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1.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Direção 
Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Ass. Pais 
Técnicos Municipais e de 

Saúde 
Município de Vouzela 

Juntas Freguesias locais 

1 e 2/09 Reunião com Pais / Enc. Educação 
Comunidade escolar e 

Educativa 
 

 Promover a comunicação com as famílias; 

 Promover um bom ambiente educativo; 

 Formar ao longo da vida. 

PESE 
Centro de Saúde 

Escola Segura 

 
21/09 
22/09 

Sessões de sensibilização 
“Obesidade e sobrepeso infantil” 
“Segurança Rodoviára”i (5.º Ano) 

Comunidade Escolar  Promover a Educação para a Saúde e para a Segurança. 

Educação Musical 
28/09 a 2/10 Comemoração do Dia Mundial da Música 

Alunos 

 Conhecer a origem e importância do dia com,emorativo; 

 Desenvolver uma postura correta através da performance musical; 

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

 Desenvolver a capacidade de interpretação musical. 2/10 Aniversário da Escola Sede 

Município de Vouzela 
Junta de Freguesia local 

Direção 
1.º Ciclo Fataunços 

12 a 24/10 
Tocando a Paisagem Rural (Residência 

Artística - Binaural) 
1.º Ciclo de Fataunços 

 Contactar com a realidade rural; 

 Potenciar o espírito criativo e critico; 

 Criar uma construção coletiva num escultura sonora. 

PESE 
Ciências Naturais 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

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.  

PESE 
Articulação com 

Diretores de Turma 
22 a 25/10 Peditório da AMI Comunidade Educativa 

 Angariar fundos para as atividades da fundação AMI; 

 Consciencializar a comunidade educativa para causas da AMI. 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

26/10 
Comemoração do dia das Bibliotecas 

Escolares 
Alunos de todos os ciclos de 

ensino 
 Divulgar a Biblioteca e os seus recursos. 

Inglês 
Última de 

semana de 
outubro 

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

(Atividades de Sala de aula) 
Concurso e exposição de adereços relativos 

ao Halloween. 

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. 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

Delegados de Turma 2.º 
Ciclo 

11/11 
Comemoração do Dia de S. Martinho 

Magusto Escolar  
Comunidade Escolar 

 Manter as tradições locais promovendo a convivência e a partilha; 

 Desenvolver o gosto pela recolha de tradições do património oral (lenda e provérbios de S. Martinho); 

 Promover a articulação entre a comunidade educativa. 
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Eco-Escolas Novembro 
Hastear da bandeira Eco-Escolas 

(ao som do hino Eco-Escolas) 
Alunos 6.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 16/12 Visita a Lar de Idosos Alunos de EMRC do 6ºAno 
 Proporcionar um convívio salutar entre duas gerações; 

 Reconhecer a importância da solidariedade e da mensagem de esperança da época natalícia. 

Educação Física 17/12 
Corta-Mato 

Salto em Altura 
Megasprinter 

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. 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 
2.º Ciclo 

17/12 

Festa de Natal 
Festa nas localidades; 

Dramatizações, Danças; 
Canções; 

Alunos 
Pessoal Docente 

Assistentes operacionais 
Família 

 Envolver a família na vida escolar; 

 Promover o convívio; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Sensibilizar para a importância da família e dos afetos; 

 Promover atitudes de fraternidade e solidariedade. 

Município de Vouzela 
Grupo Disciplinar de 

EV/ET 
Clube de Artes 

AEC 
Pré-Escolar 

De 12 a 27/12 

Vouzela, Vila Natal 
(Decoração de espaços e venda de objetos) 

 
Natal Ecológico 

Comunidade local 
Comunidade educativa 

 Sensibilizar para a importância de manter as tradições; 

 Promover o espírito natalício; 

 Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade estética; 

 Reconhecer a importância da tradição natalícia. 

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. 

Educação Musical 

Natal 
Momentos Musicais 

Participação na Vila Natal e na Festa de 
Natal 

Comunidade Escolar 

 Celebrar a época natalícia; 

 Desenvolver o sentido artístico e expressivo; 

 Promover o espírito de família, solidariedade e partilha; 

 Desenvolver a capacidade de interpretação musical; 

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

Professora Bibliotecária 1º Período 
Literacia da Informação 

Formação de utilizadores 
Alunos do 5.º Ano 

 Divulgar as atividades e valências da BE; 

 Promover o uso profícuo dos recursos da BE; 

 Possibilitar o conhecimento da utilização da BE; 

 Dar a conhecer os recursos da BE, na página Web da Escola; 

 Saber utilizar o BIG6; 

 Saber estruturar um trabalho. 
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2.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

6/01 Dia de Reis Comunidade Educativa 

 Manter as tradições locais promovendo a convivência e a partilha; 

 Desenvolver a sensibilidade estética; 

 Desenvolver o gosto pela preservação do meio cultural e artístico. 

Educação Musical 
1.ª semana de 

janeiro 
As Janeiras Alunos 2.º Ciclo 

 Conhecer as tradições locais, promovendo a convivência e a partilha; 

 Desenvolver a performance musical. 

Grupo Disciplinar de 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. 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

5/02 Viver o 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. 

Educação Física 5/02 
Campeonato Interturmas de Basquetebol 

(3x3) 
2.º Ciclo 

 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

PESE 
Diretores de Turma 
Educadores e Prof 

Titulares 
EMRC 

11 e 12/02 

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). 

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. 

Inglês 12/02 

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. 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

13 a 19/03 Semana da Leitura 
Comunidade Escolar e 

Educativa. 
 Promover a leitura e as literacias. 

EMRC 16/03 
Visita Pascal à Unidade de Cuidados 

Continuados 
Alunos inscritos em EMRC 

(6.º Ano) 

 Experimentar o sentido cristão da Páscoa, valorizando esta quadra festiva como capacidade de entrega e 
amor aos outros; 

 Reconhecer a importância da solidariedade e da mensagem de esperança da época pascal. 

Município Escolar 
Pré-Escolar 

14 a 18/03 
Semana da Árvore, da Floresta e da 

Natureza 

Crianças 
Educadores 

Assistentes operacionais 

 Semear e plantar árvores; 

 Sensibilizar para a prevenção de incêndios; 

 Promover o conhecimento do ambiente natural; 

 Sensibilizar para a preservação e respeito pelo ambiente; 

 Sensibilizar para a importância da reciclagem. 

Pré-Escolar 18/03 Dia do Pai 
Crianças 

Pais 
 Homenagear o pai; 

 Promover a reflexão sobre a igualdade de género. 
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Educação Física 18/03 Campeonato Interturmas de Andebol Alunos do 2.º Ciclo. 
 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

Educação Musical 
Última semana 
do 2.º Período 

Momentos musicais alusivos à Páscoa 
O Cantar às almas santas 

Alunos 2.º Ciclo 
Comunidade Escolar 

 Conhecer a origem e importância da Páscoa; 

 Conhecer peças musicais apropriadas à época; 

 Conhecer as tradições. 

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. 

 

3.º PERÍODO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Município de Vouzela 
1.º e 2.º  Ciclos 

26/04 Assembleia Municipal da Juventude Comunidade escolar 
 Participar em eventos promovidos pela autarquia 

 Emitir opiniões. 

HGP 26/04 
Comemoração da Revolução dos Cravos / 

25 de abril 
Alunos do 2.º Ciclo 

 Valorizar ações humanas; 

 Reconhecer valores éticos patentes em ações individuais e/ou coletivas. 

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; 

 Recolher, registar e tratar diferentes tipos de informação. 

Pré-Escolar 
1.º e 2.º Ciclos 

Final de abril Dia da Mãe Mães 

 Homenagear a mãe; 

 Promover a reflexão sobre a igualdade de género; 

 Elaboração de um crachá alusivo. 

Bibliotecas Escolares do 
Concelho e Biblioteca 

Municipal 

8 a 17/05 

Feira do Livro “Folhas Soltas” 

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. 

Clube de Artes 
AEC 

Pré-Escolar 
Educação Musical 

Art’escola “Música” 
 

Momentos musicais 
 

Fábula sinfónica “A quinta da amizade” 

 Promover a integração dos alunos; 

 Desenvolver aptidões técnicas e manuais; 

 Desenvolver competências de trabalho cooperativo em tarefas e projetos comuns. 

 Desenvolver a capacidade de interpretação musical; 

 Desenvolver uma postura e desempenho corretos através da performance musical. 

Ass. Distrital de Andebol 
Município de Vouzela 

Educação Física 
1.º Ciclo 

27/05  Andebol 4 Kids (inter-concelhio) Alunos do 3.º e 4.º ano. 
 Desenvolver o espírito de fair play; 

 Desenvolver o espírito de cooperação. 

Município de Vouzela e 
1.º Ciclo 
2.º Ciclo 

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

 Diversificar experiências. 

Município de Vouzela 
Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo 
1/06 Dia Mundial da Criança 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

 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...). 
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Município de Vouzela 
Pré-Escolar 

3/06 
Visita de Estudo 

Casa da Música e passagem pela praia 
Pré-Escolar 

 Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas realidades; 

 Diversificar experiências. 

Educação Física 
ACR S. Miguel do Mato 

9/06 
Torneio de Voleibol 

Torneio do Mata 
Fest’and 

1 e 2.º Ciclos  Desenvolver capacidades motoras e adaptar-se às diferentes situações dos Jogos Desportivos Coletivos. 

EMRC 9 a 10/06 Acantonamento Alunos 2º ciclo 

 Proporcionar um convívio salutar no âmbito das aprendizagens nas unidades letivas do currículo da 
disciplina de EMRC; 

 Desenvolver o espírito de grupo; 

 Partilhar interrogações e refletir sobre temas de interesse dos alunos; 

 Fomentar o espírito da responsabilidade; 

 Sensibilizar para o respeito pela natureza. 

Município de Vouzela 
EV/ET 

Clube de Artes 
AEC 

Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Maio 
Florir Vouzela 

Festival da Vitela de Lafões 
Comunidade Local 

Comunidade Educativa 

 Promover a integração dos alunos; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver a criatividade. 

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. 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 
2.º Ciclo 

junho 
Atividades 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. 

Grupo 230 Final 3.º Período 
Dia da Matemática 

Ciência Aberta 
2.º Ciclo 

 Recolher, registar e tratar diferentes tipos de informação; 

 Promover hábitos para desenvolver o raciocínio; 

 Realizar experiências diversificadas; 

 Adotar atitudes críticas perante as observações realizadas; 

Direção 
Diretores de Turma 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
Vouzela 

Final 3.º Período Feirinha 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

(Vouzela) 
2.º Ciclo 

 Promover o espírito empreendedor dos alunos; 

 Sensibilizar para a educação financeira; 

 Preservação a tradição rural. 

HGP 3.º Período Visita ao Museu Municipal 2.º Ciclo 

 Sensibilizar para a preservação do património histórico, cultural e religioso; 

 Diversificar experiências; 

 Possibilitar o contacto com os museus. 

  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

   

 

ANO LETIVO 2015 / 2015 PÁGINA 6 

 
 

ATIVIDADES A REALIZAR AO LONGO DO ANO LETIVO 

PROMOTORES CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES POPULAÇÃO ALVO OBJETIVOS 

Equipa da BE 
Depart. CSH 

 
Exposições temáticas 

(5 de outubro, 1 de dezembro, dia 25 de 
Abril, dia de Portugal) 

Comunidade Escolar 
Comunidade Educativa 

 Promover a pesquisa de informação; 

 Divulgar o fundo documental da BE; 

 Difundir valores éticos e patrióticos das ações humanas. 

Português Uma vez por mês O Livro do Mês 
Alunos 2.º Ciclo 

Professores 

 Criar hábitos de leitura; 

 Promover/incentivar a leitura de motu próprio; 

 Desenvolver a expressão oral; 

 Desenvolver o espírito crítico. 

Português 
Uma vez por 

período 
Cine-Clube 

Alunos 2.º Ciclo 
Professores 

 Proporcionar aos alunos diferentes áreas do espetáculo; 

 Desenvolver a capacidade de compreensão oral e escrita; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Adquirir normas de comportamentos em sociedade; 

 Reduzir assimetrias culturais; 

 Formar públicos para a arte do cinema. 

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). 

Município de Vouzela 
HGP 

a definir Circuito com História Alunos do 2.º Ciclo 
 Possibilitar o contacto e o conhecimento de realidades próximas; 

 Valorizar o património cultural, religioso e histórico da região. 

Ciências Naturais Ao longo do ano 

À descoberta de si próprio 
À descoberta do ambiente natural 

À descoberta dos materiais e objetos 
A unidade na diversidade dos seres vivos 

Alunos dos 3.º e 4.º Anos 

 Reconhecer as funções vitais: digestiva, respiratória, circulatória e excretora; 

 Comparar e classificar plantas e animais segundo as suas caraterísticas; 

 Identificar alguns fatores do ambiente que condicionam a vida dos animais e das plantas; 

 Descrever o trajeto da luz em corpos opacos, translúcidos e transparentes; 

 Realizar experiências diversificadas; 

 Adotar atitudes críticas perante as observações realizadas. 

PESE 
Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Ciências Naturais 
EMRC 

Diretores de Turma  
Escola Segura 

Clínicas Dentárias 
Farmácia Teixeira 
Centro de Saúde 

Ao longo do ano 

Sessões de sensibilização: 
- Segurança rodoviária 

- Educação para os Afetos (Não violência; 
Educação para a Paz; Educação de género) 

- Visita ao lugar dos afetos (Aveiro) 
- Saúde Oral – Pré-Escolar – visita aos 

consultórios de dentistas 
- Educação sexual - 6.º ano 

- Leitura de rótulos (2.º Ciclo) 

Pré-Escolar, 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. 
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Clube de Música Ao longo do ano 
Participação nas diferentes atividades 

Assistir a um espetáculo Musical na Casa 
da Música 

Alunos do Clube 
 Desenvolver a capacidade de interpretação musical; 

 Conhecer um espaço de excelência para a Música. 

EV/ET 
Clube de Artes 

AEC 
Ao longo do ano 

Exposições temáticas em contexto de sala 
de aula 

Alunos do 1.º e 2.º Ciclo 
 Promover a integração dos alunos; 

 Incentivar a autoestima; 

 Desenvolver o sentido estético. 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Apoio ao Desenvolvimento Curricular 
Leitura e literacias 

Gestão da Biblioteca Escolar 
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. 

Educação Física 
Ao longo do ano 

5/12 
Projeto Ativo 
II Seminário 

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 / técnicos 
responsáveis pelos 

Clubes / AEC 
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. 

Biblioteca Escolar 
PNL 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 
2.º Ciclo 

Ao longo do ano 
letivo 

 Circulação dos livros pelos 
estabelecimentos escolares 
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” 
Projeto “Maletas Pedagógicos” 

Comunidade Escolar e 
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; 

Município de Vouzela 
Pré-Escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Pequenas saídas dentro dos limites do 
Concelho 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

 Possibilitar o contacto e o conhecimento de novas realidades;  

 Diversificar experiências  

 Possibilitar o contacto com e a relação com a natureza. 

Município de Vouzela 
Pré-Escolar 

1.º Ciclo 

Ao longo de todo 
o ano letivo 

Projeto “As crianças marcam a diferença” 
Ludoteca / Educação Física – Natação. 

Pré-Escolar 
1.º Ciclo 

 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. 

Grupo 910  
Ação de Sensibilização sobre adequações 

curriculares individuais 
Docentes 1.º e 2.º Ciclos 
Técnicos Especializados 

 Sensibilizar a classe docente sobre a medida educativa “adequações curriculares individuais”. 

EMRC  Campanha Pirilampo Mágico  Comunidade Educativa 
 Sensibilizar os alunos para as necessidades das pessoas portadoras de deficiência, 

 Promoção da dignidade humana. 

EMRC 
Ao longo do ano 

letivo 

Comemoração de Dias Internacionais  
(S. Martinho, Direitos das Crianças, do Olá, das 

Pessoas com Deficiência, do Obrigado, Natal, Dia 
de S. Valentim / Amizade, do Sorriso, da 

Família,…) 

Comunidade Educativa 

 Evidenciar datas nacionais e internacionais significativas e que se fundamentam nos princípios de 
partilha, cooperação e solidariedade, a partir de um quadro de interpretação ética humanista e cristã; 

 Permitir a articulação dos conteúdos lecionados na disciplina de EMRC com estas datas marcantes para a 
vivência e expressão dos valores humanos que dão sentido à vida. 
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EMRC 
Ao longo do ano 

letivo 
Projeto: Na Rota dos Valores e Afetos 

EMRC 
Biblioteca Escolar 

PESES 

 Proporcionar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação integral dos alunos; 

 Promover o desenvolvimento harmonioso dos alunos com vista a aprendizagens significativas na 
formação de seres humanos mais conscientes, participativos e responsáveis no convívio social; 

 Promover um relacionamento positivo com os colegas, a família, no apreço pelos valores da partilha, 
gratidão, perdão… 

EMRC 
Ao longo do ano 

letivo 
Projeto Make – A – Wish vai à escola 

Departamento Ciências 
Sociais e Humanas, 
Diretores de Turma, 

Biblioteca, Projeto PESES, 
Instituições locais, 

Comunidade Educativa. 

 Educar para os valores, desenvolvendo o espírito de solidariedade; 

 Continuar a valorizar a colaboração solidária ao nível do Agrupamento; 

 Desenvolver o seu espírito solidário e de responsabilidade social, através das atividades propostas pela 
Make-A-Wish, promovendo o conceito de comunidade e fomentando valores de união e partilha, através 
de parcerias adicionais entre as crianças, os pais, os professores e a comunidade local; 

 Realizar o desejo de crianças e jovens, entre os 3 a os 18 anos, com doenças graves, progressivas, 
degenerativas ou malignas. 
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Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em 30 de setembro de 2015. 
 

 
A Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

(Prof.ª Maria Raquel Marques Ferreira) 
 

 
 

 
 

 
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. 

 
 
 

 

 


