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O Plano Anual de Atividades constitui-se como o documento orientador de atividades ao longo do ano letivo. Trata-se de um 

documento de planeamento do Agrupamento que define, em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de 

programação de atividades e que procede à identificação dos recursos envolvidos. 

Neste sentido, o PAA deverá, sempre que possível, resultar do envolvimento da comunidade educativa na sua construção e, 

posteriormente, na sua execução e avaliação. O seu conjunto de atividades pretende ser mobilizador e potenciador da aplicação de saberes e 

de processos que conduzam a aprendizagens significativas e mensuráveis. 

Este documento, acima de tudo, propõe-se ser um elemento de articulação de ciclos, de áreas disciplinares e não disciplinares, de 

parcerias, visando introduzir originalidade, criatividade, partilha, camaradagem, proatividade, significância e cidadania num sistema educativo 

que, regularmente, impede a prática destes e de outros valores basilares para a formação das nossas crianças e jovens. 

Os objetivos consignados no Projeto Educativo do Agrupamento enquadram as atividades como um conjunto de processos que visam a 

melhoria do sucesso escolar/educativo, a formação global dos alunos, com o envolvimento e a corresponsabilização de todos. As atividades 

serão centradas nas aprendizagens, como processo dinâmico. Em ambiente de sala de aula, nas atividades extracurriculares, em prática 

simulada e formação em contexto de trabalho ou qualquer outra situação, a escola será um local de aprendizagem. Cada um(a) será 

protagonista da sua aprendizagem, criando conhecimento, de forma a ser capaz de dar sentido aos saberes, compreendendo-os e 

contextualizando-os. Será incentivado o trabalho e o estudo regular, a reflexão, a pesquisa e a exploração. Pretende-se complementar e 

enriquecer o processo de ensino/aprendizagem, recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento dos alunos, quer no 

plano do saber e das competências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica. 

No decorrer deste ano letivo, são intervenientes e parceiros na elaboração do Plano Anual de Atividades, as seguintes estruturas: 
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 Direção; 

 Conselho Pedagógico;  

 Conselho de Diretores de Turma; 

 Departamentos Curriculares: Pré-Escolar; Primeiro Ciclo; Ciências Sociais e Humanas; Línguas; Matemática e Ciências Experimentais; 
Expressões; Grupo de Educação Especial; 

 Bibliotecas Escolares e Municipal; 

 Técnicos Especializados do Agrupamento/Parcerias; 

 Câmara Municipal de Vouzela; 

 PESES/ Centro de Saúde; 

 CPCJV; 

 CIM Viseu Dão/Lafões; 

 Escola Segura-GNR de Viseu; 

 ASSOL; 

 Associação Grupo de Ginástica de Vouzela; 

 Associação Cultural e Desportiva de S. Miguel do Mato; 

 Associação D. Duarte de Almeida (ADDA); 

 JOBRA (Conservatório de Dança e Música da Branca); 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vouzela; 

 Associação Mata Sustentável; 

 Federação Portuguesa de Ginástica; 

 IEFP; 

 Associação de Futebol de Viseu; 
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 Associação de Andebol de Viseu; 

 Sociedade Musical Vouzelense; 

 Associação “Os Vouzelenses”. 

Metas: 

a) Proporcionar a todos uma educação de qualidade e sucesso; 
b) Promover a aplicabilidade de saberes e atitudes cívicas; 
c) Garantir a participação democrática de toda a comunidade educativa; 
d) Desenvolver mecanismos de avaliação adequados e necessários; 
e) Valorizar a formação contínua de todos os agentes educativos; 
f) Construir um clima favorável à aprendizagem. 

No presente ano letivo 2020/2021, estão matriculados trezentos e sessenta e sete alunos (363) no Agrupamento de Escolas de Vouzela, 

distribuídos por vinte e três grupos/turmas desde o Pré-escolar até ao 6º ano (6 Grupos do Pré-escolar, 10 turmas do 1º CEB e 6 Turmas do 2º 

CEB). 

Departamentos/Ciclos Nº de crianças /alunos 

Pré-escolar 96 

1ºCEB 150 

2º CEB 117 
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Avaliação do Plano Anual de Atividades 

As datas previstas para a realização das atividades do Plano Anual de Atividades são as constantes das planificações e planeamento 

anual, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do Agrupamento. A avaliação será efetuada no final de cada atividade, em 

grelha própria, pelos responsáveis, e sujeita a apreciação em Conselho Pedagógico. Na avaliação ter-se-á em conta o grau de execução das 

atividades planificadas, a articulação com o Projeto Educativo e o empenho/participação na procura da melhoria da qualidade e satisfação 

da comunidade envolvente. Os relatórios trimestrais da execução das atividades serão alvo de aprovação por parte do Conselho Geral, após 

parecer do Conselho Pedagógico. 
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1º período 
Promotores Atividades Calendarização Destinatários Objetivos 
Direção; 
Docentes; 
Autarquias; 
Associação de 
Pais e 
Encarregados 
de Educação; 
Enfermeiros 
do Centro de 
Saúde de 
Vouzela. 
 

Reuniões com 
Pais/Encarregados de 
Educação, nas 
diferentes freguesias. 
Sessão breve de 
sensibilização: 
 -Acompanhamento dos 
educandos por parte 
dos Encarregados de 
Educação – cuidados a 
ter em tempo de 
pandemia;  
 

 
 
 
 
 
 

8  e 9 de 
setembro 

 
 
 
 
 
 
 
Encarregados  
de educação 

 
 
 
 
 

 - Preparar o arranque do novo ano; 
 - Promover bom ambiente educativo para a adaptação 
das crianças; 
 - (In)Formar para práticas saudáveis; 
-  Prevenir o contágio – COVID-19. 

 
 

 
 

 
 

 
Pré Escolar 

 - Integrar os alunos; 
 - Fomentar o gosto pela escola; 
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Agrupamento 
de Escolas de 
Vouzela 
 

Receção aos alunos 17 de setembro 1ºciclo 
2ºciclo 

 - Promover a comunicação Escola/Família, seguindo as 
orientações da DGS; 
 - Dar a conhecer o Plano de Contingência, Regulamento 
Interno/outros. 

 
 
 
Grupo de 
Educação 
Especial 

Concurso promovido 
pelo INR - Cartaz “Dia 
Internacional das 
Pessoas com Deficiência 
2020” (Impressão do 
cartaz). 

 

De 9 a 21 

 de setembro 

 

 
 

- Criar um cartaz para participar no concurso, de modo a 

chamar a atenção da comunidade para este Dia. 

 

Educação 
Física - 
Desporto 
escolar; 
Educadora 
Social; 
Biblioteca 
escolar. 

 
 
 
Dia Europeu do 
Desporto Escolar 
 
 
 
 

  
 
 
 
25 de setembro 

 
 
2ºciclo 

- Estimular a prática de atividade física;  
- Promover a experimentação de outro tipo de 
atividades físicas, tais como, o Step e o Yoga. 

Educação Pré-
escolar 

Crianças; 
Educadores; 
Assistentes 
operacionais. 

-Promover hábitos de vida saudável - exercício físico; 
- Promover o contacto com a natureza; 
- Promover convívio salutar; 
-Assinalar o dia Europeu do Desporto 
Escolar(Caminhada). 
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Equipa da 
Biblioteca 
Escolar. 

 
Formação de 
Utilizadores 

 
Setembro 

 
1º e 2º ciclos 

 - Integrar os alunos nas novas dinâmicas da Biblioteca 
Escolar;  
 - Promover a utilização dos recursos de acordo com as 
novas regras;  
 - Estimular o cumprimento das regras de permanência e 
de utilização da Biblioteca escolar. 

Direção; 
Diretores de 
Turma; 
Professores; 
Pessoal não 
Docente; 
Biblioteca esc; 
ADDA; 
Município. 

Aniversário da escola 
sede – Hastear das 
bandeiras do AEV e da 
Eco-Escolas; Cantar dos 
Parabéns e do Hino Eco-
Escolas; Bolo de 
aniversário; Cerimónia 
de entrega dos Prémios 
de Mérito(4º e 6º anos). 

 
 
2 de outubro 
 

 
 
Comunidade 
Educativa 

  
- Celebrar o aniversário da Escola (50 anos); 
- Criar elos de ligação com a  Escola e potenciar a sua 
identidade; 
- Valorizar e reconhecer o trabalho dos alunos, com 
atribuição de prémios de Mérito. 

Eco-Escolas; 
Ciências 
Naturais; 
Município. 

Identificação das 
plantas invasoras na vila 
de Vouzela. 

 
15 de outubro 

 
5º ano 

 
- Sensibilizar os alunos para a importância da 
biodiversidade e da sustentabilidade ambiental; 

 
 
1º ciclo 
 

Dia Mundial da 
Alimentação: 
Histórias/dramatizações 
alusivas à temática; 

 

16 de outubro 

 
 
Alunos; 
Professores; 

 - Valorizar e conhecer os produtos da agricultura; 
 - Sensibilizar para o consumo de produtos hortícolas e 
frutas de cada época;  
 - Desenvolver a capacidade de seleção e identificação 
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Visualização de filmes 
ou PowerPoint sobre a 
temática; 
Realização de cartazes 
informativos; 
Apelo ao lanche 
saudável; 
Jogos didáticos. 

e/ou no decorrer 
do mês   

 

 

Assistentes 
operacionais. 
 
 
 
 

dos alimentos e suas características; 
 - Inculcar nos alunos a importância de uma alimentação 
saudável; 
 - Interiorizar regras e hábitos de higiene alimentar; 
 - Prevenir a obesidade infantil; 
 - Mostrar aos alunos a importância da sopa; 
 - Promover o consumo de produtos naturais; 
 - Envolver e informar a Família. 

Peses; 
Educação 
Física; 
Biblioteca 
Escolar; 
Ciências 
Naturais; 
Educação para 
a Cidadania; 
Educação 
Física; 
Eco-Escolas. 

 
Dia Mundial 
da Alimentação: 
Circuito “Nutrientes em 
Movimento”; 
Distribuição de fruta, 
leite natural e pão com 
cenoura. 

 

 

De 12 a 16 de 
outubro 

 

 

 

 

 
2º ciclo; 
Comunidade 
escolar. 

 - Melhorar o estado de saúde global dos jovens; 
- Promover a literacia em saúde; 
 - Promover a saúde dos jovens em matéria de 
alimentação saudável, higiene e atividade física. 

Educação Pré-
escolar; 
Peses. 

Dia Mundial da 
Alimentação: 
Histórias/dramatizações 

 
Crianças do Pré-
escolar; 

 
- Promover hábitos de alimentação saudável; 
-Promover o consumo de produtos naturais e de época; 
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 - Elaboração de um 
desdobrável;     
- Visitas de Estudo ao 
Meio; 
- Elaboração de 
 cartazes informativos;                        
- Confeção de um 
lanche saudável 

Educadoras; 
Assistentes 
operacionais; 
Família 

-Valorizar e conhecer os produtos da “quinta/horta” 
-Envolver e informar/formar a família; 
- Articular com o projeto PESES. 

A arte em 
contexto 
educativo; 
Plano Nacional 
de Artes; 
CIM Viseu Dão 
Lafões/Municí
pio/AEV 

Residências Artística de 
Dança em contexto 
escolar:  
-temática - poesia de 
Sophia de Mello 
Breyner Andresen.  

 
 
De 19 a 23 
outubro 

 
 
 
  6º A 

- Ampliar o papel da educação artística como 
componente fundamental para uma educação que 
contempla o desenvolvimento do indivíduo no seu 
Todo; 
- Captar novos públicos e criar uma relação duradoura e 
sólida de apreço com as diversas expressões artísticas. 
 

 
Inglês (Grupos 
120/220) 
1º e 2º ciclos; 
Biblioteca 
escolar. 
Nota: 

Halloween Shoes 
Contest 
(Concurso de sapatos 
de Halloween) 
Os alunos e os docentes 
decoram sapatos, tendo 
por base o tema do 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Professores e 
alunos 
(1º e 2º ciclos ); 

 
 
 
 - Conhecer aspetos culturais de países de expressão 
inglesa; 
 - Divulgar algumas tradições, usos e costumes do povo 
anglo-saxónico; 
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Colaboração 
da equipa da 
Biblioteca na 
organização e 
da Direção na 
disponibilização 

de prémios. 
 

Halloween. Os alunos 
entregarão os trabalhos 
aos respetivos 
professores, com a 
devida antecedência, e 
os mesmos serão 
expostos na Biblioteca 
até ao dia 30 de 
outubro de 2020. Os 
trabalhos serão 
avaliados por um júri 
constituído para o 
efeito. 

30 de outubro  
 
 
 

Colaboração das 
famílias. 

 - Conhecer culturas diferentes; 
 - Ampliar a área vocabular; 
 - Promover o inter-relacionamento da comunidade 
escolar. 
 
 

 
1º ciclo; 
EMRC; 
Educação Pré-
escolar. 

Dia de S. Martinho 
- Realização do 
Magusto; 
- Vivência de tradições 
populares; 
- Canções e poesias. 
- Dramatização da 
Lenda de S. Martinho; 

 
 
 
 
 
11 de novembro 
 

 

 
Alunos; 
Professores; 
Assistentes 
operacionais; 
Crianças; 
Educadoras. 

 - Desenvolver o gosto pela recolha de tradições do 
património oral (lendas, canções e provérbios de S. 
Martinho); 
 - Reconhecer o valor da fraternidade e da solidariedade 
relacionadas com a lenda; 
 - Reconhecer o valor da fraternidade e da 
solidariedade; 
 - Manter as tradições locais promovendo a convivência. 
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EMRC/; 
Professores 
titulares; 
PESES. 

 
Dia Internacional da 
Bondade 

 
13 de novembro 

 
 1ºciclo 

 - Reavivar no mundo, na escola e na família, o sentido 
de bondade das pessoas (um simples obrigado, um belo 
sorriso ou um gesto carinhoso são pequenas atitudes 
que podem fazer toda a diferença). 

 
CPCJ (em 
colaboração 
com docentes 
/ outras 
entidades). 
 
 
CPCJ (em 
colaboração 
com docentes 
/ outras 
entidades). 

 
Dia Europeu da 
Proteção das Crianças 
contra a Exploração e o 
Abuso Sexual. 
 
 

 
 
 
18 de novembro 

 
 
Comunidade 
escolar; 
Alunos. 
 

- Aumentar a consciência pública acerca da exploração e 
abuso sexual de crianças e da necessidade de impedir 
tais atos; 
- Facilitar a discussão aberta sobre a proteção das 
crianças contra a exploração e abuso sexual e ajudar a 
prevenir e a eliminar a estigmatização das vítimas; 
Prevenir comportamentos de risco das crianças: 
imagens e/ou vídeos sexualmente explícitos de crianças 
produzidos por crianças. 

Comemoração da 
Convenção 
Internacional dos 
Direitos da Criança. 
 

 
20 de novembro 

 
Crianças; 
Adultos. 
 

- Dar voz e visibilidade aos direitos das crianças; 
-Promover e dar a conhecer os princípios e as 
disposições da Convenção sobre os Direitos das 
Crianças. 

 
 
Educação Pré-
Escolar 

 
 
Recolha e sementeira 
de bolota e castanhas. 

 
 
Novembro 

 
Crianças; 
Educadoras; 
Assistentes 

-Dar aos discentes a oportunidade de observar o 
desenvolvimento/crescimento das sementes   
- Inculcar nos alunos a necessidade de proteger a 
floresta 
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operacionais; - Promover o conhecimento do ambiente natural; 
- Sensibilizar os alunos para a preservação das espécies 
autóctones. 

 
 
 
Educação 
Especial 

  
 
 
Dia Internacional das 
pessoas com deficiência 
 
 
 
 
 
 

  
 
 De 24 
de novembro 
a 4 de dezembro 
 
 
 

Discentes dos 
Jardins de Infância, 
dos 1º e 2º CEB; 
Professores da EE; 
Professores e 
Educadores 
Titulares de 
Turma/Grupo; 
Professores das 
disciplinas de 
Educação para a 
Cidadania e 
Cidadania e 
Desenvolvimento. 

- Sensibilizar a comunidade educativa para o respeito e 
valorização das pessoas com deficiência através de 
informação disponibilizada pelo Grupo da Educação 
Especial, a ser trabalhada pelos docentes, em sala de 
aula. 
 

Educadora 
Social; 
Biblioteca 
Escolar; 
Professores. 

 
 
3 de dezembro 

 
 
1º ciclo  

 - Sensibilizar os alunos para uma maior compreensão e 
defesa da dignidade pessoal, por um mundo mais 
inclusivo; 
- Promover uma relação de maior equidade e respeito 
pela diferença. 
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EMRC 
Biblioteca 
Escolar; 
Cidadania e 
Desenvolvime
nto. 

Dia Internacional dos 
Direitos Humanos 
- Debate acerca dos 
Direitos Humanos 

 
 
10 de dezembro 

 
 
Comunidade 
educativa 

 - Assinalar a efeméride reforçando a importância do 
cumprimento dos Direitos Humanos na escola, no bairro 
e na família; 

 - Estimular o sentido crítico e argumentativo; 

- Promover a participação oral. 

 - Compreender os valores que estão na base da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
 
EMRC 

Mensagens de Natal 
Afixação de mensagens 
natalícias dirigidas a 
um(a) amigo(a). 

 
Última semana de 
aulas do 1º 
período. 
 

Comunidade 
educativa 

 - Reforçar os laços de amizade na comunidade 
educativa; 

 - Estimular a imaginação e a criatividade; 

Inglês (Grupos 
120/220; 
Docentes do 
1º e 2º ciclos. 
 

Christmas (Elaboração 
de Christmas cards e 
Christmascrackers- 
(atividades de sala de 
aula). 

Professores; 
1º e 2º ciclos. 
 

 - Divulgar o significado e a importância do espírito 
natalício; 
 - Promover o inter-relacionamento da comunidade 
escolar. 

 
1º ciclo 
 
 
 

 
Comemoração do Natal 

 
18 de dezembro 

Alunos; 
Professores; 
Assistentes 
operacionais. 

 - Promover relações interpessoais positivas e 
enriquecedoras; 
 - Proporcionar vivências diferentes; 
 - Proporcionar situações de alegria e divertimento 
alusivas ao Natal. 
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Educação 
Física; 
Desporto 
Escolar. 

  
Mega Sprinter e Mega 
Lançamento 

Das 9:00 às 12:30H 
- 18 de dezembro. 

 
Alunos do 3º ao 6º 
anos. 

- Promover a integração dos alunos; 
- Desenvolver capacidades motoras e adaptar-se às 
diferentes situações no atletismo. 

Educação Pré-
escolar 
 
 
 
 
 
 

Vivência de Natal: 
Dramatizações, Danças; 
Canções; 
 Elaboração de cartão 
de Boas Festas e 
prenda. 
 

 
 
 
Dezembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezembro 
 

Crianças; 
Educadoras; 
Assistentes 
operacionais; 
Família. 

 - Promover o convívio; 
- Desenvolver o sentido estético  
- Sensibilizar os para a importância da família e dos 
afetos; 
- Promover atitudes de fraternidade e solidariedade; 
 
 

Educação 
Física  
Desporto 
Escolar 

 
Corta-mato escolar 

 
Do 3º ao 6º anos 

- Promover o desenvolvimento das capacidades físicas; 
- Apuramento para o corta-mato distrital. 

 
 
 
 
 

 
Concurso – Natal: 
Reciclar para Cuidar 

 
Alunos; 
Família. 

- Promover uma cultura de solidariedade nos alunos; 

 - Estimular nos alunos a imaginação e a capacidade 
criativa; 

 - Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de 
criatividade na escrita. 
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EMRC 
 

Projeto: Trilho dos 
Afetos – Da minha c@sa 
para a tua. 
- Elaboração e partilha 
de postais de Natal com 
pessoas (idosos ou 
doentes) que vivem 
situações de 
isolamento. 

Alunos - Interiorizar o verdadeiro significado do Natal; 

 - Sensibilizar os alunos para a importância de criar 
empatia com as pessoas que se sentem sozinhas; 

 - Estimular a imaginação e a criatividade. 

CPCJ Projeto Adélia  
 

 
 
1º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças e Jovens; 
Famílias. 

- Desenvolver um Plano Local de Promoção e de 
Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens 

Educadora 
Social 
 
 

Crepe Solidário (escola 
sede) 

Alunos da escola 
sede 
Pais/EE; 
Docentes e não 
docentes. 

- Promover a empatia e a prática da cidadania 
consciente; 
 - Recolher bem alimentares; 
 - Fomentar os valores da solidariedade e da interajuda; 
 - Colaborar com os parceiros do Agrupamento de 
Escolas de Vouzela. 

Educação 
Física; 
Desporto 
Escolar. 

 
Formação de árbitros 

 
 
 
 
 
 

 
 -Conhecer a sinalética da arbitragem das modalidades. 

 
 

 
Edição de invólucro 

- Sensibilizar para a necessidade de respeitar e tolerar o 
outro; 
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Grupo 
Disciplinar de 
EV/ET 
 
 
 
 
 
 
 
 

para os chocolates 1ºPeríodo 
 
 
 
 
 

2º ciclo - Inculcar nos alunos o respeito pela diferença; 
 - Debater temas concretos da realidade atual. 

Comemoração do 50º 
aniversário da Escola: 
- Execução de crachás 
com desenhos dos 
alunos alusivos ao 
tema. 

- Conceber objetos gráficos, aplicando regras da 
comunicação visual 
- Articular saberes e conhecimentos para compreender 
uma situação ou problema. 
- Promover a integração dos alunos. 
- Desenvolver competências de trabalho cooperativo em 
tarefas e projetos comuns.  
- Desenvolver o sentido estético. 

 
Conclusão da decoração 
da sala de alunos. 

 
 
6º ano 

 - Dignificar da imagem visual dos espaços escolares. 
 - Promover a integração dos alunos; 
 - Desenvolver competências de trabalho cooperativo 
em tarefas e projetos comuns; 
 - Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade 
estética. 

 
Biblioteca 
Escolar 

Distribuição de um 
desdobrável "A 
aventura da Leitura" 

 
Outubro 

Pais e 
Encarregados de 
educação dos 
alunos do 1ºano. 

- Incentivar a leitura em família e informar da sua 
importância;  
-Divulgar conselhos e dicas de leitura em família;  
- Estimular o gosto pelos livros e pela leitura. 

 2º período
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Promotores Atividades Calendarização Destinatários Objetivos 

EMRC 
 

Dia Internacional do 
Obrigado 

11 de janeiro Comunidade 
educativa 

- Cultivar o valor da gratidão.                                                                

 
 
1º ciclo 
 

Recolha de tradições 
relativas ao Carnaval 
em Portugal e no 
mundo; 
Promover a reutilização 
de materiais. 
 

 
 
 
 
 
 
12 de fevereiro 
 
 
 
 

 
Alunos; 
Professores; 
Assistentes 
operacionais. 

 - Conhecer os usos e costumes do Carnaval noutros 
povos; 
 - Desenvolver e valorizar capacidades criativas no 
domínio das expressões. 

Educação Pré-
escolar 

Vivência de Carnaval 
Elaboração de máscaras 
e/ou adereços 

Crianças; 
Educadoras; 
Assistentes 
operacionais 

- Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
- Sensibilizar as crianças para normas e valores culturais 
da comunidade; 
 

Inglês (Grupos 
120/220) 
 
 

St. Valentine’s Day (Dia 
de S. Valentim) 
 - Diálogo sobre a 
festividade; 
- Redação de cartões de 
S. Valentim; 
 - Atividades de sala de 
aula. 

 
 
Professores e 
alunos  
(1º e 2º ciclos) 

  
- Usar adequadamente a língua estrangeira em 
situações do quotidiano; 
 - Desenvolver o gosto pela escrita. 
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Terapeuta (s) 
da Fala do 
Agrupamento 
de Escolas de 
Vouzela 

 
Comemoração do “Dia 
Europeu da Terapia da 
Fala 

 
 
6 de março 

 
 
Comunidade 
educativa 
 

- Sensibilizar toda a comunidade escolar para o papel do 
Terapeuta da Fala, não só na escola, como em todos os 
contextos sociais; 
- Permitir que a comunidade escolar tenha acesso a 
informações relevantes acerca da atuação do Terapeuta 
da Fala. 

 
 
Biblioteca 
escolar; 
Departamentos. 
 

 

 
 
Semana da Leitura 

 
 
 
De 15 a 19 de 
março 

 
 
Comunidade 
Educativa 

- Promover o livro e a leitura; 
- Cultivar o espírito de que a leitura é fonte de saber e 
prazer;  
- Desenvolver a criatividade e o sentido estético;  
- Envolver os alunos em contextos diferenciados de 
aprendizagem a partir de obras literárias. 

Educação Pré-
escolar 

Pequenas saídas dentro 
dos limites do 
Concelho: 
-Visita ao Museu Grão 
Vasco - Viseu, no 
âmbito da atividade do 
Plano Nacional Artes. 

Crianças; 
Educadores; 
Assistentes 
Operacionais 
Gabinete da 
Educação do 
Município. 

- Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas 
realidades;  
- Diversificar experiências; 
- Sensibilizar para a importância da preservação do 
património cultural/obras de arte; 
 - Conhecer várias manifestações de arte. 
 

 
1º ciclo Dia mundial da Árvore e 

da Floresta 
 
22 de março 

 
 
Alunos 

 
- Promover a formação pessoal e o conhecimento do 
mundo; 
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-Realização de 
atividades de caráter 
lúdico-científico; 
-Pesquisas relacionadas 
com o ambiente. 

- Desenvolver a prática de atitudes amigas do ambiente, 
visando um futuro melhor. 

Educação Pré-
escolar 
 

Semana da Árvore, da 
Floresta e da Natureza  
- Melhorar o espaço 
exterior do JI: limpar, 
semear, plantar; 
- Jogos e expressões 
(plástica, musical, 
dramática) no âmbito 
da Educação Ecológica; 
- Ação de sensibilização 
para crianças “As 
árvores conhecer para 
melhor crescer”;  
-Visita ao local 
queimado onde foram 
plantadas as árvores 
nos anos anteriores e 
plantar mais árvores 

22 a 24 de março 
(Articular 
calendarização 
com Gabinete do 
Ambiente da 
Câmara Municipal 
de Vouzela). 

Crianças; 
Educadoras; 
Assistentes 
operacionais; 
Técnicos do 
Gabinete municipal 
do Ambiente.  

  

- Plantar árvores em zona ardida; 
- Dar a oportunidade, às crianças, de ver o crescimento 
das árvores plantadas em anos transatos;   
- Sensibilizar as crianças para a prevenção de incêndios; 
- Mostrar aos as crianças formas de proteção da 
floresta; 
- Promover o conhecimento do ambiente natural; 
- Sensibilizar as crianças para a preservação e respeito 
pelo ambiente; 
- Sensibilizar as crianças para a manutenção e limpeza 
do espaço exterior/matas. 
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previamente semeadas. 

Educação Pré-
escolar 

Vivências da Páscoa 
-Caça ao ovo 
-Elaboração de 
lembrança. 

 
Março 

Crianças; 
Docentes; 
Assistentes 
operacionais. 

- Promover o convívio; 
- Desenvolver o sentido estético;  
- Promover atitudes de fraternidade e solidariedade. 

Educadora 
Social; 
EMTE do 
Agrupamento 
de Escolas de 
Vouzela. 

 
 
Famílias à beira de um 
ataque de…Calma 

 
 
2º período 

 
Pais; 
Encarregados de 
educação. 

- Capacitar as famílias com ferramentas que promovam 
uma relação mais harmoniosa; 
- Envolver os pais/encarregados de educação no 
processo educativo dos seus educandos; 
- Promover a relação/interação 
escola/família/comunidade. 

Educação 
Física; 
Desporto 
Escolar. 

 
Mega Quilómetro e 
Mega Salto 

 
Último dia do 2º 
período - 9:00 às 
12:30H. 

 
Alunos do 3º ao 6º 
anos. 

- Desenvolver o espírito de fair play; 
- Desenvolver o espírito de cooperação; 
- Desenvolver capacidades motoras. 
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 3º período

Promotores Atividades Calendarização Destinatários Objetivos 

 
Terapeuta (s) 
da Fala do 
Agrupamento 
de Escolas de 
Vouzela. 

 
Sensibilização para os 
cuidados a ter com a 
voz. (Comemoração do 
Dia Mundial da Voz). 

 
 
16 de abril 
 
 

 
 
Pessoal não 
docente 

Sensibilizar o pessoal não docente do Agrupamento  
para a saúde vocal, alargando também aos Assistentes 
Operacionais do Município que se encontram nos 
Jardins de Infância deste Agrupamento (folheto 
informativo). 
 

Inglês (Grupos 
120/220); 
Biblioteca 
Escolar. 
 

English Language Day 
(Dia do Inglês) 
-Exposição de 
artefactos alusivos à 
cultura anglo-
americana; 
-Audição de canções 
inglesas na sala de aula; 
-Visionamento de 
filmes com tradições 
inglesas; 

 
 
De 19 a 23 de abril 
 

 
 
Professores;  
1º e 2º ciclos. 

 
- Divulgar algumas tradições, usos e costumes do povo 
anglo-saxónico; 
 - Promover o inter-relacionamento da comunidade 
escolar. 
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-Jogos. 
Nota: Exposição na 
Biblioteca da Escola, 
solicitando-se a 
colaboração da equipa 
da Biblioteca na 
organização. 

EMRC 
 
 

Dia Internacional do 
Sorriso 

 
28 de abril 

Comunidade 
educativa 

- Fomentar o valor dos pequenos gestos; 
 - Promover a ternura e a alegria no relacionamento 
interpessoal. 

 
CPCJV 

Comemoração do mês 
da Prevenção dos Maus 
Tratos na Infância 
(Campanha do Laço 
azul). 

 
 
Abril 

Comunidade 
educativa; 
Comunidade em 
geral. 

-Consciencializar a comunidade para a importância da 
prevenção dos maus-tratos na infância; 
-Diminuir a prevalência de maus-tratos a crianças e 
jovens em Vouzela, através de uma cultura de 
responsabilidade social partilhada; 
-Fomentar a parentalidade positiva. 

 
CPCJV 
 
 
EMRC 
 
 

 
Comemoração do Dia 
Internacional da 
Família. 

 
15 de maio 
 
 
 
 

Famílias; 
Comunidade em 
geral. 

- Sensibilizar a comunidade para a importância da 
família e de uma vida familiar saudável, para o 
desenvolvimento equilibrado das crianças. 

 
Comunidade 
educativa 

 - Fomentar atitudes e valores que respeitem o ser 
humano em todas as suas dimensões;  
 - Consciencializar para o valor da família;  
 - Promover a relação dos pais com a escola e comas 
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aprendizagens dos seus filhos. 

Educação Pré- 
escolar 

Dia da Família 
- Conversas 
- Histórias; 
- Elaboração de uma 
lembrança; 
- Mensagem elaborada 
pela família a ser 
partilhada no JI. 

Crianças; 
Educadores; 
Assistentes 
operacionais; 
Família. 

 
- Homenagear a família; 
- Promover a reflexão sobre a igualdade de género;  
- Sensibilizar para a importância da família e dos afetos; 
 

 
 
 
EMRC 

Caminhada/convívio 
intergeracional – 
participantes do 
Projeto: Trilho dos 
Afetos – Da minha 
c@sa para a tua. 

 
 
Maio/junho 

 
Comunidade 
educativa 

 - Celebrar o ano de caminhada e o enriquecimento 
pessoal e social; 
 - Promover a saúde física, social e emocional. 

 

Dia Mundial da Criança 

 
 1 de junho 
 
 
 
 
 
 

  
 
Alunos 

- Consciencializar as crianças da importância de “ser 
criança”; 
 -Promover um convívio saudável; 
- Dar a conhecer os Direitos das Crianças; 
 - Reconhecer o papel da criança e da sua participação 
no desenvolvimento social. 

 
 

Dia Mundial da Criança 
-Visualização e 

Alunos; 
Professores; 

  

- Reforçar o conhecimento sobre os direitos da criança; 



 
 

 

Plano Anual de Atividades 

25 
Plano Anual de Atividades 2020/2021 

1º ciclo 
 

exploração de histórias 
e filmes; 
- Identificação dos 
direitos da criança. 

 
 
 
 
 
 
1 de junho 
 
 
 
 
 
 
 

Assistentes 
operacionais.  

 - Sensibilizar para os valores da tolerância, cooperação 
e entreajuda 

 
CPCJV 
 

 
Dia Mundial da Criança 

Crianças e Jovens 
do Concelho 
Vouzela 

Promover os Direitos das Crianças. 

 
Educação Pré-
escolar 
Nota: Em 
articulação 
com proposta 
da Autarquia 
 
 
 
 
 

Dia Mundial da Criança 
- Elaboração de 
desdobrável acerca dos 
direitos das crianças 
para divulgação junto 
da família; 
- Solicitação aos pais de 
uma 
mensagem/lembrança 
para os filhos; 

 
Crianças; 
Educadoras; 
Assistentes 
operacionais; 
Famílias; 
 

 
- Valorizar as crianças no seu dia especial; 
 - Sensibilizar para os direitos e deveres das crianças; 
- Promover a articulação entre a Educação Pré-Escolar e 
a família. 
 

EMRC 
 

Dia do Ambiente 
Semana da Laudato Si - 
cuidado da casa comum 
(1 a 5 de junho)  

  
5 de junho 

Comunidade 
educativa 

 - Aprofundar a consciência ambiental; 
 - Cooperar na preservação da Natureza, bem comum de 
todos; 
- Relembrar gestos simples que, no dia a dia, 
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contribuem para a defesa do ambiente; 
- Conhecer e aprofundar a proposta do Papa Francisco 
para o cuidado da casa comum – Cinco anos depois da 
Laudato Si. 

Educação Pré-
escolar 
 

Visita de Estudo  
 “Zoológico da Maia” 

De 21 a 25 de 
junho 

Crianças; 
Educadores; 
Assistentes 
operacionais 

- Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas 
realidades;  
- Diversificar experiências;  
-Sensibilizar para a proteção de espécies. 

Educação Pré-
escolar 
 

Festa de final de ano 
letivo 
 

 
30 de junho 

Crianças; 
Educadores; 
Assistentes 
operacionais. 

 
- Parabenizar as crianças finalistas 
 

 
 
EMRC 
 
 
 
 
 

 
Acantonamento 
Finalistas (na escola ou 
outro lugar a designar). 

 
 
Junho 

 
 
6º ano 

- Proporcionar uma especial ocasião de convívio e 
partilha; 
- Desenvolver competências para encarar os desafios do 
quotidiano, conscientes dos valores da paz, 
solidariedade e partilha relativos ao bem comum, social 
e cultural; 
- Promover o respeito pela diversidade sociocultural, 
adaptando-se a novas situações, em contextos 
diversificados, evidenciando autonomia e 
responsabilidade pessoal. 
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Terapeuta da 
Fala;  
Educadora 
Social; 
Animadora 
Sociocultural; 
Professores de 
Educação 
Visual; 
Equipa da 
Biblioteca. 

Edição do livro infantil 
“Alice e as Nuvens 
Coloridas”. 
(Escrito pela Terapeuta 
da Fala do AEV - Raquel 
Santos, ilustrado por 
alunos do AEV em 
parceria com 
professores de E.V, 
Animadora 
Sociocutural, Educadora 
Social e editado em 
parceria com a equipa 
da Biblioteca escolar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Pré – escolar; 
 1º e 2º ciclos. 

 - Editar um livro infantil de modo a promover a 

imaginação, concentração, criatividade e gosto pela 

leitura junto das crianças do pré-escolar; 

 - Promover, também, a criatividade dos alunos dos 1º e 

2º ciclos, os quais ilustrarão o conto infantil. 

Terapeuta (s) 
da Fala; 
Educadoras do 
AEV. 

 
Prevenção em terapia 
da fala - RALF 

 Pré-escolar (faixa 
etária dos 5 /6 
anos) 

- Rastrear perturbações do desenvolvimento da 
linguagem e fala, em crianças finalistas do pré-escolar;  
- Avaliar as crianças sinalizadas pelo rastreio e 
encaminhá-las para respostas adequadas. 

Educadora 
Social 
 

A Ponte - Projeto de 
Transição 

Alunos do 4º ano 
de Fataunços, 
Moçâmedes, 
Queirã, Ventosa e 
Paços de 

- Fomentar o compromisso dos alunos em relação às 
regras da sala de aula/escola; 
- Perceber a importância de saber fazer um uso 
adequado dos tempos livres e do espaço de recreio; 
- Apresentar sumariamente os espaços e serviços da EB 



 
 

 

Plano Anual de Atividades 

28 
Plano Anual de Atividades 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
3º período 

Vilharigues de Vouzela. 

Psicólogo 
 

Projeto de Despistagem 
das Competências Pré-
Escolares na Transição 
para o Primeiro Ciclo 

Pré-Escolar (faixa 
etária dos 5 anos) 

 - Avaliar os pré-requisitos das competências escolares, 
das crianças que finalizam a Educação Pré-Escolar. 

História e 
Geografia de 
Portugal 
 
 
 

Comemoração do 25 de 
Abril 
- Exposição de 
trabalhos  
 - Outras atividades a 
definir. 

 
 
2º ciclo 

- Desenvolver competências e hábitos de trabalho 
baseados na consulta, tratamento e produção de 
informação; 
 - Incentivar a criação de hábitos de pesquisa ou estudo. 

1º ciclo 
 
 

Encerramento do ano 
letivo 

30 de junho Alunos; 
Professores; 
Assistentes 
operacionais. 

 - Valorizar as expressões; 
 - Desenvolver a imaginação e a criatividade; 
 - Valorizar a colaboração família-escola para a formação 
integral de cada aluno. 

 
Animadora 
Socioeducativa 
 
 
 
 
 

 
Organização de um 
“Desfile 
Intergeracional” 
 
 
 

 
Final do ano letivo 

 Pré-Escolar; 
 1º e 2º ciclos; 
Pais/Encarregados 
de educação; 
Instituições locais; 
Comércio local. 
Nota 
A implementação 

- Promover o convívio intergeracional; 
- Envolver os pais/encarregados de educação e 
comunidade nas atividades do agrupamento; 
- Promover a relação/interação 
escola/família/comunidade. 
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da atividade irá 
depender da 
situação 
epidemiológica. 

 Ao longo do ano letivo
Promotores Atividades Calendarização Destinatários Objetivos 

Biblioteca 
Escolar; 
Cidadania e 
Desenvolvi- 
mento 
 

Projeto de Literacia da 
Informação 
"Conhecimento à mão" 

 
 
 
 
 
 
 
1º e 2º períodos 

 
4º,5º e 6ºanos 

-Estimular o desenvolvimento de competências 
promotoras de aprendizagens autónomas; 
- Desenvolver competências digitais; 
-Uniformizar critérios na elaboração de trabalhos de 
pesquisa;  
-Promover a utilização dos guiões de apoio. 

Biblioteca 
Escolar; 
docentes do 
Clube de 
Leitura dos 1º 
e 2º anos; 
Educadoras do 
pré- escolar; 
Educação; 

Participação no 
Concurso "Imagens 
contra a corrupção" 

 
Pré-escolar;  
1º e 2ºanos;  
2ºciclo. 

 
- Abordar o tema da corrupção adaptado aos escalões 
etários dos destinatários através da leitura e exploração 
de histórias e outras atividades. 
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Departamento 
de Ciências 
Eperimentais. 

Biblioteca 
escolar 

Projeto de Literacia 
Financeira "Pensar+ 
para Poupar+" 

2º ou 3ºperíodo. 2º ano da EB1 
Vouzela; 
2º ano da EB1 de 
Queirã. 

- Desenvolver competências no âmbito da Literacia 
Financeira (de acordo com o referencial). 

Terapeutas da 
Fala; 
Educadoras do 
Agrupamento 
de Escolas  
 

 
“Magia dos Sons” 
 - Projeto de 
Consciência Fonológica. 

Uma sessão em 
cada período 
letivo (adaptar o 
tipo de sessão 
face à atual 
situação de 
pandemia). 

 
Pré-escolar - dos 4 
aos 6 anos 

 
- Promover o desenvolvimento de competências 
fonológicas em crianças do pré-escolar e uniformizar 
estratégias de intervenção com as Educadoras. 

Plano Nacional 
de Artes; 
Biblioteca 
escolar;  
EV/ET; 
Município; 
JOBRA; 
Soc. Musical 
Vouzelense; 

Projeto: “Vouzela na 
Idade Média” 
- Visitas a locais 
representativos da 
arquitetura medieval de 
Vouzela (torres de 
Vilharigues, Cambra e 
Alcofra); 
- Percursos 

 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 
 
Alunos do 
Agrupamento  

- Garantir o acesso dos alunos à fruição artística e 
produção cultural; 
- Estimular a criação individual e coletiva; 
- Ampliar o papel da educação artística como 
componente fundamental do desenvolvimento do 
indivíduo no seu todo; 
- Promover a colaboração entre artistas, educadores, 
instituições de ensino e outras instituições ativas na 
sociedade; 
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Clube do 
Património. 
 

fotográficos; 
- Criação/recriação de 
elementos medievais 
de Vouzela; 
- Exposições de 
trabalhos (na escola, no 
Museu de Vouzela, ou 
numa das Torres); 
- Participação na 
Residência Artística 
“Dança em Diálogos”. 

- Incutir nos alunos a necessidade de valorizar e 
preservar o património. 

 
 
CIM Viseu Dão 
Lafões; 
Município. 
 
 
 
 
 

Projeto intermunicipal – 
promoção do sucesso 
educativo: 
 -Laboratório móvel das 
Ciências; 
- Descobre e aprende 
em Viseu Dão-Lafões; 
 
-O futuro é amanhã.  

 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
3 e  4º anos 
 
 
 
 
1º e 2º ciclos 

- Contribuir para a melhoria do sucesso educativo: 
- Criação de ambientes pedagogicamente inovadores e 
motivadores; 
- Mobilizar a comunidade escolar para a adaptação às 
alterações climáticas. 

Educação Pré-
escolar; 

Programa As crianças 
marcam a diferença 

 
 

 
 

- Contribuir para o desenvolvimento psicomotor das 
crianças; 



 
 

 

Plano Anual de Atividades 

32 
Plano Anual de Atividades 2020/2021 

Município 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Projeto“Nadar é 
giro”: 
- Realização de 
atividades, na Piscina 
Municipal de Vouzela, 
com vista à adaptação 
ao meio aquático e à 
aprendizagem de 
natação (projecto 
suspenso enquanto se 
mantiverem as 
restrições no âmbito da 
pandemia Covid19). 
Projeto “Ler a brincar”:  
- Realização de 
atividades lúdicas 
relativas à leitura e à 
escrita, na Biblioteca 
Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pré-escolar; 
1ºciclo; 
Educadoras;  
Assistentes 
operacionais. 

- Promover o desenvolvimento da expressão e 
comunicação. 

 
Biblioteca 

Circulação de livros 
pelos JI e escolas do 

 Pré-escolar e 
1ºciclo não servidos 

-Divulgar livros e autores;  
-Promover hábitos de leitura;  
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Escolar; 
Educação Pré-
Escolar no 
âmbito do 
PNL/Biblioteca  

1ºciclo que não têm 
biblioteca - Maletas 
Pedagógicas 
Trabalhos de registo, 
dramatização, 
conversas e/ou 
projetos; 
- Visitas às bibliotecas 
(Escolar, Municipal e  
Galeria). 

 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por biblioteca. -Rentabilizar o fundo documental da biblioteca, 
promovendo a circulação por JI e escolas do 1ºciclo. 

 
Educadoras;  
Crianças; 
Equipa da 
Biblioteca Escolar  
 

- Promover o gosto pelo livro e pela leitura; 
- Valorizar o conto oral como meio de comunicação; 
- Incentivar a curiosidade e o desejo de conhecimento 
através do fascínio do momento do conto; 
- Desenvolver/estimular a criatividade; 
- Promover a articulação entre os vários intervenientes 
do processo educativo. 

 
 
 
 
Biblioteca 
Escolar 
 
 
 
 
 

"Histórias com Vida" Pré-escolar -Promover o gosto pela leitura;  
-Estimular e desenvolver a criatividade;  
-Promover a articulação entre os vários intervenientes;  
- Divulgar o fundo documental da Biblioteca Escolar. 

"Amostras para Ler+"  6º ano - Estimular hábitos de leitura;  
 -Divulgar obras, autores e ilustradores;  
 -Dar a conhecer o fundo documental da biblioteca 

"Vamos ouvir uma 
história" 

1º ciclo  -Incentivar a curiosidade e promover conhecimento 
através de histórias 

Biblioteca 
Escolar 

Participação no 
Concurso Nacional de 

3º, 4º, 5 e 6º anos  - Estimular hábitos de Leitura 
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Leitura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educadora 
Social 
 

 
Oficina das Emoções 

Alunos do 1º ciclo: 
- Fataunços 
- Moçâmedes 
- Vouzela 

- Promover competências pessoais/emocionais que 
permitam o aluno identificar e gerir as suas emoções de 
forma a desenvolver mais a sua consciência e, 
consequentemente, alcançar mais harmonia. 

 
 
 
 
 
Psicólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assustar o(s) Medo(s) 

 
4º ano 

- Identificar os principais medos sentidos pelas crianças. 
 -Escolher as principais estratégias para enfrentar os medos 
infantis. 

 
Programa “Escola Nova 
Estratégias Novas” 
 
 

 
5º ano 

- Dotar os alunos do 5ºano de um programa de 
transição para o 2º Ciclo (elaborar um horário de 
estudo, hábitos e métodos de estudo, gestão dos 
tempos livres, preparação para os testes escolares,…). 

 
Programa “Estou na 
Escola!” 

 
1ºano 

 - Avaliação do perfil de aprendizagens dos alunos, na 
entrada para o primeiro ano (Concentração da Atenção, 
Memória, Discriminação Visual e Competências de 
Leitura, escrita e Cálculo). 

Programa “Ler Melhor”  2ºAno da EB1 
Vouzela 

 - Melhorar os níveis de leitura/compreensão dos textos 
lidos, dos alunos do 2º Ano. 

 
O Parque das Emoções 

Pré-Escolar  - Identificar as principais emoções 

 
 

 
Projeto “Cuidar+” 

 
2º ciclo 

- Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, 
numa perspetiva do “cuidar do mundo”, “cuidar do 
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Animadora 
Socioeducativa 
 

 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5º e 6º anos) outro” e “cuidar de si próprio”; 
- Conscientizar e sensibilizar os alunos, tornando-os 
agentes ativos do seu processo de 
crescimento/desenvolvimento. 

 
 
 
Ateliê “Hora do Conto” 

1º ciclo da Escola 
de Fataunços; 
(outras escolas a 
definir). 

- Contar histórias de forma alegre e agradável, a fim de 
atrair as crianças para o universo da literatura e, dessa 
maneira, ajudar na formação de novos leitores; 
- Desenvolver a criatividade e imaginação das crianças; 
- Promover atividades que fomentem o 
desenvolvimento de competências sociais, relacionais e 
afetivas. 

Educadora 
Social 

Animadora 
Socioeducativa 
 
 
 

Educação Alimentar na 
Cantina 
“Comer bem para viver 
melhor” 

Pré-escolar; 
1º e 2º ciclos. 

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação 
equilibrada; 
- Promover um comportamento adequado e mais 
tranquilo na cantina escolar; 
- Reforçar a importância da higiene das mão antes e 
depois das refeições. 

Educadora 
Social 

 

Oficina “Bem Me Quero” 1º ciclo - Contribuir para um desenvolvimento integral da 
criança; 
- Promover a autoestima, a autoconfiança e o 
autoconhecimento; 
- Estimular os alunos de forma a contribuir para o 



 
 

 

Plano Anual de Atividades 

36 
Plano Anual de Atividades 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 

desenvolvimento de competências pessoais, 
designadamente, a autonomia, o saber ser e o saber 
estar. 

Animadora 
Socioeducativa 

Comemoração de 
efemérides 

Comunidade 
educativa 

- Promover, junto dos alunos/comunidade escolar, uma 
reflexão sobre o verdadeiro significado das datas 
comemorativas nacionais e internacionais; 

- Despertar um sentimento patriótico com relação às 
datas cívicas e os símbolos nacionais; 

- Valorizar os símbolos nacionais e a cultura do país. 
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História e 
Geografia de 
Portugal 
 
 
 
 

Comemoração de datas 
históricas de relevância 

(5 de Outubro, 1 de 
Dezembro de 1640).  

  
- Visita aos 
monumentos, museu 
municipal; 
 
- Exposição de 
trabalhos realizados na 
disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Recolher, registar e tratar diferentes tipos de 
informação;  

-Promover hábitos de leitura e de pesquisa de 
informação; Reconhecer valores éticos patentes em 
ações individuais e/ou coletivas; 

-Sensibilizar para a preservação do património local 
(histórico, cultural e religioso); 

-Promover a interdisciplinaridade; 
 - Contribuir para a formação de cidadãos competentes 
e interventivos; 
- Motivar os alunos para o gosto da disciplina de História 
e Geografia de Portugal. 

Departamento 
das Ciências 
Sociais e 
Humanas; 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 

Projeto 
Investigador por um 
ano: à descoberta do 
património cultural e 
religioso do concelho 
de Vouzela. 
 

- Sensibilizar os alunos para o vasto Património 
Cultural/Religioso do nosso concelho; 
 - Incentivar a criação de hábitos de pesquisa ou estudo; 
 -Contribuir para a preservação, valorização e divulgação 
do património cultural e religioso locais. 
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Educação 
Musical 

Participação em 
diferentes atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

Comunidade 
Educativa 

-Envolver os alunos em atividades que aumentem e 
valorizem o seu conhecimento em relação à música. 

Coro Vaucella - Formação 
especializada 
 - Fruição de um 
espetáculo musical. 
 

1º, 2º e 3º ciclos  - Desenvolver a capacidade de interpretação musical; 
 - Envolver os alunos em atividades que valorizem e 
aumentem o seu conhecimento em relação à música. 

EMRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto: Trilho dos 
Afetos – Da minha 
c@sa para a tua. 
 

 
 
1º e 2º ciclos 

 - Cuidar, nutrir e proteger as relações educativas e de 
aprendizagem colaborativa intergeracionais; 

 - Desenvolver a autoestima e identidade dos alunos; 

 - Favorecer uma atitude positiva face às relações 
humanas; 

 - Estimular a imaginação e a criatividade na partilha dos 
afetos; 

 - Reforçar os laços de vizinhança entre os alunos e 
pessoas mais vulneráveis ao isolamento; 

 - Estimular o contacto dos alunos na troca de 
conhecimentos e experiências de vida; 

 - Diminuir o sentimento de isolamento/solidão, e 
consequentes riscos. 
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Direção do 
AE/Equipa do 
Jornal escolar; 
 
 
Pré-escolar; 
 
1 e 2ºciclos; 
 
 
Português. 
 
 
 
 

 
Jornal - “Lápis Escritor” 
- Criação de artigos 
jornalísticos científicos; 
- Preparação de artigos 
de registo e divulgação 
de atividades 
desenvolvidas com os 
alunos e com a 
comunidade educativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo (um jornal 
por período) 

 
 
Educadoras de 
Infância e crianças. 

 
-Promover a valorização do JI, do saber, do trabalho e 
do educador, criando uma dinâmica que atue nos 
alunos e nas famílias (PE); 
- Desenvolver o Jornal Escolar como meio de 
comunicação com a comunidade; 

Alunos 
Professores 
Pais e Encarregados 
de Educação. 

 - Motivar para a escrita; 
 - Desenvolver a competência da escrita; 
 - Estimular a participação no periódico da comunidade; 
 - Divulgar o trabalho realizado à comunidade; 
 - Promover a valorização da Escola, do saber, do 
trabalho e do professor, criando uma dinâmica que atue 
nos alunos e nas famílias (PE). 

 
 
Eco-Escolas 
 
 
 
 
 

Separação de 
resíduos/embalagens 
da cantina escolar e 
colocação nos 
respetivos ecopontos 
situados no exterior da 
escola. 

 
 
2º ciclo 

 - Sensibilizar os alunos para a importância da 
reciclagem dos materiais desperdício; 
 - Despertar consciências para a necessidade de 
preservar o meio ambiente. 
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Biblioteca 
escolar em 
articulação 
com os 
diversos 
grupos 
disciplinares 
(Matemática 
no âmbito da 
estatística, 
Português, 
Inglês, etc.) 

 
 
Planeamento de 
aulas/atividades 
conjuntas (DAC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
1º e 2º ciclos 

 
- Diversificar estratégias no processo de ensino;  
-Utilizar recursos da BE; 
-Desenvolver competências de pesquisa e tratamento 
da informação. 

 Biblioteca 
escolar 

Ocupação do horário 
atribuído à turma, de 
forma lúdica. 

 
1ºciclo 

-Desenvolver a sensibilidade estética, o gosto e 
interesse pelas artes, ciências e humanidades. 

Biblioteca 
escolar; 
Clube do 
Património; 
Município. 

"Circuitos com 
história".  
 - Exposição de 
fotografia alusiva ao 
património local. 

1 e 2º ciclos -Conhecer o património edificado de Vouzela; 
-Inculcar nos alunos o valor do património local e apelar 
à necessidade da sua preservação; 
 - Estimular o prazer da descoberta e suscitar a 
capacidade de observação;  
 - Promover a utilização dos guiões de apoio;  
- Desenvolver competências de localização no espaço e 
no tempo; Diversificar experiências. 
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Biblioteca 
Escolar; 
Departamento 
de Ciências 
Experimentais; 
 Grupo de 
Português; 
EMRC; 
Docentes da 
disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolvime
nto; 
Docentes do 
Clube de 
Leitura. 
 
 
 
 
 

Projeto "Mais vale 
prevenir" (Comissão 
contra a corrupção) 
Articulação com as 
disciplinas de 
Matemática (no âmbito 
da estatística, 5º e 6º 
anos), Ciências (no 
âmbito da poluição, 5º 
e 6ºanos); Português 
(no âmbito de obras 
abordadas e da notícia, 
6ºano); com clube de 
leitura, 1º e 2ºanos 
(Vouzela e Queirã); com 
Cidadania e 
Desenvolvimento e 
EMRC, 5º e 6ºanos (no 
âmbito dos Direitos 
Humanos) 

 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 
 

  
 
 
 
 
 
Pré-escolar;  
1º e 2º anos; 
2ºciclo. 

 
-Promover o debate sobre a temática da corrupção, 
suborno, manipulação de opiniões, defesa de interesses, 
desrespeito pelos Direitos Humanos, no âmbito de 
temáticas atuais, tais como: desenvolvimento 
sustentável, respeito pelo próximo e pelo meio 
ambiente, defesa dos interesses globais em detrimento 
de interesses individuais, etc. 

 
CPCJ 

 
 

 
 

 
 

- Disponibilizar e divulgar documentos de orientação no 
âmbito da Proteção e Promoção dos Direitos das 
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Representante 
do ME na 
CPCJV 
 
 
 
 
 

Apoio à Escola na área 
de intervenção da CPCJ; 
 

 
 
 
Ao longo do ano 
letivo 

Comunidade 
escolar 

Crianças; 
 - Informar e orientar sobre os procedimentos comuns 
nas comunicações e acompanhamento de crianças em 
risco/perigo; 
 - Sensibilizar para a identificação precoce de casos; 
 - Divulgar/partilhar atividades  e informação no âmbito 
da CPCJ /CNPDPCJ. 

Animadora 
Socioeducativa; 

Educadora 
Social; 
 EMRC; 
Professora 
Bibliotecária. 

 
Escola Alerta 
“Mesa sensorial” 

 
6º A 

- Participar no concurso do INR (Instituto Nacional para a 
Reabilitação) - “Escola Alerta”; 
- Desenvolver um projeto, no âmbito da identificação e 
gestão das emoções; 
- Criar um instrumento que dê resposta às necessidades 
socioafetivas dos alunos. 

Associação de 
Voluntariado 
Arriscar; 
Agrupamento 
de Escolas de 
Vouzela. 

Projeto Pequenos 
Voluntários: 
- Um momento de 
apresentação do 
projeto aos professores 
do 1º ciclo; 
 - Três momentos de 

 
2º e 3º períodos 

 
1º ciclo 

- Promover valores, tais como, o voluntariado, a 
solidariedade e o respeito, abordando as temáticas dos 
direitos humanos e da sustentabilidade ambiental; 
 
- Potencializar, nos alunos, o voluntariado, como uma 
fonte de transformação e capacitação pessoal e social, 
preparando - os para o exercício de uma cidadania 
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capacitação 
coordenada com as 
crianças em cada 
escola/sala de aula  
(será facultado material 
educativo/didáctico 
para a realização das 
atividades). 

consciente e dinâmica face aos problemas ambientais 
atuais. 
 

 
 
 
 
 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cineclube 

 
Uma vez por 
período 

 
2º ciclo; 
Professores. 
 

  
 - Proporcionar aos alunos diferentes áreas do 
espetáculo; 
 - Desenvolver a capacidade de compreensão oral e 
escrita; 
 - Desenvolver o sentido estético; 
 - Adquirir normas de comportamento em sociedade; 
 - Reduzir assimetrias culturais; 
-  Formar públicos para a arte do cinema. 

O Livro do Mês Uma vez por mês 2º ciclo; 
Professores. 
 

 - Criar hábitos de leitura; 
 - Promover/incentivar a leitura de motu proprio; 
 - Desenvolver a expressão oral; 
 - Desenvolver o espírito crítico; 
 - Conhecer obras e autores nacionais e estrangeiros. 
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1º ciclo 
 
 
 
2º ciclo 

Visita de estudo: 
Fábrica Centro de 
Ciência Viva, em Aveiro; 
 
Visita de Estudo: 
A definir 

 
 
 
 
A definir 
 
 

Alunos; 
Professores; 
Assistentes 
operacionais. 

- Promover, nos alunos, o desenvolvimento da atitude 
científica e o interesse pela ciência; 
 - Desenvolver o espírito de observação e o espírito 
crítico; 
 - Estimular a curiosidade natural dos participantes; 
 - Promover o ensino experimental das ciências e criar 
contextos educativos inovadores e apelativos. 

Eco – Escolas 
Ciências 
Naturais 
Município 

Ação de sensibilização 
sobre Educação 
Ambiental 

 
 
 
 
 
2ºciclo 
 

- Educar para a sustentabilidade ambiental; 
 - Identificar comportamentos inadequados; 
 - Sensibilizar para comportamentos corretos e 
benéficos para o planeta. 

 
 
Eco-Escolas 
Município de 
Vouzela 
 

Carvalhal de Vermilhas 
– Continuação das 
atividades do ano 
anterior por meio da 
regeneração natural; 
– Podas e seleção de 
carvalhos. 

 - Sensibilizar os alunos para a prevenção dos incêndios; 
 - Salientar a importância da manutenção e limpeza do 
espaço exterior /matas; 
 - Educar para sustentabilidade ambiental. 

Descobrir a floresta 
 – Reflorestação e 
controlo de plantas 
invasoras. 

 - Sensibilizar os alunos para proteção e conservação da 
natureza; 
- Promover a construção de diferentes habitats; 
- Sensibilizar os alunos para a importância da 
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reflorestação e eliminação de infestantes. 

Eco-Escolas Percurso pedestre – Dia 
Eco-Escolas 

A definir Professores e 2º 
ciclo 

 - Promover o contacto com a natureza; 
 - Sensibilizar os alunos para a importância da 
biodiversidade. 

Educação 
Física; 
Desporto 
Escolar. 

Torneios de Ténis de 
Mesa 

A desenvolver 
durante os treinos 
de Desporto 
Escolar 

Do 3º ao 6º anos - Desenvolver o espírito de fair play; 
- Desenvolver o espírito de cooperação; 
- Desenvolver capacidades motoras. 
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