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2. Introdução 
 
O Plano Anual de Atividades é o documento que congrega um conjunto variado de atividades a desenvolver pela 
comunidade educativa, que pretendem contribuir para a concretização das metas e objetivos definidos no Projeto 
Educativo do Agrupamento, no caso presente o projeto educativo do período letivo 2017/ 2021 dado que ainda 
não foi aprovado o novo documento. 
 
As atividades que são propostas pelos diferentes intervenientes têm como guia os documentos orientadores da 
atividade do Agrupamento. Além disso, as atividades têm sempre em vista a formação integral das crianças e alunos 
que integram o Agrupamento e é nesta perspetiva que o mesmo deverá ser analisado. 
 
As propostas apresentadas pelas diversas estruturas do Agrupamento são agregadas neste documento que integra 
também um grande conjunto de atividades desenvolvidas em parceria com entidades da Comunidade Educativa, 
com grande relevo para as da Câmara Municipal de Ílhavo, nomeadamente através do SEMI. 
 
 
O Plano de Atividades é um documento dinâmico, aberto a novas propostas cujo critério é o de contribuírem para 
a formação integral das crianças e alunos do Agrupamento e que respeitem as orientações do Projeto Educativo. 
 
 
Realça-se a prática enraizada no Agrupamento de avaliação das atividades realizadas pelos diversos intervenientes 
contribuindo-se para o conhecimento da real importância educativa das mesmas. 
 
Face aos tempos que se vivem, plena pandemia de SARS-Cov2, este plano contém atividades que asseguram a 
segurança de todos os intervenientes. Algumas atividades, dado o horizonte temporal para que são propostas, 
partem do princípio de que haverá condições para a sua realização. Caso tal não se verifique, estas atividades serão 
modificadas ou mesmo anuladas. Este é o plano possível face às contingências que se vivem. 

3. Recursos 
- SEMI – Serviço Educativo Municipal de Ílhavo 
- Atividades de Enriquecimento Curricular – Câmara Municipal de Ílhavo 
- Plano Tecnológico da Educação – PTE 
- Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas - PADDE 
- Biblioteca Escolar – BE 
- Equipa de Autoavaliação – EAA 
- Plano Nacional de Leitura – PNL 
- Projeto de Promoção e Educação Para a Saúde – PES 
- Projeto Eco-Escolas 
- Projeto Escola Azul 
- Educação Inclusiva 
- Serviços de Psicologia e Orientação - SPO 
- Serviço de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Psicologia e Psicomotricidade - protocolo com a CERCIAV 
- Componente de Apoio à Família (CAF) 
- Atividades de Animação e de Apoio à Família. (AAAF) 
- Diversificação Curricular 
- Desporto Escolar 
- Clubes e Projetos - Ofertas do Agrupamento 
- Formação de docentes e não docentes - CFAECIVOB 
- Articulação horizontal e vertical (educação pré-escolar - 1.ºCEB; 1.ºCEB - 2.º; 2.º CEB – 3.º CEB) 
- Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 
- Associações de Pais do Agrupamento: 
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Ass. de Pais da Escola Básica da Gafanha da Encarnação; 
Ass. de Pais da Gafanha do Carmo 
Ass. Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação. 
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4. Distribuição da população discente 
Nota: valores à data de 8 de outubro de 2021 

Jardim-de-infância de Gafanha da Encarnação Norte 

 Sala 1 

Nº de crianças 19 

Jardim-de-infância de Gafanha da Encarnação Centro 

 Sala 1 

Nº de crianças 16 

Jardim-de-infância de Gafanha da Encarnação Sul 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 19 16 

Jardim-de-infância de Gafanha do Carmo 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 17 18 

Escola Básica de Costa Nova do Prado 

Turma 
Ano  

 1CN 2CN Total 

1.º  6 0 6 

2.º  6 0 6 

3.º  0 8 8 

4.º  0 10 

 

10 

Total  12 18 30 
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Escola Básica de Gafanha da Encarnação Norte 

Turma 
Ano  

1GN 2GN Total 

1.º 17 0 17 

2.º 0 0 0 

3.º 0 21 

 

21 

4.º 0 0 0 

Total 17 21 38 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação Centro 

Turma 
Ano  

1GC 2GC 3GC 4GC Total 

1.º 19 0 0 0 19 

2.º 0 18 0 0 18 

3.º 0 0 18 0 18 

4.º 0 0 0 22 

 

22 

Total 19 18 18 22 77 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação Sul 

Turma 
Ano  

1GS 2GS Total 

1.º 0 0 0 

2.º 13 0 13 

3.º 0 0 0 

4.º 0 23 23 

Total 13 23 36 
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Escola Básica de Gafanha do Carmo  

Turma 
Ano 

1C 2C 3C Total 

1.º 11 

 

0 0 11 

2.º 0 17 0 17 

3.º 0 0 9 9 

4.º 0 0 5 

 

5 

Total 11 17 14 42 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação 

 A B C D Total 

5.º Ano 21 21 21 21 84 

6.º Ano 20 20 19 20 79 

7.º Ano 13 14 17 19 63 

8.º Ano 15 19 20 0 54 

9.º Ano 18 15 16 14 63 

Total 87 89 93 74 343 
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5. Articulação com o Projeto Educativo 
 
O Projeto Educativo aprovado para o triénio 2018-2021 encontra-se terminado. O novo documento está ainda em 
fase de elaboração pelo que se manterão as ideias chave do projeto anterior. Mantem-se assim aqui a indicação do 
tema definido, “Aprender a SER e a FAZER”, que se encontrava estabelecido no Projeto Educativo 2018-2021.  
 
 

Verbo da temática  APRENDER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CULTURA 

• CONHECIMENTO 

• COMUNICAÇÃO 

• SABERES (ARTE, TECNOLOGIA, CIÊNCIA, LITERATURA) 

 
Objetivos operacionais: 

 

A1- Valorizar a escola  

A2- Promover a motivação para o estudo 

A3- Aumentar o gosto pela leitura 

A4- Promover o gosto por aprender 

A5- Favorecer o conhecimento e os vários saberes 

A6- Melhorar os resultados escolares 

A7- Desenvolver a autonomia 

A8- Premiar os alunos com mais sucesso 

 
 

Verbo da temática  SER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CIDADANIA E DISCIPLINA 

• COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS  

• RELACIONAMENTO E INTEGRAÇÃO 

• SAÚDE 

 
Objetivos operacionais: 

 

S1- Melhorar o comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula 

S2- Educar para os valores  

S3- Trabalhar o silêncio 

S4- Aumentar o envolvimento da Família na vida escolar dos educandos 

S5- Diminuir os casos de violência escolar e as situações de bullying 

S6- Desenvolver atividades de promoção da solidariedade e respeito 

S7- Promover a preparação para a vida em sociedade 

S8- Trabalhar a educação para a saúde e para o ambiente 
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Verbo da temática  FAZER 

Intervir de modo a promover 
as dinâmicas e áreas de 

• CRIATIVIDADE 

• JUSTIÇA E DEMOCRACIA 

• ECOLOGIA E AMBIENTE 

• QUALIDADE E EXCELÊNCIA 

 
Objetivos operacionais:  

 

F1- Melhorar os resultados escolares 
F2- Trabalhar as metas curriculares 

F3- Aumentar os espaços de lazer nas Escolas e melhorar os espaços existentes 
F4- Orientar para o prosseguimento de estudos / formação profissional 

F5- Valorizar o que é bem feito 
F6- Criar uma cultura de rigor, exigência, valorização do esforço e da dedicação 

F7- Premiar a criatividade 
F8- Promover a defesa do ambiente 
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6. Critérios para a participação do Agrupamento em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas 

 

“Considerando que o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, define que “a autonomia é a faculdade reconhecida 

ao agrupamento de escolas (…) pela lei e pela administração educativa de tomar decisões nos domínios da 

organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da 

gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que 

lhe estão atribuídos” (ponto 1, artigo 8.º);  

Considerando que “o projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades e o 

orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia” do agrupamento de escolas (ponto 1, artigo 9.º), 

devendo todas as propostas de participação em atividades ser examinadas pelos órgãos com responsabilidade na 

matéria, em função do seu contributo para a concretização dos objetivos e pressupostos contidos naqueles 

documentos;  

Considerando que ao Conselho Geral compete “definir os critérios para a participação” do agrupamento “em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas” (alínea o), ponto 1, artigo 13.º);  

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, no exercício das suas competências, 

define os seguintes critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais 

e desportivas:  

a) Conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento: as atividades deverão apresentar-se como 

oportunidades relevantes para a concretização dos objetivos e metas constantes no Projeto Educativo;  

b) Respeito pelo estipulado no Regulamento Interno do Agrupamento e diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico: a planificação, concretização e avaliação das atividades deverão estar em conformidade com o 

Regulamento Interno, bem como demais diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico; 

c) Enquadramento orçamental: a planificação das atividades deverá evidenciar uma necessária ponderação 

relativa aos seus custos, quer para o Agrupamento, quer para os pais e encarregados de educação, e aos seus 

benefícios para os alunos, sendo de promover a contenção e poupança de recursos financeiros;  

d) Concordância com os objetivos e estratégias definidas no Plano Anual de Atividades e consequente integração 

neste:  

• A planificação, concretização e avaliação das atividades, enquanto ocasiões relevantes para o sucesso 

educativo dos alunos, deverão pressupor um trabalho colaborativo no âmbito departamental ou de 

grupo disciplinar e do conselho de turma, de forma a promover a interdisciplinaridade e a rentabilizar 

recursos humanos e financeiros.  

• As atividades deverão:  
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 Ter relação direta ou contribuir significativamente para o desenvolvimento das competências 

gerais dos diferentes níveis de ensino e específicas das disciplinas ou áreas curriculares não 

disciplinares, sem prejuízo dos calendários estabelecidos para a avaliação dos alunos;  

 Estar em conformidade com os Planos de Turma, contribuindo para a sua operacionalização;  

 Integrar formas inovadoras e motivadoras de os alunos acederem ou consolidarem saberes ou 

aprendizagens das diversas disciplinas ou áreas curriculares;  

 Contribuir para a promoção e desenvolvimento das relações com a comunidade educativa;  

 Contribuir para a construção da imagem do Agrupamento;  

 Promover os valores fundamentais que enformam o Projeto Educativo do Agrupamento: ética; 

responsabilidade social e ecológica; solidariedade e justiça; qualidade e inovação;  

 Contribuir para a inserção social dos alunos e para uma educação inclusiva;  

 Promover a formação do pessoal docente e não docente, discente e pais e encarregados de 

educação;  

 Fomentar a sensibilização para questões de segurança, ambiente e saúde.” 

 
Critérios aprovados em reunião de Conselho Geral de 19-11-2015 
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7. Atribuição de responsabilidades 

7.1. Conselho Geral 

Aprovação e acompanhamento do desenvolvimento do PAA; 
Emissão de pareceres sobre os relatórios semestrais de atividades e aprovação do relatório final de execução do 
PAA. 

7.2. Direção 

Criação de condições para o bom desenvolvimento e concretização do PAA, por cuja elaboração é responsável. 

7.3. Conselho Administrativo 

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade 
da gestão financeira colaborando com o desenvolvimento do PE e das atividades para a execução deste Plano. 

7.4. Conselho Pedagógico 

Apresentação de propostas, orientação, acompanhamento e apreciar o relatório final de avaliação do PAA. 

7.5. Departamentos Curriculares 

Planeamento das atividades do Departamento integrando no Plano Anual de Atividades do Agrupamento aquelas 
que pela sua índole sejam um contributo para a implementação dos objetivos do Projeto Educativo. 

7.6. Áreas disciplinares 

Planeamento e avaliação das atividades pedagógica/ didáticas propostas e que vierem a integrar o Plano Anual de 
Atividades. 

7.7. Conselhos de turma 

Organização, acompanhamento e avaliação das atividades da turma e a articulação entre escola/família. 

7.8. Coordenação de estabelecimento 

Coordenação e articulação das atividades educativas e incentivo à participação da Comunidade Educativa. 

7.9. Desporto Escolar 

Para além das suas funções específicas deve privilegiar ações que promovam a consecução dos objetivos do PE. 

7.10. Educação para a Saúde 

Educação ambiental; Educação sexual; Educação alimentar; Higiene, segurança e saúde; Gabinete de apoio ao aluno 
– Espaço Saúde. 

7.11. Plano Tecnológico da Educação 

Criação/utilização de aplicações informáticas com potencialidades de aplicação pedagógica nomeadamente para a 
consecução dos objetivos e metas do Projeto Educativo; 
Levantamento de necessidades de formação; 
Manutenção e rentabilização dos materiais e equipamentos informáticos. 
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7.12. Biblioteca Escolar/PNL 

Desenvolvimento de mecanismos e estratégias de articulação com os diferentes departamentos curriculares; 
Implementação e desenvolvimento de projetos que visem a promoção de hábitos de leitura; 
Dinamização de atividades que favoreçam a articulação curricular inter e entre ciclos; 
Realização de atividades lúdicas e culturais de acordo com os interesses da comunidade escolar e que contribuam 
para as metas do PE; 
Desenvolvimento de atividades que favoreçam a integração de toda a comunidade e consequente frequência da 
Biblioteca por parte de todos. 

7.13. Outros Clubes/Projetos 

Promoção da ocupação plena dos tempos escolares dos alunos; 
Desenvolvimento de projetos que promovam competências, estimulem a criatividade e proporcionem momentos 
lúdicos aos alunos; 
Desenvolvimento de projetos e atividades que potenciem os pontos fortes dos alunos contribuindo para uma 
melhoria do seu sucesso educativo; 
Desenvolvimento de atividades que contribuam para a consecução das metas e dos objetivos do PE. 

7.14. Programa de Iniciação à Natação (PIN) 

Este programa destina-se a todas as crianças do Município de Ílhavo inscritas em Instituições pré-escolares públicas 
e privadas, oferecendo-lhes a oportunidade de se adaptarem ao meio aquático e desenvolverem competências que 
lhes permitam a resposta mais adequada para a deslocação rudimentar no meio aquático. 
O programa é promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo, de frequência facultativa e gratuita nas piscinas 
municipais. Sobre PIN encontra-se informação mais detalhada no ponto 12. deste documento. 

7.15. Atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular, tal como o nome indica, devem contribuir para o enriquecimento 
curricular e como tal cumprir com os princípios orientadores do Projeto Educativo do Agrupamento. 
Sobre as AEC encontra-se informação mais detalhada no ponto 13. deste documento. 

7.16. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) e Componente 
de Apoio à Família 

As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) e a componente de apoio à família (CAF), fazem parte 
integrante das escolas e jardins e o seu trabalho é um contributo para a consecução dos objetivos do Projeto 
Educativo. 

7.17. Equipa de Prevenção e Segurança 

Verificação do Plano de Segurança; 
Contribuir para implementar uma cultura de segurança na comunidade educativa através da realização de ações 
que promovam a segurança. 

7.18. Pais/Encarregados de Educação 

Participação nos órgãos de gestão a que têm direito; 
Participação ativa no processo educativo dos seus educandos; 
Colaboração com as Associações de Pais nomeadamente para a criação de espaços de diálogo parental; 
Promover a realização de jornadas temáticas relacionadas, preferencialmente, com as metas e objetivos do PEA. 
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7.19. Alunos 

Participação nos órgãos de gestão a que têm direito; 
Participação no processo de eleição de delegados e subdelegados de turma; 
Realização de reuniões da Assembleia de Alunos; 
Pronunciar-se, propor e envolverem-se em atividades que promovam a consecução dos objetivos e metas do PEA. 

7.20. Página WEB do Agrupamento 

Privilegiar a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Projeto Educativo do Agrupamento. 
 

8. Calendarização das atividades 
As atividades que integram este plano anual têm como finalidade ser um forte contributo para a formação integral 
do aluno, contribuindo para a sua formação académica, pessoal e social, tendo como fim maior o de conduzir todos 
os alunos do Agrupamento ao sucesso. 
 
Todas estas atividades, em conjunto com as letivas, devem contribuir para que a comunidade escolar desenvolva e 
enriqueça todas as dimensões do conhecimento de forma harmoniosa e aprazível. 
 
O Plano Anual de Atividades elaborado pela Direção, apresenta as propostas oriundas das diversas estruturas do 
Agrupamento, recebe o parecer do Conselho Pedagógico e é apresentado ao Conselho Geral para aprovação. Como 
se trata de um documento aberto, ao longo do ano letivo outras atividades surgirão que seguirão os trâmites 
previstos neste documento. 
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9. Atividades de complemento curricular/ extracurricular 

Departamento da Educação Pré-escolar 
 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
17-09-2021 Saídas ao meio Saídas ao meio. as 2 salas do JI. Conhecer o meio que nos rodeia. 

Explorar novos espaços. 
Observar alguns pontos de interesse. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

17-09-2021 Atividade de 
receção às 
crianças 

Os Educadores irão 
desenvolver atividades de 
receção às crianças 

 
- Favorecer o acolhimento e integração das 
crianças. 
- Proporcionar um ambiente acolhedor. 
- Estimular a exploração e conhecimento dos 
espaços do Jardim de Infância. 
- Desenvolver atividades lúdicas.  

Pré-Escolar              
- €  

F.F.17-09-
2021 

Projeto de 
Iniciação à 
Natação 

Acrianças dos Jardins de 
Infância desenvolvem 
atividades de iniciação à 
natação na piscina 
municipal.  

Câmara municipal de 
Ílhavo 

- Familiarizar e adaptar as crianças ao meio 
aquático.  
- Desenvolver habilidades motoras que 
permitem a escolha da resposta mais 
adequada em diversas situações no meio 
aquático (noção de saber nadar). 
- Desenvolver o gosto pela natação no seu 
espírito lúdico. 
- Desenvolver hábitos de prática desportiva 
regular. 

Pré-Escolar              
- €  

17-09-2021 Atividade de 
Expressão Musical  

Serão desenvolvidas, nos 
Jardins de Infância, 
atividades de expressão 
musical com a 
colaboração de um 
Professor e música. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

- Despertar o sentido estético e o gosto pela 
música. 
- Contribuir para o desenvolvimento cognitivo 
e para a socialização da criança. 
- Desenvolver a articulação das palavras a 
partir das canções. 
 

Pré-Escolar              
- €  



AEGE  

Plano de Atividades 2021/ 2022 Página 17 de 78 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

- Desenvolver o sentido rítmico e melódico. 
- Dominar progressivamente a expressividade 
do corpo em movimento. 
- Interpretar e explorar diferentes géneros 
musicais em torno do movimento, dança e 
coreografia. 
- Contribuir para a autoconfiança.  
- Contribuir para a perceção de si e do outro. 
- Contribuir para o reforço dos valores 
- Contribuir para a valorização do 
património cultural.   

20-09-2021 À Descoberta do 
Meio 

Visitas aos vários espaços 
da comunidade. 
Observação em contexto 
real. 

 
Fomentar a articulação de saberes. 
Viabilizar práticas de aprendizagens ativas. 
Conhecer e interagir com a comunidade. 
Contextualizar conhecimentos de acordo com 
as atividades em desenvolvimento. 
Sensibilizar para a descoberta da variedade de 
ambientes que nos rodeiam. 
Ampliar a visão do mundo que nos rodeia. 
Fortalecer momentos felizes ao ar livre. 
Promover atitudes positivas face ao 
conhecimento 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

28-09-2021 Dia da Mãe Realização de uma 
lembrança para oferecer à 
Mãe. 

 
Reconhecer a importância da mãe na vida da 
criança. 
Favorecer os laços afetivos. 
Desenvolver as capacidades criativas. 

Pré-Escolar              
- €  

29-09-2021 Dia Mundial do 
coração 

Realização de um coração 
utilizando como 
inspiração a artista 
plástica “Yayoi Kusama”, 
 
Atividade física no 
exterior. " eu sinto o meu 
coração" 
Visualização de imagens 
de coração reais.  

Com o projeto PPES Sensibilizar para a importância de uma 
alimentação equilibrada e saudável. 

Descoberta de um órgão importante do corpo. 
Desenvolver capacidades expressivas e 
criativas através de experimentações e 
produções plásticas. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
30-09-2021 Saída ao meio 

circundante da 
instituição.  

Observação da cor, cheiro 
e som da natureza/meio 
envolvente. 
Descoberta dos 
problemas ambientais e 
do meio que os rodeia. 

 
Sensibilizar para a descoberta da variedade de 
ambientes que nos rodeiam. 
Ampliar a visão do mundo que nos rodeia. 
Fortalecer momentos felizes ao ar livre. 
Promover atitudes positivas face ao 
conhecimento. 

Pré-Escolar              
- €  

01-10-2021 Saídas na 
comunidade 

Visitas aos vários espaços 
da comunidade. 
 Observação em contexto 
real. 

Comunidade local Fomentar a articulação de saberes  
Viabilizar práticas de aprendizagens ativas.  
Interagir e conhecer a comunidade.  
Contextualizar conhecimentos de acordo com 
as atividades em desenvolvimento. 

Pré-Escolar              
- €  

04-10-2021 Dia Mundial dos 
Animais 

Durante a semana serão 
debatidas e trabalhadas 
diversas temáticas 
relacionadas com os 
animais. 

Família  Desenvolver o sentido de responsabilidade no 
que respeita a defesa dos animais. 
Sensibilizar para o respeito e cuidados a ter 
com os animais como seres vivos. 
Conhecer as diversas espécies animais. 
Distinguir animais domésticos e selvagens. 
Conhecer e identificar as caraterísticas de 
alguns animais. 
Reconhecer a importância da defesa dos 
habitats na sobrevivência das espécies. 
Sensibilizar as para a necessidade de proteger 
os animais e a preservação de todas as 
espécies. 
Mostrar a importância dos animais na vida das 
pessoas. 
Celebrar a vida animal em todas as suas 
vertentes. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

11-10-2021 Semana da 
Alimentação   

Atividades a desenvolver 
nas várias áreas de 
conteúdo no âmbito da 
educação para a saúde. 

Famílias Explorar frutos do outono e outros – forma, 
cor, cheiro, peso, quantidade.  
Valorizar o trabalho desenvolvida pelos 
outros.  
Sensibilizar as crianças para uma alimentação 
saudável e equilibrada saboreando alimentos 
naturais.  
Identificar os grupos da roda dos alimentos.  
Conhecer normas básicas de higiene 
alimentar. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
15-10-2021 Semana da 

Alimentação 
Confeção de pão e de 
sumo de laranja, com as 
crianças para servir de 
lanche partilhado. Lanche 
no jardim de Infância com 
os alimentos 
confecionados.  

 
Aprender novas competências, educar para 
uma alimentação saudável, promover hábitos 
saudáveis 

Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

             
- €  

15-10-2021 Dia Mundial da 
Alimentação 

Diálogo sobre a temática. 
Trabalhos de expressão 
plástica. 
Registo/colagem com 
alimentos saudáveis. 
Elaboração de panquecas 
e sumo de laranja. Lanche 
saudável para todos 

Parceria/articulação 
com o PPES 

Criar hábitos de higiene alimentar e adquirir 
noções de uma alimentação saudável. 

Pré-Escolar              
- €  

29-10-2021 Atividades do dia 
das bruxas 

Confeção de doce e bolo 
de abóbora. 
Confeção de enfeites para 
as salas. 
 Lanche. 

Famílias Ajudar as crianças a desmistificar algumas 
situações do imaginário.  
Desenvolver a criatividade.  
Promover momentos de alegria e convívio. 

Pré-Escolar              
- €  

29-10-2021 Dia das Bruxas As crianças, vestidas de 
acordo com a temática 
desenvolverão atividades 
lúdicas de acordo com a 
época. 

Família  Festejar de forma criativa o Halloween 
Decorar a sala segundo o tema. 
Brincar com as personagens características da 
época. 
Conhecer culturas diferentes. 
Promover uma atividade temática e lúdica. 
Envolver as famílias na confeção das roupas e 
disfarces das crianças. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

11-11-2021 Dia de S. 
Martinho 

Degustação de castanhas 
assadas. 
Atividades a desenvolver 
deste tema em todas as 
áreas. 

Famílias Fomentar o sentido da partilha subjacente a 
este dia e à sua lenda. 
 Exploração da castanha como fruto de outono 
nas suas várias vertentes. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
11-11-2021 Dia de S. 

Martinho 
Divulgação da lenda de S. 
Martinho. Entoação de 
canções. Realização de 
jogos e trabalhos alusivos 
ao tema. Comemoração 
do Magusto 

 
Preservar, valorizar e dar continuidade às 
tradições populares. 
Promover as relações interpessoais e 
proporcionar um saudável convívio. 

Pré-Escolar              
- €  

11-11-2021 Magusto Apresentação de uma 
pequena dramatização da 
lenda de S. Martinho. 
Realização de 
trabalhos de expressão 
plástica alusivos à quadra. 
Lanche de castanhas 
assadas. 

 
Conhecer e valorizar aspetos da nossa cultura. 
Promover novos conhecimentos e 
experiências. 
Trabalhar o aspeto lúdico e artístico. 

Pré-Escolar              
- €  

23-11-2021 Dia da floresta 
autóctone 

Replantação de uma 
arvore do Jardim no 
campo de merendas da 
Gafanha do Carmo 

Junta de Freguesia Sensibilizar as crianças para o meio ambiente 
 Aprender a respeitar a natureza  
Aprender os cuidados a ter com a natureza 

Pré-Escolar              
- €  

23-11-2021 Dia da Floresta 
Autóctone 
Portuguesa 

Atividades alusivas à data 
e à importância da 
preservação da Floresta 
Autóctone.  

 
Promover o gosto por aprender. 
Desenvolver o sentido de responsabilidade 
pessoal e social em relação à defesa da 
floresta. 
Desenvolver a consciência ambiental. 
Reconhecer a floresta autóctone como parte 
essencial do nosso ecossistema e refúgio para 
espécies animais autóctones. 
Reconhecer algumas árvores autóctones. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

15-12-2021 Festa de Natal 
CMÍ 

As crianças dos Jardins de 
Infância do AEGE 
participarão nas 
atividades alusivas ao 
Natal, proporcionadas 
pela Câmara Municipal de 
Ílhavo.  

Câmara Municipal de 
Ílhavo  

- Proporcionar, às crianças, momentos de 
alegria e diversão. 
- Fomentar a partilha e o respeito entre todos. 
- Desenvolver competências de cidadania.  
- Proporcionar novas experiências no espírito 
lúdico.  

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
17-12-2021 Festa de Natal no 

Jardim 
Filme de Natal. 
 Lanche e distribuição de 
presentes. 

 
Fomentar o espírito natalício entre todos os 
elementos da comunidade educativa.  
Valorizar vivências/transmitir referências 
temporais;  
Valorizar a tradição cultural;  
Reforçar a prática de valores fundamentais; 
 Descoberta do verdadeiro sentido desta 
festa; 
Sensibilizar a família para que partilhe 
connosco esta época tão importante. 

Pré-Escolar              
- €  

17-12-2021 Festa de Natal  Apresentação de canções/ 
poemas de Natal aos 
colegas. 
Entrega de lembranças a 
cada criança. 
Lanche partilhado com os 
2 grupos. 

As 2 salas do Jardim de 
Infância. 

Promover momentos de alegria e de partilha. 
Valorizar momentos de convívio e interação. 
 
 
  

Pré-Escolar              
- €  

17-12-2021 Festa de Natal Realização de diferentes 
atividades alusivas ao 
Natal celebrando com 
alegria o último dia do 1º 
período. 

Caso seja possível, 
poderá haver 
atividades de 
articulação com o 
Primeiro Ciclo.  

- Promover gestos de amizade e partilha. 
- Distribuição de lembranças segundo a 
tradição do "Pai Natal" 
- Promover a reflexão sobre a importância da 
quadra natalícia. 
- Estimular a criatividade. 
- Valorizar a partilha e a amizade. 
- Valorizar as tradições da família e da 
comunidade. 
- Estimular a imaginação. 
- Desenvolver a imaginação e a fantasia. 
- Dar continuidade a costumes e a tradições. 
- Viver o espírito do Natal e o seu significado. 
- Valorizar e incentivar a criação de laços 
familiares 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

17-12-2021 O Natal Decoração das salas com 
a colaboração das famílias 
Entoação de canções/ 
declamação de poemas, 
…Investigação de usos e 

 
Dar continuidade a costumes e a tradições. 
Viver o espírito do Natal e o seu significado. 
Valorizar e incentivar a criação de laços 
familiares. Valorizar o amor, a partilha e a 
vida. 

Pré-Escolar              
- €  



AEGE  

Plano de Atividades 2021/ 2022 Página 22 de 78 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

costumes da quadra 
natalícia. 

06-01-2022 Cantar  as 
Janeiras 

Realização de coroas de 
Reis. Cantar os reis às 
crianças da outra sala. 

AS 2 salas do JI. Conhecer as nossas tradições. 
Trabalhar as expressões: musical e plástica. 
Promover momentos de interligação entre os 
grupos. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

06-01-2022 Dia de Reis Lanche partilhado. 
 Realização de enfeites 
caraterísticos desta 
época. 

Comunidade Valorizar as tradições e vivências da 
comunidade 

Pré-Escolar              
- €  

06-01-2022 Reis e Rainhas Elaboração de coroas de 
reis e rainhas. 
Exploração de canções. 
Cantar as janeiras. 
 

 
Dar a conhecer os costumes e tradições 
associados ao dia de reis e rainhas 
promovendo o contato entre crianças, adultos 
e comunidade. 

Pré-Escolar              
- €  

31-01-2022 Vamos à BMI... 
com a magia do 
pirilampo 

As crianças do JI vão fazer 
uma visita guiada à BMI e 
assistir à hora do conto. 

RBI - SEMI Promover o contacto da criança com o livro e 
a leitura como fonte de prazer. 
Descobrir os espaços da BMI e conhecer novos 
livros.  
Permitir à criança a descoberta de histórias 
que despertam a curiosidade, provocam o 
encanto e desmistificam medos. 

Pré-Escolar              
- €  

25-02-2022 Carnaval no 
Jardim de Infância 

Atividades de expressão 
plástica. 
Desfile e brincadeiras de 
Carnaval. 

Comunidade e 
Famílias 

Criar um ambiente de alegria e prazer. 
 Desenvolver a criatividade. 
Ajudar a criar momentos de fantasia. 
Partilhar a alegria e a brincadeira com os 
outros. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
25-02-2022 Carnaval 

Trapalhão  
As crianças vestem os 
seus disfarces favoritos 
brincam ao Carnaval. 

as 2 salas do JI. Trabalhar o lúdico e o imaginário. 
Promover momentos de alegria e de 
interação. 
 
 
  

Pré-Escolar              
- €  

25-02-2022 Viva o Carnaval Elaboração de trabalhos,
utilizando diversas 
técnicas plásticas alusivas 
ao tema. 
Decoração das salas de 
atividades. 
Realização de máscaras. 
  

 
Transmitir às crianças o lúdico carnavalesco. 
Reviver tradições. 
Promover condições de um convívio 
agradável. 

Pré-Escolar              
- €  

18-03-2022 Dia do Pai Registo gráfico de 
características da figura 
paterna. 
Confeção de uma 
pequena lembrança para 
oferecer ao pai. 

 
Reconhecer o papel do pai no 
desenvolvimento da criança, quer biológico 
quer afetivo 
Promover o diálogo acerca da família. 

Pré-Escolar              
- €  

19-03-2022 Semana do Dia do 
Pai 

Realização de trabalhos 
relativos ao Pai. 
Exploração do tema 
através de histórias, 
canções, poemas. 
 Realização de uma 
lembrança para o pai. 

 
Trabalhar a temática do Pai. 
Compreender a importância do pai na vida das 
crianças. 
 Estreitar/ valorizar os laços paternos. 

Pré-Escolar              
- €  

21-03-2022 Dia da Árvore Visita ao pinhal para 
observar as diferentes 
árvores que existem. 

 
Conhecer o meio natural que nos rodeia. 
Compreender que existem diferentes espécies 
de árvores. 
Promover a preservação da floresta. 

Pré-Escolar              
- €  

05-04-2022 Festa da Páscoa Realização de atividades 
de expressão plástica. 
Envolvência da família na 
confeção dos folares da 
Páscoa. 
Recolha de informação 

Famílias Valorizar as vivências desta época festiva. 
 Sensibilizar as crianças para a importância da 
família  
Vivenciar tradições e costumes da 
comunidade. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

oral no âmbito deste 
tema 

15-04-2022 Festa da Páscoa Realização de atividades 
lúdicas alusivas à época e 
representativas das 
tradições. 

Decorrerão algumas 
atividades, a designar, 
em articulação com o 
Primeiro ciclo caso 
seja viável.  

- Construção de decorações alusivas à época 
para decoração da sala 
- Realização de uma “Caça aos ovos da 
Páscoa”, nos diversos espaços do Jardim. 
- Realização de trabalhos com os temas 
tradicionais da época. 
- Conhecer novas histórias e canções. 
- Interiorizar toda a mensagem que traduz a 
Páscoa. 
- Conhecer as tradições e costumes da 
comunidade. 
- Proporcionar momentos lúdicos e de 
descoberta. 
- Desenvolver as diferentes técnicas de 
expressão. 
- Promover um ambiente de alegria e partilha. 
- Desenvolver a criatividade. 
- Proporcionar jogos lúdicos e de descoberta. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

29-04-2022 Dia da Mãe Elaboração de um 
trabalho simbólico, 
acompanhado de um 
cartão para oferecer à 
mãe. 

 
Promover o valor da família na sociedade 
contemporânea. Reconhecer o papel da mãe 
no desenvolvimento da criança. 

Pré-Escolar              
- €  

30-05-2022 Momentos de 
Leitura 

A professora bibliotecária 
dinamiza sessões de 
leitura às crianças dos 
Jardins de Infância. 

BE Promover a leitura. Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
31-05-2022 Baú de histórias Este projeto permite a 

requisição de livros que 
podem ser partilhados em 
contexto escolar e 
familiar. Em cada entrega 
e recolha dos Baús de 
Histórias, a equipa da BMI 
realiza uma hora do conto 
a cada turma. 

RBI e Educadoras Promover o contacto e o gosto pelo livro e 
pela leitura, fomentando hábitos continuados 
de leitura. 

Pré-Escolar              
- €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

Ficamos a aguardar as 
decisões da CMI. 

CMI Proporcionar momentos de convívio com 
novas e diferentes atividades lúdicas. 

Pré-Escolar              
- €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

Atividades no 
exterior: Atividades de 
expressão plástica, jogos 
de motricidade, 
dança. Lanche partilhado.  

 
Promover a cooperação entre as crianças. 
Favorecer a autonomia. 
Promover momentos de alegria e diversão. 
 
  

Pré-Escolar              
- €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

Os Jardins de Infância do 
AEGE participarão numa 
atividade, a definir, 
proporcionada pela 
Câmara Municipal. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

- Proporcionar momentos de convívio. 
- Proporcionar o contacto com diferentes 
atividades lúdicas.  
- Desenvolvimento da consciência de pertença 
a uma comunidade alargada. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

01-06-2022 Dia da Criança Realizar jogos, e diversas 
atividades ao ar livre, com 
piquenique e lanche 
especial. 

 
Proporcionar momentos de convívio, 
confraternização e alegria entre as crianças. 
Proporcionar às crianças momentos de lazer e 
diversão. 

Pré-Escolar              
- €  

30-06-2022 Festa de 
encerramento do 
ano 

Realização de jogos de 
motricidade no exterior. 
Entrega de pastas e 
diplomas. 
Lanche partilhado 

As 2 salas do JI. Celebrar com alegria o ano que finaliza. 
Promover momentos de alegria e boa 
disposição. 
Criar memórias felizes. 

Pré-Escolar              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
30-06-2022 Festa de Final de 

Ano 
Realização de Jogos e 
atividades nos diversos 
espaços do Jardim.  
Entrega de diplomas aos 
finalistas. 

As atividades poderão 
ser realizadas em 
articulação com o 
Primeiro Ciclo. 

- Promover um ambiente de alegria e festa. 
- Criar memórias positivas. 
- Reforçar os laços de amizade. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

30-06-2022 Festa de fim de 
ano letivo 

Jogos no exterior.  
Lanche partilhado 

 
Promover um ambiente de alegria e festa. 
Criar memórias positivas. Valorizar o trabalho/ 
aprendizagens realizadas ao longo do ano 
letivo. 

Pré-Escolar              
- €  
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Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
17-09-2021 Receção dos 

alunos 
Cada escola do primeiro 
ciclo irá desenvolver 
atividades para fazer a 
receção dos alunos.  

Professores de Apoio 
Educativo e 
Professores de 
Educação Especial 

Proporcionar um ambiente acolhedor; 
Saudar o ingresso/regresso dos alunos; 
Motivar os alunos a desenvolver atividades 
recreativas e lúdicas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

24-09-2021 "Vela para Todos" Os alunos deslocar-se-ão 
de autocarro ao Clube de 
Vela da Costa Nova, onde 
terão a oportunidade de 
adquirir competências 
básicas de vela. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

Os participantes terão a oportunidade de 
adquirir competências básicas de vela, 
desenvolver o gosto pela modalidade, 
desfrutar da natureza e das excelentes 
condições para a sua prática. 

4.º ano              
- €  

27-09-2021 Já Sei Ler Serão disponibilizados 
livros e motivados os 
alunos para partilharem 
livros seus com os colegas. 
Leitura em sala de aula, no 
recreio e em casa. 
Envolvimento dos pais nas 
leituras.  

PNL / Professora 
Bibliotecária 

Proporcionar aos alunos a audição de 
histórias.Motivar os alunos para a leitura. 
Promover a criatividade. 
Incentivar a escrita. 
Envolver a família. 

1.º ano              
- €  

27-09-2021 "Primavera na 
Escola" 

Os alunos e professores 
titulares irão decorar um 
painel na escola com 
motivos alusivos à 
Primavera. 

 
-Identificar as caraterísticas de cada 
estação do ano. 
 
-Decorar o espaço escolar. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

01-10-2021 SEMI - Biblioteca 
Municipal de 
Ílhavo 

Visita à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo e 
participação em 
atividades. 

SEMI / BMI Conhecer a BMI. Familiarizar as crianças com 
o livro. 

2.º ano              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
01-10-2021 SEMI - Centro de 

Documentação de 
Ílhavo 

Visita ao Centro de 
Documentação de Ílhavo e 
participação em atividades 
de promoção do 
conhecimento da história 
familiar. 

SEMI - CDI Perceber relações de parentesco. 
Estimular o gosto pela história familiar. 
Construir a árvore genealógica. 

1.º ano              
- €  

01-10-2021 SEMI - 23 Milhas Visita a um espaço do 23 
Milhas (Casa da Cultura de 
Ílhavo; Planteia; Fábrica 
das Ideias Gafanha da 
Nazaré; Centro Histórico 
de Ílhavo; Laboratório de 
Artes Teatro Vista Alegre) 
e participação em 
atividades culturais. 

SEMI - 23 milhas Sensibilizar os alunos para as atividades 
culturais. 
Desenvolver a criatividade. 

3.º ano              
- €  

01-10-2021 SEMI - Museu 
Marítimo de 
Ílhavo/ Navio 
Museu Santo 
André 

Visita ao Museu Marítimo 
de Ílhavo e ao Navio 
Museu Santo André e 
participação em 
atividades. 

SEMI - MMI/NMSA Visitar instituições museológicas de Ílhavo. 
Participar em atividades relacionadas com o 
mar e a pesca. 

4.º ano              
- €  

01-10-2021 Educ@RA Realização de provas de 
monitorização e 
acompanhamento das 
aprendizagens dos alunos 
- Provas CAM. Participação 
em projetos propostos na 
plataforma. Interação com 
a EMACE. 

Educ@RA Monitorizar e avaliar as aprendizagens. 
Interagir com a Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Comunidade Educativa. 
Participar em atividades disponibilizadas na 
plataforma. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

01-10-2021 Leituras 
orientadas 

Disponibilização pela 
BMI/Bibliotecas Escolares 
de obras para leitura 
orientada em sala de aula. 

Professor titular / 
Biblioteca 

Proporcionar à turma obras para 
acompanhamento de leituras orientadas em 
sala de aula. 
Promover o contato com o livro. 
Motivar para a leitura.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
01-10-2021 "Saber comer é 

saber viver" 
Este ano haverá uma 
grande preocupação em 
avaliar os lanches 
escolares e melhorar os 
mesmos. Para isso 
celebramos o Dia Mundial 
do Combate à Obesidade 
(11 de outubro), Dia 
Mundial da Alimentação 
(15 de outubro) e Dia 
Mundial da Saúde (7 de 
abril). As atividades serão 
todas dirigidas neste 
sentido. 

PPES Promover uma alimentação saudável. 
Melhorar hábitos alimentares. Combater a 
obesidade infantil.  Sensibilizar os alunos para 
a importância da ingestão de lanches 
saudáveis. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Encarregados de 
Educação 

             
- €  

01-10-2021 Ao Som das 
Histórias 

Leitura pelos alunos de 
uma história que depois 
será transmitida na Rádio 
Terra Nova. 

BMI Motivar os alunos para a leitura. 
Incentivar os alunos a lerem para a 
comunidade.  

4.º ano              
- €  

01-10-2021 EcoEscolas Atividades realizadas nas 
ou pelas escolas com a 
finalidade de sensibilizar 
os alunos e a comunidade 
para as questões 
ambientais. 

ABAE/ Ecocentro/ 
outras instituições 
ligadas ao ambiente/ 
Equipa EcoEscola do 
Agrupamento 

Sensibilizar para as questões ambientais. 
Reeducar com a política dos 5 Rs: Reduzir, 
Reciclar, Rejeitar, Repensar, Reutilizar  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

             
- €  

04-10-2021 Dia do animal Cada aluno irá escolher 
um animal que tem em 
casa, ou que gosta muito. 
Em aula, irá explicar aos 
colegas, a razão da sua 
escolha e quais são as 
principais 
caraterísticas desse animal
. 

 
Reconhecer a importância dos animais na 
preservação do nosso planeta.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
06-10-2021 Dia Mundial do 

Animal 
Apresentação dos 
diferentes animais de 
estimação por parte dos 
alunos, através de 
fotografias, desenhos...  
Cuidados que têm com os 
seus animais de estimação 
Elaboração, por turma, de 
um cartaz alusivo ao tema 

Encarregados de 
Educação 

Incutir nos alunos o respeito pelos animais 1.º ano; 3.º ano              
- €  

06-10-2021 Baú das Histórias A BMI disponibiliza Baús 
que circularão pelas 
escolas possibilitando aos 
alunos o empréstimo de 
livros para leitura em casa. 

BMI Despertar nos alunos o gosto pela leitura. 
Proporcionar o empréstimo de obras para 
leitura em casa. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

11-10-2021 Heróis da Fruta Realização de atividades 
que promovam uma 
alimentação saudável e 
contribuam para o 
consumo de fruta. 

APCOI - Associação 
Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil 

Aumentar a ingestão de frutas e vegetais. 
Reduzir o consumo de produtos com açúcar, 
sal ou gorduras em excesso. 
Promover a literacia alimentar junto dos 
encarregados de educação para incentivar 
hábitos familiares mais saudáveis e 
sustentáveis. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

15-10-2021 Dia Mundial da 
Alimentação 

- Visualização e exploração 
de um PowerPoint 
relacionado com o tema-
Exploração da roda/ 
pirâmide dos alimentos 
-Outras atividades a 
definir 

 
- Descobrir a importância de uma 
alimentação saudável para o nosso equilíbrio 
global e para a nossa saúde; 
-Aprender a "saber comer"; 
-Valorizar os alimentos. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

15-10-2021 À Descoberta 
de... José Jorge 
Letria 

Realização de trabalhos 
sobre a vida e obra do 
autor. 

Professor Titular / 
Biblioteca 

Pesquisar sobre José Jorge Letria e sua obra. 
Realizar trabalhos alusivos à pesquisa 
efetuada. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
15-10-2021 Ílhavo a Ler+ Leituras realizadas pelos 

alunos em vários níveis, 
consoante os resultados 
obtidos. 

Professor Titular 
/Professora 
Bibliotecária/ 
Encarregados de 
Educação 

Incentivar os alunos a ler. 
  

3.º ano; 4.º ano              
- €  

15-10-2021 Newton Gostava 
de Ler 

Leitura de livros com 
realização de pequenas 
atividades experimentais. 

Professor titular 
/Biblioteca 

Motivar para a leitura. 
Proporcionar a realização de experiências. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

15-10-2021 Escola Azul Realização de atividades 
de promoção da defesa 
dos oceanos. 

Ministério do Mar/ 
Equipa Escola Azul do 
Agrupamento 

Promover a literacia do Oceano. 
Criar gerações mais responsáveis e 
participativas.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Encarregados de 
Educação; Público em geral 

             
- €  

16-10-2021 Dia da 
Alimentação 

Confeção de uma salada 
de fruta. 

 
-Explorar frutos do mês de outono: forma, 
cor, cheiro e peso, 
-Valorizar o trabalho desenvolvido pelos 
agricultores, 
-Sensibilizar as crianças para uma 
alimentação saudável e equilibrada, 
-Identificar os grupos da roda dos alimentos, 
-Conhecer normas básicas de higiene 
alimentar. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

18-10-2021 Dia Mundial da 
Alimentação 

- Degustação individual de 
um lanche saudável vindo 
de casa; 
 - Diálogo com os alunos 
sobre os hábitos de uma 
alimentação saudável; 
 - Realização de trabalhos 
alusivos à temática. 

Encarregados de 
Educação 

- Promover hábitos de alimentação saudável. 1.º ano; 3.º ano              
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
29-10-2021 Venda de rifas Durante um mês haverá 

venda de rifas. O dinheiro 
angariado será para ajuda 
na compra de um quadro 
interativo para uma sala 
de aula. 
Será solicitada ajuda aos 
representantes de cada 
turma para conseguir 
patrocínios para os 
prémios das rifas. 
O sorteio será no dia 3 de 
dezembro. 

Representantes de 
cada turma. 

Angariar fundos. 1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Público em geral; 
Encarregados de Educação 

             
- €  

02-11-2021 As profissões da 
minha família  

A Atividade pretende 
trazer à escola alguns pais 
e/ ou familiares de forma 
que estes possam partilhar 
com os alunos um pouco 
do trabalho desenvolvido 
nas suas profissões 
(utensílios/objetos, local, 
roupa própria, ...). Sempre 
que seja possível será 
desenvolvida uma 
pequena atividade prática. 
No final do ano letivo, 
realizar-se-á uma visita de 
estudo Kidzania. 
Os encarregados de 
educação 
disponibilizaram-se para a 
angariação de fundos para 
a concretização da visita. 

Encarregados de 
Educação, pais, 
familiares, ... 

Identificar diferentes profissões. 
Reconhecer a importância e influência de 
diferentes profissões no nosso dia-a-dia. 
Relacionar instituições e serviços que 
contribuem para o bem-estar das populações, 
com as respetivas funções. 

Identificar alguns objetos e roupas associados 
a determinadas profissões. 
Reconhecer alguns cuidados a ter com a 
utilização de materiais/ objetos em diferentes 
profissões. 

2.º ano      2 
000 €  

02-11-2021 Concurso 
Literário Jovem 

Escrita de texto ou poesia. Professor titular/ 
Professor Bibliotecário 
/Encarregado de 
Educação 

Motivar para a escrita. 
Valorizar a criatividade. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
11-11-2021 Magusto - Exploração de uma 

história alusiva ao tema; 
- Elaboração de trabalhos 
nas diferentes disciplinas; 
- Degustação de castanhas 
assadas, por sala, no forno 
da escola; 

 
- Preservar costumes e tradições; 
- Promover a criatividade. 

1.º ano; 3.º ano              
- €  

11-11-2021 Magusto de S. 
Martinho 

- Exploração da Lenda de 
S. Martinho; 
-Atividades de expressão 
artística relacionadas com 
o tema (utilização de 
materiais diversos em 
trabalhos de plástica, 
entoação de canções, 
dramatizações, ...); 
-Assar e comer castanhas 
(dependendo da situação 
em que nos encontrarmos, 
devido ao Covid)) 

 
-Conhecer/relembrar as tradições deste dia, 
associadas à lenda de S. Martinho; 
-Explorar a imaginação e a criatividade; 
-Manter tradições.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

11-11-2021 Dia de S. 
Martinho 

Apresentação da Lenda de 
S. Martinho. Exploração da 
mesma em grande grupo e 
decoração de um painel, 
com trabalhos alusivos ao 
tema. Magusto com 
castanhas assadas. 

0 - Sensibilizar os alunos para a importância de 
manter as tradições 
- Proporcionar momentos de partilha e 
convívio. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

17-12-2021 Encerramento do 
1.º período 

Realização de atividades 
recreativas e lúdicas. 

Professores titulares/ 
professores de apoio 
educativo/ professores 
de educação especial/ 
auxiliares de ação 
educativa 

Reviver tradições; 
Promover o espírito de partilha e 
solidariedade;  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
21-01-2022 SEMI - Estaleiro - 

Estação Científica 
de Ílhavo 

Visita ao Estaleiro e 
participação em atividades 
experimentais. 

SEMI - Estaleiro - ECI Visitar a Estação Científica de Ílhavo. 
Manusear materiais diversos. 
Realizar experiências. 

4.º ano              
- €  

31-01-2022 Histórias da 
Ajudaris 2022 

Escrita de histórias no 
âmbito do projeto 
"Histórias da Ajudaris" 
tendo como objetivo 
ajudar outras crianças. 

Ajudaris Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e 
escrita. 
Estimular a prática da cidadania e da 
solidariedade. 
Aproximar os contextos Escola - Família e 
Comunidade.  

1.º ano              
- €  

01-02-2022 SEMI - Centro de 
Educação 
Ambiental 

Visita ao Ecocentro e 
participação em atividades 
relacionadas com a 
proteção do ambiente. 

SEMI - CEA Proporcionar uma visita ao Ecocentro/ Centro 
de Educação Ambiental. 
Sensibilizar os alunos para questões 
ambientais. 

1.º ano              
- €  

01-02-2022 SEMI - Escola 
Municipal de 
Educação 
Rodoviária 

Visita à EMER. 
Participação em atividades 
relacionadas com a 
prevenção rodoviária. 

SEMI - EMER Proporcionar uma visita à EMER. 
Aprender regras de prevenção rodoviária. 
Realizar exercícios a partir dos conhecimentos 
adquiridos. 

2.º ano              
- €  

25-02-2022 Carnaval 
Trapalhão 

- Os alunos conjuntamente 
com a família, construirão 
os seus fatos de Carnaval 
com materiais reciclados e 
ou reutilizados; 
- Desfile no recinto 
escolar; 
- Elaboração de trabalhos 
de Plástica. 

Encarregados de 
Educação 

- Sensibilizar a comunidade educativa para os 
problemas ambientais; 
 - Alertar para a necessidade de 
reciclar/reutilizar; 

Pré-Escolar; 1.º ano; 3.º ano              
- €  

25-02-2022 "Carnaval 
Trapalhão" 

Desfile e convívio entre a 
comunidade escolar. 

 
-Desenvolver o intercâmbio escola/ 
comunidade. 
-Desenvolver a criatividade e o sentido 
estético. 
-Preservar as tradições. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
01-03-2022 Viva a folia do 

Carnaval! 
- Descobrir e conhecer 
tradições Carnavalescas; 
-Realizar atividades de 
expressão artística alusivas 
ao tema (entoar canções, 
trabalhos de plástica 
recorrendo a materiais 
diversos, dramatizar 
situações). 
-Brincar ao Carnaval. 

Família (fantasiar os 
alunos) 

-Conhecer e manter tradições; 
-Trabalhar a imaginação, criatividade e 
competências artísticas;  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

18-03-2022 Viva a natureza! -Visualizar e explorar 
vídeos, PowerPoints 
alusivos a temas 
relacionados com estes 
dias; 
-Refletir sobre a ação do 
Homem no meio 
ambiente; 
-Visita ao Parque de 
Merendas do Carmo; 
 
-Realização de outras 
atividades que forem 
oportunas no momento 
As atividades decorrerão 
nos dias 18, 21 e 22 de 
março. 

Junta de Freguesia do 
Carmo 

Iremos realizar atividades em que 
celebraremos três dias muito importantes 
para o meio ambiente, do qual dependemos: 

- Início da primavera (dia20) 
- Dia Mundial da Árvore e da Floresta (dia 21) 
- Dia Mundial da água (dia 22) 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

21-03-2022 Dia Mundial da 
Árvore  

- Proceder à limpeza dos 
canteiros; 
- Sementeira de ervas 
aromáticas e de outras 
espécies. 

Encarregados de 
Educação 

- Sensibilizar toda a comunidade educativa 
para a importância/ preservação do Meio 
Ambiente. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 3.º ano              
- €  

05-04-2022 Encerramento do 
2.º período 

Realização de atividades 
lúdicas e recreativas. 

Professor titular de 
turma/ professor de 
apoio educativo/ 
professor de educação 
especial e assistentes 
operacionais 

Reviver tradições. 
Participar em jogos lúdicos. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
06-05-2022 Visita de estudo 

ao Portugal dos 
Pequenitos 

Os alunos deslocar-se-ão 
de autocarro a Coimbra 
para desfrutar de um dia 
bem passado, no parque 
temático concebido e 
construído como espaço 
lúdico, pedagógico e 
turístico. A fim de tornar a 
viagem mais económica e 
dar oportunidade a outros 
colegas de usufruir da 
visita, os alunos do 4.º ano 
da Escola do Sul também 
participarão. 

 
Conhecer aspetos da cultura e do património 
português, em Portugal e no mundo. 

4.º ano         
300 €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

 - Passeio, a pé, com os 
alunos da escola pela 
margem da Ria. 
- Realização de jogos 
tradicionais; 

 
- Proporcionar momentos de bem-estar e 
diversão; 
- Contacto com a Natureza; 
- Observação de espécies animais/ vegetais, 
na margem da ria. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 3.º ano              
- €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

Atividades a definir. 
 

Proporcionar momentos de convívio, de 
alegria e novas experiências aos alunos.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

01-06-2022 Dia Mundial da 
Criança 

Caminhada pela margem 
da ria. 

 
Dar a conhecer a Ria de Aveiro, os seus 
recursos e as profissões que a ela estão 
ligadas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  

01-06-2022 "A infância dos 
nossos bis (avós)"  

A escola convida um avô 
ou bisavô a vir contar aos 
alunos como era a sua 
infância. Os alunos são 
convidados a pesquisar 
junto dos seus familiares, 
e a trazer para a 

Familiares dos alunos Conhecer a infância dos seus avós e bisavós. 
Comparar a sua infância com a dos seus 
familiares. 
Identificar brincadeiras e jogos de 
antigamente. 
Valorizar o património histórico da 
comunidade educativa. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

escola brinquedos, fotos e 
vestuário de antigamente. 
Com o material recolhido 
será realizada uma 
exposição, no Dia Mundial 
da Criança.  

30-06-2022 Encerramento do 
3.º período 

Realização de atividades 
lúdicas e recreativas. 

Comunidade Escolar Participar em atividades recreativas. 
Saudar os alunos finalistas. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

             
- €  
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Departamento de Expressões 
 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
20-09-2021 Projeto Desporto 

+ Saúde. 
Identificar, através de 
testes de condição física, 
situações de risco e 
intervir junto dos alunos e 
encarregados de 
educação, através de 
palestras de sensibilização, 
aconselhamento alimentar 
e prescrição de atividade 
física. 

PPES , Desporto 
Escolar, EMACE e 
outras entidades 
externas. 

Prevenir distúrbios alimentares; 
Reduzir a taxa de incidência de obesidade 
infantil; 
Promover atividade física e bem-estar; 
Reduzir fatores de risco. 
 
 
 
 
  

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Encarregados 
de Educação 

             
- €  

24-09-2021 Dia Europeu do 
Desporto na 
Escola 

Comemoração do Dia 
Europeu do Desporto na 
Escola, com o 
envolvimento de todos os 
núcleos do Desporto 
Escolar existentes na 
nossa escola, dando assim 
a oportunidade de dar a 
conhecer e a 
experimentar vários 
desportos aos alunos, 
encarregados de 
educação, docentes, 
assistentes operacionais e 
público em geral.  

Desporto Escolar e 
European School Sport 
Day 

Elevar o estatuto da Educação Física e do 
Desporto nas escolas; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas para as crianças e jovens; 
Promover a saúde e o bem-estar para uma 
aprendizagem ao longo da vida; 
Incentivar a inclusão social e desenvolver 
competências sociais nos alunos; 
Ligar-se a outros países europeus. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação; 
Público em geral 

             
- €  

29-09-2021 Vela para todos Projeto de iniciação à Vela Câmara Municipal de 
Ílhavo 

Proporcionar aos alunos a iniciação nas 
atividades náuticas. 
Contribuir para a promoção de um estilo de 
vida saudável. 

5.º ano 
 

            
- €  



AEGE  

Plano de Atividades 2021/ 2022 Página 39 de 78 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
01-10-2021 Dia 1- Dia 

Mundial da 
Música 

Sensibilizar para a 
importância da linguagem 
musical; 
Utilizar a música como 
forma de comunicação; 
Saber Ser, especialmente 
em contexto escolar, mas 
extrapolar para a vida em 
sociedade; 
Despertar o sentido 
estético; 
Desenvolver o sentido 
crítico; 
Compreender os vários 
géneros musicais nos 
diferentes contextos;  

0 euros Sensibilizar para a linguagem musical. 
Desenvolver o gosto pela música, escrita, 
ouvida ou executada. 
Desenvolver o sentido estético. 

6.º ano 
 

            
- €  

01-10-2021 Formação de 
Árbitros dos 
diferentes 
núcleos do 
Desporto Escolar  

Captação e Formação de 
Árbitros para os vários 
núcleos do Desporto 
Escolar 

Desporto Escolar Captar, Incentivar e Formar, alunos que 
venham representar a nossa escola na 
arbitragem dos vários núcleos do Desporto 
Escolar e nas competições interescolas, do 
quadro competitivo do Desporto Escolar. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

25-10-2021 Semana do 
Basquetebol 

Dinamização nas aulas de 
Educação Física do 
Basquetebol pelos 
treinadores do Illiabum 
Clube 

Illiabum Clube Incentivar os alunos à prática do desporto, 
nomeadamente do Basquetebol; 
Captação de jogadores para o clube; 
Fomentar a prática desportiva como meio de 
saúde e bem-estar. 
  

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano 
 

            
- €  

24-11-2021 A "Rítmica" vem à 
Escola - 1.º Ciclo 

Divulgação da Ginástica 
Rítmica para os alunos do 
1.º Ciclo das Escolas do 
Agrupamento 

Casa do Povo da 
Gafanha da Nazaré 

Promover a Ginástica Rítmica e a expressão 
corporal; 
Incentivar os alunos à prática desportiva; 
Promover a saúde e o bem-estar. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

 
            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
13-12-2021 Concentrações do 

Desporto Escolar 
Competição inter escolar, 
mediante um quadro 
competitivo para as 
diferentes modalidades. 

Desporto Escolar Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 
Aprender com a competição o espírito fair-
play; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

16-12-2021 Exposição de 
trabalhos 
realizados em 
Educação Visual e 
Oficina de Artes 

Exposição dos trabalhos 
que vão sendo realizados 
nas disciplinas de 
Educação Visual e Oficina 
de Arte, nas respetivas 
salas das turmas e ou 
noutro local que se 
considere pertinente. 

 
Divulgação do trabalho realizado. 6.º ano; 5.º ano 

 
            
- €  

07-01-2022 Corta-Mato 
Escolar 

Corta-Mato da Escola, com 
a participação de grande 
número de alunos para 
apurar os melhores 
classificados para 
representar a escola no 
Corta Mato Fase CLDE 

Desporto Escolar Fomentar a prática desportiva como meio de 
saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

07-01-2022 Atividades 
Olimpílhavo 

Atividades organizadas 
pela C. M. Ílhavo, no 
âmbito das atividades da 
terra, do mar e náuticas. 

C. M. Ílhavo Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

02-02-2022 Megas - Sprinter, 
Salto e Km 

Realização de provas de 
velocidade, salto em 
comprimento e corrida de 
1Km, para os alunos que 

Desporto Escolar e 
Clubes de Atletismo 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

são selecionados nas 
turmas. 

Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas. 

02-02-2022 Megas (Sprinter e 
Salto) - 1.º Ciclo 

Realização de provas de 
velocidade e salto para os 
alunos do 1.º Ciclo 

Desporto Escolar e 
Escolas do 1.º Ciclo do 
Agrupamento 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

 
            
- €  

16-02-2022 Corta-Mato Fase 
CLDE - Distrital 

Corta-Mato Distrital com a 
representação dos 
melhores seis alunos 
apurados por género e 
escalão de cada escola do 
distrito. 

Coordenação Local do 
Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

09-03-2022 Megas Fase CLDE 
- Distrital 

Realização de provas de 
velocidade, salto em 
comprimento e 1 Km inter 
escolas distrital, para 
apurar os melhores alunos 
para a fase final nacional 

Coordenação Local do 
Desporto Escolar 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 
Aprender com a competição o espírito fair-
play 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

20-04-2022 Festa Futebol 
Feminino 

Festa Futebol Feminino é 
um torneio organizado 
pela Associação de 
Futebol de Aveiro em 
parceria com o Desporto 
Escolar, com a finalidade 
de apurar a melhor escola 
que irá representar o 

Associação de Futebol 
de Aveiro e Desporto 
Escolar 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar;Incentivar os alunos a 
praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 

Alunos do clube/ Projeto; 
9.º ano 

 
            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

distrito numa fase final 
nacional.  

Aprender com a competição o espírito fair-
play. 

22-04-2022 Torneios Inter 
Turmas 

Realização de torneios 
inter turmas de Futsal 
(masculino e feminino), 
Badminton, Ténis de 
Mesa, Xadrez, Boccia e 
Minigolfe. 

Desporto Escolar Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 
Aprender com a competição o espírito fair-
play. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

            
- €  

29-04-2022 Dia Mundial 
Dança 

Atuação do núcleo de 
Dança, juntamente com as 
escolas do concelho, na 
Casa Cultural de Ílhavo. 

C. M. Ílhavo Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de praticarem 
modalidades da sua preferência; 
Promover a dança e a expressão corporal; 
Sensibilização musical. 

5.º ano; Alunos do clube/ 
Projeto 

 
            
- €  

25-05-2022 Corta-Mato - 1.ª 
Ciclo 

Realização de um Corta-
Mato para os alunos do 
1.º Ciclo das Escolas do 
Agrupamento 

Escolas do 1.º Ciclo do 
Agrupamento 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Criar diversão e prazer através de atividades 
do fair-play. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

 
            
- €  

15-06-2022 Pedalada pelo 
Ambiente 

Pedalada pelas ruas da 
freguesia aberta a toda a 
comunidade escolar, com 
participação da Associação 
de Pais que dinamizam um 
almoço convívio no final 
do evento.  

Associação de Pais, 
Bombeiro Voluntários 
de Ílhavo e Polícia 
Segurança Pública. 

Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem-estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Desenvolver competências sociais nos alunos; 
Comemorar o Ambiente; 
Evento realizado para o encerramento do ano 
letivo. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos; Encarregados de 
Educação 

             
- €  
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Departamento de Educação Especial 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
20-09-2021 Saídas ao meio Os alunos que frequentam 

o CAA-MEEE irão deslocar-
se, a pé, pela comunidade 
circundante. 

 
- Interagir com o meio envolvente. 
- Promover novas vivências de cariz funcional. 
- Promover o desenvolvimento da autonomia 
e do comportamento adaptativo. 
- Aplicar competências sociais. 

2.º ano; 4.º ano; 1.º ano 
 

            
- €  

22-09-2021 Vamos à música 
no JI 

Os alunos que frequentam 
o CAA-MEEE da EB Norte 
participarão, sempre que 
possível, na atividade de 
expressão musical no 
Jardim de Infância, 
promovida pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, 
acompanhados por uma 
docente de Educação 
Especial. 

Jardim de Infância 
Encarnação Norte 

Proporcionar o contacto com sons e música; 
Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais como 
comunicação, autonomia, relacionamento 
interpessoal, comportamento adaptativo. 

1.º ano; 2.º ano; 4.º ano 
 

            
- €  

01-10-2021 Oficina dos 
Sentidos 

Promoção de atividades/ 
experiências diversas de 
estimulação 
multissensorial e de 
desenvolvimento de 
competências pessoais, 
para os alunos que 
frequentam o CAA. 

 
Proporcionar aos alunos a 
exploração/estimulação multissensorial; 
Desenvolver competências pessoais 
(cognitivas, motoras, autonomia, 
comunicação). 

2.º ano; 4.º ano; 1.º ano 
 

            
- €  

24-11-2021 Ciclos de Partilha Ao longo do ano serão 
dinamizadas ações/ 
encontros de partilha com 
temas de interesse para o 
Departamento/ 
Agrupamento. 

 
Desenvolver o espírito de colaboração e a 
partilha de saberes.  
Contribuir para o desenvolvimento de 
práticas inclusivas. 
Fomentar a realização de atividades que 
promovam a participação dos encarregados 
de educação. 

Docentes; Encarregados de 
Educação 

 
            
- €  
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
28-09-2021 Desafios 

Seguranet 
Participação nos desafios 
propostos pelo site 
"Seguranet" Desafios 
mensais. 
Por equipas para alunos 
do terceiro ciclo 

 
Alertar alunos e pais para a forma como 
abordamos e nos relacionamos com as novas 
tecnologias, tendo em conta os seus perigos e 
vantagens.  

9.º ano; 7.º ano; 6.º ano 
 

            
- €  

01-10-2021 Líderes digitais Líderes Digitais tem como 
objetivo principal motivar 
os alunos para a 
divulgação de temáticas 
que incentivem à 
utilização segura e 
responsável da Internet e 
dos ambientes digitais, 
contribuindo, ainda, para 
o desenvolvimento da 
Cidadania Digital. 

Poderá articular com o 
2.º e 1.º ciclos 

Os Líderes Digitais terão como missão intervir 
tanto junto dos seus pares como dos 
restantes membros da comunidade educativa 
em que se inserem, incentivando-os à adoção 
de uma atitude crítica, refletida e responsável 
no uso de tecnologias e ambientes digitais. 

9.º ano; 7.º ano; 8.º ano 
 

            
- €  

11-10-2021 Sistemas com 
SOLeARte 

Construção de maquetes 
criativas do Sistema Solar, 
recorrendo a materiais 
recicláveis e outros. Estas 
serão depois dadas a 
conhecer à comunidade 
educativa. 

 
Evidenciar a amplitude e complexidade do 
Universo; 
Conhecer os astros do Sistema Solar; 
Estimular a criatividade dos alunos através de 
produções artísticas do Sistema Solar. 

7.º ano 
 

         
20 €  

15-10-2021 Comemoração do 
Dia Mundial da 
Alimentação. 

Será proporcionado aos 
alunos um pequeno 
lanche saudável, 
sensibilizando-os para a 
tomada de opções 
adequadas que permitam 
uma alimentação 
equilibrada. Divulgação 
nos écrans sobre Hábitos 
de Alimentação Saudável. 
Em Educação Física os 

 PPES, docentes de 
Ciências Naturais 2.º e 
3.º ciclos, docentes de 
Físico-Química. 

Incentivar a Comunidade Escolar para o 
consumo de lanches saudáveis; 
 
Reconhecer a importância de uma 
alimentação saudável e equilibrada. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

          
75 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

professores irão distribuir 
marcadores de livros com 
o "Desafio: Caminhada em 
Família".  

28-10-2021 Canguru 
Matemático sem 
fronteiras 

Esta edição 
do Canguru 2021 irá 
decorrer como uma 
iniciativa interna de cada 
escola, não havendo 
classificação nacional. 
Apenas será divulgado as 
melhores classificações 
por Escola/Agrupamento e 
Colégio/Instituto. 
Não haverá pagamento de 
inscrição e não serão 
atribuídos prémios. 
O concurso decorrerá de 
18 a 29 de outubro de 
2021, havendo 
flexibilização no 
agendamento do 
concurso.  

Faculdade de ciências e 
Tecnologia da 
Universidade de 
Coimbra com o apoio 
da sociedade 
Portuguesa da 
Matemática. 

Estimular o gosto e o estudo da matemática; 
 
Tentar que os alunos se divirtam a resolver 
questões matemáticas e percebam que 
conseguir resolver os problemas propostos é 
uma conquista muito compensadora; 
 
Permitir que os alunos descubram o lado 
lúdico da disciplina. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano 

             
- €  

30-10-2021 Ambientes 
Educativos 
Imersivos Web 
em RV-RA 

Ambientes educativos com 
recurso a Realidade 
Aumentada e Realidade 
Virtual. 

CodeWeek - Inserido 
na semana europeia da 
Programação 

Criação de ambientes educativos virtuais. 
Participação da Escola na semana europeia da 
programação, que visa levar a programação e 
a literacia digital a todos de uma forma 
divertida e atrativa, decorre de 9 a 24 de 
outubro. 

9.º ano 
 

            
- €  

08-11-2021  Saída de campo - 
A Ria - um 
"laboratório real". 

Saída de campo, a pé, ao 
caminho do praião, no 
âmbito das disciplinas de 
CN e FQ, em articulação 
com os projetos Eco 
Escolas e Escola Azul. A 
saída terá a duração de 50 
minutos. 

Eco -Escolas e Escola 
Azul 

Consolidar conhecimentos no âmbito das 
disciplinas de CN e FQ; 
Conhecer a paisagem geológica do meio 
envolvente, de forma mais detalhada; 
Promover a observação orientada do mundo 
que nos rodeia, numa perspetiva mais 
científica; 
Sensibilizar para a preservação de locais de 
grande interesse natural e paisagístico. 

7.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

 
  

10-11-2021 XL Olimpíadas da 
Matemática 

Prova escrita de 
Matemáticos (problemas 
de Raciocínio)  

SPM O concurso tem, como principal objetivo 
incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática e detetar vocações precoces 
nesta área do saber, as Olimpíadas 
Portuguesas de Matemática são também o 
meio de seleção das equipas que irão 
representar Portugal nas Olimpíadas de 
Matemática da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), e nas Olimpíadas 
Internacionais de Matemática (IMO).  

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

13-12-2021 Presépio Bio 
geológico 

Montagem de um 
presépio com recurso a 
equipamentos e materiais 
relacionados com as 
Ciências Naturais. 

Professores de Ciências 
Naturais, Assistentes 
Operacionais e Alunos 

Estimular a criatividade; 
Promover o trabalho colaborativo entre 
docentes, não docentes e alunos; 
Assinalar o acontecimento histórico e 
religioso; 
Envolver a comunidade no espírito natalício. 

Público em geral 
 

            
- €  

05-01-2022 Clube de Robótica Dinamização do clube de 
Robótica. 
  

 
Fomentar o gosto pela programação e pelas 
novas tecnologias. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

            
- €  

11-01-2022 Saída de Campo: 
Fatores abióticos 
e a 
Biodiversidade na 
Ria 

Saída de campo até à Ria - 
Canal de Mira para recolha 
de dados relativos a 
fatores abióticos e 
biodiversidade presente 
na área estudada. 

 
Analisar as dinâmicas de interação existentes 
entre os seres vivos e o ambiente. 
Analisar a influência dos fatores abióticos na 
distribuição geográfica dos seres vivos. 
Trabalhar os conceitos fator limitante, zona 
intolerante, zona de stresse e ponto ótimo. 
Determinar o carácter químico de soluções 
aquosas, recorrendo ao uso de indicadores e 
medidores de pH. 
Trabalhar de forma colaborativa num projeto 
interdisciplinar. 

8.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
08-03-2022 Exposição/ 

concurso de 
vulcões 

Exposição de modelos de 
cones vulcânicos 
realizados pelos alunos do 
7.º ano no âmbito da 
disciplina de Ciências 
Naturais. 
Todos os alunos da escola 
poderão escolher através 
de votação aquele que 
considerarem o melhor 
vulcão. 
A exposição realizar-se-á 
na biblioteca. 

 
Consolidar aprendizagens; 
Motivar os alunos para a disciplina e a 
matéria lecionada; 
Despertar o gosto pela aprendizagem das 
Ciências. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

14-03-2022 Pi, o número mais 
famoso da 
Matemática  

Comemoração do dia do 
Pi. 

Docentes de Educação 
Visual 

Contribuir para o desenvolvimento da 
literacia científica da comunidade educativa; 
Promover o gosto pela Matemática 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

          
20 €  

12-05-2022 Olimpíadas 
Portuguesas de 
Biologia Júnior 

A atividade constará, 
numa primeira 
eliminatória, da realização 
de um teste enviado pela 
Ordem dos Biólogos, 
abrangendo conteúdos de 
7.º, 8.º e 9.º anos de 
Ciências Naturais. O teste 
será realizado pelos alunos 
de 9.º ano inscritos com a 
supervisão de 2 
professores responsáveis. 
Os alunos apurados irão a 
uma segunda eliminatória. 

 
Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, 
em particular fomentando o interesse pelo 
ensino prático, laboratorial e experimental, 
desta área de conhecimento; 
Relacionar a Biologia com a realidade 
económica e social (ecologia, biotecnologia, 
conservação, etc.) promovendo uma melhor 
cidadania. 
Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e 
pela Aprendizagem das Ciências Naturais/ 
Biologia a nível do ensino básico. 

9.º ano 
 

            
- €  

 
 
 
 



AEGE  

Plano de Atividades 2021/ 2022 Página 48 de 78 

Departamentos de Ciências Sociais e Humanas 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
06-10-2021 Comemoração da 

Implantação da 
República 

Os alunos elaborarão 
pequenos trabalhos de 
pesquisa que, 
posteriormente, 
apresentarão em contexto 
de sala de aula. 

 
Consolidar saberes. 
Valorizar a História do nosso país. 
Promover a Cidadania. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

15-10-2021 Campanha 
Pirilampo Mágico 
2021 

Em   parceria com a 
Fenacerci e após uma 
sensibilização em sala de 
aula, os alunos   são 
convidados a venderem os 
produtos promovidos pela 
instituição e, assim, 
participarem na sua 
angariação de fundos. 
Fenacerci 

Fenacerci Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e interpessoais; 
Incentivar a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o 
espírito de voluntariado e de solidariedade e 
atitudes de cidadania. 

Público em geral 
 

            
- €  

21-10-2021 Peditório a favor 
da AMI  

Após   devida 
sensibilização, os alunos, 
corretamente 
identificados e munidos 
com   cofres, são 
convidados a fazer o 
peditório de rua a favor da 
AMI na data estipulada. 

AMI Promover o   desenvolvimento de 
competências pessoais e interpessoais; 
Incentivar   a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o   
espírito de voluntariado e de solidariedade e 
atitudes de cidadania.  

Público em geral 
 

            
- €  

27-10-2021 Peditório a favor 
da LPCC 

Após devida 
sensibilização, os alunos, 
corretamente 
identificados e munidos 
com   cofres, são 
convidados a fazer o 
peditório de rua a favor da 
LPCC na data   estipulada. 

LPCC Promover o   desenvolvimento de 
competências pessoais e interpessoais; 
Incentivar   a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o   
espírito de voluntariado e de solidariedade e 
atitudes de cidadania.  

Público em geral 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
22-11-2021 “Dez milhões de 

estrelas 2021” 
Após devida 
sensibilização, os alunos 
são convidados a 
participar na venda de 
velas com significado 
simbólico de acordo com o 
lema da Cáritas 
Portuguesa para este ano. 
O dinheiro será entregue a 
esta Instituição. 

Cáritas Diocesana de 
Aveiro 

Promover o   desenvolvimento de 
competências pessoais e interpessoais; 
Incentivar   a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o   
espírito de voluntariado, de solidariedade e 
atitudes de cidadania.  

Público em geral 
 

            
- €  

29-11-2021 Mar Film Festival Parceria com o MMI na 
relevância da História 
Local. 

MMI Integração da escola nas atividades e projetos 
do concelho de Ílhavo. 
Proporcionar aos alunos o contacto com a 
História local. 
Desenvolver o gosto pelo trabalho sério, 
possível de ser premiado. 
Incentivar a criatividade. 
Incentivar a competitividade entre os autores 
de trabalhos a concurso. 

8.º ano; 9.º ano 
 

           
5 €  

02-12-2021 Comemoração da 
Restauração da 
Independência 

Os alunos realizarão 
pequenos trabalhos de 
pesquisa que serão, 
posteriormente, 
apresentados a toda a 
turma. 

 
Consolidar saberes. 
Valorizar a História do nosso país. 
Promover a Cidadania. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

10-12-2021 Comemoração do 
Dia dos Direitos 
Humanos 

Os alunos realizarão 
trabalhos sobre os Direitos 
Humanos que 
apresentarão à turma. 

 
Valorizar a História Universal. 
Promover a Cidadania. 
Consolidar saberes. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
 

            
- €  

21-02-2022 Palestra 
"Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milénio" 

Palestra dinamizada por 
uma delegada da AMI 

Estabelecimento de 
uma parceria externa 
com a AMI, através do 
convite de uma 
delegada da AMI. 
Articulação com as 
disciplinas de CN e 
EMRC. 

Reconhecer as vantagens da cooperação 
internacional na ajuda ao desenvolvimento; 
 
 
 
Justificar a importância dos Objetivos de 

9.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

Desenvolvimento do Milénio e os obstáculos 
à sua implementação. 

26-04-2022 Comemoração do 
25 de abril - Dia 
da Liberdade 

Os alunos realizarão 
pequenos trabalhos de 
pesquisa que serão 
apresentados à turma. 

 
Valorizar a História do nosso país. 
Consolidar saberes. 
Promover a Cidadania. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

28-04-2022 Pelas Terras de 
Santa Maria: no 
Castelo e no 
Museu do Papel 

Os alunos do 2.º ciclo 
matriculados em EMRC 
têm a oportunidade de 
visitar o Museu de Santa 
Maria da Feira e de 
conhecer as técnicas de 
defesa medievais, 
praticando-os. Também 
será visitado o Museu do 
Papel a fim de promover a 
importância deste 
material, bem como a 
urgência na sua 
reciclagem. 

 
Promover a matrícula na disciplina de EMRC; 
Educar para os valores históricos e culturais 
do País; 
Sensibilizar os alunos para a importância da 
preservação da nossa identidade cultural; 
Conhecer e aprender a apreciar o património 
nacional; 
Sensibilizar para a importância do papel; 
Promover o gosto pela reciclagem do papel. 

5.º ano; 6.º ano 
 

    2 
310 €  

03-05-2022 InterEscolas 2022 No dia 3 de maio os alunos 
matriculados em EMRC do 
8.º ano do AEGE têm a 
oportunidade de participar 
no encontro diocesano em 
Anadia. Nesse dia há 
momentos de convívio, de 
auto e hétero-
conhecimento, de teatro... 

DPE (Departamento de 
Pastoral Escolar) 

Desenvolver a sociabilidade e autoestima; 
Conhecer colegas do 5.º ao 12.º ano 
matriculados em EMRC (Diocese de Aveiro); 
Promover a matrícula na disciplina de EMRC; 
Desenvolver os espíritos cívico e de 
convivialidade. 

8.º ano 
 

       
630 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
09-05-2022 Comemoração do 

Dia da Europa 
Realização de trabalhos 
pelos alunos em contexto 
de sala de aula sobre a 
União Europeia 
 
Dinamização de jogo 
didático subordinado à 
temática 

 
Desenvolver nos alunos o gosto pela 
pesquisa. 
Conhecer os objetivos da EU. 
Identificar os países fundadores da EU. 
Referir os sucessivos alargamentos/ saída de 
países da UE até à atualidade. 
Localizar os países da EU. 
Conhecer os tratados europeus. 
Identificar os símbolos da EU. 
Divulgar aspetos geográficos, artísticos, 
históricos, gastronómicos, culturais e sociais 
dos países da EU. 

7.º ano 
 

            
- €  

18-05-2022 Peditório a favor 
da AMI  

Após devida 
sensibilização, os alunos, 
corretamente 
identificados e munidos 
com cofres, são 
convidados a fazer o 
peditório de rua a favor da 
AMI na data estipulada.  

AMI Promover o   desenvolvimento de 
competências pessoais e interpessoais; 
Incentivar   a participação em atividades de 
responsabilidade social, desenvolver o   
espírito de voluntariado e de solidariedade e 
atitudes de cidadania.  

Público em geral 
 

            
- €  

31-05-2022 Um dia no 
Magikland 

Os alunos do 7.º ano 
matriculados em EMRC, e 
de acordo com o respetivo 
programa, têm a 
oportunidade de apreciar 
os momentos de convívio 
e de contacto com a 
Natureza. 

 
Promover a matrícula na disciplina de EMRC; 
Valorizar os momentos de convívio; 
Desenvolver a capacidade do convívio e o 
respeito por si próprio(a) e com todos(as); 
Desenvolver a sociabilidade e autoestima; 
Consolidar alguns conhecimentos lecionados 
na sala de aula; 
Valorizar os espaços verdes e de lazer. 

7.º ano 
 

    1 
120 €  

06-06-2022 O dom da vida e a 
alegria de saber 
conviver 

Os alunos do 9.º ano 
matriculados em EMRC, e 
de acordo com o respetivo 
programa, têm a 
oportunidade de conviver 
num espaço do seu agrado 
– Vagasplash – após dois 
anos atípicos. 

 
Promover a matrícula na disciplina de EMRC; 
Valorizar os momentos de convívio; 
Desenvolver a capacidade do convívio e o 
respeito por si próprio(a) e com todos(as); 
Conhecer e aprender a apreciar os espaços de 
lazer e de desporto próximos da zona de 
residência; 

9.º ano 
 

       
280 €  
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Departamento de Línguas 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
04-10-2021 Celebrar os 

Prémios Nobel     
e Dar a conhecer 
alguns inventores  

Construção de um painel 
com os prémios Nobel de 
2021; 
Exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos 
sobre alguns inventores 
predominantemente 
franceses que 
contribuíram para a 
evolução da Ciência. 
Os inventores serão 
selecionados pelas 
docentes de francês e de 
ciências naturais 

articulação com 
ciências naturais 

Divulgar os prémios Nobel de 2021 num 
placard a colocar no átrio da escola; 
Publicar cartazes sobre inventores 
importantes no mundo da ciência. 

Público em geral 
 

         
20 €  

12-10-2021 Día de la 
Hispanidad 

Exposição na biblioteca de 
trabalhos elaborados 
pelos alunos, a propósito 
do dia da Hispanidad bem 
como de objetos 
relacionados com a cultura 
hispânica. 

Biblioteca Escolar Motivar os alunos para a aprendizagem do 
espanhol como língua estrangeira. 
Divulgar aspetos/ tradições da cultura 
hispânica. 
Comemorar o "Día de la Hispanidad".  

Público em geral 
 

            
- €  

27-10-2021 Halloween 
(3ºano) 

- visionamento de um 
vídeo informativo sobre a 
origem desta festividade; 
- decoração da sala com 
motivos feitos pelos 
alunos (se elaborados); 
- ouvir canções alusivas ao 
tema; 

 
- elaboração (voluntária e em casa) de 
motivos associados com esta festividade 
(abóboras, fantasmas, aranhas, etc.); 
- aprender sobre a origem desta festividade; 
- aprender algum vocabulário relacionado 
com Halloween; 
- ouvir canções alusivas ao tema; 
- promover o gosto dos alunos pelo estudo da 
língua e cultura de expressão inglesa; 

3.º ano 
 

            
- €  

27-10-2021 Halloween Today 
(4ºano) 

- visionamento de um 
vídeo informativo sobre a 
festividade hoje; 
- decoração da sala com 
motivos feitos pelos 
alunos; 

 
- aprender sobre a celebração desta 
festividade atualmente (ver um vídeo); 
- recordar algum vocabulário relacionado com 
Halloween; 
- elaboração de motivos associados com esta 
festividade (abóboras, fantasmas, aranhas 

4.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

etc.); 
- promover o gosto dos alunos pelo estudo da 
língua e cultura de expressão inglesa; 

07-12-2021 Concurso de 
receitas saudáveis 
francesas  

Construção de um painel 
com as receitas 
selecionadas para o 
concurso; 
Apresentação das receitas 
confecionadas pelos 
discentes; 
Seleção de um júri 
composto por docentes de 
ciências naturais, 
educação física, inglês, 
francês, educação visual e 
PES e elementos da 
comunidade escolar; 
Atribuição de prémios. 

Professoras de francês 
em articulação com os 
professores de ciências 
naturais, educação 
física, inglês, francês, 
educação visual e PES e 
elementos da 
comunidade escolar; 

Divulgar receitas saudáveis francesas; 
 Avaliar a qualidade nutricional das receitas 
com vista à atribuição de prémios; 
Apresentar à comunidade escolar as receitas 
elaboradas pelos alunos; 
 Degustar a gastronomia francófona.  

Público em geral 
 

         
20 €  

14-12-2021 A Arte Francesa: 
conhecer alguns 
pintores 
francófonos  

Construção e exposição de 
um painel com os 
trabalhos deste tema. 

Alunos das turmas de 
francês do 9.º ano e 
respetivas professoras. 
Articulação com a 
disciplina de educação 
visual. 

Divulgar os pintores franceses, sobretudo os 
do início do sec. XX, a partir de uma exposição 
de trabalhos elaborados pelos alunos nas 
disciplinas de Francês e Educação Visual. 

Público em geral 
 

           
5 €  

03-01-2022 "Pinta tu España" Elaboração de cartazes 
relacionados com a língua, 
sociedade, cultura ou a 
história de Espanha. 

Embaixada de Espanha 
em Portugal 

Desenvolver a criatividade dos alunos. 
Aplicar, de forma criativa, os conteúdos 
abordados na disciplina. 
Envolver as famílias na elaboração dos 
cartazes.  

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
 

            
- €  

31-01-2022 Workshops 
Maker na 
Escrita… no 
“Makerspace BMI 
– Juntos 
Fazemos!” 

Criação de uma história, 
utilizando objetos de 
impressão 3D e jogos 
relacionados com a 
escrita, que estimulam a 
imaginação. 

RBI - SEMI Fomentar a escrita através de diversos 
processos criativos. 

7.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
31-01-2022 Visita ao Museu 

Marítimo de 
Ílhavo 

Visita de estudo ao MMI 
para aprofundamento de 
uma obra literária de 
temática marítima. 

SEMI Promover a leitura. 
Aprofundar os conhecimentos sobre a 
diáspora. 
Promover a cultura local. 

8.º ano 
 

            
- €  

02-02-2022 “La Chandeleur” Venda de crepes, pelos 
alunos de francês (se 
possível dada a situação 
de C19). 
Oferta de pequenos 
marcadores de livros 
alusivos à tradição. 
Apresentação de um 
documento PowerPoint 
com a informação desta 
tradição. 

Atividade realizada em 
parceria com ciências 
naturais e PES 

Dar a conhecer a cultura francesa, mais 
precisamente a gastronomia francesa, 
apresentando à comunidade escolar uma 
tradição secular que continua a ser muito 
apreciada. 

Público em geral 
 

         
10 €  

14-02-2022 St. Valentine's 
Day  

Pesquisa e elaboração de 
mensagens áudio e/ou 
vídeo alusivos ao tema.  
Divulgação através da 
rádio e TV da escola. 
  

professores de Inglês 
do 2º e 3º ciclos 

Reconhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa; 
Falar/fazer apresentações sobre alguns temas 
trabalhados previamente. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

14-02-2022 St. Valentine’s 
Day (3ºano/ 
4ºano) 

- explicação da origem 
desta tradição através de 
um vídeo; 
- elaboração de uma 
mensagem de amizade 
num postal; 

 
- aprender acerca da origem da festividade de 
St. Valentine’s Day; 
- identificar algum vocabulário relacionado 
com o Dia de S. Valentim; 
- fazer alusão a esta tradição com algumas 
das existentes em Portugal (lenço doa 
namorados; 
- promover o valor da amizade através de 
pequenas mensagens escritas num postal; 
- promover o gosto dos alunos pela 
aprendizagem da língua e cultura de 
expressão inglesa; 

3.º ano; 4.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
14-02-2022 St. Valentine's 

Day 
Passagem de mensagens 
gravadas pelos alunos, em 
inglês, na rádio e TV da 
escola. 

 
- Divulgar uma tradição anglo-saxónica; 
- Fomentar o gosto pela escrita criativa; 
- Desenvolver a produção escrita e oral da 
língua inglesa. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

16-02-2022 Visita de Estudo - 
ida ao teatro e 
visita ao World of 
Discoveries 

Os alunos assistem à 
dramatização do texto 
dramático estudado, 
"Auto da Barca do 
Inferno". 
Depois do almoço, os 
alunos visitam o parque 
temático World of 
Discoveries. 

 
Incutir nos alunos o gosto pela arte teatral; 
Permitir melhor compreensão do texto 
curricular de Gil Vicente (Auto da Barca do 
Inferno) estudado nas aulas; 
Compreender a importância histórica, social e 
literária da obra vicentina; 
Adquirir hábitos de discussão e 
posicionamento crítico em relação à realidade 
social passada e presente; 
Contextualizar historicamente a epopeia 
camoniana; 
Proporcionar o aperfeiçoamento da      
relação interpessoal no sentido da 
compreensão empatia, solidariedade e      
responsabilidade. 

9.º ano 
 

    1 
120 €  

17-03-2022 St. Patrick's Day - Decoração da escola com 
motivos alusivos à 
comemoração. 

 
- Desenvolver a competência intercultural 
divulgando as tradições da Irlanda. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

21-03-2022 Mi Eco-Abanico Criação de leques com 
materiais recicláveis 
alusivos à cultura 
espanhola. 

 
Promover a criatividade dos alunos. 
Desenvolver a consciência ambiental. 
Aplicar conhecimentos da disciplina. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
 

            
- €  

22-04-2022 English Language 
Day 

- Elaboração de trabalhos 
sobre diversos temas 
abordados nas aulas de 
Inglês; 
- Resolução de quizzes, 
teasers e passatempos em 
Inglês; 
- Audição e exploração de 

 
- Reconhecer realidades interculturais 
distintas; 
- Reconhecer a diversidade como uma 
oportunidade de aprendizagem para todos; 
- Fomentar a criatividade dos alunos; 
- Divulgar informação sobre os países de 
língua oficial inglesa; 
- Desenvolver a interação e a produção 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

          
20 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

diversas músicas em 
Inglês; 
- Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos. 

escrita e oral dos alunos; 
- Fomentar o espírito da curiosidade e o gosto 
pela descoberta. 

23-04-2022 Literário Jovem  Concurso de escrita 
concelhio. Cada aluno 
pode concorrer com 
trabalhos originais escritos 
em duas modalidades, 
texto narrativo e/ou 
poético, mas apenas um 
trabalho em cada 
modalidade. 

RBI e Docentes Consolidar hábitos de escrita; 
Promover a escrita criativa valorizando assim 
a expressão literária; 
Premiar e divulgar textos inéditos dos 
géneros líricos e narrativo dos alunos do 
Município. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

09-05-2022 Chá das Línguas - Preparação de um chá 
acompanhado por 
comidas tradicionais dos 
países de língua oficial 
inglesa, francesa, 
espanhola e portuguesa. 

 
- Divulgar junto dos docentes e dos 
assistentes operacionais e técnicos as 
tradições gastronómicas dos países de língua 
oficial inglesa, francesa, espanhola e 
portuguesa; 
- Fomentar o convívio entre pessoal docente 
e não docente. 

Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

             
- €  

31-05-2022 Ílhavo a Ler+ / 
Concurso 
Nacional de 
Leitura 

Concurso de leitura que se 
desenvolve por fases: de 
escola, concelhio, 
intermunicipal e nacional. 

RBI / PNL Promover a Leitura. 
Desenvolver o PNL. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Público em 
geral 

             
- €  

31-05-2022 Clube de Escrita Sessões semanais, em que 
o professor responsável 
motiva os alunos para a 
escrita de um texto, que 
estes devem redigir. 
Depois será corrigido e 
devolvido aos alunos com 
sugestões de melhoria. 

Docentes de Português Promover a escrita; 
Aumentar o sucesso na parte da escrita dos 
testes e exames de português. 

Alunos do Clube/ Projeto 
 

            
- €  
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Atividades sem departamento ou vários departamentos 
 

Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
17-09-2021 Turma Eco&Mar Dinamização da turma 

Eco&Mar no Edmodo, com 
divulgação do código a 
toda a comunidade 
escolar. Nessa turma serão 
propostas atividades e 
lançados desafios sobre os 
temas do ambiente e 
sustentabilidade. Serão 
também cumpridos alguns 
dos objetivos constantes 
do Programa Eco-Escolas e 
Projeto Escola Azul. 

Eco-Escolas, Escola 
Azul e outros projetos 
do agrupamento 

Divulgar desafios propostos pelo programa 
Eco-Escolas e Projeto Escola Azul;  
Estimular o espírito colaborativo e de partilha 
de boas ações nas áreas do ambiente e 
sustentabilidade; 
Incentivar o espírito de cidadania ativa e 
interventiva; 
Promover a articulação entre projetos do 
agrupamento; 
Promover as parcerias com entidades 
externas. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

            
- €  

17-09-2021 TV-AEGE info Divulgação de informação 
sobre o trabalho dos 
alunos e do Agrupamento; 
Publicitação de atividades 

Departamentos, 
Projetos e Clubes 

Divulgar atividades; proceder a informação; 
articular com projetos e clubes 

Público em geral 
 

            
- €  

17-09-2021 AEGE aconselha 
“Lanches 
Saudáveis” no Bar 
dos alunos. 

No Bar dos alunos são 
disponibilizados, ao longo 
de todo o ano 
letivo, menus de 
lanches saudáveis. 

PPES/ CN Sensibilizar/adquirir hábitos de uma 
alimentação saudável; 
Sensibilizar para a necessidade de ingerir 
alimentos saudáveis; 
Promover a qualidade nutricional dos 
lanches. 

Público em geral 
 

            
- €  

17-09-2021 Educação 
Postural e 
Projeto: “Mochila 
FIXE vai pro 
CACIFO”. 

Os alunos serão 
informados através dos 
respetivos Diretores de 
Turma, da disponibilidade 
de cacifos diminuindo, 
assim as deslocações na 
escola com a mochila. 

PPES/ DT Proporcionar a aquisição de conhecimento de 
medidas de higiene postural; 
Alertar para a problemática do excesso de 
peso das mochilas escolares; 
Contribuir para a diminuição de problemas de 
saúde de crianças e jovens, designadamente 
dores nas costas, alterações na marcha e 
postura deficiente; 
Promover estilos de vida saudável, 
diminuindo as deslocações na escola com a 
mochila. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
20-09-2021 ConheCIMENTO: 

Construir Ciência 
O projeto visa desenvolver 
atividades que promovam 
a integração dos vários 
saberes adquiridos pelos 
alunos e proporcionar-lhes 
novas experiências por 
forma a ampliar as 
competências dos alunos. 

Universidade de 
Aveiro, Farmácia Giro 

- Recolher, organizar e interpretar dados; 
- Desenvolver múltiplas literacias, tais como a 
leitura, a escrita, a numeracia que permitam 
“analisar e questionar criticamente a 
realidade”, sem esquecer as TIC e as 
expressões; 
- Cooperar na resolução de situações 
problemáticas; 
- Desenvolver o trabalho colaborativo e 
interdisciplinar num projeto comum. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

       
100 €  

20-09-2021 Espaço Saúde. Espaço de informações 
pertinentes / importantes 
relacionadas com a saúde 
e o bem-estar individual e 
comunitário. 

PPES/ Entidades 
externas 

Promover a responsabilidade individual e 
comunitária no que concerne à saúde; 
desenvolvendo nos alunos competências que 
lhes permitam adotar estilos de vida 
saudável; 
Tomar decisões conscientes e informadas; 
Fazer opções responsáveis. 
  

Público em geral 
 

            
- €  

27-09-2021 Rádio de Escola Emissão de música e 
locução durante os 
intervalos das aulas no 
espaço escolar da Escola. 

 
Emitir temas musicais de animação durante 
os intervalos; 
Prestar informações; 
Articular com outras disciplinas e clubes; 
Desenvolver organização e sentido de 
responsabilidade; 
Cumprir aspetos de cidadania 

9.º ano 
 

            
- €  

27-09-2021 Patrulha do PPES. Os representantes das 
turmas do 3.º ciclo, em 
articulação com o PPES, 
irão desenvolver 
atividades, no sentido de 
sensibilizar para o 
cumprimento de regras de 
higiene e segurança, no 
recinto escolar, 
promovendo estilos de 
vida saudáveis.  

PPES Sensibilizar para o cumprimento de regras de 
higiene e segurança no recinto escolar; 
Reconhecer a importância de manter estilos 
de vida saudável. 

Público em geral 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
27-09-2021 Turma Patrulha 

do PPES no 
Edmodo. 

Dinamizada no Edmodo, 
com divulgação do código 
a toda a comunidade 
escolar, funcionará como 
um espaço de 
informação/partilha, de 
atividades, desafios e 
outros assuntos 
pertinentes, relacionados 
com a saúde individual e 
comunitária.  

PPES/Professores de 
CN 

Alertar para a importância da saúde em todos 
os domínios; 
Reforçar o ensinamento de cuidados de 
saúde; 
Estimular o espírito colaborativo e de 
partilha; 
Incentivar o espírito de cidadania ativa e 
interventiva; 
Promover a articulação entre projetos do 
agrupamento; 
Promover as parcerias com entidades 
externas. 

Público em geral 
 

            
- €  

27-09-2021 Desenvolvimento 
de competências 
sociais 

Serão desenvolvidas duas 
sessões com cada turma 
de 5º ano. Os temas 
contemplam diversos 
fatores que interferem 
positiva/negativamente 
nas relações que 
estabelecemos com os 
outros. O tom de voz, 
respeito pelo espaço 
interpessoal, comunicação 
não verbal, tomada de 
decisões/resolução de 
problemas. Pretende-se 
dotar estes jovens de 
competências 
conducentes a 
comportamentos 
progressivamente mais 
assertivos. 

 
Pretende-se dotar estes jovens de 
competências conducentes a 
comportamentos progressivamente mais 
assertivos. 

5.º ano 
 

            
- €  

29-09-2021 Comemoração do 
“Dia Mundial do 
Coração”. 

Serão dinamizadas 
atividades no sentido de 
promover a adoção de 
estilos de vida saudáveis. 

PPES/CN Sensibilizar para a importância do controlo 
dos fatores de risco cardiovasculares 
associados à adoção de um estilo de vida 
saudável, assente numa alimentação 
equilibrada e prática de atividade física.  

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
29-09-2021 My Country my 

Treasure - 
eTwinning 

Neste projeto eTwinning 
interdepartamental, em 
parceria com os países 
Espanha, Turquia, 
Roménia, Bulgária, 
Polónia, Letónia e Lituânia, 
os alunos irão desenvolver 
atividades 
interdisciplinares, 
aprofundar 
conhecimentos do seu 
país e relacioná-los com 
outras culturas.  

Professores titulares 
de turma: Conceição 
Morais e Mónica 
Guedes. 

Promover aprendizagens interdisciplinares; 
Promover/ Desenvolver a autonomia, 
responsabilidade e cidadania. 
Desenvolver competências ao nível das TIC. 

4.º ano 
 

            
- €  

01-10-2021  Cards exchange - 
Projeto eTwinning 

Neste projeto eTwinning 
interdepartamental, em 
parceria com os países 
Polónia, Grécia e Espanha, 
os alunos envolvidos irão 
trocar cartões nos 
seguintes momentos: Dia 
da Bruxas, Natal, S. 
Valentim e Páscoa. 

Albertina Sardo, Liliana 
Pires, Mónica Guedes, 
Lénia Lourenço, Ana 
Baptista 

Partilhar experiências, trabalhos e culturas. 
Promover a motivação para aprender inglês. 
Desenvolver o sentido estético, a autonomia 
e a cidadania. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano 

 
            
- €  

01-10-2021 Special 
Educational 
Needs - Projeto 
eTwinning 

Neste projeto eTwinning 
interdepartamental, em 
parceria com os países 
Polónia, Turquia, Croácia, 
Eslováquia e Espanha, 
haverá contacto entre os 
seus participantes - troca 
de experiências, partilha 
de conhecimentos e boas 
práticas no domínio do 
apoio a alunos com 
necessidades 
específicas.  Haverá 
partilha de material 
didático que será 

Liliana Pires, Lénia 
Lourenço, Ana Baptista 

Partilha de experiências, conhecimentos e 
boas práticas ao nível do trabalho com alunos 
com necessidades específicas. 
Partilha de material didático no TwinSpace do 
projeto. 
Enriquecimento pessoal e profissional.  

Docentes 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

publicado no TwinSpace 
do projeto. 

01-10-2021 Projeto 
intervalos@ude.c
ome. 

Nos intervalos, a Patrulha 
do PPES 
promove campanhas de 
sensibilização para a 
necessidade/ 
importância de ingerir 
alimentos saudáveis, sem 
excesso de sal, açúcar e 
gorduras. 

PPES/CN Sensibilizar/ adquirir hábitos de uma 
alimentação saudável; 
Sensibilizar para a necessidade de ingerir 
alimentos saudáveis, sem excesso de 
sal, açúcar e gorduras; 
Promover a qualidade nutricional dos 
lanches.  

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

04-10-2021 ClubEco Este clube funcionará 
preferencialmente com 
atividades ao ar livre, 
realizadas nos espaços 
exteriores da escola. 
Funcionará duas vezes por 
semana e será direcionado 
aos alunos dos 2º e 
3ºciclos. 

Programa Eco-escolas; 
Projeto Escola Azul 

Promover e incentivar o desenvolvimento de 
ações no âmbito da melhoria do desempenho 
ambiental da escola e de manutenção dos 
espaços escolares. 
Estimular o hábito de participação dos jovens 
na tomada de decisões e implementação das 
ações. 
Motivar para a necessidade de mudança de 
atitudes e adoção de comportamentos 
sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, 
familiar e comunitário. 
Divulgar boas práticas e fortalecer o trabalho 
em rede a nível nacional e internacional. 
Contribuir para a criação de parcerias e 
sinergias a nível da escola, entre os diferentes 
grupos/ projetos, a nível local e municipal. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

         
50 €  

04-10-2021 Parlamento dos 
Jovens 

Neste ano letivo o projeto 
do Parlamento dos Jovens 
é subordinado ao 
tema "Fake news: que 
estratégias para combater 
a desinformação?" e 
realiza-se em três fases 
distintas: 

Assembleia da 
República 

- Incentivar o interesse dos jovens pela 
participação cívica e política; 
- Sublinhar a importância da sua contribuição 
para a resolução de questões que afetam o 
seu presente e o futuro individual e coletivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos 
órgãos do poder político; 
- Dar a conhecer o significado do mandato 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
 

         
50 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

1ª fase - Sessão Escolar: 
formação de listas, 
debates do tema, convite 
a um deputado da 
Assembleia da República, 
organização do processo 
eleitoral,  eleição dos 
deputados à sessão 
escolar, aprovação do 
projeto de recomendação 
e eleição dos deputados à 
sessão distrital; 
2ª fase - Sessão Distrital: 
preparação da sessão 
distrital, ida à sessão 
distrital com debate e 
aprovação do projeto de 
recomendação do círculo 
de Aveiro e eleição dos 
deputados à sessão 
nacional; 
3ª fase - Sessão Nacional: 
ida à Assembleia da 
República para a 
realização da sessão 
nacional. 

parlamentar e o processo de decisão 
da Assembleia da República, enquanto órgão 
representativo de todos os 
cidadãos portugueses; 
 - Incentivar as capacidades de argumentação 
na defesa das ideias, com respeito pelos 
valores da tolerância e da formação da 
vontade da maioria. 

04-10-2021 “Outubro Rosa”. Conjunto 
de atividades realizadas 
dentro e fora da sala de 
aula, no sentido de 
sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a temática, 
alertando para a 
importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
do cancro de mama, e 

Prof. EMRC/ Cidadania 
e Desenvolvimento/ 
CN/ PPES 

Sensibilizar para a problemática oncológica; 
 
Alertar as mulheres e a sociedade para a 
importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do cancro de mama, e mais 
recentemente sobre o cancro de colo do 
útero. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

mais recentemente sobre 
o cancro de colo do útero. 

22-10-2021 Jornada Nacional 
Memória & 
Esperança 

O Agrupamento de Escolas 
da Gafanha da Encarnação 
aderiu à Jornada Nacional 
Memória & Esperança. 
Previamente haverá uma 
sensibilização nas turmas 
para recordar os que 
morreram, os que 
sofreram, bem como os 
que trabalharam e lutaram 
para que superássemos a 
pandemia com sucesso. 
No dia 22 de outubro de 
2021 a comunidade 
educativa fará um minuto 
de silêncio em memória 
das vítimas de Covid-19 e 
plantar-se-á uma oliveira, 
árvore escolhida devido ao 
seu simbolismo, em 
memória das pessoas do 
agrupamento ou/e da 
comunidade que 
morreram direta ou 
indiretamente por causa 
da pandemia. 

Jornada Nacional 
Memória & Esperança 

Participar numa iniciativa que envolve toda a 
sociedade, que visa recordar os que 
morreram, os que sofreram, bem como os 
que trabalharam e lutaram para que 
superássemos a pandemia com 
sucesso. Aprender com as experiências 
vividas e ganhar balanço para construir um 
futuro melhor, mais justo e solidário. 
Envolver todos os membros da comunidade 
escolar e promover a qualidade nas 
manifestações e atividades, dando sentido e 
horizonte ao que a escola e a comunidade 
viveu no período da pandemia. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; Alunos 
do clube/ Projeto; 
Assistentes operacionais / 
técnicos; Docentes 

          
40 €  

25-10-2021 PHDA- Estratégias 
de intervenção 
para pais 

Será explorada a 
problemática da 
Perturbação de 
Hiperatividade e Défice de 
atenção, com a 
identificação de sinais de 
alerta, características, 

 
Pretende-se aumentar o conhecimento deste 
problema, bem como das estratégias mais 
corretas que podem ser implementadas. 

Encarregados de Educação 
 

            
- €  
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comorbilidades e atitudes 
que os pais podem adotar 
para ajudar os filhos com 
esta perturbação. 
Pretende-se aumentar o 
conhecimento deste 
problema, bem como das 
estratégias mais corretas 
que podem ser 
implementadas. 

08-11-2021 Orientação 
escolar- Papel dos 
pais 

Os pais têm um papel 
fundamental no processo 
de tomada de decisão 
sobre o futuro escolar dos 
seus educandos. Com esta 
atividade pretende-se que 
tomem conhecimento da 
oferta educativa e 
formativa existente e do 
que podem fazer para 
ajudar os seus filhos a 
tomar uma decisão que vá 
de encontro aos seus 
interesse e aptidões. 
  

 
Com esta atividade pretende-se que tomem 
conhecimento da oferta educativa e 
formativa existente e do que podem fazer 
para ajudar os seus filhos a tomar uma 
decisão que vá de encontro aos seus 
interesse e aptidões. 

Encarregados de Educação 
 

            
- €  

12-11-2021 Comemoração do 
“Dia Mundial da 
Gentileza”. 

Realização de atividades 
dentro e fora da sala de 
aula sobre a temática. 

PPES/EMRC Refletir sobre o significado de gentileza; 
Promover ações que estimulem o interesse 
dos estudantes, motivando-os para atividades 
de gentileza; 
Proporcionar aos alunos atividades vinculadas 
ao cotidiano familiar e escolar; 
Respeitar o pensamento do outro, 
valorizando o trabalho cooperativo e o 
intercâmbio de ideias, como fonte de 
aprendizagem. 

1.º ano; 2.º ano; 3.º ano; 4.º 
ano; 5.º ano; 6.º ano; 7.º 
ano; 8.º ano; 9.º ano; 
Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

             
- €  
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15-11-2021 Dia Nacional do 

Mar 
Workshop inserido no 
projeto ECOMARE-Lit 
(Literacia do Oceano no 
ECOMARE) direcionado a 
alunos do 1º, 2º e 3º 
ciclos. 

Eco-escolas Divulgar o projeto ECOMARE-Lit; 
Divulgar o trabalho do ECOMARE na área da 
reabilitação marinha.  

4.º ano; 5.º ano; 6.º ano; 8.º 
ano 

 
            
- €  

17-11-2021  Dia Mundial do 
não Fumador. 

Conjunto de atividades 
realizadas dentro e fora da 
sala de aula, no sentido de 
sensibilizar os alunos para 
os efeitos nocivos do 
tabaco na saúde individual 
e comunitária. 

PPES/ CN / EV / OFART Sensibilizar em contexto de sala de aula sobre 
a temática; 
Sensibilizar para a importância do controlo 
dos fatores de risco associados à adoção de 
um estilo de vida saudável. 

7.º ano; 9.º ano; Docentes 
 

            
- €  

19-11-2021  Dia Mundial da 
Prevenção do 
Abuso e Violência 
contra as crianças 
e adolescentes. 

Conjunto de atividades 
realizadas dentro e fora da 
sala de aula de forma a 
sensibilizar a comunidade 
escolar sobre esta 
temática. 

PPES/ Patrulha do 
PPES/Prof. CN 9º ano 

Sensibilizar em contexto de sala de aula sobre 
a temática. 
Proporcionar aos alunos atividades vinculadas 
ao cotidiano familiar e escolar. 
Promover o respeito pelo outro. 
Sensibilizar a comunidade escolar para a 
necessidade urgente de respeitar  
os "Direitos Humanos" independentemente 
do género, idade, cultura, etc.  

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

22-11-2021 Semana Europeia 
da Prevenção dos 
Resíduos 

Ao longo da semana 
decorrerão ações de 
sensibilização sobre 
resíduos e de 
sensibilização para a 
importância de direcionar 
os resíduos orgânicos para 
compostagem. 

Escola Azul Promover o consumo sustentável e economia 
circular dentro da comunidade AEGE. 
Sensibilizar para a problemática do lixo 
abandonado. 
Promover a REDUÇÃO do consumo, 
REUTILIZAÇÃO de produtos e materiais e 
RECICLAGEM de resíduos. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

            
- €  

23-11-2021 Dia da Floresta 
Autóctone 

Plantação de exemplares 
de medronheiro e 
pilriteiro. 

Universidade de Aveiro Promover o conhecimento das espécies 
vegetais. Preservar as espécies autóctones. 
Plantar espécies que fazem parte do 
património natural português 

Alunos do clube/ Projeto 
 

            
- €  
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25-11-2021 Chá com histórias Atividade aberta à 

comunidade educativa 
que possui uma parte 
formativa com palestrante 
e outras mais lúdicas com 
apresentações de alunos. 

BE e Clube de Escrita Abrir a escola à comunidade, promovendo 
diferentes literacias. 

Público em geral 
 

            
- €  

01-12-2021 Dia Mundial da 
Luta contra a 
SIDA. 

Conjunto 
de atividades realizadas 
dentro e fora da sala de 
aula no sentido de 
sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a temática, 
alertando para a 
necessidade de prevenção 
e de precaução contra o 
vírus da SIDA. 

PPES/ Prof. Cidadania e 
Desenvolvimento/ CN / 
EMRC  

Alertar para a necessidade de prevenção e de 
precaução contra o vírus da SIDA; 
Informar que este vírus ataca o sistema 
sanguíneo e o sistema imunológico; 
Lembrar todas as vítimas que faleceram ou 
que estão infetadas com a doença; 
Fomentar a partilha e solidariedade. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

02-12-2021 Pais presentes/ 
Filhos excelentes 

Palestra para pais para 
apoio ao estudo. 

BE e SPO Fornecer ferramentas para auxiliar os 
encarregados de educação a acompanharem 
o estudo dos educandos. 

Encarregados de Educação 
 

            
- €  

17-12-2021 Feira do Livro Exposição de livros para 
venda a preços com 
desconto. 

Editora / livraria Promover a leitura através da aquisição de 
livros a um preço mais convidativo. 

Público em geral 
 

            
- €  

17-12-2021 Atividade de final 
de 1.º período 

 Para encerramento do 1.º 
período serão realizadas 
atividades em sala de aula, 
orientadas previamente 
pelos diretores de turma e 
secretários, como 
visionamento de 
filmes, desvendar o amigo 
invisível, momentos 
musicais, recitação de 
poemas. 

 
Promover momentos de confraternização; 
Construir conceitos como solidariedade e 
união, valorizando a convivência. 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano; 5.º 
ano; 6.º ano 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
17-12-2021 Festa de Natal do 

Sul 
Cada turma prepara uma 
pequena apresentação 
para os amigos, da 
Unidade Orgânica. 

Jardim de Infância e 
Escola básica do Sul 

Vivenciar momentos de alegria. 
Promover a interligação entre todas as 
crianças. 
Promover a partilha de saberes. 

Pré-Escolar; 2.º ano; 4.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos 

             
- €  

10-01-2022  Consumos: álcool 
e outras drogas. 

Sessões dinamizadas, em 
contexto sala de aula, pelo 
programa Escola Segura 
da GNR, no sentido de 
alertar os alunos para os 
assuntos mais relevantes 
desta temática. 
  

PPES/ GNR Escola 
Segura/ Professores  

Reconhecer a importância de manter estilos 
de vida saudável; 
 Conhecer comportamentos de risco em 
saúde; 
Compreender como atuam as drogas na 
integridade física e psíquica do indivíduo; 
  Alertar para a importância de escolhas 
saudáveis. 

8.º ano 
 

            
- €  

17-01-2022 Programa 
educativo sobre a 
Adolescência: 
“Acerca de Ti”. 

Atividades desenvolvidas 
nas aulas de Ciências 
Naturais de acordo com a 
planificação do tema 
abordado. 

PPES/CN Ajudar os rapazes e as raparigas a identificar: 
 -as mudanças físicas e emocionais que 
ocorrem durante a puberdade, e entendê-las 
como uma parte natural do processo de 
crescimento; 
 - a fisiologia dos seus corpos, o ciclo 
menstrual e a forma como as raparigas 
podem adaptar-se aos seus períodos, 
enquanto continuam com as atividades 
normais do dia a dia; 
- como manter a confiança superando limites, 
dando ênfase ao sucessos pessoais e com 
uma mentalidade de crescimento. 

6.º ano; 9.º ano; Docentes 
 

            
- €  

17-01-2022 Orçamento 
Participativo da 
Escola (OPE 2022) 

Os alunos do 3.º ciclo, 
num processo 
democrático, vão poder 
decidir o que querem 
melhorar na sua escola. Os 
alunos proponentes 
apresentam uma medida, 
reúnem apoio e divulgam 
a sua medida, tentando 
conseguir os votos dos 
colegas do 3.º ciclo. 

Articulação com a 
disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento na 
abordagem do domínio 
"Instituições e 
participação 
democrática" e, 
dependendo das 
medidas apresentadas 
pelos proponentes, 
poderá existir 
articulação com 

- Estimular a participação democrática dos 
estudantes, valorizando as suas opiniões e a 
sua capacidade argumentativa, de reflexão e 
de mobilização coletiva, assim como o 
conhecimento prático de alguns mecanismos 
básicos da vida democrática. 
- Combater o défice de confiança e o 
afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais 
jovens, relativamente às instituições 
democráticas. 
- Reforçar a gestão democrática das escolas, 
estimulando a participação dos estudantes 

7.º ano; 8.º ano; 9.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

projetos em 
desenvolvimento na 
escola. 

28-01-2022 A Biblioteca 
Municipal vai à 
Biblioteca Escolar 

No espaço da Biblioteca 
Escolar será dinamizada, 
pela equipa do Serviço 
Educativo da BMI, uma 
sessão de hora do conto a 
cada grupo/ turma. 

RBI e docentes Criar e consolidar hábitos de leitura nas 
crianças com o intuito de proporcionar 
satisfação e alegria, despertar as emoções e o 
imaginário. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 3.º 
ano; 4.º ano; 2.º ano 

             
- €  

12-03-2022 Visita à Qualifica Visita a um certame que 
expõe as ofertas 
educativas e formativas a 
nível nacional e 
internacional. São aqui 
desenvolvidas atividades 
que proporcionam aos 
jovens contactos mais 
próximos das várias 
realidades educativas com 
que podem vir a 
confrontar-se. 

 
Proporcionar aos jovens do 9º ano 
informação sobre ofertas educativas e 
formativas e nível nacional e internacional e 
oportunidade de envolvimento em atividades 
de exploração vocacional que os ajude na 
tomada de decisão sobre o seu futuro 
escolar. 

9.º ano 
 

       
500 €  

18-03-2022 Dia Internacional 
da Felicidade. 

Conjunto de atividades 
realizadas dentro e fora da 
sala de aula, que apelam à 
interiorização de valores. 

Prof. EMRC/ PPES   Refletir sobre as emoções relacionadas com a 
felicidade do próprio e do outro; 
Reconhecer a importância de manter estilos 
de vida saudável; 
Educar para os valores. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

28-03-2022 Dia Mundial da 
Saúde. 

Conjunto 
de atividades realizadas 
dentro e fora da sala de 
aula no sentido de 
sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a 
temática, alertando para a 

PPES/ Prof. CN/ 
Cidadania e 
Desenvolvimento/EDF 

Reconhecer a importância de manter estilos 
de vida saudável; 
Alertar para a importância da saúde em todos 
os domínios; 
Reforçar o ensinamento de cuidados de 
saúde. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

importância da saúde em 
todos os domínios. 

30-03-2022 Projeto +Contigo Sessões dinamizadas 
pela Escola Superior de 
Enfermagem de 
Coimbra, em parceria com 
o Centro de Saúde de 
Ílhavo (CSI), para 
exposição e discussão de 
conceitos como 
adolescência, 
autoestima e 
autoconceito, estratégias 
de resolução de 
problemas, bem-estar, 
saúde mental, coesão de 
grupo e estigma. 

Escola Superior de 
Enfermagem de 
Coimbra, CSI, PPES, 
Diretores de Turma, 
Professores do 7.ºano 
de escolaridade. 

Promover desenvolvimento de habilidades 
sociais; 
Promover o autoconceito; 
Promover a capacidade de resolução de 
problemas; 
Promover a assertividade na comunicação; 
Melhorar a expressão e gestão de emoções; 
Detetar precocemente distúrbio mental; 
Fortalecer redes de apoio nos serviços de 
saúde. 

7.º ano; Docentes; 
Encarregados de Educação 

             
- €  

30-03-2022 Comemoração do 
"Dia +Contigo". 

Conjunto de atividades, 
envolvendo toda a 
comunidade educativa, 
relacionadas com a saúde 
mental. 

Escola Superior de 
Enfermagem de 
Coimbra, CSI, PPES, 
Diretores de Turma, 
Professores do 7.ºano 
de escolaridade. 

Promover desenvolvimento de habilidades 
sociais; 
Promover o autoconceito; 
 Promover a capacidade de resolução de 
problemas; 
 Promover a assertividade na comunicação; 
 Melhorar a expressão e gestão de emoções; 
 Detetar precocemente distúrbio mental; 
 Fortalecer redes de apoio nos serviços de 
saúde. 

Público em geral 
 

            
- €  

30-03-2022 Visita à EPADRV Visita a uma escola 
profissional para conhecer 
este tipo de oferta 
educativa, bem como o 
funcionamento deste tipo 
de curso. 
Pretende-se dotar os 

EPADRV Pretende-se dotar os jovens, através de um 
contacto próximo, de conhecimento de uma 
das vias de prosseguimento de estudos- 
ensino profissional. 

9.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

jovens, através de um 
contacto próximo, de 
conhecimento de uma das 
vias de prosseguimento de 
estudos- ensino 
profissional. 

31-03-2022 À descoberta de... 
José Jorge Letria 

Cada grupo/turma 
trabalhará uma obra do 
autor, que produzirá um 
produto de criação 
plástica que será exposto 
na Biblioteca Municipal. 

RBI e docentes Conhecer a vida e obra de José Jorge Letria. 
Promover a leitura. 

Pré-Escolar; 5.º ano; 6.º 
ano; 7.º ano; 8.º ano; 9.º 
ano 

             
- €  

31-03-2022 Semana Da 
Leitura 

Dinamização de horas do 
conto e atividades de 
promoção do livro e da 
leitura para comemoração 
da Leitura. 

RBI / PNL Promover a leitura. 

Dar maior visualização às atividades 
dinamizadas em prol da leitura. 

Público em geral 
 

            
- €  

18-04-2022 Dia do 
Ecoagrupamento 

Hasteamento das 
bandeiras verdes em cada 
um dos estabelecimentos 
do agrupamento, com 
divulgação de atividades e 
trabalhos que vão sendo 
desenvolvidos ao longo do 
ano letivo. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

Promover a partilha entre estabelecimentos 
de ensino. 
Promover a divulgação do programa Eco 
escolas na comunidade escolar. 
Incentivar o envolvimento da comunidade 
escolar em projetos comuns com potencial 
interdisciplinar. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 5.º ano; 4.º 
ano; 7.º ano; 6.º ano; 9.º 
ano; 8.º ano; Docentes 

          
50 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 
22-04-2022 Torneio de 

Matraquilhos 
V TORNEIO DE 
MATRAQUILHOS 
Torneio realizado entre a 
comunidade educativa 
(alunos, professores e 
assistentes operacionais). 
Constituição de equipas de 
dois elementos, que jogam 
entre si em sistema de 
eliminatória até atingirem 
a fase final. Prémios para 
as três equipas melhor 
classificadas. 

Parcerias com as 
empresas 
fornecedoras de 
material de papelaria e 
do bar. 

V TORNEIO DE MATRAQUILHOS 
Dar continuidade ao torneio; 
Desenvolver a coordenação motora; 
Criar um espírito de camaradagem durante 
esta atividade lúdica; 
Preencher o tempo livre dos alunos com 
atividades recreativas; 
Premiar os vencedores. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

30-04-2022 Jornadas RBI Encontro formativo, sob a 
orientação científica da 
Prof.ª Dr.ª Sara Reis da 
Silva e com a intervenção 
de mediadores de leitura, 
investigadores, escritores, 
ilustradores, editores e 
artistas especializados na 
área da promoção do livro 
e da leitura. 

RBI Promover conhecimentos, estratégias, 
reflexões e práticas em torno do livro e da 
leitura. 

Público em geral 
 

            
- €  

02-05-2022 Ação de 
sensibilização 
sobre” Violência 
no namoro. 

Sessões dinamizadas, em 
contexto sala de aula, pelo 
programa Escola 
Segura da GNR, no sentido 
de alertar os alunos para 
os assuntos mais 
relevantes desta temática. 

PPES/GNR Alertar os alunos para a problemática referida 
com o lema: “No namoro só bate o coração”; 
Dotar os alunos de estratégias de defesa de 
situações de conflito entre pares; 
Fomentar o desenvolvimento de 
competências comunicacionais; 
Educar para os valores; 
Diminuir os casos de violência no namoro. 

9.º ano 
 

            
- €  

10-05-2022 Um dia na 
secundária 

Os alunos do 9º ano 
passarão um dia na escola 
secundária da Gafanha da 
Nazaré, assistindo a aulas, 
desenvolvendo atividades 
desportivas e recreativas, 

Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

Pretende-se reduzir a ansiedade que se 
prende com a mudança para uma escola 
desconhecida e de maiores dimensões; 
promover o conhecimento dos programas de 
disciplinas estruturantes de cada curso 
científico-humanístico, bem como um 

9.º ano 
 

            
- €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

efetuando as refeições. 
Pretende-se reduzir a 
ansiedade que se prende 
com a mudança para uma 
escola desconhecida e de 
maiores dimensões; 
promover o conhecimento 
dos programas de 
disciplinas estruturantes 
de cada curso científico-
humanístico, bem como 
um contacto com 
atividades chave dos 
cursos profissionais que aí 
se desenvolvem. 

contacto com atividades chave dos cursos 
profissionais que aí se desenvolvem. 
Promover uma tomada de decisão informada. 

16-05-2022 Semana do 
Coração AEGE. 

Conjunto de 
atividades realizadas 
dentro e fora da sala de 
aula no sentido de 
sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a temática, 
dando a conhecer os sinais 
de alerta e fatores de 
riscos que provocam 
doenças/ problemas 
cardiovasculares. 

PPES/ DT / Prof. CN/ 
Cidadania e 
Desenvolvimento/EDF 

Conhecer os sinais de alerta de doenças 
cardiovasculares; 
Alertar para fatores de riscos que provocam 
doenças/ problemas cardiovasculares. 
Promover estilos de vida saudáveis. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

             
- €  

16-05-2022 Ação de curta 
duração 
“Primeiros 
socorros e 
suporte básico de 
vida". 

Sessões dinamizadas, em 
contexto sala de 
aula, pelos Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo 
(BVI), no sentido de alertar 
os alunos para a 
importância da prestação 
dos primeiros socorros - 
Suporte Básico de Vida 
(SBV). 
 

PPES/ Bombeiros 
Voluntários de Ílhavo/ 
Prof. CN 

Dotar os alunos de estratégias   de 
intervenção no âmbito de socorros básicos. 
Sensibilizar os alunos para a importância da 
prestação dos primeiros socorros. 
 
 
 
  

6.º ano; 9.º ano 
 

            
- €  
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19-05-2022 Dia Escola Azul Realização e divulgação do 
desafio proposto pela 
coordenação nacional do 
Projeto Escola Azul. 

Eco escolas Promover a literacia dos oceanos. Participar 
no desafio lançado pela coordenação 
nacional. Promover a divulgação do projeto 
Escola Azul na comunidade escolar. Incentivar 
o envolvimento da comunidade escolar em 
projetos comuns com potencial 
interdisciplinar. 

5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

28-05-2022 X Mostra de 
Sopas 

X Mostra de Sopas da 
região 

Restaurantes da área 
de influência do 
Agrupamento 

Dar a conhecer a gastronomia da região. Público em geral 
 

       
500 €  

31-05-2022 Newton Gostava 
de Ler 

Partindo de uma animação 
de leitura é realizada uma 
atividade experimental. 

Clube de Ciências e RBI Despertar o gosto pela leitura e pela ciência. 
Desenvolver a literacia científica. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º 
ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

          
50 €  

31-05-2022 Encontros com... Os grupos/ turmas 
participam em sessões 
com escritores, 
ilustradores... para 
conversar sobre as leituras 
que fizeram das suas obras 
e perceber o processo 
criativo envolvente. 

RBI, Editoras Promover a leitura. 
Permitir ocontacto direto com escritores e 
ilustradores. 

Pré-Escolar; 1.º ano; 2.º 
ano; 3.º ano; 4.º ano; 5.º 
ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  

31-05-2022 10´a ler Os alunos 
leem diariamente dez 
minutos nas disciplinas de 
forma rotativa e semanal 
(semana 1 - 8h30; semana 

PNL Estimular a criação de uma rotina de leitura. 5.º ano; 6.º ano; 7.º ano; 8.º 
ano; 9.º ano 

             
- €  
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2 - 9h30; semana 3 - 
10h30...). 

27-06-2022 Exposição de Final 
de ano 

Exposição de trabalhos 
realizados durante todo o 
ano letivo. pelas crianças 
do jardim de Infância e 
pelos alunos da EB. 

Se possível abrir a 
exposição à comunidade.  

Jardim de Infância e 
Escola Básica do Sul 

Dar a conhecer os trabalhos que se realizam 
ao longo do ano. Promover articulação entre 
as turmas da EB e os grupos do JI. 
  

Pré-Escolar; 2.º ano; 4.º 
ano; Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de Educação 

             
- €  

13-09-2022 Kids of the world Ao longo do ano os alunos 
do 3º e do 4º ano da 
turma 3C participarão 
num projeto Etwinning, 
onde irão descobrir usos e 
costumes de outros 
países, aprendendo a 
compreender e viver com 
a multiculturalidade. 
Também irão descobrir 
ferramentas digitais que 
ajudarão a promover a 
nossa região e os nossos 
costumes. 

Prof. Titular, Prof ED. 
Especial, Prof Inglês 

Aumentar a consciência sobre a cidadania 
mundial nos nossos alunos. 
Aprender que existem diferentes línguas, 
diferentes países e diferentes vidas no mundo 
fazendo amigos interculturais. 
Conhecer outras realidades desenvolver o 
gosto pelas línguas estrangeiras desenvolver 
capacidades de pesquisa desenvolver 
capacidades relacionadas com as TIC. 
Promover a cultura da nossa região. 
Troca de trabalhos com os outros países 
participantes. 

Alunos do clube/ Projeto 
 

         
20 €  
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10. Atividades que envolvam a saída de alunos 
As atividades que decorram fora do espaço escolar, como visitas de estudo, atividades integradas no SEMI da Câmara 
Municipal de Ílhavo ou o desporto escolar, só serão realizadas se estiverem asseguradas todas as condições de 
segurança quer em termos de transporte quer do local a visitar. 
Além disso, a realização destas atividades fica condicionada à existência de recursos humanos para o 
acompanhamento dos alunos envolvidos. 
 

11. Atividades em duplo da manhã/tarde 
A realização de atividades que impliquem a realização em horário duplo da manhã/tarde apenas se poderão realizar 
nos dias aprovados em Conselho Pedagógico. 
 

12. Programa de Iniciação à Natação - PIN 
A realização desta atividade encontra-se suspensa face à situação de pandemia. Caso durante o decorrer do ano 
letivo venham a existir condições para a sua realização, esta atividade será reativada por parte da Câmara Municipal 
de Ílhavo. 
 

13. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

Atividade 1º Ano 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Atividade Físico-Desportiva 60min 60min 60min 60min 

Atividades Rítmicas e Expressivas 60min 60min 60min 60min 

Atividades Lúdico-Expressivas 60min 60min   

Digital(mente) 60min 60min   

Ciência a Brincar 60min 60min 
  

Música   120min 120min 

Jogos de Raciocínio e Estratégia   60min 60min 

 
 

As AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular – procuram cumprir o duplo objetivo de, por um lado, garantir a 
todos os alunos do 1ºCiclo, de forma gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, 
e por outro, promover a articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio 
do apoio às Famílias. 

 
Estas atividades decorrem das 16hàs 17h de acordo com mapa específico de cada estabelecimento. 
 

14. Formação 
 
Anualmente o Agrupamento elabora um plano de formação, em articulação com o centro de formação CAFAECIVOB, 
onde constam as ações de formação propostas para pessoal docente. 
 
Pretende-se com o plano de formação dar resposta às necessidades detetadas. 
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O plano de formação é um documento autónomo do plano de atividades e que pode ser consultado na área dos 
documentos estruturantes do Agrupamento. 
 

15. Procedimentos 
 
Na preparação de cada atividade devem ter-se em atenção os seguintes procedimentos: 
 

1. Apresentar à Direção um plano específico de cada atividade, pelo menos, 8 dias antes da sua 
concretização; 

2. Dar conhecimento ao Coordenador de Departamento e respetivos Diretores de Turma e ou Professores 
Titulares de Turma; 

3. No caso de se verificarem deslocações de alunos para o exterior da escola (inclusive, a pé) os organizadores 
devem dar conhecimento aos Encarregados de Educação dos alunos envolvidos dos objetivos, data, 
localização da visita e dos custos, caso existam; 

4. No caso de se registar a ausência de alunos às atividades letivas: 
• Os professores das disciplinas em que tal se verifique devem ser avisados antecipadamente pelo 

promotor da iniciativa; 
• Deve ser fornecida a respetiva lista à Direção para que se possam justificar as suas faltas; 

5. Realizar a avaliação da atividade; 
6. Divulgar os resultados à comunidade escolar. 

 
Todos os modelos necessários estão disponíveis na página web. 
 

16. Procedimentos para a alteração de atividades 
 
A alteração de atividades que foram propostas inicialmente pode ocorrer por várias circunstâncias, desde a data de 
realização da atividade até ao caso extremo de não ser possível a sua realização. 
 
A correção é efetuada diretamente no site do agrupamento, ficando a atividade no estado pendente, para análise pela 
Direção. Será em função da análise das alterações que será tomada a decisão de aceitar ou não. 
 
No caso de a atividade não se realizar também é preenchido o inquérito de avaliação de atividade (online) onde esta 
situação é mencionada. 

17. Procedimentos para inclusão de novas atividades 
 
Mantêm-se os procedimentos para a introdução das atividades que surgem em qualquer altura do ano letivo e desta 
forma são submetidas a aprovação do Conselho Pedagógico / Diretora. 
 
Para submeter estas novas propostas, os proponentes, devem preencher uma nova atividade no site do Agrupamento, 
que ficará pendente para aprovação pela Direção. Devem forçosamente informar atempadamente a Direção do 
lançamento dessa nova atividade para que a mesma possa ser aprovada e assim poder ser realizada. 
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18. Análise do Plano de Atividades 
  

Por tipo de Atividade 
 

Tipo de Atividade Número de 
Atividades 
Previstas 

Percentagem 
(%) 

A- A - Visita de Estudo 25 11,0 

B- B - Exposição / Seminário / Palestra 17 7,5 

C- C - Atividade de divulgação / informação 31 13,6 

D- D - Concurso / Torneio 12 5,3 

E- E - Ação ou Oficina Formativa / Atividade Experimental 20 8,8 

F- F - Atividade Recreativa / Lúdica 46 20,2 

G- G - Atividade Desportiva 18 7,9 

H- H - Outro tipo 59 25,9 

   

TOTAL 228 100 
 

 
 

 
 
  

A - Visita de Estudo; 25

B - Exposição / 
Seminário / Palestra; 

17

C - Atividade de 
divulgação / 

informação; 31

D - Concurso / Torneio; 
12

E - Ação ou Oficina 
Formativa / Atividade 

Experimental; 20

F - Atividade 
Recreativa / Lúdica; 46

G - Atividade 
Desportiva; 18

H - Outro tipo; 59

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES POR TIPOLOGIA
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Por Departamento 
 

 
 
 
 

19. Avaliação das atividades 
A avaliação das atividades realizadas no Agrupamento continua a ser realizada através de inquérito disponível na área 
reservada, elaborando a respetivo inquérito de avaliação. 
 
Este processo, além de ser simples de efetuar, permite que quem realiza o tratamento da informação, nomeadamente 
da Equipa de Autoavaliação, tenha um acesso fácil à informação e desta forma realizar as suas análises acerca da 
implementação deste plano. 
 
Os relatórios elaborados pela Equipa de Autoavaliação são realizados no final de cada período. 
 
O relatório referente ao 3.º período é global, que além de ser apreciado pelo Conselho Pedagógico é submetido para 
apreciação ao Conselho Geral. 
 
A execução do Plano de Atividades é acompanhada pela Equipa de Autoavaliação, que elabora um relatório síntese 
avaliando o seu grau de consecução. 
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