220 
Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 

Alunos das 
turmas dos 
5.º e 6.º anos 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Motivar os alunos para a disciplina 
de Inglês  
- Adquirir vocabulário sobre o 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 



10 
 

tema. 

3 Março Celebração do dia “St Patrick’s Day” 

Docente de 
Inglês 1.º 
Ciclo 

GR 120 
Docentes de 
Inglês 1.º 
Ciclo 

Comunidade 
escolar 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Motivar os alunos para a disciplina 
de Inglês; 
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos. 

4 Março Celebração do dia “St Patrick’s Day” 

Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 

GR 220 
Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 

Alunos das 
turmas dos 
5.º e 6.º anos 

- Reconhecer realidades 
interculturais distintas tais como 
elementos da cultura anglo-
saxónica; 
- Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver a criatividade 
em contexto; 
- Motivar os alunos para a disciplina 
de Inglês; 
- Adquirir vocabulário sobre o 
tema. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 

5 Março 
Semana da Leitura  

 
(A definir de acordo com o tema) 

Professora 
Bibliotecária 
(PB) 

BE 
PB 
 

Crianças/alun
os 
(por 
inscrição) 

- Promover o gosto pela leitura e 
pela escrita 

 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 

6 Abril 

Dia Mundial da Consciencialização 
do Autismo 

 
Atividades a planificar: 
Ex: partindo do livro publicado pela 
associação Pais em Rede e dinamizar 
algumas atividades 

Coordenador 
Educação 
Especial 

GR 910 
Docentes de 
Ed. Especial 

Comunidade 
escolar 

- Sensibilizar para a problemática 
do Autismo; 
- Divulgar informações sobre o 
autismo;   
- Divulgar práticas pedagógicas a 
desenvolver com crianças com 
autismo; 
- Divulgar e consciencializar a 
comunidade educativa para a 
necessidade do apoio às crianças 
/pessoas com autismo; 
- Promover atitudes de cooperação 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral  
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas  
B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar 
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e interajuda entre as 
crianças/alunos. 

7 
Data a 
designar 

Realização do Corta-Mato Escolar 

- Coord. do 
Desporto 
Escolar 
- Coord. do 2º 
ciclo 

DE 
Professores 
de Educação 
Física 

Alunos do 2.º 
Ciclo e de 4.º 
ano de 
escolaridade  

- Promover a saúde, a prática 
desportiva;  
-Prevenir fatores de risco 
orientando os alunos para a 
aquisição de hábitos saudáveis; 
- Aplicar conhecimentos adquiridos 
nas aulas; 

A1 – Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral 
B5 – Adquirir hábitos de vida 
saudável 

8 
Data a 
designar 

Autoestima e Autoimagem 

- Docente 
Paula Tavares 
- Psicóloga  
- Enfermeiras 

AEJIA 

Docente 
Paula Tavares 
Psicóloga 
AEJIA 

Alunos do 2.º 
ciclo 

- Promover a autoestima e 
autoimagem dos jovens 
adolescentes. 

Educação para a Saúde  
 
A1 – Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral 
 

9 
Data a 
designar 

Comemoração do dia dos afetos III 

“Como ser resiliente …” 

 

- Psicólogas 

do AEJIA 

-Psicóloga do 

Centro de 

Saúde 

- Coord. PES  

- CPCJ 
- CMAV 
- Acreditar 

AEJIA 
PES 
Centro Saúde 
CPCJ 
CMAV 
Acreditar 

Psicóloga do 

Centro de  
Saúde  

Psicólogas 

AEJIA 

Enfermeira  
Coord. PES  

Pessoal Não 

docente 

- Potencializar a resiliência dos 
assistentes operacionais, perante 
as adversidades provocadas pela 
COVID-19, no âmbito do contexto 
escolar 

A1 – Vigilância sobre 
momentos de recreio, ou 
dentro das instalações 
escolares. 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável. 

10 
Março/a
bril 

Jornadas da Educação 
 

Participação em atividades teóricas e 
práticas subordinadas a tema a definir  

- CMAV 
- Direção 

CMAV 
Escolas do 
Concelho 

CMAV 

Direção 

AEJIA; 

Pessoal 

docente 

discente do 

Concelho 

Incentivar à participação cívica da 
comunidade escolar 

B1 - Valorização da prática 
pedagógica dos docentes 
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 3.º Período 
 

 

n
º 

d
a
 a

ti
v
id

a
d
e
 

C
a
le

n
d
a
ri

z
a
ç
ã
o
 

Designação da atividade 

Intervenientes 

Objetivos 

Domínios de Cidadania 

e/ou 

Metas do Projeto Educativo 

Coordenador/ 

Responsável 
pela avaliação 

Estruturas 
envolvidas 

Dinamizadores Público-alvo 

1 18/05 
Concurso de Flauta de bisel” 5.º e 

6.º anos 

Docente de 
Educação 
Musical 

GR 250 
Docente de 
Educação 
Musical 

Alunos do 5.º 
e 6.º anos 

- Desenvolver competências de 
expressão e comunicação;  
- Desenvolver e aperfeiçoar a 
prática instrumental;  
- Promover o desenvolvimento de 
técnicas de execução instrumental, 
nomeadamente, na flauta de bisel; 
- Estimular o gosto pela música;  
- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos;  
- Fomentar o espírito competitivo 
salutar; 
- Compreender a música como 
construção humana, social e 
cultural;  
- Promover o mérito do aluno nas 
dimensões académicas, pessoal e 
social. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral; 
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas; 
B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar. 

2 Junho Spelling Bee 
Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 

GR 220 
Docente de 
Inglês 2.º 
Ciclo 

Alunos das 
turmas dos 
5.º e 6.º anos 

- Adquirir vocabulário;  
- Pronunciar, com correção, 
expressões e frases familiares; 
- Estimular a oralidade. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
A2 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral. 
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3 09/06 
Dia do Agrupamento 

 
(Atividade Plurianual) 

Direção Diretor Diretor 
Comunidade 
educativa 

- Reforçar a identidade do 
Agrupamento 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam alunos 
e a comunidade em geral 

4 
Data a 
designar 

Celebrar o Dia Mundial da Família 
Coord. Ed. 
especial 

GR 910 
Docentes de 
Educação 
Especial 

Comunidade 
escolar 

- Sensibilizar as crianças/alunos 
para os diferenças tipos de família 
de cada um, promovendo atitudes 
de cooperação e interajuda. 
- Promover a Educação para a 
Cidadania 

B5 - Objetivo:  Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, valorizando 
a formação pessoal e social 
das crianças/alunos 

5 
Data a 
designar 

Realização de Assembleias Júnior 

 
(Atividade Plurianual) 

- CMAV 
- Coord. 4.º 
ano 

CMAV  

AEJIA 
CMAV  
(transporte) 

Alunos do 1.º 
ciclo (4.ºano) 

- Conhecer os direitos e os deveres 
do cidadão; 
- Compreender a importância da 
participação cívica e democrática na 
construção da sociedade. 

B5 - Incentivar a participação 
ativa e responsável dos alunos 
no contexto escolar e social. 

6 
Data a 
designar 

Conhecer o 1.º Ciclo 
 

As crianças de 5 anos contactam com as 
salas de aula de 1.º Ciclo. 

(Atividade Plurianual) 

Coord. EPE 
GR 100 
GR 110 

Docentes 
titulares de 
grupo/turma 

Crianças de 5 
anos 
Alunos do 1.º 
ciclo 

- Conhecer o ambiente educativo e 
funcionamento do 1.º Ciclo;  
- Facilitar a transição de ciclo; 
- Fomentar o relacionamento entre 
crianças/alunos 

B6 – Realizar/planificar mais 
atividades conjuntas entre 
níveis de ensino 
B6 - Facilitar a 
continuidade/integração de 
nível e transição de ciclo 

7 
Data a 
designar 

Conhecer o 2.º Ciclo 
 

Os alunos do 4.º ano contactam com as 
escolas de 2.º Ciclo, através de visita 
presencial. 

(Atividade Plurianual) 

Coordenador 
do 1.º Ciclo 

AEJIA 
EJAF 

Coords. do 1.º 
e 2.ºciclos 

Alunos do 4.º 
ano 

- Conhecer o ambiente educativo e 
funcionamento do 2.º Ciclo; 
- Facilitar a transição de ciclo. 

B6 - Facilitar a 
continuidade/integração de 
nível e transição de ciclo 

8 
Data a 
designar 

Exercício de Evacuação 
 

(Atividade Plurianual) 

Coord. de 
Estabelecime
nto 

- DGEST 
- Proteção 
Civil 
- Direção 
- Centros 
Escolares 

- Direção do 
AEJIA 
- Coord. dos 
Estabelecime
ntos 
- Docentes 
- Assistentes 
Operacionais 

Toda a 
comunidade 
escolar 

 
Conhecer as medidas de 
autoproteção em caso de incêndio 
e de sismo 
Criar rotinas para situações de 
emergência (incêndio ou sismo) 

 

 
Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade 
Educação para a Saúde 
 
B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social 

9 

Final do 
ano 
letivo 
(data a 
designar) 

Concerto de final do ano letivo 

Docente de 
Educação 
Musical 

GR 250 
Docente de 
Educação 
Musical 

- Alunos do 
2.º ciclo; 
- Alunos do 
Clube de 
Música; 
- Comunidade 

- Estimular o gosto pela música; 
- Desenvolver nos alunos o gosto 
pela música na sua vertente vocal e 
instrumental e dar a conhecer 
repertórios diversificados; 
- Promover a prática vocal e 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral; 
A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
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Escolar. instrumental; 
- Desenvolver e aperfeiçoar a 
prática vocal e instrumental; 
- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos; 
- Apresentar publicamente peças 
musicais previamente ensaiadas. 

participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos; 
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas; 
B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar. 

10 Junho 
Ida à praia para realização de uma 

aula de Surf Adaptado 

Coord. Ed. 
Especial 

GR 910 
Docentes de 
Educação 
Especial 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA que 
beneficiam 
de apoio 
direto dos 
docentes de 
educação 
especial 
e turmas de 
referência 

- Estimular a independência e a 
autonomia; 
- Interação social; 
- Desenvolver a condição física e 
motora; 
- Possibilitar o acesso à prática do 
surf como desporto de lazer e 
reabilitação; 
- Desenvolver de habilidades 
motoras; 
- Aumentar a autoestima; 
- Passeio cultural. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso à 
prática desportiva 
promovendo o 
enriquecimento do 
currículo. 

11 
14 e 15 
Junho 

Viagem de finalistas 
 

(Condicionada às orientações da DgEST) 

Diretores de 
Turma 

2.º Ciclo 
Diretores de 
Turma 2º 
Ciclo 

Alunos do 6.º 
ano do CEA 

Marcar a despedida dos alunos 
finalistas do AEJIA 

B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social 
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Projetos Anuais 
 

 

N
.º

 d
o
 p

ro
je

to
 

Designação Observações 

Intervenientes 

Objetivos 

Domínios de Cidadania 

e/ou 

Metas do Projeto Educativo 

Coordenador/ 

Responsável 
pela avaliação 

Dinamizadores Público-alvo 

1 

Projeto  
“A volta às Artes” 

 
(Projeto plurianual) 

Explorar obras de arte 
nas mais diversas 

vertentes e conhecer os 
criadores internacionais 

e locais. 

Coord. dep 
100 

Educadoras de 
Infância 

Crianças da 
EPE do 
agrupamento 

- Potenciar o desenvolvimento das 
crianças através de experiências 
com a Arte, estimulando a sua 
expressão natural e criativa.  
 
- Promover o encontro com a obra 
de arte e seu criador na 
comunidade local e universal 
envolvendo as famílias no processo. 
 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
 
Educação para a Cidadania 
- Desenvolver a capacidade 
de comunicar e incentivar a 
interação social criadora de 
identidades e de sentido de 
pertença comum à 
humanidade. 
 

2 
Eco – escolas 

 
(Projeto plurianual) 

Estruturas envolvidas: 
CMAV 
Coord. do projeto de 
cada CE. 
(Atividades a definir) 

Coord. do 
projeto dos 
CE 
envolvidos 

A designar 
Crianças/aluno
s dos CE do 
AEJIA 

- Compreender os direitos e 
deveres enquanto cidadão face ao 
ambiente. 

Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade 
Educação para a Saúde 
 
B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social. 
A1 - Procurar maior 
envolvimento em qualidade e 
diversidade. 



16 
 

3 

 Ações de Sensibilização  
Programa EcoValor 

 
 

(Projeto Plurianual) 

 

Reciclagem do 
papel/cartão 
Sensibilização de toda a 
comunidade educativa 
no sentido de colocar o 
papel/cartão nos 
ecopontos junto a cada 
centro escolar. 
 
Estruturas envolvidas: 
- CMAV 
- AEJIA 
- Valorsul 

Coord. 
Estabelecim
ento 

 
Coord. 
Estabelecime
nto 

 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover a redução de resíduos 
urbanos e a sua reciclagem. 

B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social. 

4 Programa Eco Poupança 

Assembleia de escola 
para decisão dos 
vencedores 

Coord. 
Estabelecim
ento 

CMAV 
Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Diminuir os consumos (água. Luz e 
gás) 

B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social. 

5 

Promoção do Sucesso Escolar no 
Ensino das Ciências 

 
(Projeto plurianual) 

Deslocação da docente 
do Laboratório Irene 
Lisboa (LIL) aos CE para 
a realização de 
atividade experimental. 

Docente do 
LIL 

Docente do LIL 
- Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Estimular a capacidade de 
questionar, colocar hipóteses, fazer 
previsões, experimentar, resolver 
problemas e propor conclusões; 

- Desenvolver capacidades e 
técnicas científicas básicas de 
manuseamento de material 
específico; 

- Desenvolver o gosto pela ciência. 

Ensino Experimental das 
Ciências 
 
B4 – Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo 
 

6 
Concurso do Desafio Mental 

 
(Projeto plurianual) 

Ao longo do ano letivo 
(em datas a designar) 
 
1.º Período: fase de 
divulgação do 
regulamento. 
 
2.º Período: 1.ª fase 
de eliminatória em 
cada turma; 
 
3.º Período: Meias finais 
interturmas e final do 
Concurso. 

Docente do 
LIL 

Docente do LIL 
Alunos do 4.º 
ano 

- Desenvolver o raciocínio Lógico-
Matemático 
- Aplicar a matemática em 
situações quotidianas; 

- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos;  

- Fomentar o espírito competitivo 
salutar; 

- Promover o mérito do aluno nas 
dimensões académicas, pessoal e 
social;  
 

B5 - Incentivar a participação 
ativa e responsável dos alunos 
no contexto escolar e social 
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7 Concurso de Talentos 

Ao longo do ano letivo 
(em datas a designar) 
 
1.º Período – fase de 
divulgação e 
inscrições; 
 
2.º Período – 1.ª e 2.ª 
eliminatórias; 
 
3.º Período – Final do 
Concurso. 

Docente de 
Educação 
Musical 

Docente de 
Educação 
Musical 

- Alunos do 
4.º ano e 
alunos do 5.º 
e 6.º anos do 
CEAR 
- Comunidade 
Escolar. 

- Desenvolver competências de 
expressão e comunicação;  

- Desenvolver e aperfeiçoar a 
prática vocal/instrumental;  

- Compreender a música como 
construção humana, social e 
cultural;  

- Participar em realizações 
artísticas que propiciem o 
desenvolvimento de atividades 
individuais e em grupo e de 
trabalho interdisciplinar;  

- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos;  

- Estimular atitudes de cooperação, 
entreajuda e iniciativa; 

- Fomentar o espírito competitivo 
salutar; 

- Promover o mérito do aluno nas 
dimensões académicas, pessoal e 
social;  

- Envolver toda a comunidade 
educativa, para que os projetos da 
Escola/Agrupamento se constituam 
como uma resposta às reais 
necessidades dos alunos;  

- Promover a participação 
empenhada de toda a comunidade 
educativa nas atividades inseridas 
no Plano Anual de Atividades do 
Agrupamento e noutros projetos e 
atividades extracurriculares; 

- Desenvolver estratégias de 
trabalho colaborativo; 

- Dar oportunidade aos alunos de 
assistirem a diferentes 
espetáculos/ exposições/ 
instalações e outros eventos 
artísticos. 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral; 
B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas; 
B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar; 
B6 - Realizar/planificar 
atividades conjuntas entre 
níveis de ensino; 
- Facilitar a continuidade/ 
integração de nível e 
transição de ciclo. 
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8 Problema do mês – Matemática 
Os resultados são 
expostos no CEAR 

Docentes de 
matemática 
do 2.º ciclo 

Docentes de 
matemática 
do 2.º ciclo 

Alunos do 2.º 
ciclo 

- Dinamizar a comunidade 

educativa em geral para a 

aplicação prática da matemática; 

- Desenvolver a capacidade de 

raciocínio; 

-Aplicar a matemática em situações 
quotidianas. 

B4 – Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo 

9 Pilhão AEJIA 

Atividade articulada 
entre o LIL e o GR 
230. 
Parceria com a CMAV 
(EcoCentro) para 
recolha das pilhas 

- Docente 
do LIL 
- Docentes 
ciências 
naturais do 
2.º ciclo 

Docentes do 
LIL e de 
ciências 
naturais do 
2.º ciclo 

Comunidade 
escolar e 
extraescolar 

- Promover a responsabilidade 
individual 

Educação Ambiental 
B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

10 
II Ortografíadas – Concurso de Língua 

Portuguesa 
-- 

Docentes de 
Português 
(GR 200) 

Docentes de 
Português 

Alunos do 5.º 
e 6.º ano 

- Incentivar o gosto pela disciplina; 
- Motivar para a aprendizagem; 
- Aumentar o sucesso escolar; 
- Consolidar conteúdos. 

B1 – Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas 

11 
III Olimpíadas de História e Geografia 

de Portugal 
Concurso 

Docentes de 
História e 
Geografia 
de Portugal 
(GR 200) 

Docentes de 
História e 
Geografia de 
Portugal 

Alunos 5.º/6.º 
anos  

- Incentivar o gosto pela disciplina; 
- Motivar para a aprendizagem; 
- Aumentar o sucesso escolar; 
- Consolidar conteúdos. 

B1 - Cooperação para a 
inovação e o intercâmbio de 
boas práticas. 

12 Arruda a Ler + 
Implementação de 

atividades de leitura e 
escrita 

Docente Ed. 
Especial 

 
PB  
Docente Ed. 
Especial 

Alunos do 1.º 
ano do CE AV 

- Promover o gosto e interesse por 
atividades de leitura e escrita 

B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 

13 
Trabalho Colaborativo 

 
(Projeto plurianual) 

- Planificação conjunta 
de atividades na área da 
literacia da informação, 
da leitura e da escrita; 
- Utilização do 
guião/grelha de 
pesquisa adotado no 
Agrupamento; 
- Dinamização de 
atividades dos 
referenciais “Aprender 
com a BE”; 
- Incentivo à 
participação em 
concursos de escrita e 

PB 

PB 
Docentes 
titulares de 
grupo/turma 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 
(por 
inscrição) 

- Apoiar o desenvolvimento 
curricular; 
- Sensibilizar os docentes para a 
utilização do guião de pesquisa. 
- Incentivar a participação dos 
alunos/turmas em concursos 
literários de natureza diversa. 

 
B4 - Otimizar os recursos 
das BE e TIC 
 
B6 - Realizar mais 
atividades conjuntas entre 
níveis de ensino  
 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 
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de leitura (Ex: SOBE, 
Ser escritor é cool, 
Campeonato de 
ciência e escrita 
criativa, Ajudaris; 
Uma aventura 
Literária…) 

14 
Requisições de livros 

 
(Projeto plurianual) 

- Promoção das 
requisições para sala de 
aula/atividades. 
- Articulação com o 
projeto “Mala das 
surpresas” do 1.º e 2.º 
anos. 

PB 

Docentes 
titulares de 
grupo/turma  

BE 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Facultar a requisição para sala de 
aula. 

B4 - Otimizar os recursos das 
BE e TIC  

15 

Plataformas digitais 
(Organização do site das BE) 

 
(Projeto plurianual) 

-- PB 
PB 
Docente TIC 

Comunidade 
escolar 

Divulgar os materiais, documentos 
das BE e atividades dinamizadas  

B4 - Otimizar os recursos das 
BE e TIC 
C1 – Melhorar a comunicação 
e a divulgação da 
informação 

16 Projeto Mind Fulness 

- Projeto dirigido a 
alunos apoiados pelos 
docentes de Educação 
Especial. 
- Exercícios de 
concentração e 
meditação. 

- Docentes 
Ed. Especial  
- Coord. Ed. 
Especial 

- Docentes de 
Educação 
Especial  
- Psicóloga do 
agrupamento 

Alunos de 
turmas de 
diferentes 
centros 
escolares 

- Desenvolver atenção 
concentração; 
- Promover capacidades de 
autorregulação comportamental. 

B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos 

17 

Projeto de promoção de 
competências parentais 

 
(Projeto plurianual) 

-- 

- Docentes 
Ed. Especial  
- Coord. Ed. 
Especial 

- Docentes de 
Educação 
Especial  
- Psicóloga do 
agrupamento 
e do CRI 

Pais e EE dos 
alunos 
apoiados pela 
ed esp / 
outros alunos 

- Envolver os pais na vida escolar; 
- Desenvolver competências 
parentais; 
- Promover momentos de partilha e 
reflexão. 

A2 - Aumentar o nível de 
envolvimento e de 
participação dos 
pais/encarregados de 
educação na vida escolar 
dos seus educandos 

18 

Atividades de Hidroterapia nas 
piscinas municipais de AV, com a 

terapeuta ocupacional do CRI 

-- 

- Docentes 
Ed. Especial  
- Coord. Ed. 
Especial 

Docentes de 
educação 
especial 
- Terapeuta 
Ocupacional 
do CRI 

Alunos que 
beneficiem de 
TO, a definir 
posteriormente 

- Desenvolver da condição física e 
motora; 
- Desenvolver a noção do corpo e 
organização espacial; 
- Estimular a independência e 
autonomia pessoal; 
- Estimular sensorialmente de 
forma reduzir o impacto dos 
estímulos exteriores. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso à 
prática desportiva 
promovendo o 
enriquecimento do 
currículo. 
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19 Musicoterapia -- 

- Docente 
de Ed. 
Musical 
- Coord. Ed. 
Especial 

Professor de 
Educação 
Musical, em 
articulação 
com o grupo 
de Educação 
Especial 

Alunos com 
PEI, e outros 
com medidas 
adicionais  

- Desenvolver e estimular a 
coordenação motora e expressão 
corporal; 
-Desenvolver a comunicação, 
promovendo em simultâneo a 
socialização; 
- Melhorar os aspetos emocionais, 
físicos, biológicos e culturais. 
-Diminuir/prevenia a ansiedade, o 
stress e melhorar o humor e a 
concentração. 
- Estimular a criatividade, a 
memória e a atividade motora. 

B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos 

20 Oficina d´Artes -- 

- Docente 
de Ed. 
Visual 
- Coord. Ed. 
Especial 

Professor de 
Educação 
Visual, em 
articulação 
com o grupo 
de Educação 
Especial 

Alunos com 
PEI, e outros 
com medidas 
adicionais  

- Melhorar a motricidade fina; 
- Promover a criatividade; 
- Reforçar as competências 
artísticas; 
- Melhorar a plasticidade ao nível 
motor; 
- Experimentar técnicas de 
expressão. 

B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos. 

21 Oficina do Desporto -- 

- Docente 
de Ed. 
Física 
- Coord. Ed. 
Especial 

Professor de 
Educação 
Física, em 
articulação 
com o grupo 
de Educação 
Especial 

 Alunos com 
PEI, e outros 
com medidas 
adicionais  
 

- Elevar o nível funcional das 
capacidades condicionais e 
coordenativas (execução de ações 
motoras básicas e deslocamento; 
controle de postura, controle de 
orientação espacial, agilidade). 
- Aperfeiçoar a sua habilidade nos 
diferentes tipos de habilidades. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso à 
prática desportiva 
promovendo o 
enriquecimento do 
currículo. 

22 

Rádio Miúdos 
 

(Projeto Plurianual) 

Implementação de 
rádios escolares em 
Escolas de Ensino Básico 
(1º ao 9º ano) para 
capacitar as escolas a 
manterem as rádios 
escolares vivas, num 
plano de três anos de 
intenso 
acompanhamento direto 
dos formadores da Rádio 
Miúdos 

- Coord. 
CEAR 
- Docente 
Ed. Musical 

 
- Formadores 
da Rádio 
Miúdos 
- Docente de 
Educação 
Musical do 2.º 
ciclo 
- Docente do 
1.º Ciclo   
- Coord. CEAR 
 

Toda a 
comunidade 
escolar de 
Arranhó 

- Criar e desenvolver uma rádio 
escolar no Agrupamento; 

- Desenvolver o pensamento 
crítico e a criatividade; 

- Desenvolver a comunicação; 
- Promover a autonomia, bem 

como o trabalho em equipa; 
- Desenvolver a capacidade de 

resolução de problemas dentro 
de uma cidadania responsável. 

 

A1 - Desenvolvimento de 
eventos que envolvam 
alunos e a comunidade em 
geral 
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23 Porquinho Mealheiro 

Construção de um 
mealheiro em forma de 
porquinho com 
materiais recicláveis. 

Docentes do 
4º ano 

Professores 
titulares de 
turma 

Alunos do 4.º 
ano do AEJIA 

- Promover hábitos de poupança 
em conformidade com os 
parâmetros da educação 
financeira. 

Educação do Consumidor 
 
B3 – Aquisição da literacia 
da comunicação 

24 
Campanha da fruta escolar 

 
(Atividade Plurianual) 

Distribuição de uma 
peça de fruta duas 
vezes por semana.  

CMAV 
Coord estab 

- Coord estab 
- Assistentes 
Operacionais- 
- Docentes 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover hábitos de vida 
saudável na comunidade escolar; 
- Promover o consumo diário de 
fruta. 

Educação para a Saúde 
 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável 

25 

 
Bochecho de Flúor 

 
(Projeto Plurianual) 

 

- Envio da autorização 
para a realização do 
bochecho fluoretado aos 
alunos (por e-mail);  
- Entrega de material 
para o bochecho 
fluoretado;  
- Realização do 
bochecho fluoretado 
quinzenalmente, ao 
longo do ano. 

- Coord. PES  
- Enfermeiras 
- Higienista 
oral 

 
- Enfermeiras 
- Higienista 
oral 
- Coord. PES 
- Professor 
titular 
- Coord. de 
estab. 

 
 
 
 
 
Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover hábitos de saúde oral. 

 
 
Educação para a Saúde 
 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável. 

26 Saúde Oral 

Escovagem dos dentes 
(a seco ou nas 
instalações sanitárias) 
para os alunos das 
turmas do 1.º Ciclo e 
grupos da Ed. Pré-
Escolar, que aderirem 
ao projeto. 

- Coord. PES  
- Enfermeiras 
- Higienista 
oral 

 
- Enfermeiras 
- Higienista 
oral 
- Coord. PES 
- Professor 
titular 
- Coord. de 
estab. 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover hábitos de saúde oral. 

Educação para a Saúde 
 
B5 - Adquirir hábitos de vida 
saudável. 

27 
Plano Nacional de Cinema 

(PNC) 
(Projeto Plurianual) 

-- Coords. PNC 

- Coords. PNC 
- Docentes 
titulares 
grupo/turma 

Crianças e 
alunos do 
AEJIA 

- Promover a literacia fílmica; 
- Divulgar obras cinematográficas; 
- Promover o desenvolvimento da 
linguagem. 

Plano Nacional de Cinema 
 
B3 - Aquisição de literacia 
da Comunicação 

28 Arruda DigitalMENTE 

Candidaturas ao Projeto 
Educar com Tecnologia 
para distribuição de 
tablets. 
As candidaturas 
decorrem nos meses de 
outubro e novembro. 

- CMAV 
- Coord. TIC 

Professores 
titulares das 
turmas 
envolvidas 

Turmas de 3.º 
ano 

- Promover a utilização de novas 
tecnologias em contexto de sala de 
aula. 

B3 - Disponibilizar às 
crianças/alunos um 
conjunto de ferramentas e 
meios tecnológicos 
interativos capazes de 
potenciar o processo de 
comunicação e 
aprendizagem 
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29 Happy Code 

Proporcionar formação 
aos docentes 
responsáveis pelo Clube 
de Robótica para 
posterior dinamização 
do mesmo. 

- AEJIA 
- CMAV 

Happy Code 

- Docentes 
dinamizadore
s do Clube de 
Robótica; 
- Alunos que 
frequentam o 
Clube de 
Robótica. 

- Promover a utilização de novas 
tecnologias em contexto escolar. 

B3 - Disponibilizar às 
crianças/alunos um 
conjunto de ferramentas e 
meios tecnológicos 
interativos capazes de 
potenciar o processo de 
comunicação e 
aprendizagem 

30 Clube de Robótica A iniciar no 2.º período 

Docentes 
dinamizado-
res do 
Clube de 
Robótica 

- Docentes 
dinamizadore
s do Clube de 
Robótica 

Alunos do 2.º 
ciclo 
(por 
inscrição) 
 

- Promover a utilização de novas 
tecnologias em contexto escolar. 

B3 - Disponibilizar às 
crianças/alunos um 
conjunto de ferramentas e 
meios tecnológicos 
interativos capazes de 
potenciar o processo de 
comunicação e 
aprendizagem 

31 Clube de Informática 
Atividade a realizar 
quinzenalmente 

Docente TIC Docente TIC 

Alunos do 2.º 
Ciclo e de 4.º 
ano de 
escolaridade  

- Aplicar conhecimentos adquiridos 
nas aulas; 
- Promover a aproximação 
dos alunos com a comunidade 
escolar e aumentar os 
conhecimentos técnicos, adquiridos 
pelos mesmos.  
- Criar oportunidades, fora do 
espaço aula, para explorar novos 
conhecimentos e partilhar 
experiências na área das 
tecnologias da informação e 
comunicação. 

A1 – Procurar maior 
envolvimento em qualidade 
e diversidade na estratégia 
do agrupamento; 
B3 - Disponibilizar às 
crianças/ alunos um 
conjunto de ferramentas e 
meios tecnológicos 
interativos capazes de 
potenciar o processo de 14 
comunicação e 
aprendizagem 
B4 - Promover a 
diferenciação pedagógica, 
atendendo à diversidade dos 
alunos 

32 Clube de Música -- 

Docente de 
Educação 
Musical do 2.º 
ciclo 
 

Docente de 
Educação 
Musical do 2.º 
ciclo 
 

Alunos do 2.º 
ciclo  

- Estimular e desenvolver nos 
alunos o gosto pela música na sua 
vertente vocal e instrumental e dar 
a conhecer repertórios 
diversificados; 
- Promover a prática vocal e 
instrumental em grupo; 
- Desenvolver e aperfeiçoar a 
prática vocal e instrumental; 
- Aprofundar e compreender a 
utilização do vocabulário musical; 

A1 - Desenvolvimento de 

eventos que envolvam 

alunos e a comunidade em 

geral; 

 B1 - Cooperação para a 

inovação e o intercâmbio de 

boas práticas;  

 B5 - Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
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- Promover e estimular a 
autoconfiança nos alunos; 
- Apresentar publicamente peças 
musicais previamente ensaiadas. 
 

contexto escolar. 

33 Clube de Matemática -- 
Docente de 
Matemática 

Docente de 
Matemática 

Alunos do 2.º 
Ciclo 

- Desenvolver capacidades 
matemáticas. 
-Desenvolver a capacidade de 
comunicação e cooperação. 
- Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática. 
- Dar a conhecer a disciplina 
através de atividades lúdicas. 
- Tornar a matemática mais 
atrativa. 

B4 – Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
B5 – Incentivar a 
participação ativa e 
responsável dos alunos no 
contexto escolar e social.  

34 Vamos ao Teatro sem sair da Escola        

35 
Projeto Valter??? 

plataforma E-twinning 

Projeto que desenvolver 
a comunicação e 
interação entre os 
alunos abrangidos por 
medidas adicionais, 
nomeadamente 
adequações curriculares 
significativas. 

  
Alunos do 2.º 
Ciclo 

  

36  Give life to the ocean 

Projeto relacionado com 
a sustentabilidade, 
pretende fazer a 
identificação de 
espécies ou plantas 
marinhas e a elaboração 
de trabalhos que serão 
expostos num mural 
digital. 

  
Crianças e 
alunos do 
AEJIA 
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Recursos disponíveis no Município para dinamização de atividades 

 
Maleta pedagógica “Mochila do 

Soldado: da Guerra para a Paz” 

Integra um guia com 
propostas que 
relacionam o programa 
curricular com temas da 
Educação para a 
Cidadania global e com 
situações vividas 
durante as Invasões 
Francesas. 
 
- Recurso disponível na 
CMAV para utilização 
dos docentes 
interessados. 
(Por requisição) 

- Pode ser solicitada a 
dinamização através dos 
técnicos do município. 
(Por marcação) 

Docentes 
interessados 

Docentes que 
requisitem o 
recurso 

Alunos do 2.º 
ciclo 

- Promover o património histórico 
local; 
- Promover a educação para a 
cidadania. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos. 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

 
Jogo pedagógico  

“À descoberta de Arruda” 

Jogo de tabuleiro que 
potencia a 
aprendizagem da 
história e do património 
material e imaterial de 
Arruda dos Vinhos. 
 
Recurso disponível na 
CMAV para utilização 
dos docentes 
interessados. 
(Por requisição) 

Docentes 
interessados 

Docentes que 
requisitem o 
recurso 

Alunos do 1.º 
ciclo 

- Promover o património histórico 
local; 
- Promover a educação para a 
cidadania. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos. 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

 
Jogo pedagógico 

 “Afinal o que é o Foral?” 

Jogo de tabuleiro em 
que cada jogador 
encarna a personagem 
de um mensageiro 
designado pelo rei para 
levar a Carta de Foral 
até Arruda.  
 
Recurso disponível na 

Docentes 
interessados 

Docentes que 
requisitem o 
recurso 

Alunos do 1.º 
ciclo 

- Promover o património histórico 
local. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
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CMAV para utilização 
dos docentes 
interessados. 
(Por requisição) 

pessoal e social das 
crianças/alunos. 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

 
Jogo pedagógico 

 “Guardiões da Inclusão” 

Jogo de tabuleiro que 
inclui várias 
ferramentas para a 
sensibilização sobre o 
tema da diversidade, da 
deficiência e da 
inclusão social. 
 
Recurso disponível na 
CMAV para utilização 
dos docentes 
interessados. 
(Por requisição) 

Docentes 
interessados 

Docentes que 
requisitem o 
recurso 

Alunos do 1.º 
e 2.º ciclos 

- Promover o património histórico 
local; 
- Promover a educação para a 
cidadania. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
B5 - Fomentar 
comportamentos e atitudes 
de vida saudável, 
valorizando a formação 
pessoal e social das 
crianças/alunos. 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais 

 
Visitas temáticas ao património do 

Concelho 

CMAV 
(Com possibilidade de 
recurso a áudio guia) 
(por marcação de 
setembro a maio) 

Docentes 
interessados 

CMAV 
Alunos do 
AEJIA 

- Promover o património histórico 
local. 

B4 - Facultar às 
crianças/alunos o acesso a 
bens culturais e outros que 
promovam o enriquecimento 
do currículo. 
C2 - Articulação com os 
parceiros locais. 

 


