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1.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Educação Pré-escolar 
Início de 

setembro 

Reuniões com pais/ Encarregados de 
educação; 

Receção das crianças 

Crianças 
Educadores 

Comunidade Educativa 

 Promover a comunicação, Jardins de Infância – Família; 

 Promover um bom ambiente educativo para a adaptação das crianças. 

PES 
Centro de Saúde e 

Município 
3 e 5/09 

Saúde Oral 
Sessões de sensibilização em todas as 

escolas (orientadas por dentista e 
nutricionista) – integradas nas reuniões de 

arranque do ano letivo com a Direção 

Enc. de Educação do Pré-
Escolar e 1.º Ciclo 

 Promover a Saúde Oral em contexto familiar e escolar;  

 Desenvolver hábitos de higiene pessoais e de vida saudável; 

 Prevenir doenças orais; 

 Consciencializar os alunos para uma alimentação equilibrada;  

 Diagnosticar precocemente o tratamento dentário; reforçar o trabalho de promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 

1.º Ciclo 3 a 12/09 Reunião com Pais / Enc. Educação 

Crianças 
Pessoal Docente 

Ass. Pais 
Direção 

Técnicos Municipais 

 Promover a comunicação com as famílias; 

 Promover um bom ambiente educativo; 

 Formar ao longo da vida. 

PES 18/09 
Ação dinamizada pelo 

Comandante/Bombeiros Voluntários de 
Vouzela 

Alunos do 1.º Ciclo de 
Vouzela 

 Promover a Educação para a Segurança. 

Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Município de Vouzela 

Setembro 
Visita à 6.ª Bienal Internacional de 

Vouzela 

Professores 

Alunos do 2.º Ciclo 

 Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade estética; 

 Reconhecer a importância de um olhar atento, para a criação do desenho de observação;  

 Desenvolver a capacidade de análise formal de uma obra plástica. 

Educação Musical 

1 a 3/10 Comemoração do Dia Mundial da Música 

Alunos 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver uma postura e desempenho corretos através da performance musical; 

 Estimular os alunos para a importância da música enquanto fonte divulgadora de cultura; 

 Valorizar a sua expressão musical e a dos outros; 

 Fruir a música para além dos seus aspetos técnicos e concetuais, manifestando preferências musicais; 

 Desenvolver o pensamento criativo, analítico e crítico face à qualidade da sua própria produção musical 

e à do meio que o rodeia. 

2/10 Aniversário da Escola Sede 

PES 
Articulação com 

Diretores de Turma 
9 a 12/10 

Peditório da AMI 
(realizado por alunos do 2º ciclo –  3 por 
turma, com a colaboração dos restantes) 

Comunidade Educativa 
 Angariar fundos para as atividades da fundação AMI; 

 Consciencializar a comunidade educativa para causas da AMI. 

PES 
16/10 

 
Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação 
 

Comunidade Escolar 

 Alertar para a importância de uma alimentação saudável ; 

 Interiorizar regras e hábitos de higiene alimentar;  

 Promover hábitos de alimentação saudável;  

 Prevenir a obesidade infantil; 

 Consciencializar os alunos para a importância da leitura e interpretação dos rótulos dos alimentos; Alertar 
os alunos para a importância do pequeno-almoço; 

 Promover o consumo de produtos naturais; 

 Valorizar e conhecer os produtos da “quinta/horta”; 

 Envolver e informar / formar a Família.  
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Inglês 31/10 

Halloween (Dia das Bruxas) 
Visionamento de Powerpoints/Flipcharts… 

(Atividades de Sala de aula) 
Concurso e exposição de chapéus e 

vassouras. 
(Brooms/ hats - contest and exhibition) 

Professores e alunos 

 Divulgar algumas tradições, usos e costumes do povo anglo-saxónico. 

 Conhecer culturas diferentes. 

 Demonstrar entusiasmo pelas tarefas propostas. 

 Ampliar a área vocabular. 

 Desenvolver o gosto pela expressão oral e escrita. 

 Desenvolver o gosto pela leitura. 

PES 
Farmácia Teixeira 

Outubro 
Ação de sensibilização dinamizada por 

farmacêuticas “Prevenção das Gripes e 
Constipações” 

Alunos do 2º ciclo   Consciencializar os alunos para a prevenção e tratamento da gripe. 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

11/11 
Comemoração do Dia de S. Martinho 

Magusto Escolar  
Comunidade Escolar 

 Manter as tradições locais promovendo a convivência e a partilha; 

 Promover a articulação entre a comunidade educativa. 

1.º Ciclo 15/11 Feira Quinhentista 
Comunidade Escolar e 

Educativa 
 Recriar momentos históricos relacionados com a vila; 

 Aprender com o passado. 

Eco-Escolas Novembro 

Visita de Estudo: 
Parque Eólico do Caramulo 

 
Hastear da bandeira Eco-Escolas 

(ao som do hino Eco-Escolas) 

5.ºAnos 
6.º Anos 

 
Alunos 5.º C 

Educação Musical 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Sensibilizar para a importância de energias alternativas. 

Educação Física Novembro 
Formação de árbitros: 

Andebol; Natação; Desportos Gímnicos; 
Ténis de Mesa 

Alunos do 2.º Ciclo. 
 Conhecer as principais regras das modalidades; 

 Conhecer a sinalética da arbitragem das modalidades. 

Grupo 910 3/12 
Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência 
Comunidade Escolar  Sensibilizar a comunidade educativa para o respeito e valorização das pessoas com deficiência; 

EMRC 12/12 Visita a Lar de Idosos Alunos de EMRC do 6ºAno  Proporcionar um convívio salutar entre duas gerações. 

Educação Física 15/12 

Corta-Mato 

Salto em Altura 

Megasprinter 

Campeonato Interturmas de Basquetebol 

(3x3) 

Alunos do 4.º, 5.º e 6.º anos 

 Promover a integração dos alunos; 

 Desenvolver capacidades motoras e adaptar-se às diferentes situações no Atletismo; 

 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

Educação Pré-escolar 
1.º Ciclo 

Dezembro 

Festa de Natal 
Festa nas localidades; 

Dramatizações, Danças; 
Canções; 

Elaboração de adereços com a colaboração 
das famílias; 

Elaboração de elementos cénicos; 

Alunos 
Pessoal Docente 

Assistentes operacionais 
Família 

 Envolver a família na vida do JI; 

 Promover o convívio; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Sensibilizar para a importância da família e dos afetos; 

 Promover atitudes de fraternidade e solidariedade; 

 Articular com 1.º Ciclo. 

Inglês 
Última semana 
de aulas do 1º 

período 

Christmas (Natal) 
Elaboração de Christmas cards e Christmas 

crackers... 
(Atividades de Sala de aula) 

Professores e alunos 
 Divulgar o significado e a importância do espírito natalício. 

 Promover o interrelacionamento da comunidade escolar. 
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Educação Musical 

Última semana 

de aulas do 1º 

Período 

Interpretação de Cânticos de Natal Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver uma postura e desempenho corretos através da performance musical; 

 Estimular os alunos para a importância da música enquanto fonte divulgadora de cultura; 

 Valorizar a sua expressão musical e a dos outros.Fruir a música para além dos seus aspetos técnicos e 

conceptuais, manifestando preferências musicais; 

 Desenvolver o pensamento criativo, analítico e crítico face à qualidade da sua própria produção musical 

e à do meio que o rodeia; 

 Desenvolver o espírito natalício. 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

(16/10, 31/10, 
11/11, 01/12 e 9-

16/12) 

Exposições temáticas 
(dia da alimentação, dia de S. Martinho, dia 

da Independência de Portugal e Natal) 
 

Pessoal docente e pessoal 

não docente 

Alunos de todos os ciclos de 

ensino 

 

 Divulgar o fundo documental da BE; 

 Promover a leitura e a escrita; 

 Promover a criatividade; 

 Sensibilizar para os temas/assuntos expostos; 

 Difundir valores éticos e patrióticos das ações humanas. 

PES 
Centro de Saúde e 

Município 

Ao longo do 1º 
Período 

Distribuição de Kit de Higiene Oral 
(Câmara Municipal de Vouzela) 

Alunos do 1º Ciclo 

 Promover a Saúde Oral em contexto familiar e escolar;  

 Desenvolver hábitos de higiene pessoais e de vida saudável; 

 Prevenir doenças orais; 

 Consciencializar os alunos para uma alimentação equilibrada;  

 Diagnosticar precocemente o tratamento dentário; reforçar o trabalho de promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 

Professora Bibliotecária 1º Período Formação de utilizadores Alunos do 5.º Ano 
 Divulgar as atividades e valências da BE; 

 Promover o uso profícuo dos recursos da BE. 

 

2.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Educação Pré-escolar 6/01 Dia de Reis 
Crianças 

Educadoras 
Assistentes operacionais 

 Manter as tradições locais promovendo a convivência e a partilha. 

Grupo Disciplinar de 
EV/ET 

Janeiro 
Visita de estudo à Fabrica de Papel 

Artesanal  
Moinho de Chuva 

Professores do grupo de 
EV/ET 

Alunos de 6º ano 

 Aprofundar o conhecimento de técnica e tecnologia; 

 Aprofundar conhecimentos acerca da produção artesanal de papel; 

 Reconhecer a importância de produções amigas do ambiente. 

PES 
Diretores de Turma 
Educadores e Prof 

Titulares 
EMRC 

9 a 13/02 

Semana dos Afetos 
Jogos didáticos e dinâmicas sobre 

sentimentos e afetos; 
Dinamização de atividades no âmbito do 
Projeto de Educação Sexual das turmas; 

Exploração de temáticas como o Bulliyng e 
Internet Segura (2º Ciclo) 

Núcleo de Apoio à Vítima e GNR. 

Pré-escolar 
1.º e 2.º Ciclo 

 Valorizar a expressão dos afetos no relacionamento interpessoal; 

 Reforçar a Importância da família e dos amigos no crescimento afetivo do indivíduo; 

  Prevenir comportamentos de risco; 

 Promover uma cultura de respeito e de responsabilidade. 
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Educação Pré-escolar 
1.º Ciclo 

13/02 Desfile de Carnaval 
Comunidade Escolar e 

Educativa. 

 Criação de trajos; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

 Sensibilizar as crianças para normas e valores culturais da comunidade; 

 Envolver a família/comunidade; 

 Assimilar normas e valores culturais da comunidade, fomentando a socialização e a solidariedade. 

Inglês 
 

13/02 

St. Valentine’s Day (Dia de S. Valentim) 
Diálogo sobre a festividade. Escrita de 

cartões de S. Valentim 
(Atividades de Sala de aula) 

Professores e alunos  Usar adequadamente a língua estrangeira em situações do quotidiano. 

Eco-Escolas 
Fevereiro / 

março 
Visita de Estudo: 
Planalto Beirão 

Alunos 
CMV – Departamento 

Ambiental 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Sensibilizar para a importância de reciclagem e para o tratamento dos resíduos sólidos e urbanos. 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

16 a 20/03 Semana da Leitura 
Comunidade Escolar e 

Educativa. 
 Promover a leitura e as literacias. 

EMRC 16 a 20/03 Semana da Disciplina de E.M.R.C. Comunidade Educativa 
 Promover a identificação comunitária na fé; 

 Vivenciar, em comunidade, acontecimentos fundadores da matriz cristã; 

Educação Pré-escolar 16 a 20/03 
Semana da Árvore, da Floresta e da 

Natureza 

Crianças 
Educadores 

Assistentes operacionais 
Técnicos do Gabinete do 

Ambiente da CM 

 Semear e plantar árvores; 

 Sensibilizar para a prevenção de incêndios; 

 Proteção da floresta; 

 Promover o conhecimento do ambiente natural; 

 Sensibilizar para a preservação e respeito pelo ambiente; 

 Sensibilização para a manutenção e limpeza do espaço exterior; 

 Dar às crianças a oportunidade de ver o crescimento das árvores plantadas no ano transacto. 

Educação Pré- Escolar 19/03 Dia do Pai 
Crianças 

Educadores 
Assistentes operacionais 

 Homenagear o pai; 

 Promover a reflexão sobre a igualdade de género. 

1.º Ciclo 20/03 
Final do 2º período 

- Páscoa - 
Comunidade escolar 

 Perceber o significado de algumas datas religiosas; 

 Proporcionar um convívio salutar e recordar jogos tradicionais. 

Educação Física 20/03 Campeonato Interturmas de Andebol Alunos do 2.º Ciclo. 
 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

Inglês 

Última semana 
de março 

(interrupção de 
meio bloco) 

Easter Bonnet Parade 
Exposição de chapéus (1.º C Vouzela) 

Desfile de Carnaval (1.º e 2.º C Vouzela) 
Professores e alunos 

 Divulgar algumas tradições, usos e costumes do povo anglo-saxónico; 

 Demonstrar entusiasmo pelas tarefas propostas. 

Grupo 910  Ação de Sensibilização 

Docentes do pré-escolar, 

1.º e 2.º Ciclos 

Técnicos 

 Sensibilizar os docentes sobre a problemática; 

 Contactar com metodologias e estratégias adequadas à problemática. 

Educação Física 

Ao longo do 2.º 

período 

(deslocações 

com os grupo / 

equipa a outras 

escolas) 

ATIVIDADE EXTERNA: 

Desportos Gímnicos 

Ténis de Mesa 

Andebol 

Natação 

Alunos pertencentes aos 

respetivos grupos / equipas. 

 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

 Interação com colegas de outras escolas. 
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3.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

1.º Ciclo 27/04 Assembleia da Juventude Comunidade escolar 
 Participar em eventos promovidos pela autarquia 

 Emitir opiniões. 

HGP 
 

Abril 
 

Encontro com alguns elementos da 
Associação de Deficientes das Forças 

Armadas 
Alunos do 6.º ano 

 Despertar/incrementar a reflexão e o espírito crítico; 

 Sensibilizar os alunos para as necessidades das pessoas portadoras de deficiência. 

Eco-Escolas Abril 
Visita de Estudo: 

Nespereira – ervas Aromáticas 
Alunos 5.º C 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Sensibilizar para a importância para utilização de ervas aromáticas. 

Bibliotecas Escolares do 

concelho e Biblioteca 

Municipal 

8 a 17/05 

Feira do Livro “Folhas Soltas” 

Encontro com escritores; 

Visita à Feira do Livro. 

Comunidade Escolar 

Comunidade Educativa 

 Despertar e incrementar a reflexão e o espírito crítico em atividades que impliquem a leitura, a escrita, a 

comunicação visual e outras. 

EMRC 20/05 
Encontro Nacional dos alunos de EMRC do 

1º ciclo 
Alunos e professores do 1º 

ciclo 
 Proporcionar um convívio salutar; 

 Conhecer locais de interesse religioso, cultural e histórico; 

Educação Pré-escolar Maio Dia da Mãe 
Crianças 

Educadores 
Assistentes operacionais 

 Homenagear a mãe; 

 Promover a reflexão sobre a igualdade de género. 

Eco-Escolas Maio 
Visita de Estudo: 

Parque Biológico de Gaia 
Alunos 5.º C 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Sensibilizar para a importância da biodiversidade e da conservação da natureza. 

1.º Ciclo Maio/junho Visita de Estudo Comunidade escolar 
 Possibilitar o contacto e conhecimento de novas realidades; 

 Diversificar experiências. 

Educação Pré-Escolar 

1/06 Dia Mundial da Criança 

Crianças/alunos 
Educadores 

Assistentes operacionais 
Famílias 

Direção do Agrupamento 
Grupo de teatro portátil 

“Faunas” 
Animação (Equipa da 
Biblioteca Municipal) 

 Valorizar as crianças no seu “dia especial”; 

 Compreender a importância dos direitos e deveres da criança; 

 Promover a interação entre crianças; 

 Possibilitar o contacto com atores, espaço físico do cineteatro (palco, plateia...). 

1.º Ciclo 
Crianças/alunos 

Professores 
Assistentes Operacionais 

 Valorizar as crianças no seu “dia especial”; 

 Compreender a importância dos direitos e deveres da criança; 

 Promover a interação entre crianças; 

Educação Física 5/06 
4.º Meeting de Atletismo D. Duarte de 

Almeida 
Alunos do 4.º, 5.º e 6.º ano. Desenvolver capacidades motoras e adaptar-se às diferentes situações no Atletismo. 

Educação Pré-escolar 19/06 
Visita de Estudo 

Museu do pão e museu do brinquedo 

Crianças 
Educadores 

Assistentes operacionais 

 Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas realidades; 

 Diversificar experiências. 
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EMRC Junho Acantonamento Alunos 2º ciclo 
 Proporcionar um convívio salutar; 

 Conhecer locais de interesse religioso, cultural e histórico; 

Eco-Escolas Junho 

Dia Eco-Escolas 
Percurso Pedreste 

Observação de Aves / Árvores 
Oferta de placas Bem vindo aos 

estabelecimentos públicos da Vila. 

Comunidade Educativa 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Incentivar a participação ativa na proteção do ambiente; 

 Promover a cidadania, a criatividade e o espírito de equipa. 

Educação Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

junho Festa de encerramento do ano letivo 

Crianças/Alunos; 
Educadores/Professores; 

Pais / Enc. Educação; 
Associação de Pais; 

Direção. 

 Promover um dia em família na escola; 

 Incentivar os encarregados de educação a participarem com os seus educandos em atividades culturais, 
promovidas pela escola; 

 Promover o sucesso escolar e educativo 

 Manter as tradições locais promovendo a convivência e a partilha. 

Equipa da BE  
Exposições temáticas 

(dia 25 de Abril, dia de Portugal) 

Comunidade Escolar 

Comunidade Educativa 

 Divulgar o fundo documental da BE; 

 Difundir valores éticos e patrióticos das ações humanas. 

Grupo 910  Visita à Quinta da Mata (Ventosa) 
Professores da EE e alunos 

com NEE 
 Sensibilizar os alunos para o conhecimento da natureza da região e sua preservação (animais e plantas). 

Eco-Escolas A definir Visita de Estudo à ETAR 2.º Ciclo 
 Dar a conhecer o processo de tratamento de águas residuais; 

 Utilizar e explicar o funcionamento de cada órgão de tratamento da ETAR. 

Educação Física 

1.º Ciclo 
3º período  Andebol 4 Kids (inter - concelhio) Alunos do 3.º e 4.º ano. 

 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

HGP 3.º Período Visita ao Museu Alunos do 2.º Ciclo  Sensibilizar para a preservação do património histórico, cultural e religioso. 

  

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Português Uma vez por mês O Livro do Mês 
Alunos 

Professores 

 Criar hábitos de leitura; 

 Promover/incentivar a leitura de motu próprio; 

 Desenvolver a expressão oral; 

 Desenvolver o espírito crítico. 

Equipa do Jornal 
1 publicação por 

período 

Jornal - “Lápis Escritor” 
Criação de artigos jornalísticos científicos; 
Preparação artigos de registo e divulgação 

de atividades desenvolvidas com as 
crianças e com a comunidade educativa; 

Comunidade Educativa 

 Promover a valorização da Escola e do Jardim de Infância, do saber, do trabalho e do professor/ 
educador, criando uma dinâmica que atue nos alunos e nas famílias (PE); 

 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 do Escola e do Jardim de Infância, do saber, do trabalho e do professor/ 
educador, criando uma dinâmica que atue nos alunos e nas famílias (PE). 

Português Uma vez por mês O Livro do Mês 
Alunos 

Professores 

 Criar hábitos de leitura; 

 Promover/incentivar a leitura de motu próprio; 

 Desenvolver a expressão oral; 

 Desenvolver o espírito crítico. 
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Equipa da Biblioteca 
Escolar (Vouzela e 

Queirã) e professora dos 
2.º e 3.º Anos 

Ao longo do ano 
letivo 

“Aprender com a BE” 
Alunos dos 2º e 3º ano, do 
centro escolar de Queirã 

 Desenvolver o gosto e as competências de leitura, escrita e comunicação. 

PES 
Centro de Saúde e 

Município 

 
Ao longo do ano 

 

Escovagem diária dos dentes 
Monitorização e distribuição dos CHEQUES 

– DENTISTA 
 

 Promover a Saúde Oral em contexto familiar e escolar;  

 Desenvolver hábitos de higiene pessoais e de vida saudável; 

 Prevenir doenças orais; 

 Consciencializar os alunos para uma alimentação equilibrada;  

 Diagnosticar precocemente o tratamento dentário; reforçar o trabalho de promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 

PES 
Diretores de Turma e 

grupo de Ciências 
Naturais 

Agentes da Escola 
Segura 

Centro de Saúde 

Ao longo do ano 

Sessões de sensibilização: 
- Segurança rodoviária - 5.º ano (16/09) 

- Pré-escolar e 1º ciclo (a definir) 
- Educação sexual - 6.º ano (2º período) 

-Técnicas Básicas de Socorrismo (proposta 
para docentes/não docentes) 

- Alimentação e nutrição (proposta para 
docentes/não docentes) 

Alunos dos 1.º e 2.º Ciclos 
Pais/Encarregados de 

Educação 

 Sensibilizar os alunos para a importância do cumprimento das regras de segurança;  

 Sensibilizar os alunos para a importância das relações interpessoais e afetos;  

 Promover o acompanhamento aos seus educandos, pelas famílias, nos assuntos abordados;  

 Promover a saúde dos jovens através da Educação para a Saúde. 

PES 
Centro de Saúde 

Município 
Associação de Pais 

 
Ao longo do ano 

 

 
PRI - Programa de Respostas Integradas; 

“Mês de maio – mês do coração” 
 

1º e 2º Ciclo    Colaborar em ações desenvolvidas no âmbito da Educação para a Saúde 

HGP 
 

Ao longo do ano 
 

Comemoração de datas históricas de 
relevância (5 de Outubro, 1 de Dezembro) 
e de feriados históricos (25 de Abril, 1º de 

Maio) 

Alunos 

 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. 

Grupo Disciplinar de 
EV/ET 
AEC 

Ao longo do ano 
Exposições temáticas em contexto de sala 

de aula 
Professores 

Alunos do 1.º e 2.º Ciclo 

 Promover a integração dos alunos; 

 Melhorar as aprendizagens; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver a criatividade; 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Apoio ao Desenvolvimento Curricular no 
âmbito de: 

Educação literária; educação para a 
cidadania; literacia da informação; 

Disponibilização de recursos. 
Leitura e literacias 

Dinamização de projetos de dinamização 
da leitura (Maletas pedagógicas) 
Participação em Concursos (PNL) 

Gestão da Biblioteca Escolar: Organização 
e atualização da coleção. 

Promoção/ Marketing da BE; 
Desenvolvimento de trabalho 

colaborativo. 

Alunos 
Pessoal Docente 

Pessoal Não Docente 

 Promover a BE e os seus recursos; 

 Promover as literacias; 

 Promover a leitura; 

 Promover o trabalho colaborativo; 

 Promover o acervo da BE; 

 Valorizar as atividades realizadas em todos os ciclos de ensino, bem como o trabalho do professor/ 
educador, criando uma dinâmica que atue nos alunos e nas famílias (PE); 

 In (formar) os Encarregados de Educação. (PE); 

 Fomentar e desenvolver a expressão escrita. 
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Educação Física Ao longo do ano Projeto Ativo 
Pessoal Docente 
Crianças / Alunos 

Encarregados de Educação 

 Promover a reflexão e a investigação sobre questões de saúde relacionadas com a prática de atividades 
físicas. 

Professores 
responsáveis pelos 

Clubes 
Ao longo do ano CLUBES / AEC 

Alunos inscritos 
Professores responsáveis 

 Envolver os alunos em projetos e atividades de enriquecimento curricular no âmbito dos objetivos/metas 
do Projeto Educativo. 

Direção Ao longo do ano Parlamento dos Jovens Alunos 5.º e 6.º Anos 

 Incentivar os alunos pela participação cívica e política; 

 Sublinhar a importância dos alunos na contribuição de questões que afetam o seu presente e o seu 
futuro individual e coletivo; 

 Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias; 

Educação Pré-escolar no 
âmbito do 

PNL/Biblioteca 

Ao longo do ano 
letivo 

 Circulação, por todos os JI, dos livros do 
PNL 

Leitura/conto dos mesmos 
Elaboração de trabalhos de registo, 

dramatização, conversas e/ou projetos; 
Visitas às bibliotecas (Escolar e Municipal); 
Projeto de leitura em família: “A Mochila 

vai e vem” 

Educadores 
Crianças 
Família 

 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; 

Clube da Floresta 
Eco-Escola 

Ao longo do ano 
letivo 

Construir e colocação de comedouros e 
bebedouros no exterior da escola 

Alunos 
Ass. Operacional Paulo 

Morais 

 Estimular a aprendizagem e consciencialização ambiental; 

 Sensibilizar e promover o aumento de aves no espaço exterior da escola. 

Educação Pré-escolar 
Ao longo do ano 

letivo 

Pequenas saídas dentro dos limites do 
Concelho: 

Visita ao Moinho da Chuva 

Crianças 
Educadores 

Assistentes Operacionais 

 Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas realidades;  

 Diversificar experiências  

 Possibilitar o contacto com e a relação com a natureza. 

Educação Pré-escolar 
Ao longo de todo 

o ano letivo 
Projeto “As crianças marcam a diferença” 

Ludoteca / Educação Física – Natação. 

Autarquia 
Crianças 

Educadores 
Assistentes operacionais 

 Contribuir para o desenvolvimento psicomotor das crianças; 

 Incentivar práticas corretas de higiene; 

 Desenvolver técnicas de iniciação à natação; 

 Promover o desenvolvimento da expressão e comunicação. 

EMRC 
Ao longo do ano 

letivo 

Comemoração de festas religiosas  
(S. Martinho, Natal, Dia de S. Valentim, 

Páscoa) 
Comunidade Educativa 

 Recordar datas marcantes para a vivência espiritual dos alunos; 

 Vivenciar religiosamente estes acontecimentos. 

EMRC 
Ao longo do ano 

letivo 
Projeto-Escola Solidária 

Departamento Ciências 
Sociais e Humanas, 
Diretores de Turma, 

Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, 
Instituições locais, 

Comunidade Educativa. 

 Educar para os valores, desenvolvendo o espírito de solidariedade; 

 Continuar a valorizar a colaboração solidária ao nível do Agrupamento; 

 Apoiar situações de carências emergentes na comunidade educativa, proporcionando momentos de 
conforto e bem-estar.  

Campanha: Pirilampo 
Mágico 

Ao longo de todo 
o ano letivo 

Venda de Pirilampos Mágicos e debates 
sobre esta causa 

Comunidade Educativa 
 Sensibilizar os alunos para as necessidades das pessoas portadoras de deficiência 

 Promoção da dignidade humana. 
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Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em 24 de setembro de 2014. 
 

 
A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

(Prof.ª Maria Raquel Marques Ferreira) 
 

 
 

 
 

Aprovado no Conselho Geral, em 22 de janeiro de 2014. 
 

 
A Presidente do Conselho Geral 

 

 

(Prof.ª Luísa da Conceição Carvalho Oliveira) 
 

 
 
 

Obs.: 

1. Este Plano poderá ser alterado, nomeadamente com a inclusão de outras atividades / 

projetos, caso obtenha parecer favorável do Conselho Pedagógico e aprovação do 

Conselho Geral. 

2. O Plano Educativo Municipal encontra-se em anexo. 

 

 
 

 

 


