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I- INTRODUÇÃO 
O Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação encontra-se para consulta no site 

oficial do Agrupamento, em www.aege.pt. Os relatórios periódicos referentes à execução do Plano de Atividades (de cada 

período escolar) foram elaborados, apresentados a Conselho Pedagógico, a Conselho Geral e demais estruturas educativas 

e publicados online (cf. DL 137/2012). 

 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação inspira-se em e concretiza o 

Projeto Educativo e é construído após reflexão e coparticipação das várias estruturas educativas.  

 

 

Os docentes, através do Departamento Curricular e de cada Clube/ Projeto, definem as atividades que promovem 

e/ ou colaboram, tendo em conta as disciplinas, os objetivos dos projetos da escola e o Projeto Educativo. Concorrem para 

o Plano de Atividades as sugestões e participações de assistentes técnicos e operacionais, encarregados de educação, 

alunos e público em geral. No Plano de Atividades fazem parte igualmente eventos que são construídos tendo por base 

parcerias e colaborações ou integrações em projetos e programas de outras entidades. 

O responsável insere as atividades na plataforma online, preenchendo um conjunto de campos de um formulário 

(nome da atividade, data, descrição, articulação com o Projeto Educativo, tipo de atividade, departamento envolvido, 

dinamizador, parceria, local, duração, estabelecimentos escolares participantes, destinatários, objetivos, custos).  

A plataforma SharePoint (aegept.sharepoint.com) permite que as atividades sejam organizadas e consultadas, 

tornando mais fácil a verificação e a sua avaliação. Após a realização de cada atividade, o responsável preenche um 

questionário de avaliação da referida atividade. 

A Equipa de Autoavaliação da Escola reúne os dados produzidos pelos docentes, por período, e elabora relatório, 

dando conhecimento dele aos Departamentos Curriculares, Conselho Pedagógico, Direção e Conselho Geral.  

Para conhecer as atividades realizadas ao longo do 1.º período e do 2.º período, devem ler-se os relatórios 

respetivos da execução do Plano de Atividades respeitantes a esses períodos. 

 

 

 

Avaliação do Plano de 

Atividades do ano anterior 
Comunidade 

Escolar 

Reflexão e Elaboração dos Planos de 

Atividades dos Departamentos / 

Clubes / Projetos de Desenvolvimento 

Departamentos 

Curriculares; Clubes, 

Projetos, Parcerias 

(SEMI, CSI, …) 

Construção do Plano de 

Atividades do Agrupamento 

(formulário da plataforma) 

Aprovação 

do Plano de 

Atividades 

Realização e 

concretização das 

atividades 

(ficha de detalhe 

prévia) 

Avaliação das atividades pelos 

participantes (alunos, 

docentes, assistentes, 

encarregados de educação, 

público) 

Realização da avaliação da 

atividade em inquérito 

Responsáveis pelas 

atividades e 

Departamentos 

Curriculares 

Elaboração do Relatório de 

Avaliação do Plano de 

Atividades pela EAA 

Análise e aprovação 

do Relatório pelos 

órgãos de gestão do 

Agrupamento 

http://www.aege.pt/
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II- EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 
 

A. Número de Atividades 

As atividades planificadas e aprovadas para dinamização ao longo deste ano letivo foram 345, divididas por: 

- 90 no primeiro período,  

- 103 no segundo período e  

- 152 no terceiro período  

 

Houve atividades que decorreram ao longo de todo o ano letivo e outras que se iniciaram durante o segundo 

período e que terminaram no final do ano letivo. 

 

Importante referir que cerca de 77 atividades decorreram ao longo de todo o ano letivo ou ao longo de dois períodos 

escolares, significando, portanto, que foram avaliadas agora no final do ano. 

 

 

B. Parcerias 

Do total das atividades realizadas e constantes do Plano de Atividades, 53,5% foram organizadas em parceria ou 

em articulação por entidades externas ao Agrupamento.  

As entidades parceiras ou com as quais o Agrupamento colaborou em atividades foram:

o 23 Milhas - CMI 

o ABAE 

o Águas do Centro Litoral 

o Ajudaris 

o AMI 

o APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade 

Infantil 

o Assembleia da República 

o Associação de Futebol de Aveiro 

o Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Costa Nova do Prado 

o Associação de Pais,  

o Banco Português de Investimento (BPI), EduCaixa - 

Fundação La Caixa 

o Biblioteca Escolar 

o Biofóssil 

o Bombeiro Voluntários de Ílhavo 

o Câmara Municipal de Espinho 

o Câmara Municipal de Ílhavo 

o Câmara Municipal de Ílhavo - Estaleiro 

o Capitania do Porto de Aveiro - Capitão do Porto. 
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o Cáritas Diocesana de Aveiro 

o Casa do Povo da Gafanha da Nazaré 

o Centro de Saúde de Ílhavo 

o Centro Documental de Ílhavo 

o Clube de Vela da Costa Nova 

o Clubes de Atletismo 

o CMI - Proteção Civil 

o CMI - SEMI 

o CMI (CEA) 

o CMI (EMER) 

o CMI- Museu Marítimo de Ílhavo 

o CodeWeek 

o Comunidade e Familias 

o CPCJ 

o Dentigli 

o Departamento de Pastoral Escolar (DEP) 

o DGE 

o Diaverum 

o Ecocentro 

o Ecomare – CRAM 

o Editora / livraria 

o Educ@RA 

o Embaixada de Espanha em Portugal 

o EPADRV 

o Escola Azul 

o Escola Frane Petrica, em Cres, Croácia 

o Escola Secundária da Gafanha da Nazaré 

o Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

o European School Sport Day 

o Faculdade de ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra 

o Farmácia Giro 

o Fenarci 

o FISUA 

o GNR_Escola Segura 

o ICNF - Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

o Illiabum Clube 

o IPAV 

o Jornada Nacional Memória & Esperança 

o Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação 

o Junta de Freguesia do Carmo 

o LPCC 

o Ministério do Mar 

o Nascente - Cooperativa de Ação Cultural 

o Parceiros de Etwinning 

o PNL / Professora Bibliotecária 

o Polícia Segurança Pública. 

o PPES 

o RBI / PNL 

o Restaurantes da área de influência do Agrupamento 

o Sociedade Portuguesa da Matemática. 

o Universidade de Aveiro 

 
As atividades dinamizadas pela Câmara Municipal de Ílhavo (englobando o Serviço Educativo e 23 Milhas) e às 

quais o Agrupamento aderiu e participou foram 83, correspondendo a 24,1% do total das atividades planificadas no Plano 

anual.  

 

Nota importante a referir:  

Para a concretização das Jornadas Pedagógicas – Jornadas das Artes, participaram as seguintes entidades:  
 

• Casa do Povo da Gafanha da Nazaré 

• 23 Milhas 

• Academia de Belas Artes de Ílhavo 

• Ana Franco – Atelier de Costura Criativa 

• Ana Rita Costa - Coaching 

• Biblioteca Municipal de Ílhavo 

• CODA – Escola de Música 

• Câmara Municipal de Ílhavo 

• Grupo Columbófilo da Gafanha 

• Conservatório de Música Calouste Gulbenkian 

• Departamento de Comunicação e Arte – 
Universidade de Aveiro 

• Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo 

• Fábrica de Ciência Viva – Aveiro 

• Arabesque Ballet Art 

• Vista Alegre 

• Museu do Brincar 

• Nuno Oliveiro – Homem Estátua 

• Grupo Musical – Perpétua 

• Papelaria Sarabando 

• Romeo Bio – Fotografia 

• Ternurinhas da Ju 

 
 

E com os patrocínios de:  
Câmara Municipal de Ílhavo, Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, 

Aleluia Cerâmicas, Centro Assist, Olmar, Intermarché 

E de: 
Padaria Brisas do Caribe, Padaria Safira, Frutaria FrutoKilo, Padaria Coza Nova, Café Atlântida, Padaria Alagoas, Padaria 

Galeota, Padaria Flor da Gafanha, Bento e Nascimento, Padaria Pérola da Ria, Padaria Moinho d’Ouro, Cidadella, Padaria 

Avenida, Sabores do Mundo, Padaria Sol da Gafanha. 
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C. Oportunidades de Projetos 

O Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação (AEGE) envolve-se em projetos numa diversidade de áreas, 

como o ambiente, a ciência, a saúde, a leitura, a tecnologia, o desporto e a cultura. O AEGE consolida a sua participação em 

projetos de caráter local, regional e nacional. Este facto é uma excelente oportunidade para aumentar a formação e a 

cidadania dos seus alunos, cumprindo o Perfil dos alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (cf. Despacho n.º 6478/2017, 

26 de julho).  

Elencam-se alguns dos projetos mais relevantes em que o AEGE participa e concorre: 

• ABAE - Eco-Ecolas – Eco-Agrupamento – todas as escolas do Agrupamento no projeto 

• Programa Escola Azul 

• Centro de Saúde de Ílhavo (articulação com o PPES, saúde oral, nutrição, afetos, educação sexual,…) 

• Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil – “Heróis da Fruta” e “Lanche Escolar saudável” 

• Assembleia da República – “Parlamento dos Jovens” 

• Concurso Municipal de Leitura “Ílhavo a Ler+” 

• Concurso Municipal - “Concurso Literário Jovem” 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Plano de Prevenção do Município de Ílhavo 

• SeguraNet – “Líderes Digitais” e Mês da Internet Segura 

• Rede de Bibliotecas Escolares – “Concurso Intermunicipal de Leitura” 

• Jornadas Pedagógicas – em parceria com um conjunto diversificado de entidades 

• Leya – Selo Escola Amiga da Criança 

• PIN – Programa de Iniciação à Natação 

• SEMI – Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 

• GNR – Escola Segura 

• Liga Portuguesa contra o Cancro 

• eTwinning – parcerias e trabalho colaborativo com escolas de outros países 

 

 

D. Clubes e Projetos no AEGE – envolvimento dos alunos 

O AEGE desenvolve um conjunto diversificado de projetos, associa-se a planos e programas e coloca em prática clubes. 

Estas três dinâmicas têm envolvido as crianças e alunos do AEGE num conjunto de práticas que consolidam e 

complementam as aprendizagens essenciais dos alunos, por um lado, desenvolvem os princípios consagrados no perfil dos 

alunos e contribuem fortemente para a consecução da estratégia nacional de educação para a cidadania. O impacto da 

atividade dos projetos no AEGE é reconhecido pelos próprios alunos que deles fazem parte. Estes projetos funcionam ao 

longo de todo o ano letivo.  

O desenvolvimento dos projetos foi monitorizado através de um estudo realizado pela Equipa de Autoavaliação. Este 

estudo foi aplicado e envolveu alunos, encarregados de educação e docentes no sentido de aferir a qualidade dos Clubes e 

Projetos e verificar a sua qualidade de aceitação e satisfação na comunidade. 

Há projetos que envolvem todos os alunos do Agrupamento (Desporto Escolar, Programa de Promoção da Saúde 

Escolar, Eco-Escolas, Escola Azul, SeguraNET, Jornadas Pedagógicas, ).  

Há outros projetos que envolvem todos os alunos de determinados ciclos ou anos de ensino (Orçamento Participativo, 

Parlamento dos Jovens, Equipa Solidária, Orientação Vocacional, Heróis da Fruta, Programa de Iniciação à Natação, Escola 

Segura da GNR).  

Outros há que dependem de inscrições, apesar de serem dirigidos a todos os alunos (Clube de Ciência, Clube de Escrita, 

Ciência na Escola, eTwinning, concursos…).  

Há ainda outros projetos que funcionam com número limitado de participantes (Rádio de Escola, Clube de Debate, 

Clube de Ciência, Clube Solidário). 
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E. Atividades-chave de identidade do Agrupamento 

O AEGE tem desenvolvido atividades que se configuram como atividades âncora, consideradas como definidoras 

da identidade e atuação do AEGE, não só pelo facto de serem recorrentes anualmente, como pelo contributo formativo e 

cultural que imprimem. São eventos aglutinadores de trabalho coletivo e de participação da comunidade educativa. 

As atividades que se inscrevem neste âmbito e que cumprem o espírito inscrito no Projeto Educativo, foram, como 

exemplos: 

• Jornadas Pedagógicas – Jornadas das Artes 

• Saídas ao meio 

• Hastear da Bandeira Eco-Escolas e da Bandeira Escola Azul 

• Celebrações e comemorações de épocas festivas (Halloween, Magusto, Natal, encerramentos de períodos, 

S. Valentim, Dia da Europa, Dia da Criança, etc) 

• Mostra de Sopas 

• Pedalada pelo Ambiente 

• Caminhada pelo Ambiente 

 

F. Modernização Administrativa e funcional 

O AEGE promove há anos a simplificação de procedimentos, através de recursos digitais para gestão de informação 

e partilha de documentação, economizando papel e tempo. A Área Reservada em Sharepoint (da Microsoft), de acesso 

apenas pelos docentes e assistentes operacionais, é uma ferramenta poderosa neste campo, permitindo o envio, partilha 

e armazenamento de documentação.  

O AEGE estimula o uso do correio eletrónico (para comunicar e trocar documentos), e na utilização de drives na 

cloud para partilha, trabalho colaborativo armazenamento de ficheiros. Neste ano, foi criado o acesso para cada docente 

na plataforma Microsoft Teams, permitindo trabalhar com esta ferramenta que garante simultaneamente a comunicação, 

a partilha, o trabalho em equipa, o armazenamento de ficheiros e a organização do trabalho. Esta foi uma forma mais 

evidente para o desenvolvimento de tarefas digitais, associadas a formação que foi ministrada ao longo do ano, permitindo 

aos docentes o conhecimento e o uso destas aplicações. 

O programa de alunos (netAlunos) contribui para um funcionamento mais célere dos registos das aulas, faltas, 

testes, informações intercalares da avaliação dos alunos, avaliação sumativa, consultas e extração de documentos. O 

programa netGIAE também é um garante de um serviço rápido e simplificado, possibilitando aos encarregados de educação 

e aos alunos a consulta das avaliações e das faltas. 

Prosseguiu-se com a digitalização de documentos e o seu arquivo em suportes informatizados, como é o caso dos 

relatórios técnico-pedagógicos dos alunos, dos planos de suporte, das matrizes, das provas, entre outros. 

As atividades, informações, notícias e divulgações do AEGE são publicitados nas redes sociais do Facebook, 

Instagram e Youtube, bem como na página externa (www.aege.pt).  

Também é enviada uma newsletter mensal (em formato digital) para uma lista de distribuição do AEGE.  

 

 

G. Execução e Cumprimento Pedagógico 

O Plano de Atividades do AEGE visa consolidar e complementar as aprendizagens trabalhadas nas várias disciplinas.  

Os Departamentos Curriculares realizam uma análise materializada numa autoavaliação do trabalho desenvolvido, 

em matéria de atividades, projetos, tarefas, funcionamento. Esta automonitorização é formalizada num documento que é 
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preenchido no final do ano e em que todos os elementos da equipa participam. Por outro lado, no final de cada período 

escolar, é realizado uma análise do cumprimento programático dos conteúdos e das aprendizagens essenciais das várias 

disciplinas, assegurando que o currículo seja cumprido.  

Para além destes momentos de reflexão do trabalho desenvolvido, os Departamentos Curriculares promovem e 

realizam reflexão e partilha de práticas pedagógicas entre os vários docentes, promovendo igualmente o trabalho 

colaborativo e a execução de boas práticas, estendendo o que é aprendido em formação contínua. 

As estruturas intermédias de apoio, acompanhamento e supervisão educativas (departamentos curriculares, 

conselhos de ano, coordenadores de ciclo, coordenação de projetos, conselho pedagógico) fazem a leitura, análise e 

reflexão dos documentos de autoavaliação emitidos pela Equipa de Autoavaliação. 

 

 

H. Execução e melhoria dos Espaços e Equipamentos 

Existe uma preocupação pela manutenção dos espaços e equipamentos, fornecendo formação e instruções no 

sentido de se fazer um bom manuseamento e resolver constrangimentos. Há manuais de utilização para o efeito. 

Foram implementados alguns melhoramentos:  

• Melhoramento do espaço exterior ao nível do estacionamento e do fluxo do trânsito na Escola Básica da 

Gafanha da Encarnação (escola sede); 

• Aquisição de mesa de ténis de mesa, resultado o orçamento participativo das escolas; 

• Colocação de dois painéis digitais interativos, na Escola Básica da Gafanha da Encarnação, cedidos pela 

Câmara Municipal de Ílhavo 

• Substituição de alguns computadores avariados nas salas de aula 

• Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED 

• Continuação da melhoria das casas de banho 

• Melhoria do piso exterior em algumas zonas danificadas 

• Pintura e manutenção de elementos degradados 

 

 

 

I. Cumprimento do Projeto Educativo 

O Plano de Atividades cumpre com os objetivos enunciados no Projeto Educativo.  

Os Departamentos Curriculares, Coordenações de Ciclo, Clubes e Projetos fizeram a autoavaliação das suas 

atividades, aferindo a qualidade dessas mesmas atividades à luz dos conhecimentos, capacidades, valores e atitudes 

adquiridos e desenvolvidos pelos alunos.  

Os princípios inscritos no Projeto Educativo foram igualmente observados na execução do Plano de Atividades:  

- melhoria da responsabilidade e da intervenção dos alunos nas áreas do ambiente, do desporto, e das artes,  

- melhoria da autonomia dos alunos, 

- participação em projetos e eventos, 

- abertura do AEGE à comunidade envolvente. 
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III- RETRATO ESTATÍSTICO DO PLANO 
 

A. Tipo de atividades 

Durante o ano letivo, as atividades planificadas inseriram-se nos seguintes tipos: 
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B. Responsáveis das Atividades 

Cada atividade está associada a um responsável do Agrupamento que a dinamiza ou orienta, ainda que a mesma seja 

resultante de uma parceria.  

 

 

C. Articulação com o Projeto Educativo 

As atividades planificadas perspetivaram cumprir os objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento.  

O Plano de Atividades é um dos instrumentos que concretiza o Projeto Educativo, através da realização de eventos que 

procuram cumprir os objetivos operacionais e os princípios no âmbito do tema do Projeto Educativo em vigor: “Aprender 

a Ser e a Fazer”.  

 



Relatório de Execução do Plano de Atividades do Agrupamento - 2021-2022 

 

 11 

D. Custos das Atividades 

A maioria das atividades não teve custos associados aos alunos ou aos participantes diretos. Outras atividades 

realizadas foram financiadas por orçamento do próprio projeto. 

Apenas 2,6% das atividades realizadas neste ano letivo tiveram custos suportados pelo Agrupamento e/ ou pelas 

famílias. Os custos principais das atividades realizadas prendem-se com transportes, despesas de entrada em instituições, 

honorários a pagar a palestrantes, materiais de decoração, economato. 

Atividade 
Custo previsto da 

atividade 
Custos para os 

alunos 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 75 €  

Sistemas com SOLeARte 20 € 2 € 

Celebrar os Prémios Nobel e Dar a conhecer alguns inventores 20 €  

Jornada Nacional Memória & Esperança 40 €  

Postal de natal reciclados 20 €  

Smells like Christmas 20 €  

Visita à Qualifica 500 € 20 € 

Pi, o número mais famoso da Matemática 20 €  

“La Chandeleur” 10 €  

Visita de Estudo - ida ao teatro e visita ao World of Discoveries 1 120 € 20 € 

Peddy Paper "Na ponta da Língua" 10 €  

AEGE solidário com a Ucrânia 3 €  

ConheCIMENTO: Construir Ciência 100 €  

ClubEco 50 €  

Parlamento dos Jovens 50 €  

As profissões da minha família 2 000 € 25 € 

Mar Film Festival 5 €  

English Language Day 20 €  

Dia do Ecoagrupamento 50 €  

InterEscolas 2022 630 € 13 € 

Pelas Terras de Santa Maria: no Castelo e no Museu do Papel 2 310 € 20 € 

Visita de estudo ao Portugal dos Pequenitos 300 € 14 € 

Dia Mundial da Metrologia 25 €  

X Mostra de Sopas 500 €  

Newton Gostava de Ler 50 €  

Um dia no Magikland 1 120 € 20 € 

Visita ao Zoo de S. Inácio 280 € 7 € 

O dom da vida e a alegria de saber conviver 370 € 6 € 

Chá com histórias - se esta rua fosse minha 10 €  

Kids of the world 20 €  

Os encargos associados às atividades apresentadas com custos foram da responsabilidade dos departamentos curriculares 

para elaboração e aquisição de materiais, pagamento de despesas inerentes à produção da atividade. No que diz respeito 

a atividades de visitas de estudo, os custos e pagamentos são solicitados aos alunos. 
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E. Duração das Atividades 

 
 
 
 

F. Local de realização das Atividades 

 

 

A maioria das atividades realizadas fora do espaço dos jardins / escolas decorreu nas instalações do município de Ílhavo 

associadas ao serviço educativo. 
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IV- AVALIAÇÃO DO PLANO 
 

A. Realização de Atividades 

Na avaliação de final do 1.º período, das atividades planificadas, 93% foram realizadas. 

Na avaliação de final do 2.º período, das atividades previstas, 93% foram realizadas. 

No final do ano letivo, da avaliação efetuada às atividades previstas para o 3.º período e para todo o ano letivo, 

constatou-se que 90% foram realizadas. 

 

As razões genéricas apresentadas como razões para a não realização, prendem-se com:  

➢ A AMI não realizou o Peditório este ano, logo a atividade não foi desenvolvida.  

➢ A atividade não se realizou porque não estavam reunidas as condições necessárias devido à situação 

pandémica.  

➢ Alteração do calendário escolar, devido a medidas da covid-19.  

➢ Ajustamentos de datas que confluíram em sobreposição de agendamentos.  

➢ Devido à previsão de mau tempo, a atividade como estava programada foi substituída por outra.  

➢ Atividade desmarcada pela entidade promotora. 

➢ Coincidência de datas com as provas de aferição e as concentrações do desporto escolar. 

➢ Falta de adesão à atividade por parte da comunidade educativa. 

➢ As condições meteorológicas não o permitiram. 
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B. Público-Alvo das atividades 

No que diz respeito ao público-alvo específico a quem se destinou a realização das atividades, chama-se a atenção para os valores dos números apresentados serem absolutos, 

ou seja, a percentagem enuncia o valor total percentual que uma dinamização ocorreu em determinado público. 

Isto significa que uma mesma atividade pode englobar a participação de alunos de vários ciclos de escolaridade. 

Os docentes e assistentes apresentam uma elevada taxa de participação essencialmente devido ao processo de acompanhamento das crianças e alunos nas atividades. 
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C. Consecução dos objetivos 

As atividades realizadas e avaliadas tiveram o seguinte cumprimento dos objetivos: 
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D. Avaliação das atividades pelos intervenientes 

As atividades foram avaliadas pelos responsáveis, pelos clubes e projetos e pelos departamentos curriculares.  

As atividades são avaliadas pelas estruturas e agentes do Agrupamento que registam as suas apreciações e observações 

em ata, refletindo igualmente sobre essas atividades. 

 

Também, em grande parte das atividades, há avaliação efetuada pelos participantes/ destinatários das atividades (alunos/ 

crianças) que, em termos de taxa, foi o seguinte: no 1.º período, 60% das atividades; no 2.º período, 78% das atividades; 

no 3.º período, 65% das atividades.  

A avaliação das atividades pelos alunos / crianças / destinatários pode ser realizada sob diversas modalidades, como por 

exemplo, o recurso a inquérito, a entrevista e à realização de trabalho pedagógico.  

 

 

E. Impacto nas aprendizagens dos alunos 

Em relação ao contributo e impacto das atividades para as aprendizagens dos alunos, na opinião dos responsáveis e 

dinamizadores das atividades a conclusão a tirar é a seguinte: 
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V- APRECIAÇÃO FINAL 
 

O Plano de Atividades: 

• Ilustra a oferta complementar pedagógica realizada pelo Agrupamento ao longo do ano; 

• Contribui para a concretização do Projeto Educativo; 

• Concorre para a realização das aprendizagens essenciais dos alunos; 

• Aponta para o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

• Potencia a articulação das estruturas do Agrupamento, dos domínios de autonomia curricular e do trabalho 

colaborativo; 

• Consolida e promove a dinâmica de parceria; 

• Marca o posicionamento do AEGE no meio envolvente. 

 

No Plano de Atividades do ano letivo 2021-2022, identificam-se, como pontos fortes: 

• Promoção da reflexão e da autoavaliação nos Departamentos Curriculares  

• Objetivos propostos atingidos e superados (média acima de 90%) 

• Percentagem significativa de atividades resultantes de parcerias e de trabalho em equipa 

• Boa taxa de participação nas atividades do SEMI da CMI  

• Rentabilização dos recursos disponibilizados pela CMI 

• Sucesso reconhecido das Jornadas Pedagógicas (Jornadas das Artes – 19 e 20 de abril de 2022) 

• Desenvolvimento de atividades que incidem sobre uma enorme diversidade temática (saúde, segurança, 

ambiente, cidadania, ciência, cultura, arte, tecnologia e desporto) 

• Realização de atividades solidárias 

• Desenvolvimento de ações e workshops formativos para docentes na área do digital 

• Colaboração e participação em iniciativas de índole local, regional e nacional 

• Oferta variada de núcleos de desporto escolar 

• Publicitação dos eventos realizados (página de internet do Agrupamento, “Facebook”, “Youtube”, 

“Instagram”, TV interna da escola sede, Newsletter “Aconteceu no AEGE”) 

• Aumento do uso do digital no trabalho pedagógico  

• Boa colaboração das Associações de Pais 

• Disponibilidade da autarquia e das Juntas de Freguesia em participar e colaborar, sob várias formas 

• Cumprimento dos vários objetivos do Projeto Educativo 2017-2021 do AEGE 

• Realização de atividades que envolvem a participação de encarregados de educação, famílias e meio 

envolvente 

• Grau de satisfação dos alunos / crianças 

• Impacto positivo na consolidação das aprendizagens, no desenvolvimento da cidadania, formação pessoal e 

social. 

 

Áreas de melhoria a considerar no futuro:  

• Aumentar a participação dos alunos na avaliação das atividades pode ser melhorada, potenciando a sua 

participação na área da sugestão de melhorias 

• Aumentar a participação dos docentes nos workshops do PADDE 

• Promover um maior envolvimento dos assistentes em atividades formativas relacionadas com os 

equipamentos e com a componente digital 

 

A comunidade educativa do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação deve congratular-se pelo sucesso 

alcançado com a execução do Plano de Atividades. 
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Gafanha da Encarnação, 7 de julho de 2022 

A Equipa de Autoavaliação, 

Graça Ramalheira 

Luís Miguel Simões 

Nuno Machado 

Marisela Simões 

Carla Marques 

Rita Vizinho 

Gorete Barbosa 

Fernanda Vilarinho 
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VI- ANEXO 1 - OPINIÃO DAS CRIANÇAS E ALUNOS SOBRE AS ATIVIDADES 

REPORTADAS PELOS DOCENTES 

 

1.º período 

Nome da Atividade Opiniões gerais apresentadas pelos alunos / crianças 

"Vela para Todos" 
Os alunos gostaram da experiência. Acharam a atividade muito interessante, diferente de tudo o 

que já tinham feito e bem organizada. 

“Dez milhões de estrelas 2021” 
Os alunos que participaram gostaram muito da experiência, não sentiram dificuldades em vender as 

velas. 

“Outubro Rosa”. 
Os alunos gostaram muito de construir os laços e mostrar o produto final na porta das suas salas. A 
Patrulha do PPES fez um bom trabalho na distribuição do material de sensibilização sobre o tema. 

Ambientes Educativos Imersivos Web em 
RV-RA 

A avaliação foi bastante positiva. 

Atividade de final de 1.º período 
Os alunos mostraram entusiasmo na preparação e concretização das atividades em sala de aula.  

Na impossibilidade de se realizarem outro tipo de atividades devido às circunstâncias, o ser um dia 
com atividades diferentes já proporcionou nos alunos satisfação. 

Atividade de receção às crianças 

As atividades planeadas para este dia nos Jardins de Infância decorreram normalmente e as 
crianças aderiram ao proposto.  As crianças evidenciaram satisfação pelo regresso e por estarem 
novamente em contacto com os colegas. As crianças que entraram nos Jardins de Infância pela 

primeira vez tiveram o comportamento espectável. Todas exploraram os espaços dos Jardins com 
interesse e revelaram alegria em recebera lembrança de boas vindas. 

Atividades do dia das bruxas 
Esta vivencia é sempre do agrado das crianças, que experienciam de forma alegre exteriorizando o 

seu sentir. 

Campanha Pirilampo Mágico 2021 Gostaram da compra dos produtos (Pirilampos...) 

Canguru Matemático sem fronteiras Os alunos gostaram de participar na atividade e mostraram vontade de participar novamente. 

Celebrar os Prémios Nobel e Dar a 
conhecer alguns inventores 

Os alunos participaram com interesse na pesquisa solicitada 

CINANIMA Vai às Escolas 
A maioria dos alunos que participaram na atividade ficaram satisfeitos com a mesma, mostrando 

interesse em participar novamente. 

Com EMRC @Desafia-te(.Com) Os alunos participaram com entusiasmo. 

Comemoração da Implantação da 
República 

Mostraram interesse. 

Comemoração do “Dia Mundial da 
Gentileza”. 

Todos os participantes gostaram muito da atividade dinamizada e contribuíram de bom agrado com 
evidências / gentilezas que permitiram a construção de um "Mural de gentilezas" e uma 

apresentação que foi apresentada nos écrans da TV interna da Escola. 

Comemoração do “Dia Mundial do 
Coração”. 

Os alunos gostaram muito das atividades propostas durante os intervalos e foram muito 
participativos. 

Comemoração do Dia dos Direitos 
Humanos 

Gostaram muito. 

Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação. 

As atividades realizadas decorreram como planificado e os alunos manifestaram muito gosto na 
degustação dos lanches oferecidos. Os membros da Patrulha do PPES colaboraram na importante 

tarefa de distribuição dos lanches. 

Desenvolvimento de competências sociais Mostraram-se interessadas e envolvidas na atividade. 

Dia 1- Dia Mundial da Música 
Os alunos compreenderam que a música está associada a todas as disciplinas, deram importância 
aos vários géneros musicais, ouviram várias músicas e fizeram trabalhos que foram expostos na 

sala dos professores. 

Dia da Alimentação Os alunos demonstraram empenho e entusiasmo na realização desta atividade. 

Dia da Floresta Autóctone 
Os ecodelegados e membros do ClubEco que participaram na atividade apreciaram a caminhada 
realizada à mata da Gafanha e a plantação do pilriteiro, passando a conhecer diretamente mais 

uma espécie autóctone. 

Dia da Floresta Autóctone Portuguesa As crianças demonstraram com a sua participação estar interessadas na atividade realizada. 

Día de la Hispanidad 
De uma forma geral, os alunos indicaram ter gostado de participar na atividade, contribuindo com 
pequenos trabalhos para a exposição. Sobretudo os alunos de sétimo ano referiram ter aprendido 

aspetos que desconheciam. 

Dia de S. Martinho 
As crianças foram envolvidas num mundo de faz-de-conta que foi de encontro aos seus interesses, 

demonstraram o seu agrado pela atividade, degustando as castanhas. Aprenderam, cantaram e 
dançaram as canções do tema, assim como a lenda.                                                   s. 

Dia Europeu do Desporto na Escola Gostaram muito da atividade. 

Dia Mundial da Alimentação 

As crianças mostraram alegria, motivação e descobriram novos alimentos, sabendo separar os 
alimentos que devem comer em maior quantidade. Os alunos participaram de forma bastante 

satisfatória na atividade. Foi uma atividade interessante, envolvente e educativa. Os alunos estavam 
bastante entusiasmados. 
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Nome da Atividade Opiniões gerais apresentadas pelos alunos / crianças 

Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Os alunos mostraram-se interessados na temática e participativos na realização da atividade. 

Dia Mundial da Prevenção do Abuso e 
Violência contra as crianças e 

adolescentes. 

A Patrulha do PPES mostrou muito interesse em participar nesta iniciativa, devido à importância da 
temática tratada e da necessidade urgente de criar consciência para o problema da "Violência" que 

afeta cada vez mais as crianças e jovens de todo o mundo. 

Dia Mundial do coração 
As crianças mostraram através das suas respostas a importância de uma alimentação equilibrada.  
Adquiriram novos conhecimentos ao descobrir a artista plástica, mostrando com alegria as  suas 

produções. 

Dia Mundial do não Fumador. 

Os alunos manifestaram muito interesse pela temática tendo-se envolvido, de uma maneira geral, 
com muito empenho. Todos os alunos, do 7.º e 9.º anos, participaram na atividade proposta, 

contribuindo com trabalhos muito expressivos e elucidativos, que fizeram parte de uma Exposição 
no âmbito do tema. 

Dia Mundial dos Animais 

As crianças e respetivas famílias participaram nas atividades propostas. As crianças demonstraram 
interesse em descobrir as características físicas, o habitat e os hábitos dos animais. Revelaram 
disponibilidade para adquirir novos conhecimentos sobre os animais trabalhados. As crianças 

revelaram gostar de apresentar aos colegas as descobertas, em contexto familiar, sobre os animais 
escolhidos por eles. As crianças mostraram interesse em participar e em descobrir algumas 

características dos animais. 

Dia Nacional do Mar 
Os alunos gostaram de fazer a visita virtual às instalações do CRAM e de conhecer o seu trabalho 

em prole dos animais marinhos. 

Encerramento do 1.º período 
Os alunos participaram com bastante entusiasmo em todas as atividades que lhe foram propostas. 

Os alunos participaram com muito interesse, criatividade e entusiasmo, na atividade. 

Espetáculo "Paradoxos de Alice" 

"É sempre bom sair da Escola e ir ao Teatro." "Faz-nos pensar, tivemos de pensar nas perguntas 
que nos faziam." Os "Paradoxos de Alice", foi uma oficina interessante, complexa, que levou os 

alunos a pensarem, a desenvolverem o sentido crítico e estético. Os alunos questionaram sobre o 
que aconteceu a Alice, porque encolheu, porque o gato se dividia ou porque havia cenas que se 

repetiam. 

Evento Aurora Negra Os resultados indicam que 91,7% dos alunos gostaram muito da atividade. 

Feira do Livro Os alunos apreciaram bastante a Feira. Os mais pequeninos gostaram muito da hora do conto! 

Festa de Natal 

As crianças demonstraram interesse em participar nas atividades propostas. Todas as atividades 
tiveram um caracter lúdico de modo a proporcionar às crianças momentos de prazer e de fantasia. 

As crianças demonstraram muita alegria no decorrer do dia por todas as surpresas e envolveram-se 
nas atividades. 

Formação de Árbitros dos diferentes 
núcleos do Desporto Escolar 

Gostaram da atividade 

Halloween (3ºano) 
Como costuma suceder, os alunos mostraram interesse e curiosidade relativamente à informação 

apresentada, participando com vontade e gosto. 

Halloween Today (4ºano) 
Os alunos gostaram de participar na atividade, revendo algum vocabulário e fazendo um confronto 

entre o que viram e a sua própria experiência, uma vez que muitos alunos também celebram o 
Halloween. 

Jornada Nacional Memória & Esperança 
De forma geral, os alunos gostaram de realizar a atividade, embora o tempo fosse pouco para 

desenvolver as atividades com a consolidação necessária. 

Magusto de S. Martinho 
Os alunos foram bastante participativos e gostaram bastante. As crianças aderiram com 
entusiasmo. As crianças gostaram  e envolveram-se nas atividades que se realizaram. 

O Natal 
As crianças demonstraram estar divertidas e muito participativas durante a atividade. Foi visível a 

alegria ao longo do lanche e dos diferentes movimentos de dança. 

Oficina "Mão a mão" Os alunos adoraram participar na atividade. 

Oficina "O Sal e a Vida" Os alunos gostaram bastante da atividade. A atividade foi interessante e divertida. 

Oficina de "Dança e Literatura" 

Os alunos manifestaram entusiasmo por vivenciarem experiências diferentes, fazerem trabalho em 
grupo, imaginarem e fazerem movimentos corporais relacionados com o que estavam a ouvir ou 

fazerem o contrário do que estavam a ouvir. Disseram que devia haver mais atividades deste 
género algo que é diferente de todas as atividades que já experimentaram. 

Orientação escolar- Papel dos pais 
Os encarregados de educação que participaram mostraram agrado com a atividade, considerando-a 

de extrema importância. 

Participação no Projeto teatral "Princesa 
Sal" - Museu Marítimo de Ílhavo 

Os alunos estiveram interessados e empenhados, participando de forma entusiasta nas atividades. 

Peditório a favor da LPCC Os alunos gostaram de fazer o Peditório e as pessoas contribuíram generosa e agradavelmente. 

PHDA- Estratégias de intervenção para 
pais 

Os encarregados de educação consideraram a atividade interessante e pertinente. 

Preparação da saída de campo Ciências 
Naturais 7ºA em articulação com Físico 

Química. 
Os alunos gostaram da atividade, mostram interesse e foram participativos. 

Presépio Biogeológico 
Os participantes revelaram ter gostado da atividade pelo cariz criativo que envolveu a construção do 

presépio com materiais alusivos às Ciências Naturais. 

Receção dos alunos Os alunos gostaram bastante das atividades realizadas. 

Saída ao meio circundante da instituição. As crianças demonstraram estar alegres, muito participativas e atentas durante a atividade. 
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Nome da Atividade Opiniões gerais apresentadas pelos alunos / crianças 

Saída de campo -  A Ria - um "laboratório 
real". 

Os alunos gostaram da atividade, mostram interesse e foram participativos. 

Semana da Alimentação 
Foi positiva. As crianças envolveram-se na atividade e participaram ativamente. Como se 

confecionou um alimento novo, as crianças gostaram 

Semana do Basquetebol Gostaram muito da atividade. 

SEMI - 23 Milhas 
As crianças gostaram de visitar os vários espaços da Casa da Cultura de Ílhavo. Participaram com 

gosto nas várias atividades. 

SEMI - Museu Marítimo de Ílhavo/ Navio 
Museu Santo André 

Os alunos participaram com interesse e revelaram vontade de voltar. 

Sistemas com SOLeARte Gostaram do trabalho desenvolvido 

Smells like Christmas 
As crianças gostaram de participar e estão ansiosas por receber os postais da Lituânia. Devido ao 

confinamento não foi possível construir um artefacto de natal para partilhar. 

Vamos à BMÍ… com a Magia do Pirilampo 
As crianças demonstraram estar interessadas na atividade, estando atentas e colocando questões 

durante o desenrolar da visita. Na sala de atividades descreveram o que fizeram durante a manhã e 
fizeram um desenho sobre o que mais gostaram. 

Venda de rifas Os alunos participaram com empenho, contribuindo para a concretização dos objetivos pretendidos. 

Violência entre pares: Bullying/ 
Ciberbullying 

De um modo geral, os alunos mostraram-se bastante interessados e participativos, aproveitando a 
presença dos agentes dinamizadores para esclarecer dúvidas pertinentes sobre as temáticas 

abordadas. O AEGE agradece a presença e disponibilidade dos Guardas Tiago Marques e Mónica 
Moreira, que permitiram a realização da atividade planificada e o cumprimento dos objetivos 

pretendidos com a mesma. 

XL Olimpíadas da Matemática Ficaram satisfeitos com a participação. 

 

 

2.º período 

Nome de Atividade Opiniões apresentadas pelas crianças / alunos 

"Carnaval Trapalhão" Todos os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. 

"Pinta tu España" 
Vários alunos participaram na atividade, com gosto e dedicação, embora, na semana em que 

estava estipulada a entrega do trabalho, esses mesmos alunos se encontrassem impedidos de 
vir à escola, por estarem em isolamento. Este facto deixou-os tristes. 

"Vamos fazer bombons de chocolate" 
Os alunos gostaram de ver todo o trabalho desenvolvido até ao produto final. Deliciaram-se 

com os bombons. 

“La Chandeleur” A opinião geral foi bastante positiva, tendo as docentes decidido repetir a atividade. 

23 milhas -Teatro da Vista Alegre Foi muito positivo, as crianças gostaram muito da atividade. 

A Arte Francesa: conhecer alguns pintores francófonos 
Os alunos demonstraram empenho no estudo do tema e na pesquisa e elaboração de cartazes 

sobre os pintores franceses e Museus parisienses. 

A Biblioteca Municipal vai à Biblioteca Escolar Gostaram da história que ouviram. 

À Descoberta da Primavera Os alunos adoraram: "O melhor dia da primária", "quero repetir", "gostei de tudo"; 

À descoberta de... José Jorge Letria As crianças gostaram de rever os seus trabalhos na exposição. 

Academia de Líderes Ubuntu 
A opinião foi muito positiva, havendo relatos que apontam para a excelência da atividade (está 

disponível o relatório da avaliação em formato online. 

Academia Digital para Pais 
De uma maneira geral, as pessoas gostaram da atividade. Consideram que deveria ser mais 

abrangente e que outros pais deveriam ter participado. 
Ação de curta duração “Primeiros socorros e suporte 

básico de vida - SBV” 
Os alunos gostaram e acharam muito interessante e importante a temática tratada na formação. 

AEGE solidário com a Ucrânia 
Todos os alunos participaram empenhadamente; a comunidade educativa foi recetiva e aderiu à 

iniciativa; a atividade foi útil porque se contribuiu para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. 

Campanha de angariação | "AJUDA MILITAR SOLIDÁRIA 
À GUINÉ-BISSAU 

Os alunos não avaliaram a atividade porém pela quantidade do material angariado considera-se 
muito boa. 

Campanha Povo Ucraniano 
Entusiasmo pela sua participação e, em simultâneo, mostra de preocupação pela situação de 

guerra. 

Carnaval no Jardim de Infância As crianças gostam deste tempo de magia que as leva a um mundo imaginário. 

Carnaval Trapalhão 
Os alunos participaram com bastante entusiasmo na atividade. Todas as crianças gostaram da 

atividade e manifestaram a sua alegria. 

Clube de Debate 
Os alunos presentes consideraram a sessão muito esclarecedora, com conteúdos muito úteis e 

com uma duração adequada. A generalidade dos alunos considerou a atividade globalmente 
excelente. 

Comemoração do "Dia +Contigo". 
Todos os alunos, particularmente os do 7.º ano de escolaridade, celebraram com alegria e de 

forma salutar, os valores fundamentais na promoção da Saúde Mental: Autoestima, Apoio, 
Compreensão, Tolerância, Partilha, Respeito e Conhecimento. 
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Nome de Atividade Opiniões apresentadas pelas crianças / alunos 

Comemoração do dia mundial da poesia e da árvore 

No geral, os alunos gostaram da atividade, acharam-na interessante e adequada. São disso 
exemplo comentários feitos num questionário realizado no Google Forms, onde referiram: "Com 
esta atividade aprendi e apliquei na prática todos os meus conhecimentos tanto de Português 

como de educação visual"; "[aprendi]Que existe um dia mundial da poesia"; "A poesia pode ser 
criada de muitas formas"; "Aprendi que a poesia e as árvores são importante na nossa vida"; 
"também aprendi que a partir da poesia podemos assinalar datas importantes, como o dia da 
árvore"; "Que nos próprios podemos criar uma árvore de material feito por nós! Foi uma ideia 

interessante." 

Concurso de receitas saudáveis francesas Foi do agrado de todos. 

Consumos: álcool e outras drogas. 
Os alunos mostraram-se muito interessados e participativos, tendo aproveitado o momento e a 

presença dos Guardas Tiago Marques e Mónica Moreira, da Escola Segura - GNR, para 
esclarecer dúvidas muito pertinentes sobre o tema tratado. 

Corta Mato Escolar Satisfatório/Divertido 

Corta Mato Fase CLDE - Distrital Bem organizada. Um momento importante do Desporto Escolar. 

CreativityBus Atividade interessante e inovadora. 

Dia do Pai 
As crianças ficaram orgulhosas das suas obras de arte. Aprenderam com facilidade as músicas 

e poemas trabalhadas ao longo da semana. O grupo participou ativamente 

Dia Internacional da Felicidade. 
A participação de todos foi muito divertida, tendo surgido mensagens bastante significativas, 

dirigidas preferencialmente à família e amigos. 

Dia Mundial da Árvore Os alunos aderiram com bastante entusiasmo 

Dia Mundial da Luta contra o Cancro 
Os alunos gostaram da iniciativa e mostraram-se interessados e sensibilizados para a temática 

tratada. 

Dia no Estaleiro As crianças adoraram todas as atividades desenvolvidas. 

Encerramento do 2.º período 
Gostaram bastante das atividades desenvolvidas. As crianças mostraram bastante interesse e 

empenho em todas as atividades que lhe foram propostas. 

Espetáculo - Princesa Sal 

Os alunos gostaram da atividade, tendo assistido à apresentação dos trabalhos realizados na 
oficina do dia 18/11/2021. As crianças gostaram muito do espetáculo. Os alunos demonstraram 
muito entusiasmo no decorrer da atividade tendo no final verbalizado o quanto tinham gostado 

do teatro. 

Espetáculo " tangerina" As crianças mostraram-se felizes e gostaram do espetáculo apresentado. 

Espetáculo DELUGE A maior parte dos alunos considerou a atividade interessante e gostou de participar 

Exposição/ concurso de vulcões 
Os alunos do 7.º ano mostraram interesse na realização da atividade, tendo participado com 
entusiamo na construção de modelos de vulcões para a exposição. O número de visitantes à 

exposição foi elevado tendo demonstrado que gostaram da mesma. 

Festa da Páscoa São tempos doces e de brincadeira tão do agrado das crianças 

Festa do Pão de Vale de Ílhavo 
Esta atividade não decorreu de acordo com o espMuito tempo de espera e as condições 

acústicas não eram as melhores. O que seria mais fascinante , ver de perto a confeção do pão 
e tocar na massa, não aconteceu. Mas, no final lá apareceram as padas quentinhas. 

KIT DE SAÚDE 
Os alunos mostraram muito interesse e criatividade na construção do Kit/Caixa de saúde do 

grupo turma. 

Megas - Sprinter, Salto e Km 
Atividade bem organizada. No entanto deveria permitir aos alunos uma participação mais 

extensa. 

Megas (Sprinter e Salto) - 1.º Ciclo 
Os alunos referiram que gostaram muito de participar e os Encarregados de Educação 

mostraram-se agradados pela realização da mesma. 

Megas Fase CLDE - Distrital 
Os alunos mostraram-se muito satisfeitos com o novo modelo organizativo. No entanto, devido 

a condições climatéricas desfavoráveis, registaram-se alguns constrangimentos no 
desenvolvimento pleno da atividade e este facto foi mencionado pelos alunos. 

Mentes Criativas 
Todas as crianças manifestaram verbalmente e através de um trabalho de expressão plástica 

que a atividade foi do seu agrado. 

Mi Eco-Abanico 

De uma forma geral, quando questionados acerca da atividade, os alunos participantes 
mostraram-se muito satisfeitos. Gostaram bastante de construir um elemento da cultura 

espanhola com materiais recicláveis. Além de fazerem os seus trabalhos, ajudaram a expô-los 
na escola. 

Newton Gostava de Ler 
Os alunos acharam a atividade muito interessante e gostaram de provar a manteiga que tinham 

produzido. 

Nutrição e Bem-Estar 
Os alunos gostaram da atividade e foram muito participativos, respondendo a todas as 

solicitações realizadas pelas nutricionistas dinamizadoras. 

O Pap`Algas 
As crianças manifestaram interesse na atividade participando ativamente e colocando 

perguntas durante o processo. No regresso à sala de atividades descreveram e registaram o 
que fizeram revelando com a sua atitude que a atividade foi do seu agrado. 

Orçamento Participativo da Escola (OPE 2022) Os alunos acham este projeto muito interessante e são da opinião que deve continuar. 

Peddy Paper "Na ponta da Língua" 
Participar nesta atividade foi giro! Foi uma atividade diferente.  Muito pratico e divertido. 

Amamos a atividade.  Foi incrível, muito divertido e aprendemos coisas novas. Poderiam fazer 
mais vezes.  Podiam ter mais pontos. 
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Performance / Mascarados de Paz 
Os alunos participaram com interesse, entusiasmo e empenho na atividade e consideraram que 

esta contribuiu para que sejam socialmente mais participativos e solidários. 

Pi, o número mais famoso da Matemática 

Os alunos mostraram-se participativos e interessados na realização da tarefa proposta, 
principalmente por ser uma atividade prática, em que puderam "por as mãos na massa" e 

experimentar instrumentos de medida que não conheciam. Os alunos do 9º ano colaboraram na 
implementação da atividade junto dos seus colegas do 6º e 7º ano, tendo-se mostrado 

responsáveis e muito empenhados. No final da atividade mostraram-se muito satisfeitos com a 
sua participação. 

Programa educativo sobre a Adolescência: “Acerca de 
Ti”. 

Os alunos mostraram-se interessados no material distribuído pelas professoras de Ciências 
Naturais 

Projeto + Cooluna Os alunos mostraram interesse pelas informações que lhes foram dadas sobre o assunto. 

Projeto Ecrã Desligado, Sono Bem Aproveitado 

As sessões decorreram presencialmente, na sala de aula de cada turma, de forma bastante 
interativa, num diálogo aberto com os jovens que tiveram oportunidade de partilhar os seus 
hábitos de sono e de utilização dos telemóveis, assim como, refletir sobre os mesmos e ver 

respondidas as suas dúvidas. 

Promoção da Saúde Oral no 1º CEB do AEGE - Palestra 
online 

Os alunos e as respetivas docentes referiram que a atividade foi muito interessante, cativante e 
elucidativa, tendo contribuído para esclarecer algumas ideias erradas enraizadas sobre higiene 

oral e, deste modo, contribuiu para a melhoria dos hábitos de higiene oral essenciais à 
promoção da higiene oral. 

Saída de Campo: Como variam a frequência cardíaca e a 
pressão arterial em diferentes atividades? 

Os alunos mostraram-se muito interessados e participativos tendo realizado todas as tarefas 
solicitadas. 

Saúde Oral nos Jardins de Infância do AEGE - sessão 
presencial 

As crianças gostaram muito da atividade e participaram, ativamente, em interação constante 
com a médica dentista. Pela informação e experimentação, a atividade contribuiu para a 

promoção da saúde oral destas crianças, pela informação sobre higiene oral e pelo 
esclarecimento de algumas ideias erradas pré-existentes. 

Semana Da Leitura Foi bom falar com a escritora. 

Semana da Saúde 
Os alunos da Patrulha do PPES mostraram-se interessados e participativos na construção dos 

materiais e respetiva distribuição pelas salas de aula. 

Semana do Dia do Pai A avaliação foi positiva. 

SEMI - Biblioteca Municipal de Ílhavo Os alunos participaram com entusiasmo e revelaram interesse pela atividade desenvolvida. 

SEMI - Escola Municipal de Educação Rodoviária 
Os alunos gostaram da visita, no entanto, tiveram pouco tempo para andar no circuito devido ao 

mau tempo. 

SEMI - Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo Gostaram muito de terem participado nesta atividade. 

St. Patrick's Day 
Trabalho de pesquisa e participação ativa na comemoração, nomeadamente tirando fotografias 

junto do duende exposto, dançando ao som de músicas irlandesas. 

St. Valentine’s Day (3ºano/ 4ºano) 
A generalidade dos alunos gosta de participar neste tipo de atividades, mostrando curiosidade e 

interesse. 

St. Valentine's Day 
Os que participaram acharam interessante e realizaram trabalhos com criatividade. A maioria 

dos alunos não participou 

Vamos à BMI... com a magia do pirilampo Gostaram muito de visitar a BMI 

Visita à Biblioteca Foi muito positivo, as crianças gostaram de visitar a BMI e ouvir história. 

Visita à EPADRV Os alunos inquiridos avaliaram positivamente a visita. 

Visita ao Concelho de Ílhavo - "Se esta rua fosse minha 
..." 

Não existindo uma avaliação direta da atividade, os alunos manifestaram contentamento e até 
informações da sua participação. 

Visita ao Estaleiro - Estação Científica de Ílhavo Muito positiva, pelo grau de satisfação das crianças. Foi muito interessante e positiva. 

Visita de Estudo - ida ao teatro e visita ao World of 
Discoveries 

Os alunos, de uma forma geral, avaliaram a visita de estudo de uma forma muito positiva, 
destacando a representação da peça sobre a obra estudada e a dinâmica do Parque Temático: 

"Eu gostei muito do teatro, ajudou-me a perceber melhor o auto."; "Gostei muito do facto das 
personagens interagirem com o público"; "Adorei a viagem de barco"; "Simplesmente incrível!". 

Visita de Estudo Museu Marítimo de Ílhavo 
Demonstraram que gostaram da atividade. As crianças adoraram. No momento da visita ao 

aquário este estava a ser limpo por um mergulhador, o que fez as delícias das crianças. 

Viva a folia do Carnaval! Gostaram muito e divertiram-se. É o Carnaval, festa de folia. 

Viva a natureza! 
Foi uma atividade onde aplicaram e descobriram conhecimentos. Aprenderam de forma 

divertida e pondo os olhos e as mãos na terra. 

Viva o Carnaval 
As crianças foram envolvidas num mundo de faz-de-conta que foi de encontro aos seus 
interesses. As crianças demonstraram estar divertidas e muito participativas durante a 

atividade. 
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"A infância dos nossos bis(avós)" 
Todos participaram com muito entusiasmo e revelaram interesse em conhecer os brinquedos/ objetos 

do passado. 

"Atividário" Os alunos foram bastante recetivos. 

"esmera-te" Os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. 

"Máquinas Marcianas" 
Os alunos gostaram da abordagem descontraída e apreenderam os conteúdos. As crianças aderiram 

à abordagem descontraída. 

"Primavera na Escola" Os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. 

"Saber comer é saber viver" 
As crianças participaram com gosto nas várias atividades realizadas melhorando os seus lanches e 

modificando hábitos alimentares. 

“Num Castelo com vista… para o Mar!” 
As crianças demonstraram estar muito interessadas em todos os aspetos da visita colocando 
questões sobre tudo o que observavam. Foi visível a alegria com que se deslocavam e como 

vivenciaram o Navio e a sua história. 

10´a ler Mostram resistência no início, mas depois vão gostando! 

25 de Abril: 48 anos ...a caminho dos 
50" 

Gostaram da atividade. 

A Biblioteca Municipal vai à Biblioteca 
Escolar 

Gostam de ouvir as histórias. 

Academia de Líderes Ubuntu 
Os alunos manifestaram o seu agrado e interesse por terem participado na Semana Ubuntu. 

Relativamente à assiduidade e participação no Clube, referiram alguns constrangimentos de horário e 
sobreposição de atividades. 

Ação de sensibilização sobre” Violência 
no namoro. 

Durante as sessões, os palestrantes mostraram-se sensíveis ao tema tratado, tendo partilhado com os 
alunos relatos de histórias verídicas, permitindo um clima de confiança ao qual os alunos 

responderam acima das expetativas.  Para além disto, aproveitaram o momento para esclarecer 
dúvidas muito pertinentes, nomeadamente sobre os direitos das vítimas de agressão e a legislação 

vigente sobre crimes de violência. 

AEGE aconselha “Lanches Saudáveis” no 
Bar dos alunos. 

A maioria dos alunos acharam bastante pertinente e interessante a existência destes menus. No 
entanto, lamentaram que nem sempre estivessem disponíveis os menus compostos por uma peça de 

fruta. 

Almoço de finalistas Os alunos gostaram de confraternizar com os colegas no almoço. 

Ao Som das Histórias 
Os alunos que participaram na atividade revelaram muito entusiasmo e curiosidade. As crianças 

aderiram com muito empenho. 

As árvores não têm pernas para andar Gostaram muito. 

As profissões da minha família 
Todos os alunos participaram com muito interesse e motivaram os familiares para vir à escola 

apresentarem as sus profissões. 

Atividade de Expressão Musical A maioria das crianças dos diversos grupos revelou interesse na atividade. 

Atividades Olimpílhavo Gostaram muito de participar nas atividades. 

Baú das Histórias 
Os alunos gostam bastante de requisitar livros do Baú. As crianças aderiram fortemente à atividade. 

Os alunos participaram na atividade demonstrando muita vontade em ler e requisitar livros. Gostam de 
ter os livros na sala para poderem consultar e requisitar. 

Brigada da Cantina (Alimentação 
saudável e sustentável nas Eco-Escolas) 

A maioria dos alunos que aderiram ao "Passaporte Saudável e Sustentável" eram do 2ºciclo; 63% dos 
alunos referiu que a atividade ajudou bastante na melhoria dos seus hábitos alimentares; 95% dos 

alunos classificou como importante ou muito importante este tipo de iniciativas. 

Cabazes 
Os alunos consideram importantes e oportunas este tipo de iniciativas, atendendo às dificuldades 

económicas sentidas por algumas famílias. 

Caminhada 9.º Ano Satisfação durante a caminhada. 

Cards exchange - Projeto eTwinning 
Os alunos gostaram muito da experiência de trocar postais físicos. Esmeraram-se a elaborá-los (com 

ajuda dos pais) e adoraram receber os dos parceiros das escolas estrangeiras. 

Chá com histórias O público gostou imenso. O professor é excecional na sua chamada de atenção. 

Chá com histórias - se esta rua fosse 
minha 

As pessoas que estiveram presentes gostaram muito da atividade. 

Chá das Línguas 
Os alunos do Clube Europeu que participaram na atividade manifestaram o seu apreço pelo convívio 

entre docentes, não docentes e alunos deste clube. 

Ciclos de Partilha 
Na questão acima, ressalva-se que a avaliação que foi feita não se enquadra nos itens descritos. Uma 

das atividades a avaliação foi feita, de forma informal, pelos participantes  e o feedback foi muito 
positivo. A outra houve feedback nos comentários, foi por zoom, muito positivo. 

Clube de Escrita Os alunos que participam gostam de frequentar o clube. 

Clube de Robótica Gostaram do evento (único) que participaram. 

ClubEco 
O contexto pandémico fez com que as atividades do clube fossem repensadas e desenvolvidas de 

modo a poderem ser realizadas ao ar livre. Isto permitiu uma maior abertura à comunidade e 
despertou uma maior curiosidade sobre as atividades do clube. Os alunos que se mantiveram mais 
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assíduos foram os que apreciam cuidar das plantas e o cuidado com as áreas exteriores da escola. 
Os restantes foram optando por participar nos desafios da turma Eco&Mar. 

Comemoração do Dia da Europa A atividade deve continuar no próximo ano letivo. 

Competições Nacionais de Ciência - 
Universidade de Aveiro 

Muito bom. 

Concentrações do Desporto Escolar Muito positiva 

Concurso Literário Jovem Todos os alunos da turma participaram com um trabalho escrito em poesia. 

ConheCIMENTO: Construir Ciência 
"Muito bom",  "Interessante", "Devia haver mais atividades destas", Fiquei a interessar-me mais por 

ciência". 

Desafios Seguranet Os alunos Gostaram foram realizando as tarefas 

Desportilhavo 
As crianças ficaram desiludidas, por não concretizarem a maioria das atividades desportivas, em 

virtude das condições atmosféricas. 

Dia da criança Manifestaram alegria, prazer e entusiasmo na realização dos jogos e diferentes desafios. 

Dia da Escola Azul - "Corrente do 
oceano" 

Os alunos revelaram muito empenho na realização dos cartazes e marcadores de livros e divertiram-
se muito no passeio à beira ria. 

Dia da Mãe 
As crianças gostaram de realizar as atividades previstas para o Dia da Mãe. Mostraram alegria e 

prazer na sua realização e levaram as suas obras de arte cheios de entusiasmo. 

Dia do animal Os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. 

Dia do Ecoagrupamento 
Todos os alunos dos vários ciclos de ensino mostraram muita satisfação ao longo do dia, com as 

diversas atividades desenvolvidas. 

Dia Escola Azul 
Os alunos consideraram importante mostrarem que estão unidos na proteção do oceano e que juntos 

formam uma corrente em que todos os elos são importantes. 

Dia Mundial da Água 
Os alunos mostraram-se sensibilizados para as questões relacionadas com a escassez de água e 
passaram a conhecer melhor o ciclo urbano da água. Ficaram surpreendidos com a quantidade de 
resíduos que eram lançados nos canos e certamente mais motivados para alterar comportamentos. 

Dia Mundial da Criança 

Os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. Sair, brincar, ver 
filmes é o que todas as crianças gostam de fazer. Ficaram felizes e queriam mais tempo para melhor 
usufruir. Os alunos gostaram bastante da atividade. Demonstraram entusiasmo e alegria. As crianças 

dos grupos demonstraram entusiasmo  na participação da seção de cinema e nos insufláveis. Os 
alunos gostaram bastante e referiram que gostariam de repetir. 

Dia Mundial da Liberdade 
Aprender com atividades fora da sala de aula é mais divertido. É bom aprender com os próprios 

colegas. 

Dia Mundial da Metrologia 
A exposição e a palestra foram muito interessantes e permitiram conhecer instrumentos de peso e 

medida utilizados ao longo dos tempos e nos exercícios das profissões. 

Dia Mundial Dança Muito positiva. 

Different Countries, Different Seasons - 
projeto eTwinning 

Os alunos gostaram da atividade demonstrando especial entusiasmo quando visualizavam, na 
plataforma, os seus trabalhos e os dos colegas dos países parceiros. 

EcoEscolas 
Os alunos têm uma participação bastante ativa, nas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

Os alunos participaram na atividade demonstrando muito empenho e entusiasmo. Os alunos 
realizaram as atividades propostas com muito interesse e empenho. 

Encerramento do 3.º período 
As crianças gostaram da atividade. Uma atividade de convívio, partilha e reforço de ligações 

interpessoais, bastante interessante e produtiva. 

Encontros com... 
Os alunos adoraram os encontros, sobretudo com o José Barroco que lhes proporcionou também o 

contacto com abelhas. 

English Language Day 
Os alunos mostraram-se interessados e colaboraram nas atividades propostas. Referiram que 

alargaram e enriqueceram o seu conhecimento da língua e cultura anglo-saxónica. 

Escola Azul 
Os alunos identificam-se com todas as atividades relacionadas com o mar/ria. Aderem com 

entusiasmo e gostam de descobrir e aprender. 

Escola Azul - A criar boas ondas 
As alunas embaixadoras do mar gostaram muito das atividades desenvolvidas no Pavilhão do 

Conhecimento e de conhecer colegas embaixadores de outras escolas. 

Espaço Saúde. Os alunos gostaram de ter acesso às informados veiculadas sobre saúde individual e comunitária. 

Espetáculo "As árvores não têm pernas 
para andar" 

As crianças gostaram bastante do espetáculo 

Espetáculo Anti-princesas - Carolina 
Beatriz Ângelo 

Os alunos participaram com interesse e entusiasmo. 

Exposição de Final de ano 
Todas as pessoas envolvidas , alunos , pais , familiares mostraram muito interesse pelos trabalhos em 

exposição e foram dando um feedback muito positivo, quer pela quantidade de trabalhos, quer pela 
diversidade e beleza dos mesmos. 

Exposição de trabalhos realizados em 
Educação Visual e Oficina de Artes 

Muito  positiva. Foi com orgulho que viram os seus trabalhos expostos. 

Exposição e Feira de Minerais 
Houve uma grande adesão dos alunos na visita à exposição/feira. Fizeram muitas questões, 
apreciaram os diferentes minerais e fósseis, demonstrando que gostaram muito da atividade. 

Festa de encerramento do ano 
As crianças demonstraram alegria e  participaram nas atividades propostas com interesse e 

entusiasmo. Ao visualizarem o vídeo de fim de ano mostraram alegria e prazer ao recordar as 
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atividades realizadas. Foi visível a alegria e tristeza no momento da despedida. As crianças 
demonstraram alegria e satisfação em participar nas atividades do dia e em brincar com os colegas do 

Primeiro Ciclo. 

Festa Futebol Feminino Muito positiva,. Um acontecimento que fica marcado para as suas vidas. 

Heróis da Fruta Os alunos gostaram imenso e quiseram ser verdadeiros heróis da fruta. 

Histórias da Ajudaris 2022 
A turma gostou de participar na elaboração do texto sobre o tema Água e o resultado final foi do seu 
agrado. Os alunos gostaram de participar e têm demonstrado ansiedade por verem o seu trabalho 

publicado. Os alunos gostaram bastante de participar na atividade. 

Ílhavo a Ler+ 
Os alunos aderiram com entusiasmo. Os alunos que puderam representar o AEGE acharam a 

experiência ótima. 

Intercultural Citizenship Education 
through Picturebooks in early English 

Language Learning (ICEPELL) – 
Exploração de “Hug Me” de Simona 

Ciraolo 

Foi sendo pedido ao longo do processo que os alunos fizessem uma reflexão acerca das atividades 
que foram sendo desenvolvidas e estas foram sempre muito positivas. 

InterEscolas 2022 Muito positiva, foi um dia que correspondeu às expectativas dos alunos. 

Já Sei Ler Semanalmente os alunos disputavam livros para levarem e lerem em casa. 

Kids of the world Que aprenderam muito sobre os outros países e desenvolveram competências digitais 

Leituras orientadas 
Os alunos mostraram sempre muito interesse em poderem ler os livros em conjunto, debatendo os 

assuntos e tirando dúvidas. 

Lideres digitais Adoraram, principalmente o dia da conversa online com os elementos da Escola de Ílhavo. 

Life Águeda "O rio vai à escola" Gostaram bastante da atividade 

Limpeza de Praia 
Os alunos valorizaram a atividade realizada e mostraram-se surpreendidos com a quantidade e tipo 

de resíduos recolhidos numa praia que aparentemente estaria limpa. 

Literário Jovem É bom ver o trabalho recompensado. 

Momentos de Leitura as crianças gostam muito de ouvir contar histórias 

My Country my Treasure - eTwinning 
Adoraram explorar várias ferramentas digitais, conhecer tradições de outros países e realizar os 

trabalhos de grupo. 

Newton Gostava de Ler adoram! 

Nós e os riscos Os alunos de uma forma geral gostaram das atividades e ficaram curiosos em saber mais. 

O dom da vida e a alegria de saber 
conviver 

Excelente! A atividade deve ocorrer todos os anos. 

Oficina de Ilustração Os alunos consideraram a atividade interessante e apelativa. 

Oficina dos Sentidos 
Sendo os destinatários os alunos que frequentam o CAA-MEEE, o seu envolvimento e reação positiva 

traduzem uma avaliação positiva. 

Orquestra de Percussão e Movimento 
Os alunos revelaram muito interesse pelas atividades realizadas. Participaram sempre ativamente e 

com muito entusiasmo. 

Parlamento dos Jovens 

Uma experiência única na vida das alunas pela oportunidade da saída por dois dias a Lisboa e a 
participação no espaço por excelência representante da democracia portuguesa;;  contacto 

memorável com alunos de outras escolas do país, da Europa e fora da Europeu; aquisição de 
competências de debate e de partilha de ideias. 

Patrulha do PPES. 
Gostaram de fazer parte da Patrulha, pois acharam muito importante os objetivos pretendidos e com 

as atividades realizadas ao longo do ano letivo. 

Pedalada pelo Ambiente Muito positiva. Gostaram da atividade. 

Pelas Terras de Santa Maria: no Castelo 
e no Museu do Papel 

Os alunos gostaram muito da visita ao Castelo de Santa Maria da Feira e de realizar as atividades 
inerentes no mesmo. Quanto à visita ao Museu do Papel em Terras de Santa Maria, não se 

mostraram tão entusiasmados, pois referiram que houve "muitas explicações e pouca, ou nenhuma, 
experiência" na reciclagem do papel. 

Postal de natal reciclados 
As crianças participaram com entusiasmos. No entanto o projeto abortou por iniciativa da escola 

dinamizadora. 

Projeto +Contigo 
Todos os alunos se envolveram nas dinâmicas desenvolvidas, tendo mostrado interesse, cooperação 

e entreajuda. 

Projeto 23 Milhas - Ilustração à vista - 
"Atividário" 

Os alunos gostaram muito de participar na atividade. 

Projeto de Iniciação à Natação 
As crianças de todos os grupos, demonstraram gostar da atividade e adaptaram-se facilmente ao 

meio aquático. 

Projeto de Iniciação à Vela "Vela para 
Todos" 

Os alunos revelaram muito interesse e entusiasmo. 

Projeto Desporto+Saúde. 
Os alunos gostaram das atividades dinamizadas pelo PPES em parceria com os professores de 

Educação Física - Desporto Escolar 
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Nome de Atividade Opiniões apresentadas pelas crianças / alunos 

Projeto intervalos@ude.come. 
A maioria ficou sensibilizada para a necessidade de objetivar mudanças nos lanches realizados ao 

longo do dia. 

Saída de Campo - Caraterização de 
habitats 

Gostaram, acharam muito interessante 

Saída de Campo: Fatores abióticos e a 
Biodiversidade na Ria 

Na aula seguinte foi feita a análise dos resultados da visita que serviu de avaliação da mesma. 
Globalmente os alunos mostraram-se satisfeitos com a atividade. 

Saídas ao meio 
Os destinatários desta atividade (alunos que frequentam o CAA-MEEE), participaram na atividade 

demonstrando gostar de sair ao meio, a pé. 

Saídas na comunidade As crianças gostaram e pediram para irmos mais vezes jogar com os amigos do Lar 

Semana do Coração AEGE. 
Gostaram das atividades planificadas e realizadas. Os participantes mostraram interesse e 

participação nas atividades planificadas. 

Semana do Mar 
Os alunos fizeram um balanço muito positivo das atividades realizadas durante a semana e 

salientaram o contributo dado para a consciencialização da preservação dos mares e oceanos como 
fonte de vida essencial para a humanidade. 

SEMI - 23 Milhas As crianças participaram com entusiasmo na atividade. 

SEMI - Escola Municipal de Educação 
Rodoviária 

Os alunos ouviram com atenção a explicação das regras a cumprir no circuito e adoraram andar nos 
carrinhos a pedal e nas bicicletas. 

SEMI - Estaleiro - Estação Científica de 
Ílhavo 

As crianças aderiram com bastante entusiasmo à atividade. 

SEMI - Museu Marítimo de Ílhavo/ 
Navio Museu Santo André 

Os alunos revelaram interesse por estarem dentro de um navio que já se dedicou à pesca do 
bacalhau. Os alunos demonstraram muito empenho na realização da atividade, cumprindo 

escrupulosamente todas as indicações/orientações dos locutores em estúdio. Depois de ouvida a 
gravação realizada, manifestaram muito orgulhoso pelo trabalho realizado. 

Sessão sobre "Bullying" 
Os dois alunos que motivaram esta abordagem, não respeitaram a autoridade do agente da Escola 

Segura e a atividade acabou por não ter o impacto pretendido. 

Smells like Christmas Os alunos ficaram desiludidos pois os postais foram devolvidos e não receberam nenhum. 

Torneios Inter Turmas Gostaram muito, muito empenho e muita competitividade. 

Turma Eco&Mar 

Os alunos mostraram um interesse crescente em integrar a turma Eco&Mar, que conta atualmente 
com 150 elementos, entre alunos e professores. Sendo uma turma digital em que as publicações 

podiam ser lidas em qualquer altura e lugar, funcionou como uma comunidade agregadora de todos 
os que se preocupavam com questões ligadas ao ambiente e sustentabilidade. 

Turma Patrulha do PPES no Edmodo. 
Os alunos acompanharam com agrado as informações veiculadas e participaram em desafios 

lançados. 

TV-AEGE info 
Na generalidade, os membros da comunidade apreciam a existência do projeto e as atividades 

desenvolvidas. 

Um dia no Magikland Excelente! Os alunos gostaram muito das atividades no Magikland. 

Vamos à BMI... com a magia do 
pirilampo 

Adoram visitar a BMI e ouvir o conto. 

Vamos à música no JI 
Inicialmente os alunos mostravam-se agitados, depois corresponderam positivamente, tendo adquirido 

esta atividade como rotina semanal. 

Vamos colorir os oceanos 
Os alunos fizeram uma avaliação muito positiva da atividade e salientaram o contributo dos colegas 

da escola da Croácia na concretização desta atividade, exposição de mandalas. 

Vela para todos As crianças aderiram com empenho. 

Visita à EMER 
As crianças participaram com muita alegria e entusiasmo, As crianças manifestaram alegria e 

entusiasmo. 

Visita a escola básica do centro 
As crianças mostraram agrado por ficar a conhecer os diferentes espaço e a possível professora. 

Ficaram muito felizes ao receber desenhos dos alunos do 4ªano. 

Visita à Qualifica 
Mostraram-se entusiasmados e alguns referiram que a experiência os tinha ajudado a saber mais 

sobre o percurso educativo pelo qual pretendem optar. 

Visita ao Museu Marítimo de Ílhavo 
Gostaram, sobretudo da "experiência a bordo". Os alunos gostaram sobretudo de experienciar as 

dificuldades a bordo. 

Visita ao Zoo de S. Inácio As crianças adoraram a visita. 

Visita de Estudo - "As árvores não têm 
pernas para andar" 

Como não conheciam as arvores faladas quiseram que se procurasse no computador. Gostaram das 
caraterísticas de duas. 

Visita de Estudo à Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto 

Atividade contribuiu bastante para o aumento dos conhecimentos científicos. Foi muito interdisciplinar 
e muito agradável. Os alunos prenderam bastante sobre a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto 

e apreciaram muito a atividade. 

Visita de estudo ao Portugal dos 
Pequenitos 

Os alunos consolidaram as aprendizagens de forma lúdica. Gostaram muito da visita. 

Visita de Estudo Estaleiro- Estação 
Cientifica de ílhavo 

A atividade foi prática e permitiu a todos meter as mãos da massa e confecionar o seu pão que foi 
degustado com muito apreço. As crianças gostaram desta experiência. 

Visita virtual ao CRAM 
Os alunos portugueses e os croatas gostaram muito da visita virtual ao CRAM que, apesar de 

comunicada em inglês, permitiu conhecer as instalações do CRAM e o trabalho desenvolvido no 
resgate, recuperação e devolução à natureza dos animais marinhos. 
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Welcome Spring - projeto eTwinning Os alunos colaboraram nas diversas atividades, com entusiasmo. 

X Mostra de Sopas 
Dado o caráter específico da atividade não é realizada uma avaliação. A avaliação, é o grau adesão 

de toda a comunidade à atividade em si. Neste regresso pós pandemia, a adesão foi enorme, ao nível 
de edições anteriores. 
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VII- ANEXO 2 - OBSERVAÇÕES E OPINIÕES COLOCADAS PELOS DOCENTES 

Os docentes que avaliaram as atividades colocaram um conjunto de opiniões e de sugestões. 

 

A. 1.º período 

Atividade Comentário do dinamizador 

Desenvolvimento de competências 
sociais 

Houve alguma dificuldade em conciliar horários, dado que as aulas de cidadania têm 
periodicidade quinzenal. Deste modo foi necessário modificar a apresentação inicialmente 

programada. 

PHDA- Estratégias de intervenção 
para pais 

Tendo em atenção o número de alunos com este tipo de problemática, consideramos 
pobre a adesão dos encarregados de educação. 

Orientação escolar- Papel dos pais Apesar do feedback muito positivo das pessoas que participaram, julgo que, dada a fraca 
adesão,  não há condições para que a atividade se mantenha. De salientar, que a atividade 

teve duas edições- a 29 de novembro e 6 de dezembro. Da primeira vez informei os pais 
por recado enviado pelos seus educandos e da segunda vez, via e-mail. 

Receção dos alunos Agradecer a alegria e o entusiasmo do rosto dos nossos alunos, pelo regresso à escola. 
Obrigada. 

Comemoração do Dia Mundial  da 
Alimentação. 

Sendo a alimentação equilibrada uma preocupação constante do AEGE – Selo de Escola 
Saudável, a Comemoração do Dia Mundial da Alimentação já é uma tradição a manter no 
PAAA.  Executada pelos professores de Ciências naturais e Físico-química do DMCE, tem 

por objetivo sensibilizar para a necessidade de uma alimentação equilibrada. Salienta-se a 
importância da opção de lanches saudáveis, ricos em cereais e fruta, que fornecem de 
forma simples e rápida os vários benefícios das fibras e vitaminas sobre o organismo. 

Dia Europeu do Desporto na Escola Atividade com grande sucesso a avaliar pela quantidade de participantes da comunidade. 
Deve ter continuidade no próximo ano. 

Semana do Basquetebol Agradecimento aos clubes envolvidos nesta atividade, que deste modo conseguem fazer 
uma captação de alunos para os seus clubes. Atividade a ter continuidade, 

Formação de Árbitros dos diferentes 
núcleos do Desporto Escolar 

Agradecimento aos alunos por fazerem formação para árbitros das modalidades do 
desporto escolar e assim poderem dar o seu contributo na realização dos jogos. A 

atividade deverá ter continuidade. 

Dia Mundial da Alimentação Agradecemos o empenho das assistentes operacionais, na atividade realizada. 

Magusto de S. Martinho Atividade para se voltar a repetir. 

Vela para todos Esta atividade é muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento dos alunos. 
Promove uma relação de proximidade com a ria, proporcionando a possibilidade de 
experimentar uma atividade diferente. Para muitos destes alunos talvez seja a única 

possibilidade de realizar uma atividade deste género. Esta atividade desperta nos alunos 
um interesse pela modalidade, levando-os no 5º ano a inscreverem-se no Desporto 

Escolar. Pensamos que é um projeto que se deve repetir e passar a fazer parte do plano 
anual de atividades para os alunos do 4º ano. Agradecemos à Câmara Municipal de Ílhavo 

pela iniciativa e todo o apoio logístico e ao Clube de Vela da Costa Nova pela organização e 
todo o apoio pedagógico. Uma atividade muito completa que desenvolve a concentração, 

a autonomia, o espírito de equipa, entre outros. Deveria ter continuidade, já que é um 
desporto do nosso concelho. 

Comemoração do “Dia Mundial do 
Coração”. 

É uma atividade a manter no próximo ano letivo, devido à promoção de atitudes saudáveis 
para o bom funcionamento do músculo cardíaco. 

Comemoração do “Dia Mundial da 
Gentileza”. 

Um agradecimento especial a todos os alunos participantes, à Professora Berta Silva e 
Professor Paulo Pinhal, pela colaboração na concretização de algumas atividades 

planificadas. 

Dia Mundial da Prevenção do Abuso 
e Violência contra as crianças e 

adolescentes. 

Um agradecimento especial às professoras de Ciências Naturais, Matemática e Português 
das turmas A, B, C e D do 9.º ano, que permitiram a participação dos alunos da Patrulha do 

PPES na atividade planificada. 

Dia Mundial do não Fumador. Os alunos desenvolveram trabalhos de composição visual alusivos à temática, com forte 
impacto visual e de mensagem, reforçando os malefícios que o tabaco provoca no ser 

humano. Foi intuito deste trabalho sensibilizar para uma escola sem tabaco e para que a 
comunidade mais próxima dos alunos reconheça os seus malefícios. 

Os alunos aderiram com bastante empenho, pelo que os objetivos previamente definidos 
foram integralmente atingidos. O resultado final do trabalho dos alunos foi exposto no 

espaço escola.  
De referir que a articulação entre os colegas foi muito positiva. Especial agradecimento às 
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Professoras de EV e OFART do 7.º e 9.º anos, pela articulação/colaboração realizada com o 
PPES e que permitiram a concretização das atividades planificadas. 

Campanha Pirilampo Mágico 2021 Um agradecimento especial à assistente operacional, D. Lúcia Moreno, na ajuda prestada 
em todo este trabalho. 

Peditório a favor da LPCC Os quatro cofres entregues no AEGE continham 362,51 euros. 

“Dez milhões de estrelas 2021” Um agradecimento especial às assistentes operacionais Lúcia Moreno e Márcia, 
incansáveis na ajuda prestada. 

Encerramento do 1.º período Agradecemos à Câmara Municipal de Ílhavo, à Junta de Freguesia do Carmo e à Associação 
de Pais do ATL da Gafanha do Carmo que visitaram os nossos alunos e ofereceram 

lembranças a todos. 

Dia Mundial da Luta contra a SIDA. É uma atividade a manter no próximo ano letivo, devido à importância da temática e ao 
facto de consciencializar para a necessidade da prevenção e da precaução contra o vírus da 
SIDA, alertando para os comportamentos de risco que promovem o seu desenvolvimento e 

transmissão. 

“Outubro Rosa”. É uma atividade a manter no próximo ano letivo devido a ser um excelente veículo na 
sensibilização para o diagnóstico precoce e prevenção do cancro da mama. 

SEMI - Museu Marítimo de Ílhavo/ 
Navio Museu Santo André 

As visitas ao Museu Marítimo de Ílhavo são sempre interessantes. Em cada visita aprende-
se sempre coisas novas sobre a faina da pesca do bacalhau. 

XL Olimpíadas da Matemática Apesar da pouca adesão nesta atividade, os alunos que participaram, mostraram-se 
interessados em participar na mesma nos próximos anos. 

Celebrar os Prémios Nobel     e  Dar a 
conhecer alguns inventores 

A atividade “Celebrar os Prémios Nobel” e “Dar a conhecer alguns inventores” foi realizada 
na data prevista. O seu objetivo - divulgar os prémios Nobel de 2021, bem como conhecer 
alguns inventores franceses, e não só, que contribuíram, com os seus feitos, para o avanço 
da ciência e da Humanidade foi plenamente cumprido. A articulação com as docentes de 
Ciências Naturais, das 3 turmas do 9º ano, foi igualmente levada a cabo. A concretização 

desta ação de pesquisa permitiu igualmente uma articulação entre as três turmas de 
Francês, que se traduziu numa aula conjunta. Todo este trabalho, levado a cabo por alunos 
e professores, foi notícia no “AEGE acontece”. No próximo ano letivo pretendemos realizar 

novamente esta atividade. 

Presépio Biogeológico A atividade poderá ser dinamizada por outros grupos disciplinares do Agrupamento. 

Venda de rifas A escola agradece a todos os pais/Encarregados de Educação/Comunidade em geral, o 
empenho para a realização da atividade. 

Semana da Alimentação Foi confecionado um alimento novo com frutos secos. Foi notório as diferentes reações 
das crianças, entre as que já estão habituadas a comer alimentos diferentes e mais 

saudáveis e as que provaram com alguma indecisão. 

Atividades do dia das bruxas É uma atividade que deve ter continuidade pela alegria com que as crianças a vivem. 

Dia de S. Martinho Agradecer ás famílias que nos ajudaram assar as castanhas 

Jornada Nacional Memória & 
Esperança 

Um agradecimento especial aos professores Anabela Santos, Maria Orlanda Silva e Nuno 
Machado pela realização do livro para memória futura: "Memória & Esperança". 

Día de la Hispanidad Agradeço à equipa da BE pelo apoio na realização desta atividade. 

Canguru Matemático sem fronteiras Como os alunos gostaram, o departamento voltará a repetir a atividade para o próximo 
ano letivo se for possível. 

Festa de Natal no Jardim Agradecimento às famílias e ao pai natal. 

Dia 1- Dia Mundial da Música É importante agradecer a todos os colegas envolvidos, a todos os alunos que durante uma 
semana trabalharam, ouviram e discutiram a interligação da música com as diferentes 

disciplinas. Também compreenderam a importância da música na vida de cada um. 

Feira do Livro Agradecer a colaboração dos professores de português e dos docentes do JI e EB da 
Encarnação Sul. 

Dia da Floresta Autóctone Agradecemos ao Herbário da Universidade de Aveiro, na pessoa da Drª Rosa Pinho, a 
cedência dos exemplares de espécies autóctones. 

Violência entre pares: 
Bullying/Ciberbullying 

Para certar este problema junto dos nossos jovens, as sessões desenvolvidas premiaram a 
sensibilização dos intervenientes para a temática, caraterizando o comportamento de 

Bullying e Ciberbullying. Por outro lado, pretendeu-se alertar sobre os riscos de tal prática 
no desenvolvimento e saúde física, social e psicológica, bem como conscientizar sobre a 

possível dimensão e alcance dessa prática, promovendo a escolha de estilos de vida 
saudáveis. 

Oficina de "Dança e Literatura" A professora de Educação Musical agradece às "23 milhas" e às suas colaboradoras, por 
estabelecerem pontes que contribuíram para o desenvolvimento holístico dos alunos. 

Estas e outras vivências semelhantes ajudam os alunos na autonomia, na criatividade e no 
desenvolvimentos das relações interpessoais. 

Vamos à BMÍ… com a Magia do 
Pirilampo 

As técnicas da Biblioteca receberam as crianças com o cuidado de utilizar uma linguagem 
correta e apelativa. As crianças foram transportadas para um mundo de magia e 

encantamento que deve reinar numa biblioteca que recebe crianças do Jardim de Infância. 
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Paradoxos de Alice - Oficina Agradecimento à Dra Vanessa e ao "23 milhas", pela oportunidade que os alunos têm em 
vivenciar temas e experiências criativas diferentes, contribuindo para o desenvolvimento 
holístico dos alunos. O nosso agradecimento à Casa da Cultura de Ílhavo e à Dra Vanessa 

pela oportunidade que nos dá, levando os alunos a vivenciar novas realidades e 
desenvolver o "Saber estar" e "Saber ser". 

Oficina "O Sal e a Vida" A atividade revelou-se muito interessante, interativa e pedagógica. Os intervenientes 
foram muito acessíveis e revelaram uma boa interação com os alunos. Na minha opinião, 

devem continuar a  realizar-se atividades desta natureza, pois despertam nos alunos a 
curiosidade e motivação para  aprender coisas novas. e, até, a fazer a correlação com os 

conteúdos das disciplinas. 

Smells like Christmas Os promotores do projeto tiveram uma excelente ideia na dinamização do envio dos 
postais, fazendo-a em círculo, fazendo com que todos possam vir a receber postais. 

Oficina "Mão a mão" Este tipo de atividade prática é bem aceite pelos alunos. Os alunos participaram com muito 
entusiasmo na atividade; a continuar. 

 

 

B. 2.º período 

Atividade Comentário do Responsável que realizou a avaliação da atividade 

"Pinta tu España" 
Destaco o facto de vários alunos que, por estarem em isolamento não conseguiram entregar os seus 

trabalhos a tempo de seguirem para concurso. 

"Vamos fazer bombons de chocolate" Agradecemos a disponibilidade do pasteleiro Tiago Vidreiro ter vindo à turma. 

“La Chandeleur” 

A atividade “La Chandeleur” foi realizada, embora não se tenha conseguido cumprir a calendarização, 
por motivos de saúde de uma das docentes. O seu objetivo - divulgar a tradição francesa junto dos 
alunos e comunidade escolar e a venda de crepes, foi cumprido. Todo este trabalho, levado a cabo 

pelas professoras de Francês, foi notícia no “AEGE acontece”. 

23 milhas -Teatro da Vista Alegre 
Será importante continuar participar nestas atividades, dado o seu contributo para o desenvolvimento 

das crianças. Atividade muito interessante e enriquecedora. 

A Arte Francesa: conhecer alguns 
pintores francófonos 

A atividade levada a cabo sobre este tema "Arte francesa e pintores franceses" foi importante para 
permitir aos alunos aumentar os seus conhecimentos sobre a cultura do país cuja língua estudam e 

também construir neles o gosto pela Arte. 

À descoberta de... José Jorge Letria 
Agradecimento às educadoras que realizam trabalhos de grande qualidade com as crianças. Os 

trabalhos estavam lindíssimos. 

Academia de Líderes Ubuntu 
Dado o impacto positivo deste projeto ao nível do 3º ciclo, seria recomendável a adesão da escola 

caso o projeto se expanda ao 1º e 2º ciclos. 

Academia Digital para Pais 

Apesar de se ter feito divulgação nas redes sociais e na página do Agrupamento e também através 
dos professores titulares de turma e diretores de turma, o interesse demonstrado pelos pais foi muito 

baixo. Inscreveram-se treze pessoas, mas das inscritas participaram apenas cinco. Houve 
necessidade de complementar com assistentes operacionais. 

Ação de curta duração “Primeiros 
socorros e suporte básico de vida - 

SBV” 

É uma atividade a manter no próximo ano letivo, uma vez que faz parte das aprendizagens essenciais 
da disciplina de Ciências Naturais do 9.º ano de escolaridade. Por outro lado, é uma mais valia para a 

formação pessoal e em cidadania dos alunos. 

AEGE solidário com a Ucrânia 
Agradeço que ignorem o preenchimento do questionário anterior de avaliação desta atividade, estava 

incompleto. 

Atividades Olimpílhavo 
Agradecimento à Câmara Municipal de Ílhavo, pela organização de um evento de muito agrado dos 

alunos. 

Clube de Debate 
A equipa dinamizadora do Clube de Debate agradece a disponibilidade da professora bibliotecária e 

enaltece a qualidade da apresentação e dos conteúdos abordados. 

Comemoração do "Dia +Contigo". 
O Dia +Contigo no Agrupamento, foi uma manhã cheia de atividades e animação com o envolvimento 

de toda a comunidade educativa. As Coordenadoras do PPES agradecem à Associação de Pais, 
professores, alunos e assistentes operacionais, que tornaram esta iniciativa uma realidade. 

Comemoração do dia mundial da 
poesia e da árvore 

Na avaliação feita por alguns dos docentes que participaram na atividade, a mesma careceu de uma 
programação mais atempada e de mais tempo para a sua realização (revisão e aperfeiçoamento dos 

trabalhos). No entanto, foi reconhecido pelos pares a sua pertinência e adequação. Como 
dinamizadora, tenho a agradecer o apoio e  disponibilidade dos docentes que, não obstante o pouco 

tempo, aceitaram a proposta e tudo fizeram para que ela resultasse. 

Concurso de receitas saudáveis 
francesas 

Agradecimento aos alunos e docentes que confecionaram os pratos/sobremesas francófonos. 
Avaliação do gabinete PES. Cartaz da atividade no eTwinning. 

Consumos: álcool e outras drogas. 

Sendo a escola o primeiro contato com a diversidade de valores e costumes, torna-se fundamental 
nortear os alunos para a prevenção do uso de qualquer substância que altere as funções do 

organismo. Deste modo, com esta atividade pretendeu-se sensibilizar os intervenientes sobre o efeito 
do álcool e outras drogas na integridade física e psíquica do indivíduo e promover ante mais a escolha 

de estilos de vida saudáveis. Será uma atividade a manter no próximo ano letivo. 

Corta Mato Escolar 
Agradecimento à Câmara Municipal de Ílhavo pelo apoio nos lanches e medalhas; 

Atividade a dar continuidade nos próximos anos; 
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O número de alunos participantes não correspondeu na totalidade ao número de alunos inscritos, 
devido à fase pandémica que ainda atravessamos. 

CreativityBus 
Dada a pertinência dos assuntos abordados na atividade, em particular no que diz respeito à disciplina 

de Educação Tecnológica, esta deveria ser repetida e alargada a todas as turmas do 2.º Ciclo. 

Dia Internacional da Felicidade. 

Apesar dos tempos difíceis que decorrem, não devemos desleixar a nossa saúde e cada vez mais 
cuidar dela, principalmente no que concerne à parte mental e emocional.  Os alunos responderam aos 

desafios colocados, personalizando os seus trabalhos com mensagens de felicidade, que tiveram 
oportunidade de partilhar num mural construído para a data assinalada. Este tipo de iniciativas visam 
fortalecer os laços de amizade e partilha, num ambiente de muita alegria e boa disposição, sugerindo-

se a sua continuidade no próximo ano letivo. 

Dia Mundial da Luta contra o Cancro 

O Dia Mundial da Luta contra o Cancro, pretende capacitar e unir a população escolar para enfrentar 
um dos maiores problemas que atinge a população mundial. Deste modo, através das atividades 

realizadas, visa consciencializar, melhorar a educação e promover a ação pessoal e coletiva nesta 
temática.  Revela-se assim de todo o interesse que no próximo ano letivo seja dada continuidade ao 

desafio lançado pela LPCC. As Coordenadoras do PPES agradecem a colaboração prestada pela Drª. 
Cidália Gonçalves, responsável da Unidade de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, Núcleo Regional do Centro, por toda a disponibilidade e materiais partilhados, que permitiram 

a dinamização da atividade e o cumprimento dos objetivos traçados. 

Dia no Estaleiro 
O dia passado no Estaleiro é um dia completo, com atividades interessantes e motivadoras.  

Fomos muito bem recebidos. Parabéns aos dinamizadores. 
Esta atividade deverá ter continuidade. 

Encerramento do 2.º período Estas atividades são sempre bem recebidas pelos alunos e devem ter continuidade. 

Espetáculo - Princesa Sal 
Agradecemos o convite do Museu Marítimo de Ílhavo que proporcionou experiências diferentes aos 

nossos alunos. Atividades desta natureza são sempre benéficas para a formação dos nossos alunos, 
pelo que devem continuar a realizar-se. 

KIT DE SAÚDE 
Agradecemos a disponibilidade e colaboração de todos os professores das disciplinas de Educação 

Visual, Educação Tecnológica e OFART, uma vez que incluíram este desafio na planificação das suas 
aulas e transformaram-no num projeto a realizar com as turmas que lecionam. 

Megas (Sprinter e Salto) - 1.º Ciclo 
A atividade deve ser continuada. O número de participantes ficou aquém do esperado. Este facto 

poderá estar relacionado com o lento retomar da normalidade pré pandémica.. 

Megas Fase CLDE - Distrital 
A atividade deve ter continuidade. Ainda notamos alguma dificuldade em mobilizar os alunos a 

participarem e julgamos que este facto se fica a dever ao lento regressar à normalidade da situação 
pré pandémica.. 

Mentes Criativas Foi visível o interesse das crianças na participação no jogo e no manuseamento do robot. 

Mi Eco-Abanico 
Agradeço a colaboração dos elementos do Clube Europeu na organização da exposição dos trabalhos 

dos alunos. 

Nutrição e Bem-Estar 

Durante o decorrer das sessões a Drª. Rita Raquel Marques Figueiredo, Nutricionista da Diaverum, 
alertou para a necessidade de se adotar uma alimentação saudável e equilibrada, rica em vitaminas e 

minerais, acompanhada da prática de atividade física regular, pois ajuda a manter um bom estado 
nutricional e a prevenir as complicações nutricionais associadas a certas doenças como por exemplo 
o descontrolo nos níveis de fósforo e de potássio, a sede, a acumulação de líquidos e o elevado risco 
de desnutrição. No caso dos diabéticos, acresce ainda a importância do controlo dos níveis de açúcar 
no sangue (glicemia). Dada a importância da temática revela-se uma atividade a manter no próximo 

ano letivo. 

O Pap`Algas 
A atividade, realizada no Estaleiro, revelou-se de grande interesse para todas as crianças que se 

envolveram e participaram ativamente. São estas atividades que despertam o desejo de saber mais. É 
pelo jogo e de um modo prático que as crianças descobrem e entendem o que lhes é proposto. 

Peddy Paper "Na ponta da Língua" 
O departamento registou as melhorias a considerar numa próxima edição. Os docentes organizadores 

agradecem a disponibilidade dos assistentes operacionais durante e após a atividade. 

Pi, o número mais famoso da 
Matemática 

Agradecemos a disponibilidade de todos os docentes e alunos que colaboraram na implementação da 
atividade e se empenharam para o sucesso da mesma. A seleção dos alunos do 9º ano para auxiliar 
na implementação da atividade junto dos mais novos foi pensada também como forma de os motivar, 

responsabilizar e ao mesmo tempo valorizar e ajudá-los a tomarem consciência das suas 
capacidades. Neste aspeto, a atividade superou as expectativas, já que estes alunos demonstraram 

saber estar, espírito de cooperação e de responsabilidade no desempenho da função. 

Programa educativo sobre a 
Adolescência: “Acerca de Ti”. 

É uma atividade a manter no próximo ano letivo, uma vez que o material didático/produtos de higiene 
íntima distribuído é bastante interessante e pertinente para todos os alunos envolvidos. 

Projeto + Cooluna 
Estas informações deveriam ser disponibilizadas aos Encarregados de Educação antes dos seus 

educandos ingressarem na escola. 

Projeto Ecrã Desligado, Sono Bem 
Aproveitado 

Havendo evidência de que a toda a situação pandêmica propiciou o aumento exponencial do uso de 
dispositivos com ecrã nas crianças e jovens, foi benéfica uma intervenção que abordou o screen time, 
as blue lights e as suas implicações no sono dos adolescentes. É uma atividade a dar continuidade no 

próximo ano letivo. 

Promoção da Saúde Oral  no 1º CEB do 
AEGE - Palestra online 

A atividade correu muito bem, sendo uma forma expedita de promover a saúde oral pelo 
conhecimento sobre a mesma. Será uma atividade a repetir no próximo ano letivo. O PPES agradece 

a gentileza e generosidade da Dra. Vanessa Pacheco que, voluntariamente, dinamizou a atividade 
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para todos os alunos do 1º ciclo. Lamentavelmente, não participaram todos os docentes com as 
respetivas turmas, privando os alunos desta atividade. 

Saúde Oral nos Jardins de Infância do 
AEGE - sessão presencial 

A atividade excedeu as expectativas, foi dinamizada para todas as crianças de todos os Jardins de 
Infância do AEGE. Foi uma forma muito interativa, muito lúdica mas eficiente de promover a saúde 

oral. Será uma atividade a repetir no próximo ano letivo. O PPES agradece a gentileza e generosidade 
da Dra. Vanessa Pacheco, médica ortodontia pediatra que, voluntariamente, dinamizou a atividade 

para todas as crianças do ensino pré-escolar do AEGE. 

Semana da Saúde 
Lamentamos a falta de recetividade, por parte da Câmara Municipal de Ílhavo, para a dinamização 

das atividades desportivas no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, sugeridas pelo PPES, para 
todos os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento. 

SEMI - Biblioteca Municipal de Ílhavo 
Gostaria de felicitar o trabalho desenvolvido pela orientadora da atividade (Vera) que conseguiu 

cativar de uma forma lúdica e criativa todos os alunos. 

SEMI - Estaleiro - Estação Científica de 
Ílhavo 

A atividade estava muito bem organizada pela Estação Científica de Ílhavo. 
Os alunos gostaram muito da atividade e mostraram interesse na sua realização. 

Após a redação de um texto sobre a atividade, foi possível concluir que os alunos gostaram muito. 

St. Patrick's Day 
A atividade deve continuar a realizar-se. Apresenta-se os agradecimentos ao assistente operacional 

sr. António pela ajuda na montagem da exposição. 

St. Valentine's Day 
Embora se trate de uma atividade que envolve as tecnologias que os alunos usam diariamente, a 
fraca participação dos mesmos, indica que a atividade não tenha continuidade, pelo menos nestes 

moldes. 

Visita à Biblioteca Estas atividades são muito enriquecedoras para o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. 

Visita à EPADRV 
A EPADRV providenciou o transporte que tornou possível esta atividade, pelo que expressei o meu 

agradecimento, em nome da escola e dos alunos que participaram. 

Visita ao Estaleiro - estação científica 
de Ílhavo 

Penso ser uma atividade para continuar, dado a sua importância para as aprendizagens das crianças. 
Considero estas atividades enriquecedoras para o desenvolvimento das crianças. 

Visita de Estudo - ida ao teatro e visita 
ao World of Discoveries 

Apesar de alguns constrangimentos motivados pela situação pandémica, foi possível realizar com 
sucesso a visita de estudo. Dada a relevância dos objetivos atingidos com esta atividade e verificado 
o sucesso da mesma junto dos alunos, consideramos importante dar continuidade à sua realização 

em anos letivos futuros. 

Visita de Estudo Museu Marítimo de 
Ílhavo 

Iniciamos sempre as nossas Visitas de Estudo por este espaço, pelo contributo que nos dá e pelo 
prazer que as crianças manifestam em toda a atividade programada. É um espaço de excelência  as 

múltiplas aprendizagens. 
Agradecemos a forma com sempre somos recebidos. Este espaço precisa de mais tempo, como todos 
os outros. Tem de ser contabilizado o tempo de entrada e saída do autocarro, o sentar as crianças e o 

apertar e desapertar dos cintos. Retirando este tempo fica pouco para as crianças aproveitarem a 
visita. Foi o que aconteceu neste espaço, as crianças queriam ficar mais tempo. Mas perante o horário 

do autocarro não se pode. Fica a sensação de corrida. 

Viva a folia do Carnaval! Atividade para repetir. 

Viva a natureza! Atividades interessantes e apelativas para os alunos. 

 

 

C. 3.º período 

Atividade Comentário do responsável que realizou a avaliação da atividade 

"A infância dos nossos bis(avós)" 
As professoras agradecem a excelente colaboração de todos os envolvidos, sobretudo, a alguns 
familiares que se disponibilizaram para vir à escola falar da sua infância e das suas brincadeiras. 

"Máquinas Marcianas" Agradecemos ao Doutor José Matos. 

"Saber comer é saber viver" 
Esta atividade deve continuar no próximo ano letivo uma vez que é fundamental para o 

desenvolvimento saudável das crianças e seus familiares. 

“Num Castelo com vista… para o Mar!” 

A visita, inicialmente estava programada para outro espaço, Centro de Educação Ambiental. O 
local foi alterado pelo SEMI por motivo de férias. 

No entanto há a salientar que as crianças não ficaram prejudicadas pela alteração. A visita foi 
muito interessante para as crianças que foram muito bem recebidas. Foi-lhes dada a possibilidade 

para interagirem com todos os espaços e questionarem o que observavam. 

A Biblioteca Municipal vai à Biblioteca 
Escolar 

Um dos trabalhos deu origem a um livro-objeto. 

Academia de Líderes Ubuntu 
Consideramos que o projeto deve ter continuidade. No entanto, a dinâmica do Clube deve ser 
reformulada tendo em conta os recursos existentes. É importante o grupo dos dinamizadores 
continuarem a ter pelo menos um tempo semanal em comum para preparação das atividades. 

Ação de sensibilização sobre” Violência no 
namoro. 

A violência no namoro não é um problema de alguns jovens ou de alguns relacionamentos, mas 
sim um problema social relevante que é muitas vezes desvalorizado. Tal como nas relações 

conjugais, também a violência nas relações de intimidade juvenil é um problema sério porque 
deixa marcas, sendo importante alertar para a gravidade das suas consequências. A participação 
dos rapazes e das raparigas no seu combate é primordial, sendo por isso a escola um parceiro, 
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por excelência, no trabalho de consciencialização e prevenção deste fenómeno. Por tudo isto, 
será uma atividade a manter no próximo ano letivo. 

Almoço de finalistas 
Os alunos gostaram muito de almoçar na escola com os colegas, professores e auxiliares.  

Agradeço a colaboração das colegas e auxiliares para a concretização da atividade. 

Ao Som das Histórias 
Esta atividade dá a possibilidade aos alunos de visitar uma rádio e de ouvirem a história gravada 

na rádio. 

As árvores não têm pernas para andar Atividade muito interessante e de grande qualidade. 

As profissões da minha família 
Apesar do momento que vivemos, a maioria dos pais mostraram-se empenhados em participar, 

fazendo-o de uma forma interessante e motivadora para os alunos. 
Obrigada a todos os que participaram, pois só assim foi possível realizar a atividade. 

Atividade de Expressão Musical 
É uma atividade a continuar dada a sua importância no desenvolvimento global da criança.  

No entanto, as estratégias a desenvolver, a aplicação dos conteúdos e a formação pedagógica 
dos profissionais tem muita influencia no envolvimento das crianças no desenrolar da atividade. 

Atividades Olimpílhavo 
Agradecimento à Câmara Municipal de ílhavo. Foi com muito gosto que os alunos participaram 

nas atividades de Surf, Minigolfe, Ténis de Mesa e Xadrez. 

Baú das Histórias 

A atividade é excelente, as crianças aderiram com empenho, mas considero importante a 
renovação dos livros do baú, porquanto os temas estão um pouco desajustados, em relação ao 

público alvo. É preciso que haja investimento por parte dos organismos superiores para continuar 
a se poder ir renovando o fundo. 

Brigada da Cantina (Alimentação saudável 
e sustentável nas Eco-Escolas) 

Os alunos da Patrulha do PPES, Eco delegados e alunos voluntários participaram de forma 
assídua e empenhada, monitorizando o cumprimento da refeição saudável e a redução do 

desperdício alimentar. Todos os alunos que almoçam diariamente na cantina da Escola, foram 
incentivados para o consumo da totalidade da refeição, com especial destaque para a sopa, a 
salada e a fruta, de forma a minimizar o desperdício alimentar e a praticar uma alimentação 

equilibrada, ficando sensibilizados para a necessidade de se adotar um consumo mais 
sustentável e saudável. 

A equipa organizadora enalteceu a abertura e disponibilidade das funcionárias da cozinha e das 
que apoiam o serviço de almoço, bem como dos professores colaboradores e alunos das 

Brigadas, que tornaram possível a concretização da atividade ao longo do ano. 
Dada a importância de se continuar a promover as boas práticas alimentares de forma a erradicar 

a fome mundial, sugere-se a continuidade desta atividade com o objetivo de serem exploradas 
mais estratégias que permitam melhorar os hábitos alimentares dos alunos e reduzir o 

desperdício de alimentos nesta cantina. 

Caminhada 9.º Ano 
Agradecimento aos professores Ana Isabel Antunes, António Lopes, Berta Silva, Ana Paula 

Vizinho e Pedro Pena. 

Chá com histórias - se esta rua fosse 
minha 

Agradecer às colegas Anabela Santos, Teresa Brojo, Dália Peixe e Orlanda Silva pela ajuda na 
decoração e lembranças. 

Chá das Línguas 
O Departamento de Línguas agradece aos assistentes operacionais que ajudaram na preparação 

da atividade e às alunas do Clube Europeu pela animação musical, com o Hino da Europa, na 
sala de professores. 

Ciclos de Partilha 

Este tipo de atividade é, sem dúvida, para continuar.  
Por uma lado, foi uma excelente ideia a partilha entre colegas, procurando aprofundar e 

desenvolver temas de interesse, numa outra vertente, com a participação dos pais, a abertura da 
escola ao meio torna-se fundamental. 

Clube de Escrita Um grupo de alunos com quem é muito agradável trabalhar! 

Clube de Robótica 

Este ano foi complicado para o Clube de Programação e Robótica, tendo em conta a situação 
pandémica o clube não funcionou a 100%. 

Foram feitas apenas atividades esporádicas, nomeadamente a iniciativa criada pelo clube e 
inserida na  Europe Code week, que decorreu em outubro e na qual participaram todos os alunos 

do 9ºano. 
Também foi feita a inscrição para o Festival de Programação e Robótica da DGE, mas o mesmo 

foi cancelado  "por não estarem reunidas as condições para a realização do mesmo.". 
Para o próximo ano letivo e já sem os constrangimentos devido à COVID 19, ou pelo menos 

amenizados,  o clube terá um funcionamento a 100% 

Comemoração do Dia da Europa A atividade deve continuar no próximo ano letivo. 

Concentrações do Desporto Escolar 
Estas atividades estão envolvidas no projeto de desporto escolar, que devem ter continuidade, 
pelo elevado de número de alunos envolvidos no projeto e o bom nível competitivo apresentado 

por esta escola com outras escolas. 

Concurso Literário Jovem Os alunos ficaram muito satisfeitos pelo facto de dois alunos terem sido premiados. 

ConheCIMENTO: Construir Ciência 
O testemunho do cientista polar José Xavier foi muito motivador e contribui muito para o sucesso 
da atividade "Não é tanto à conversa com, é mais ouvir um..." realizado no âmbito deste projeto. 

Desafios Seguranet 
Agradeço a disponibilidade da biblioteca. 

Este tipo de atividade exige um maior acompanhamento da mesma, muito para além da hora de 
TIC, pois os alunos por vezes não respondem aos inquéritos mensais. 

Desportilhavo A atividade iniciou-se,, mas viria a ser cancelada devido ao mau tempo. 
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Dia do Ecoagrupamento 
Esta atividade deverá ter continuidade na medida em que pensamos que contribui para o 

envolvimento de toda a comunidade escolar em projetos comuns com potencial interdisciplinar. 

Dia Escola Azul Agradecimento a toda a comunidade escolar pelo envolvimento na atividade. 

Dia Mundial da Criança 

As atividades oferecidas às crianças foram do seu agrado. Nomeadamente as diversas curtas 
metragens que se revelaram de qualidade e divertimento e que se sucederam a um ritmo que 

captou e manteve o interesse de todos. O ponto alto da manhã foi o insuflável.  
Relativamente ao atelier e sendo esta uma atividade diária nos Jardins de Infância, consideramos 
que esse tempo poderia ser trocado por mais um insuflável. Foi notória a desilusão das crianças 
por terem usufruído de só um insuflável quando observavam que existiam muitos" à disposição". 

O lanche distribuído não era um "lanche de festa". Apesar de promovermos a alimentação 
saudável, devemos considerar que este é um dia de festa para as crianças. Um aspeto positivo foi 

a sua distribuição em papel. 
Devemos mencionar que um aspeto muito positivo foi a prestação e disponibilidade das pessoas 

que receberam e encaminharam as crianças nas diferentes atividades. Foi uma atividade que 
importante, pois marcou um regresso à normalidade depois da pandemia e na qual as crianças 

participaram com entusiasmo e alegria. 

Dia Mundial da Metrologia 

A equipa dinamizadora agradece aos alunos, docentes, funcionários e Direção do AEGE e, 
também, à CMI, na qualidade do seu Presidente, que autorizou a deslocação à nossa escola de 
um metrologista e um topógrafo para realizarem um workshop no âmbito da comemoração do 
"Dia Mundial da Metrologia". Dada a avaliação muito positiva desta atividade, esta deverá ter 

continuidade no próximo ano letivo e deverá ser alargada a mais turmas e ciclos de escolaridade. 

Dia Mundial Dança Proposta de continuidade no próximo ano letivo. 

EcoEscolas Agradecer aos encarregados de educação pela colaboração ao longo do ano. 

Educ@RA 
O programa apenas nos proporcionou a aplicação das provas e o convite para alguns concursos. 

O programa pedagógico disponibilizado no ano anterior não nos foi facultado. 

Encerramento do 3.º período 
Agradecemos a disponibilidade e carinho com que a Junta de Freguesia do Carmo nos acolheu, 

ao longo do Ano Letivo. 

English Language Day 
Os professores consideraram que a atividade deverá ter continuidade no próximo ano letivo, 
havendo a possibilidade de diversificar as atividades, nomeadamente com a colaboração de 

outras disciplinas. 

Espetáculo Anti-princesas - Carolina 
Beatriz Ângelo 

As atividades do projeto 23 Milhas são uma mais valia para o desenvolvimento dos nossos 
alunos. 

Exposição de Final de ano 

Foi uma atividade bem conseguida e que teve a aprovação e os elogias de todas as pessoas 
envolvidas e que a visitaram. 

 Pelos resultados e pelas conversas tidas com os visitantes, penso que ser interessante repetir no 
próximo ano. 

Exposição de trabalhos realizados em 
Educação Visual e Oficina de Artes 

Deve ser dada continuidade. 

Festa Futebol Feminino 

A Festa do Futebol Feminino é uma atividade realizada a nível distrital, apurando os primeiros 
classificados para uma fase final a nível nacional. A nossa escola consegui chegar à final 

nacional, o que demonstrou muita qualidade da nossa equipa. No próximo ano devemos voltar a 
participar nesta atividade e fazer os possíveis para voltar a representar a escola a nível nacional. 

Heróis da Fruta Muito interessante. 

Histórias da Ajudaris 2022 É uma atividade que deve continuar. 

Intercultural Citizenship Education 
through Picturebooks in early English 

Language Learning (ICEPELL) – Exploração 
de “Hug Me” de Simona Ciraolo 

A APPI pretende voltar a implementar esta oficina de formação, prevendo-se que venha a poder 
ser direcionada também para professores de inglês de terceiro ciclo e secundário e não apenas 

os professores de inglês de primeiro e segundo ciclos. 

InterEscolas 2022 
Um agradecimento especial às professoras Inês Lavrador e Olga Pinho pela disponibilidade, 

simpatia e responsabilidade demonstradas. 

Já Sei Ler Muito interessante. 

Kids of the world É muito bom poder participar neste tipo de projeto. 

Leituras orientadas Será importante a sua continuidade. 

Lideres digitais Agradecer à Professora de TIC do AE de Ílhavo, Elsa  Maio. 

Limpeza de Praia Pelo impacto que tem nos participantes, esta atividade deveria ter continuidade. 

Literário Jovem 
Aos professores de português que ano após ano continuam a apostar nesta atividade. Os 

resultados são fruto dessa motivação! 

My Country my Treasure - eTwinning 

A participação no projeto eTwinning contribuiu para um aumento de competências linguísticas, 
sociais e cívicas e abriu caminho para um crescente interesse ao nível da utilização das TIC e dos 

conhecimentos em inglês. Possibilitou ainda o contacto com novas culturas e experiências, 
diferentes das suas seja a nível local, como a nível internacional. Foram usadas várias 

ferramentas digitais e implementadas metodologias ativas tornando as aulas mais apelativas, 
motivadoras e envolventes no processo de ensino/ aprendizagem. Os alunos mostraram maior 
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empenho e interesse na realização das atividades escolares e, grande parte da turma, revelou 
uma motivação e um enorme desenvolvimento ao nível da literacia digital. 

Newton Gostava de Ler Projeto muito válido e do gosto de quem participa. 

O dom da vida e a alegria de saber 
conviver 

Um agradecimento especial aos professores Isabel Ançã, António Lopes, Ana Isabel Antunes, 
Ana Paula Vizinho, Pedro Pena e à auxiliar da ação educativa, D. Catarina Vargas, pelo 

excecional acompanhamento aos alunos do 9.º ano e ao discente Tiago Ribau, 7.º A. Também 
realço a simpatia e disponibilidade demonstradas. 

Oficina dos Sentidos 
É pertinente a continuidade no próximo ano letivo, com vista a reforçar as aprendizagens e 

desenvolvimento de capacidades dos alunos visados. 

Orquestra de Percussão e Movimento 
Será muito benéfico para o desenvolvimento das nossas crianças dar continuidade a este projeto. 
Agradecemos toda a dedicação e empenho dos professores coadjuvantes João Pratas e Renata 

Silva. 

Parlamento dos Jovens 

Um agradecimento ao jornalista Luís Miguel Loureiro pela disponibilidade em estar com os 
alunos, à Rádio Terra Nova, nomeadamente ao jornalista Carlos Teixeira, e à Câmara Municipal 
de Ílhavo pela oportunidade de mais um debate sobre o tema "Fake News". Igualmente a equipa 

agradece o  apoio da Diretora do agrupamento por acreditar no desafio deste projeto. 

Pedalada pelo Ambiente 
Atividade com grande número de participantes que deve ter continuidade, devido ao sucesso 

alcançado. 

Pelas Terras de Santa Maria: no Castelo e 
no Museu do Papel 

Um agradecimento especial aos professores Teresa Fernandes, Paula Cruz, Dália Ribeiro, 
Natália Isidoro, Ana Cruz, Fernanda Pinto, Cristina Grego, César Leite, Nuno Machado e 

Francisco Lemos pela disponibilidade, simpatia e responsabilidade demonstradas. 

Postal de natal reciclados 

Os aluno participaram com muito entusiasmo na recolha de materiais para fazer os postais e 
ficaram muito triste quando foram para manda e o projeto estava fechado. Os postais foram 

enviados para uma escola da Casa Pia de Lisboa e os meninos de lá enviaram também portais 
para eles. 

Projeto +Contigo 

O Projeto + Contigo preconiza “a saúde mental" como um indivisível parte da saúde geral e do 
bem-estar do indivíduo em que a perceção de bem-estar é fortemente influenciada por fatores de 

ordem física, emocional e social, nomeadamente o género, a idade, a escolaridade, o nível 
socioeconómico e as condições de saúde. Deste modo, a promoção da saúde mental na escola 

tem de ser feita através da implementação de projetos que visem visem desenvolver 
competências pessoais e sociais de forma a prevenir comportamentos de risco. 

Durante todo o ano letivo, o Projeto aplicou as suas premissas a todos os alunos do sétimo ano 
de escolaridade. Todos se envolveram nas várias atividades planificadas, o que permitiu potenciar 

aquilo que cada um tem de melhor. Refletir sobre as temáticas abordadas trouxe a partilha de 
experiências pessoais e o fortalecimento das relações interpessoais e de espírito de grupo. Houve 

entreajuda, tolerância, elogios e laços que saíram fortalecidos.  Alunos com necessidades 
educativas orientaram alguns colegas, demostrando os seus pontos fortes. Formaram-se grupos 

com “ligações improváveis”, fazendo todos parte de uma equipa maior, a equipa do “Mais 
Contigo”. 

Projeto 23 Milhas - Ilustração à vista - 
"Atividário" 

Estas iniciativas são muito importantes para a exploração de outra áreas. Agradeço ao Projeto 23 
Milhas pela oportunidade de participar nesta atividade. 

Projeto de Iniciação à Natação 

Está é uma atividade importante para o desenvolvimento global da criança e abrange as várias 
áreas preconizadas pelas Orientações Curriculares. 

A presença das colegas em meia jornada e em apoio, foi fundamental na logística do balneário. 
O facto dos grupos serem mais pequenos e divididos por mais professores facilitou as 

aprendizagens e a autoconfiança das crianças. 
Um ponto que melhorou ao longo do tempo da atividade foi a permanência de cada professor/ 

monitor com o seu grupo. 
Um ponto a melhorar para o próximo ano letivo tem a ver com a pontualidade dos transportes que 

prejudicaram os grupos do primeiro tempo. 

Projeto de Iniciação à Vela "Vela para 
Todos" 

Agradecemos aos monitores/instrutores envolvidos na atividade. 

Saídas ao meio 
Dada a natureza desta atividade e sua importância para os alunos, deverá ter continuidade no 

próximo ano letivo. 

Saídas na comunidade 

Foi-nos enviado um convite para passarmos a tarde do  DMC no Centro Comunitário da nossa 
freguesia. Houve tardes de culinária para levarmos um presente gostoso aos nossos amigos. O 
tempo não oferecia condições para a viagem a pé, então vieram os idosos ao nosso Jardim. Foi 

um tempo muito agradável de partilha e comunicação para todos. No dia 29 concretizámos a 
nossa visita. Foi muito animada e gostosa. Um Obrigada a todos e será para repetir. 

Sessão sobre "Bullying" Agradecemos toda a disponibilidade da CPCJ e da Escola Segura. 

Smells like Christmas 
Foi uma pena que, por causa da pandemia alguns países tenham boicotado correio estrangeiro. 

Como era um envio circular, os nossos que foram para a Lituânia foram devolvidos. 

Torneio de Matraquilhos Evento a ter continuidade. 

Torneios Inter Turmas 
O torneio inter turmas é um acontecimento do agrado da maioria dos alunos que se aplicam e 
empenham para conseguirem bons resultados para a sua turma. Deverá ter continuidade no 

próximo ano. 
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Um dia no Magikland 
Um agradecimento especial pela disponibilidade e simpatia demonstradas ao longo do dia às 

professoras Diana Valadares, Rosa Eduarda Ferreira, Graça Damas e Tereza Cancela. 

Vamos à música no JI 
A considerar a continuidade desta atividade, dado que promove competências pessoais e sociais 

dos alunos envolvidos. 

Vela para todos 
Atividade excelente. Os meses nos quais decorreu não foram os ideais, porquanto , na maioria 
das saídas, ou estava muito frio, ou as condições atmosféricas não se proporcionavam para a 

prática da atividade. 

Visita à EMER 
Esta atividade  é sempre muito importante pelo impacto positivo que têm nas crianças e pelas 

competências que lhes desenvolve quer ao nível motor , quer ao nível do conhecimento da 
segurança rodoviária. 

Visita de Estudo à Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto 

A atividade decorreu muito bem, em articulação disciplinar com Ciências Naturais, Português, 
Educação Visual e Educação Física. Todas estas áreas do saber deram o seu contributo para que 

esta visita de estudo fosse um sucesso. A vista de estudo decorreu muito bem, em 
interdisciplinaridade, envolvendo as CN, EF e EV. Foram exploradas diversas ferramentas digitais 

antes e após a atividade que constituíram uma mais valia. 

Visita de estudo ao Portugal dos 
Pequenitos 

As professoras que dinamizaram a visita, lamentam o facto da empresa ter enviado um autocarro 
com o ar condicionado avariado. Estava um dia de muito calor, o que tornou a viagem 

insuportável. 

Visita de Estudo Estaleiro- Estação 
Cientifica de ílhavo 

Agradecemos a amabilidade e boa disposição com que fomos recebidos e em todo o tempo que 
permanecemos o espaço, bem como a interação com as crianças. 

Visita virtual ao CRAM 

A atividade decorreu numa verdadeira atividade de "aprender juntos" envolvendo os nossos 
alunos do 8ºB e alguns alunos do Clube Europeu, assim como alunos Croatas. Foi uma 
verdadeira partilha de conhecimento sobre Conservação da Natureza, em particular da 

biodiversidade marinha. Um agradecimento especial ao Ecomare - CRAM pela dinamização da 
atividade. 

X Mostra de Sopas 
No final a avaliação dos organizadores foi no sentido de diminuir o número de restaurantes 

participantes. 
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