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2. Introdução 
 
O Plano Anual de Atividades agrega as atividades que Comunidade Educativa se propõe a desenvolver e que 
pretendem contribuir para a concretização das metas e objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento 
para o triénio 2022/ 2025. 
 
As atividades propostas pelos diferentes intervenientes têm como guia os documentos orientadores da atividade 
do Agrupamento, tendo como objetivo primordial a formação integral das crianças e alunos que integram o 
Agrupamento, sendo nesta perspetiva que o mesmo deverá ser analisado. 
 
Este documento, além das propostas apresentadas pelas diversas estruturas do Agrupamento, congrega também 
um grande conjunto de atividades desenvolvidas em parceria com entidades com grande relevo para as da Câmara 
Municipal de Ílhavo, nomeadamente através do SEMI. 
 
Não podemos considerar este documento fechado mas sim dinâmico, aberto a novas propostas. Novas propostas 
poderão ser sempre aditadas, sendo que o critério é de contribuírem para a formação integral das crianças e alunos 
do Agrupamento e que respeitem as orientações do Projeto Educativo. 
 
Tal como vem sendo prática corrente no Agrupamento, a avaliação das atividades realizadas pelos diversos 
intervenientes é importante para que se possa ter o conhecimento da relevância/ importância educativa das 
mesmas. 
 

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: 

Ass. de Pais da Escola Básica da Gafanha da Encarnação; 
Ass. de Pais da Gafanha do Carmo; 
Ass. de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação; 
Ass de Pais e Enc. de Educação da Costa Nova do Prado. 
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4. Distribuição da população discente 
Nota: valores à data de 2 de outubro de 2022 

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 23 

Jardim-de-infância de Gafanha da Encarnação Sul 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 20 20 

Jardim-de-infância de Gafanha do Carmo 

 Sala 1 Sala 2 

Nº de crianças 23 21 

Escola Básica de Costa Nova do Prado 

Turma 
Ano  

 1CN 2CN Total 

1.º  13 0 13 

2.º  8 0 8 

3.º  0 9 9 

4.º  0 7 

 

7 

Total  21 16 37 
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Escola Básica de Gafanha da Encarnação Norte 

Turma 
Ano  

1GN 2GN 2GN Total 

1.º 22 0 0 22 

2.º 0 20 0 0 

3.º 0 0 

 

0 0 

4.º 0 0 21 21 

Total 22 20 21 43 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação Centro 

Turma 
Ano  

1GC 2GC 3GC 4GC Total 

1.º 20 0 0 0 20 

2.º 0 21 0 0 21 

3.º 0 0 23 0 23 

4.º 0 0 0 21 

 

21 

Total 20 21 23 21 85 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação Sul 
 
 
 

 
  

 
  

Turma 
Ano  

1GS 2GS Total 

1.º 22 0 22 

2.º 0 0 0 

3.º 0 14 14 

4.º 0 23 23 

Total 22 37 59 
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Escola Básica de Gafanha do Carmo  

Turma 
Ano 

1C 2C 3C Total 

1.º 9 

 

0 0 9 

2.º 0 17 0 17 

3.º 0 0 18 18 

4.º 8 0 0 

 

8 

Total 17 17 18 52 

Escola Básica de Gafanha da Encarnação 

 A B C D Total 

5.º Ano 16 18 18 17 69 

6.º Ano 20 20 20 19 79 

7.º Ano 22 22 18 17 79 

8.º Ano 15 14 16 19 64 

9.º Ano 16 21 20 0 57 

Total 89 95 92 72 348 
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5. Articulação com o Projeto Educativo 
 
Inicia-se neste ano letivo a execução do Projeto Educativo aprovado para o triénio 2022-2025 e cujas metas e 
objetivos norteiam a vida do Agrupamento. 
 
Transcrevem-se aqui essas mesmas metas e objetivos.  
 
 

EIXO 1- LIDERANÇA E GESTÃO 

OBJETIVOS METAS 

Fomentar o sentido de 
pertença e de 
identificação com o 
Agrupamento  

• Melhorar o conhecimento dos documentos estruturantes do Agrupamento  

• Aumentar a diversidade de intervenientes da comunidade educativa na construção dos 
diversos documentos estruturantes 

• Aumentar o número de respostas aos inquéritos realizados pela equipa de autoavaliação 

Organizar e gerir, de 
forma eficaz, os recursos 
humanos 

• Garantir que os recursos humanos são afetos com base nas necessidades existentes 

• Desenvolver projetos/ atividades e parcerias que promovam a qualidade das 
aprendizagens  

Realizar protocolos de 
parceria para alunos com 
Plano Individual de 
transição1 

• Garantir que 100% dos alunos realizam Plano Individual de Transição 

 

EIXO 2- PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

OBJETIVOS METAS 

Aumentar o número de 
turmas com Bom no 
comportamento 

• Diminuir os comportamentos perturbadores, dentro de sala de aula, que comprometem a 
aprendizagem 

• Diminuir o número de ocorrências disciplinares  

Aumentar o trabalho 
colaborativo entre 
docentes 

• Melhorar as dinâmicas de trabalho colaborativo. 

• Aumentar a articulação no que concerne às metodologias a utilizar em função do grupo 
turma. 

 

EIXO 3- RESULTADOS 

OBJETIVOS METAS 

Melhorar os resultados da 

avaliação interna dos 

alunos 

• Diminuir o número de alunos que transitam com níveis inferiores a três 

• Aumentar o número de alunos que transitam com sucesso de qualidade 

Diminuir a diferença entre 

a média de sucesso dos 

alunos na avaliação 

sumativa interna e na 

avaliação externa nas 

• Correlação da avaliação interna e externa forte. 

 
1 Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 
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EIXO 3- RESULTADOS 

OBJETIVOS METAS 

disciplinas com provas 

finais  

Aumentar a percentagem 

de sucesso dos alunos nas 

provas finais, apresentando 

médias superiores às 

nacionais 

• Manter a tendência evolutiva das médias das Provas Finais ciclo 
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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 
  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 12 de 77 

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 
 

Nota: valores à data de 4 de outubro de 2022 

Departamento da Educação Pré-escolar 
 
 

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

16-09-
2022 08:30 

Receção às 
crianças 

As Educadoras irão 
desenvolver 
atividades lúdicas 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 
 

€  

03-10-
2022 09:00 

Projeto de 
Iniciação à 
Natação 

As crianças 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 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Atividade de 
Expressão 
Musical  

Serão desenvolvidas, 
nos Jardins de 
Infância, atividades 
de expressão 
musical com a 

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 

Pré-Escolar 
 

€  
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colaboração de um 
Professor e música. 

palavras a partir das canções. 
- 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. 

15-12-
2022 00:00 

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 
 

€  

01-06-
2023 00:00 

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. 
- Proporcionar momentos de diversão. 
- Desenvolvimento da consciência de 
pertença a uma comunidade alargada. 

Pré-Escolar 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

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 

Pré-Escolar 
 

€  
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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 

27-10-
2022 09:00 

Vamos à BMI... 
Menu de 
Histórias! 

- O grupo desloca-se 
à Biblioteca 
Municipal com o 
objetivo de 
participar nas 
atividades 
propostas. 

Biblioteca Municipal 
de Ílhavo 

- Promover o contacto da criança com 
o livro, no momento da Hora do Conto, 
dinamizado em espaço próprio e 
decorado a preceito, permitindo que 
cada criança imagine e se envolva na 
sua própria receita... do Menu de 
Histórias! 
- Familiarizar as crianças com o livro e, 
naturalmente, incitá-las a imaginar, a 
viajar e a tornar real a fantasia lida a 
partir de histórias 
- Permitir que os grupos desenvolvam o 
imaginário de forma criativa no ateliê 
de expressões e que descubram os 
diferentes espaços (de acesso livre e 
restrito), o funcionamento e os serviços 
disponibilizados na BMI. 

Pré-Escolar 
 

€  

12-01-
2023 09:00 

“Bacalhau: um 
peixe com 
cabeça” 

- As crianças visitam 
o museu 
contactando com a 
faina e com o 
bacalhau.  

Museu Marítimo de 
Ílhavo 

- Perceber que o bacalhau é um peixe. 
- Conhecer as diversas etapas da pesca 
e os sue utensílios. 
- Nesta visita à Sala da Faina Maior, de 
um saco de lona saem objetos que 
contam estórias. São essas estórias, 
interligadas, que vão contar a história 
da pesca do bacalhau à linha, praticada 

Pré-Escolar 
 

€  
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por portugueses nos mares da Terra 
Nova e Gronelândia. 
- No Aquário dos Bacalhaus, outros 
objetos contam outras estórias, que 
permitem conhecer melhor o bacalhau 
do Atlântico – Gadus morhua. Uma 
visita que permite tocar, experimentar, 
questionar e construir narrativas 

02-03-
2023 09:00 

“Num Castelo 
com vista... para 
o MAR!” 

- Visitar o Centro de 
Educação Ambiental 
e debater a 
problemática da 
defesa do oceano e 
dos seus habitantes, 
tendo como “ajuda” 
o Ambúzio. 

Centro de Educação 
Ambiental/ Ecoponto 
Municipal 

- Despertar o interesse em conhecer 
um pouco melhor as nossas praias. 
- Perceber a importância dos Oceanos 
para a nossa Terra. 
- Entender que depende de cada um a 
defesa de todos os seres que vivem nos 
oceanos. 
- Fazer uma viagem, com recurso à 
imaginação, pelos problemas que 
alguns animais passam por culpa da 
humanidade e descobrir o que 
podemos fazer para minimizar esses 
problemas. 

Pré-Escolar 
 

€  

04-05-
2023 09:00 

Mini Prova de 
Orientação 
Rodoviária 

- As crianças 
deslocam-se à 
escola municipal de 
educação rodoviária 
participando numa 
atividade onde 
testam os seus 
conhecimentos de 
segurança 
rodoviária.  

Escola Municipal de 
Educação Rodoviária 
- EMER 

- Abordar a temática da Segurança 
Rodoviária de uma forma divertida e 
animada. 
- Testar os conhecimentos e a destreza 
na “via publica” através da dinamização 
de um conjunto de desafios aliciantes e 
criativos. 
- Perceber a importância e o perigo de 
alguns comportamentos na via publica. 
- Aprender a respeitar o outro em 
contexto de transito. 

Pré-Escolar 
 

€  

04-11-
2022 09:30 

Visita à 
Biblioteca 
Municipal de 
Ílhavo 

Visita à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 
com a participação 

SEMI Promover o gosto pelos livros. 
Desenvolver capacidades de atenção. 
Promover a socialização e a autonomia 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  
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numa atividade 
programada. 

25-11-
2022 09:30 

Visita à 
Biblioteca 
Municipal de 
Ílhavo. 

Visita à Biblioteca 
Municipal de Ílhavo 

SEMI Promover o gosto pelos livros. 
Desenvolver capacidades de atenção. 
Promover a socialização e autonomia. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

20-01-
2023 09:30 

Visita ao Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

Visita ao Museu , 
com a participação 
na atividade " 
Bacalhau um peixe 
som cabeça" 

SEMI Conhecer aspetos sobre a pesca de 
bacalhau. 
Conhecer os diferentes de 
instrumentos da pesca. 
Observar os bacalhaus num ambiente 
parecido com o natural.  

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

17-03-
2023 09:30 

  Visita ao 
Centro de 
Educação 
Ambiental 

  Visita ao   Centro 
de Educação 
Ambiental 

SEMI Conhecer os diferentes processos e 
destinos  dos resíduos. 
Alertar para os problemas do 
Ambiente. 
 Desenvolver uma consciência 
ambiental. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

21-04-
2023 09:30 

Visita ao Centro 
de Educação 
Ambiental  

Visita ao Ecocentro e 
participação na 
atividade 
programada. 

SEMI Conhecer os diferentes processos e 
destinos dos resíduos. 
Alertar para os problemas do 
Ambiente. 
Desenvolver uma consciência 
ambiental. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

03-02-
2023 00:30 

Visita ao Museu 
marítimo de 
Ílhavo 

Visita ao Museu 
Marítimo com a 
participação na 
atividade 
programada, 

SEMI Conhecer aspetos  sobre a pesca de 
bacalhau. 
 Conhecer os diferentes de 
instrumentos da pesca. 
 Observar os bacalhaus num ambiente 
parecido com o natural.  

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

19-05-
2023 09:30 

Escola 
Municipal de 
Educação 

Visita à EMER e 
participação na 
atividade prática. 

SEMI Promover a autonomia e 
independência. 
 Conhecer algumas regras de trânsito. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 

 
€  
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Promover comportamentos de 
educação rodoviária adequados. 

técnicos; Alunos do clube/ 
Projeto 

09-06-
2023 09:30 

Visita à EMER Visita à Escola 
Municipal de  
Educação Rodoviária 
e participação na 
atividade prática. 

SEMI Promover a autonomia e 
independência. 
Conhecer algumas regras de trânsito. 
Promover comportamentos de 
educação rodoviária adequados. 

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos; Público em geral 

 
€  

01-10-
2022 00:00 

Visitas ao meio Visitas a locais de 
interesse na 
comunidade. 

 
Dar a conhecer pontos de interesse da 
localidade. 
Sensibilizar para a proteção do nosso 
meio ambiente. 
Promover hábitos de sustentabilidade, 
relacionados com o meio ambiente.  

Pré-Escolar; Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
€  

03-10-
2022 09:00 

Saídas na 
Comunidade 

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

Comunidade 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 
 

€  

10-10-
2022 09:00 

Semana da 
Alimentação 

Desenvolver 
atividades de 
culinária e de 
plástica 
sensibilizadoras para 
as crianças optarem 
por uma 
alimentação 
saudável. 

Famílias 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. 
Valorizar o trabalho desenvolvida pelos 
outros. 

Pré-Escolar 
 

€  

30-09-
2022 09:00 

Dia das Bruxas Confeção de doce e 
bolo de abóbora. 
Realização  de 

Famílias e 
Comunidade 

Desmistificar com as crianças algumas 
situações do imaginário. 
Promover momentos de alegria e 
convívio. 

Pré-Escolar 
 

€  
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enfeites para as 
salas. 

16-12-
2022 09:00 

Festa de Natal 
do Jardim 

Representações, 
canções e poemas 
de natal. 
Lanche e 
distribuição de 
presentes pelo Pai 
Natal. 

Famílias 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 
 

€  

06-01-
2023 09:00 

Dia de Reis  Realização de 
enfeites 
caraterísticos desta 
época. 
Lanche partilhado. 
Confeção de uma 
prenda para cortejo 
do dia de Reis da 
comunidade. 

Famílias/ 
Comunidade 

Valorizar as tradições e vivências da 
comunidade 
 
Fomentar a interação 
Jardim/comunidade. 
Respeitar os valores da comunidade. 

Pré-Escolar 
 

€  

17-02-
2023 09:00 

Carnaval Atividades de 
expressão plástica.  
Desfile e 
brincadeiras de 
carnaval. 

Famílias/ 
Comunidade 

Promover a interação da 
comunidade/Jardim com momentos de 
convívio e diversão. Presentear a 
criança com vivências do seu 
imaginário. 
Desenvolver a imaginação e a 
criatividade. 
Criar um ambiente de alegria e prazer. 
Ajudar a criar momentos de fantasia. 

Pré-Escolar 
 

€  
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Partilhar a alegria e a brincadeira com 
os outros. 

31-03-
2023 09:00 

Festa da Páscoa Realização de 
atividades de 
expressão plástica. 
 Recolha de 
informação oral no 
âmbito deste tema 

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

Pré-Escolar 
 

€  

15-05-
2023 09:00 

Dia da Família Através de diálogo, 
questões e historias 
sensibilizar as 
crianças para a sua 
família. 

Famílias Sensibilizar para a importância da 
família na sociedade e na educação de 
todos. 
Mostrar a sua importância na união, no 
amor, no respeito e na compreensão 
necessárias para o bom 
relacionamento de todos os elementos 
que compõem a família. 

Pré-Escolar 
 

€  

22-06-
2023 18:00 

Festa dos 
Finalistas 

Realização de uma 
festa participada 
pelas crianças e 
pelos pais com 
apresentações de 
poemas, teatro, 
canções e danças. 

 
Partilhar o fim de um caminho 
vivenciado e participado por todos com 
momentos de convívio, amizade e 
interação. 

Encarregados de Educação 
 

€  

30-11-
2022 09:00 

Visita de Estudo 
BMI 

Conhecer o espaço, 
participar na hora 
do conto e realizar 
uma atividade no 
atelier de 
plástica 

SEMI Conhecer um espaço de cultura e 
aprendizagem 
 Desenvolver o gosto pelo livro 
Desenvolver a atenção 
Contextualizar na arte a hora do conto 

Pré-Escolar 
 

€  

16-11-
2022 09:00 

Visita de Estudo 
BMI 

Conhecer o espaço, 
participar na hora 
do conto e realizar 
uma atividade no 

SEMI Conhecer um espaço de cultura e 
aprendizagem 
Desenvolver o gosto pelo livro 

Pré-Escolar 
 

€  
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atelier de 
plástica 

Desenvolver a atenção 
Contextualizar na arte a hora do conto 

15-02-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

Visitar o espaço do 
museu e disfrutar de 
tudo que tem para 
observar 

SEMI Dar a conhecer às crianças a história e 
tradições da sua terra natal. 
Conhecer alguns elementos referentes 
à pesca. 
Valorizar o trabalho dos homens do 
mar. 

Pré-Escolar 
 

€  

01-02-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

Visitar o espaço do 
museu e disfrutar de 
tudo que tem para 
observar 

SEMI Dar a conhecer às crianças a história e 
tradições da sua terra natal. 
Conhecer alguns elementos referentes 
à pesca. 
Valorizar o trabalho dos homens do 
mar. 

Pré-Escolar 
 

€  

03-05-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
Estaleiro 

Realização de 
experiências 
cientificas 

SEMI Ajudar a perceber as transformações 
da matéria. 
 Favorecer o ato de experimentar. 
Desenvolver a atenção e o gosto pela 
descoberta 

Pré-Escolar 
 

€  

19-04-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
Estaleiro 

Realização de 
experiências 
cientificas 

SEMI Ajudar a perceber as transformações 
da matéria. 
 Favorecer o ato de experimentar. 
Desenvolver a atenção e o gosto pela 
descoberta 

Pré-Escolar 
 

€  

28-06-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
à EMER 

Através da utilização 
de veículos aprender 
a andar na estrada 

SEMI Contextualizar in loco as aprendizagens 
realizadas anteriormente, utilizando os 
veículos e circular pelas estradas com 
atenção aos sinais 
Ensinar às crianças regras básicas de 
segurança rodoviária 

Pré-Escolar 
 

€  

14-06-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
EMER 

Através da utilização 
de veículos aprender 
a andar na estrada 

SEMI Contextualizar in loco as aprendizagens 
realizadas anteriormente, utilizando os 
veículos e circular pelas estradas com 
atenção aos sinais 

Pré-Escolar 
 

€  
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Ensinar às crianças regras básicas de 
segurança rodoviária 

24-10-
2022 00:00 

Momentos de 
leitura 

A PB faz animação 
de leitura nos JIs 

BE -Promover a leitura prazeirosa. Pré-Escolar 
 

€  
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Departamento do 1.º ciclo do Ensino Básico 
 
 

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

16-09-
2022 08:30 

Receção aos 
alunos 

Atividades de receção 
aos alunos para início 
de ano letivo. 

 
- Acolher os colegas novos; 
- Divulgar os espaços; 
- Criar momentos de confraternização. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

23-09-
2022 00:00 

Já Sei Ler Empréstimo de livros 
para leitura individual 
ou com a família. 
Apresentação das obras 
lidas de forma escrita, 
em desenho, em 
dramatização. 

Biblioteca 
Escolar/PNL 

Promover o gosto pela leitura; 
Explorar as histórias lidas de forma 
criativa; 
Envolver a família na leitura.  

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Museu 
Marítimo de 
Ílhavo 

Visita ao Museu 
Marítimo de Ílhavo 

SEMI Aprender sobre a pesca do bacalhau; 
Identificar objetos relacionados com a 
pesca do bacalhau; 
Conhecer espécies variadas existentes no 
fundo do mar; 
Refletir sobre as alterações climáticas e 
poluição marinha. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

23 Milhas Visita a um espaço do 
23 milhas e participação 
numa atividade. 

SEMI Conhecer, experimentar, construir; 
Desenvolver a criatividade; 
Observar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Vamos à BMI... 
Menu de 
Histórias 

Participação em 
diversas atividades 
promovidas pela BMI. 

SEMI Proporcionar a visita a uma biblioteca;
Promover o contacto com os livros: 
Ouvir uma história; 
Explorar a história de forma artística. 
  

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Centro de 
Educação 
Ambiental/Ecoc
entro Municipal 

Visita ao Ecocentro e 
participação em 
atividades. 

SEMI Aprender sobre a temática dos resíduos; 
Aprender sobre a temática da 
biodiversidade; 
Despertar para a importância dos 
oceanos. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 26 de 77 

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

03-10-
2022 00:00 

Centro de 
Documentação 
de Ílhavo 

Visita ao CDI e 
participação numa 
atividade. 

SEMI Refletir sobre a história familiar; 
Construir a árvore genealógica. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Newton gostava 
de ler 

A leitura de uma 
história estará associada 
a uma atividade 
experimental. 

BMI Fomentar o gosto pela leitura; 
Realizar uma experiência. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Ao Som das 
Histórias 

Os alunos do 4.º ano 
terão a possibilidade de 
ir ler uma história 
proposta pela BMI, na 
Rádio Terra Nova. 

BMI Proporcionar a participação no programa 
da Rádio Terra Nova; 
Fomentar o gosto pela leitura. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Leituras 
orientadas 

Empréstimo de obras de 
títulos do PNL para 
trabalhar em sala de 
aula. 

BMI Promover o gosto pela leitura; 
Proporcionar diversidade de leituras. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Baú de Histórias Disponibilização de baús 
de livros para utilização 
em sala de aula e em 
empréstimo 
domiciliário. 

BMI Permitir o contacto dos alunos com os 
livros; 
Proporcionar a leitura em casa; 
Diversificar a oferta de livros. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

À descoberta de 
Adélia Carvalho 

Trabalhar uma obra da 
autora e estudar a sua 
vida e, a partir daí 
elaborar trabalhos 
literários e plásticos. 

BMI Fomentar a leitura; 
Pesquisar sobre a autora; 
Realizar trabalhos alusivos. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Ílhavo a Ler+ Concurso de leitura 
para alunos 
interessados do 3.º e 4.º 
ano. 

BMI Fomentar o gosto pela leitura; 
Interpretar as obras lidas; 
Ler em voz alta. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-10-
2022 00:00 

Literário Jovem Concurso em duas 
modalidades: texto 
narrativo e texto 
poético. 

BMI Criar hábitos de escrita; 
Consolidar hábitos de escrita; 
Promover a escrita criativa. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

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

04-10-
2022 09:00 

Dia do Animal - Apresentação, através 
de fotografias e 
desenhos, dos animais 
de estimação, por parte 
dos alunos. 
- Diálogo com os alunos 
sobre os direitos dos 
animais. 

 
- Sensibilizar os alunos para o bem-estar 
animal. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

14-10-
2022 00:00 

Dia Mundial da 
Alimentação 

- Visualização e 
exploração da pirâmide 
dos alimentos, histórias 
e vídeos sobre o tema; 
- Elaboração de 
cartazes; 
- Partilha de alimentos 
saudáveis (fruta) 

 
- Promover hábitos de uma alimentação 
saudável; 
- incentivar o consumo de produtos 
nacionais e da época. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

17-10-
2022 09:00 

Dia da 
Alimentação 

- Confeção e degustação 
de um sumo de laranja. 
- Diálogo com os alunos 
sobre os hábitos de uma 
alimentação saudável. 
- Elaboração de 
trabalhos, alusivos à 
temática. 

Encarregados de 
Educação 

- Promover nos alunos hábitos de uma 
alimentação saudáveis. 

Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo 

 
€  

24-10-
2022 09:00 

Feirinha do 
outono 

 - Realização de uma 
pequena feira, com 
produtos 
alimentares/outros, 
alusivos ao outono. 

Pais e encarregados 
de educação 

- Angariação de fundos para a realização 
de uma visita de estudo, no final do ano 
letivo. 

Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo; Encarregados de 
Educação; Público em 
geral 

 
€  

01-11-
2022 00:00 

Ao som das 
histórias 

Os alunos treinam a 
leitura de um livro em 
sala de aula e gravam 
essa leitura no estúdio 
da Rádio Terranova. 

BMI -Promover a leitura;-Propiciar a visita a 
um estúdio de gravação de uma rádio. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  
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11-11-
2022 00:00 

Magusto - Conhecer a origem da 
tradição do magusto; 
- Realização de 
trabalhos de expressão 
plástica, relacionados 
com o tema; 
- Comparação de como 
era /como é o 
magusto?! 

 
- Proporcionar momentos de convívio e 
partilha; 
- Manter histórias e tradições. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

11-11-
2022 09:00 

Magusto - Exploração de uma 
história alusiva à 
temática. 
- Elaboração de 
trabalhos nas diferentes 
disciplinas. 
- Degustação de 
castanhas assadas. 

Encarregados de 
Educação e Padaria 
local 

- Sensibilizar os alunos para as tradições. Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo 

 
€  

11-11-
2022 09:00 

"Recordar 
tradições - 
magusto" 

Os alunos em sala de 
aula realizarão tarefas 
relacionadas com o Dia 
de S. Martinho. 
Cada aluno deverá 
trazer castanhas que 
serão assadas no forno 
da escola. As castanhas 
assadas serão colocadas 
num "cartucho" 
elaborado previamente 
pelo aluno.  

Encarregados de 
Educação 

Reviver e recordar tradições relacionados 
com o Dia de S. Martinho; 
Confraternizar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

11-11-
2022 13:30 

23 milhas Os alunos irão participar 
numa atividade 
proporcionada pelo 23 
milhas. 

 
Desenvolver a criativa 
Despertar o interesse para atividades 
artísticas 
Cooperar com os colegas e respeitar as 
suas ideias 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  
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23-11-
2022 09:00 

Dia da Floresta 
Autóctone 

- Plantação de árvores 
de fruto (laranjeiras), no 
recinto escolar. 

Junta de Freguesia - Consciencializar os alunos da 
importância dos ecossistemas florestais e 
para conservação de florestas naturais. 

Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo 

 
€  

12-12-
2022 00:00 

"Postais 
digitais" 

Cada aluno com a ajuda 
da técnica de 
informática e do 
professor/professora 
elaborará no 
computador um postal 
de Natal. 
Posteriormente, 
realizar-se-á um sorteio 
destinado à troca de 
postais entre os alunos. 

Técnica de 
informática 

Desenvolver competências digitais; 
promover o espírito de partilha; conhecer 
tradições natalícias. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

16-12-
2022 08:30 

Encerramento 
do 1.º período 

Desenvolvimento de 
atividades relacionadas 
coma época Natalícia. 

 
Despertar para os valores implícitos à 
época; 
Confraternizar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

03-01-
2023 00:00 

Histórias da 
Ajudaris 

Escrita de uma história 
coletiva sobre o tema 
da Paz, com espírito 
solidário. 

Ajudaris Incentivar os alunos para a escrita; 
Desenvolver a criatividade; 
Refletir sobre a temática da Paz; 
Ser solidário. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

06-01-
2023 11:00 

Cantar os Reis - Cantar, pela 
comunidade, canções 
alusivas à época com 
acompanhamento 
musical. 

Articulação com o 
professor de música 
dos alunos do 3.º e 
4.º ano das AEC. 

Dar a conhecer algumas das tradições da 
época. 
Promover a socialização entre alunos e a 
comunidade. 
Promover o gosto pela música. 

Alunos do 1.º ciclo; 
Encarregados de 
Educação; Público em 
geral 

 
€  

01-02-
2023 00:00 

Navio Museu 
Santo André 

Visita ao Navio Museu 
Santo André. 

SEMI Conhecer os espaços do navio; 
Aprender qual a finalidade desses 
espaços. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

01-02-
2023 00:00 

Estaleiro Visita à Estação 
Científica de Ílhavo e 

SEMI Experimentar; 
Programar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  
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participação numa das 
atividades propostas. 

01-02-
2023 00:00 

Escola 
Municipal de 
Educação 
Rodoviária 

Visita à EMER e 
participação em 
atividades. 

SEMI Conhecer regras de utilização da via 
pública; 
Sensibilizar para questões ambientais; 
Sensibilizar para uma condução em 
segurança; 
Conhecer os sinais de trânsito; 
Alertar para questões de prevenção 
rodoviária. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

17-02-
2023 09:00 

Carnaval 
Trapalhão 

- Construção, por parte 
dos alunos e família, dos 
fatos de Carnaval, com 
materiais reciclados ou 
reutilizados. 
- Desfile no recinto 
escolar. 
- Elaboração de 
trabalhos de Expressão 
Plástica. 
- Convívio entre os 
alunos. 

Encarregados de 
Educação 

- Proporcionar momentos de convívio. Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo 

 
€  

17-02-
2023 13:30 

Desfile 
Trapalhão 

- Desfile dos alunos 
disfarçados, à beira ria. 

 
Promover momentos de alegria e 
confraternização.  
Reconhecer algumas tradições desta 
época. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

21-02-
2023 00:00 

Carnaval - Descobrir e partilhar 
histórias e tradições 
alusivas ao Carnaval; 
- Viver momentos de 
brincadeira e convívio; 
- Reciclagem e 

 
- Proporcionar e viver momentos de 
convívio e partilha de ideias; estimular a 
reciclagem e a reutilização de materiais; 
conhecer tradições. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  
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reutilização de materiais 
para se fantasiarem. 

01-03-
2023 09:00 

"Mês da 
Natureza" - Dia 
da árvore 

As turmas e os 
respetivos professores 
irão semear ou plantar 
plantas na horta ou nos 
canteiros, usando os 
detritos do compostor. 
Observarão e 
identificarão as árvores 
e outras plantas do 
recreio. 

Junta de freguesia. Desenvolver o gosto pela agricultura 
biológica. 
Adotar uma postura ecológica. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

20-03-
2023 00:00 

A Natureza vale 
ouro! 

- Visualizar e explorar 
vídeos sobre o 
ambiente, a floresta e a 
água. 
- Realizar trabalhos de 
pesquisa em grupo e 
elaborar cartazes 

 
Desenvolver sentimentos de 
responsabilidade e respeito para com a 
natureza que nos envolve. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

21-03-
2023 09:00 

Dia Mundial da 
Árvore/ Eco-
Escolas 

 - Plantação de ervas 
aromáticas. 
- Catalogação das ervas 
aromáticas. 
- Decoração da escola. 

Encarregados de 
Educação 

- Sensibilizar os alunos para as questões 
ambientais.  

Pré-Escolar; Alunos do 1.º 
ciclo 

 
€  

30-03-
2023 09:00 

Caça ao ovo Os alunos irão fazer 
ovos, usando materiais 
recicláveis. 
Será feita a caça ao ovo 
no recreio da escola. 

 
Desenvolver competências artísticas. 
Promover o espírito de descoberta. 
Fomentar as tradições da Páscoa. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

31-03-
2023 08:30 

Encerramento 
do 2.º período 

Realização de atividades 
alusivas à época da 
Páscoa. 

 
Conhecer tradições; Confraternizar. Alunos do 1.º ciclo 

 
€  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 32 de 77 

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

19-05-
2023 09:00 

Visita de Estudo 
- Dino Parque 

- Visita de Estudo ao 
Dino Parque da 
Lourinhã. 

Encarregados de 
Educação 

- Aliar a diversão ao conhecimento. 
-Descobrir a História da Terra. 
- Proporcionar momentos de convívio. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

01-06-
2023 00:00 

Dia Mundial da 
Criança 

- Realização de um 
passeio até à "Borda"; 
- Realização de jogos; 
- Lanche convívio. 
- Mimar os direitos das 
crianças. 

 
- Proporcionar momentos de partilha, 
descoberta e lazer. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

14-06-
2023 08:30 

Desportílhavo Encontro concelhio no 
âmbito das AEC 
(Atividade Física e 
Desportiva). 

CMI Participar em diversos jogos; Participar 
em atividades rítmicas; 
Confraternizar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

23-06-
2023 00:00 

Viagem de 
estudo 

Realizar uma visita de 
estudo a local a decidir. 

 
Partir à descoberta de outros locais e 
outras experiências. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

500 
€  

30-06-
2023 08:30 

Encerramento 
do 3.º período 

Realização de atividades 
recreativas e/ou 
desportivas. 
Confraternização. 

 
Desenvolver atividades diversificadas; 
Confraternizar. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  
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Departamento de Expressões 
 
 

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

30-09-
2022 14:30 

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 publico 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.   

Alunos do 1.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo; 
Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de 
Educação; Público em 
geral 

 
 

03-10-
2022 14:00 

Formação de 
árbitros dos 
diferentes 
núcleos do 
Desporto 
Escolar 

Captação e formação de 
árbitros para os vários 
núcleos do Desporto 
Escolar 

Desporto Escolar Fazer captação, incentivar e formar, 
alunos que venham representar a nossa 
escola na arbitragem dos vários núcleos 
do Desporto escolar e nas competições 
interescolar do quadro competitivo do 
desporto escola 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

01-11-
2022 08:30 

Concentrações 
do Desporto 
Escolar 

Competições 
intraescolas, mediante  
quadros competitivos 
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 continuidade aos alunos de 
praticarem modalidades da sua 
preferência; 

Alunos do clube/ Projeto 
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Aprender com a competição o espírito 
fair play. 

07-11-
2022 00:00 

CINANIMA Vai 
às Escolas 

“CINANIMA Vai às 
Escolas” é um programa 
integrado na 46.ª Edição 
do Festival CINANIMA – 
Festival Internacional de 
Cinema de Animação de 
Espinho, que tem como 
objetivo a divulgação do 
cinema de animação de 
autor, com qualidade 
artística,  junto do 
público escolar. 
Materializa-se através 
da apresentação de 
filmes, previamente 
selecionados, em 
sessões de cinema a 
decorrer durante a 
semana de realização 
do referido Festival.  

Nascente - 
Cooperativa de Ação 
Cultural e Câmara 
Municipal de 
Espinho 

- Divulgar junto dos alunos o cinema de 
animação de autor; 
- Entender o cinema de animação como 
um mundo de arte vasto, feito de 
múltiplas técnicas, capaz de abordar 
temas de referência do mundo atual; 
- Compreender o cinema de animação 
como um instrumento de aprendizagem 
e reflexão; 
- Participar em momentos culturais 
diversificados. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

14-11-
2022 08:30 

Semana do 
Atletismo 

Dinamização nas aulas 
de Educação Física do 
Atletismo pelo treinador 
do NEGE. 

NEGE (Seção de 
Atletismo do Novo 
Estrela da Gafanha 
da Encarnação) 

Incentivar os alunos à pratica do 
desporto, nomeadamente do Atletismo; 
Captação de atletas para o clube; 
Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem estar. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

01-12-
2022 08:30 

Atividades 
Olimpílhavo 

Atividades organizadas 
pelo Município de 
Ílhavo, no âmbito das 
atividades da terra  do 
mar e náuticas 

Câmara Municipal 
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 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 
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atividades físicas; 
Dar oportunidade aos alunos de 
praticarem modalidades da sua 
preferência. 

14-12-
2022 00:00 

A Arte no Natal Os alunos do segundo e 
terceiro ciclos, 
elaborarão cenários de 
Natal, numa perspetiva 
transdisciplinar, nas 
disciplinas de Educação 
Visual, Oficina de Arte, 
Educação Tecnológica e 
laboratório de Técnicas 
Expressivas. 

Articulação 
pedagógica entre 
diferentes docentes 
dos conselhos de 
turma. 

Oferecer a todos os alunos as mesmas 
oportunidades de aprendizagem-
Promover a autonomia intelectual e 
social do aluno. 
Conhecer património e artístico e cultural 
da sua região, como valor da afirmação 
de identidade e encarar a sua 
preservação como um dever cívico. 
Utilizar diferentes maios expressivos de 
representação. 

Público em geral 
 

100 
€ 

11-01-
2023 08:30 

Corta Mato 
Escolar 

Corta Mato Escolar, 
com a participação de 
grande número de 
alunos apurando os 
melhores classificados, 
para representar a 
escola no Corta Mato 
fase CLDE 

Desporto Escolar e 
Câmara Municipal 
Ílhavo  

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

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

08-02-
2023 14:30 

Mega Sprinter, 
Salto e Km 

Realização de provas de 
velocidade, salto em 
comprimento e corrida 
de 1 Km, para os alunos 
que são selecionados 
nas turmas, onde os 
melhores vão 
representar a escola na 
fase dos Megas CLDE. 

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

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo; 
Alunos do 1.º ciclo 
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27-02-
2023 08:30 

Corta Mato fase 
CLDE 

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

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 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

06-03-
2023 08:30 

Semana do 
Ténis 

Dinamização nas aulas 
de Educação Física do 
Ténis pelo treinador da 
Associação de Ténis de 
Aveiro 

Associação de Ténis 
de Aveiro 

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; 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

23-03-
2023 08:30 

Megas fase 
CLDE  

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

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 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

19-04-
2023 14:00 

Festa do 
Futebol 
Feminino 

Festa do futebol 
feminino, è um torneio 
organizado pela 
Associação de Futebol 
Aveiro em parceria com 
o Desporto Escolar, com 
a finalidade de apurar a 

Associação Futebol 
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; 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 
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melhor escola distrital, 
que irá realizar uma 
fase final nacional, 
organizada pela 
Federação portuguesa 
de Futebol. 

Dar oportunidade aos alunos de 
praticarem modalidades da sua 
preferência. 

21-04-
2023 14:30 

Torneio Inter 
Turmas de 
Futsal 

Realização de Torneio 
inter turmas de Futsal 
misto por ciclo (2.º e 3.º 
ciclo) 

Desporto Escolar Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Criar diversão e prazer através de 
atividades físicas. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

28-04-
2023 08:30 

Dia Mundial 
Dança 

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

Município ílhavo Promover a dança e a expressão corporal; 
Sensibilização musical; 
Criar diversão e prazer através de 
atividades físicas. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 

19-05-
2023 15:30 

Corta Mato - 1.º 
Ciclo 

Realização de um corta 
mato para os alunos do 
1.º Ciclo das escolas do 
Agrupamento. 

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;  

Alunos do 1.º ciclo 
 

 

05-06-
2023 00:00 

Exposições de 
trabalhos 
temáticos 

 Exposição de trabalhos 
realizados, no âmbito 
das disciplinas de 
Educação Visual, 
Educação Tecnológica, 
Oficina de Artes e de 
Laboratório de Técnicas 
Expressivas, com 
liberdade expressiva e 
responsabilidade, 
assentes na curiosidade 
e reflexão inerentes ao 
desenvolvimento das 

Articulação 
pedagógica entre os 
diferentes docentes 
que lecionam as 
disciplinas aderentes 
. 

Oferecer a todos os alunos as mesmas 
oportunidades de aprendizagem. 
Promover a autonomia intelectual e 
social do aluno. 
Reconhecer a importância das artes 
visuais como valor cultural indispensável 
ao desenvolvimento do ser humano. 
Utilizar diferentes meios expressivos de 
representação. 
Reconhecer a permanente necessidade 
de desenvolver a criatividade de modo a 
integrar novos saberes. 

Público em geral 
 

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

competências essenciais 
preconizadas para estas 
áreas disciplinares. 

14-06-
2023 08:30 

Pedalada/Camin
hada pelo 
Ambiente 

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

Associação de Pais Fomentar a prática desportiva como meio 
de saúde e bem estar; 
Incentivar os alunos a praticar desporto; 
Evento realizado para o encerramento do 
ano letivo; 
Criar diversão e prazer através de 
atividades físicas 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo; 
Docentes; Assistentes 
operacionais / técnicos; 
Encarregados de 
Educação; Público em 
geral 
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Departamento de Educação Especial 
 

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

26-09-
2022 00:00 

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. 

Alunos do 1.º 
ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
€  

26-09-
2022 00:00 

Estimular os 
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). 

Alunos do 1.º 
ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
€  

03-10-
2022 00:00 

Ciclos de 
Partilha 

Ao longo do ano serão 
dinamizadas ações/ 
encontros de partilha 
com temas de interesse 
para o Departamento/ 
Agrupamento. 

Recursos da 
comunidade 

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

Encarregados de 
Educação;#Docentes 

 
€  

03-10-
2022 00:00 

Mãos à obra Interação e partilha de 
espaço, materiais e 
projetos de trabalho 
entre os alunos do CAA 
e as respetivas turmas, 
nas disciplinas de OA, 
EV e ET. 

 
Partilhar/ aumentar conhecimentos; 
Promover a inclusão; 
Promover o sentido de pertença e 
solidariedade. 

Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
€  
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03-10-
2022 00:00 

Semelhanças? 
Diferenças? 

Serão promovidos 
debates de opinião e de 
sensibilização para a 
diferença. Redação de 
mensagens sobre a 
temática. Construção de 
um cartaz coletivo 
envolvendo as turmas 
dos alunos do CAA. (1.º, 
2.º e 3.º ciclos). 

 
- Promover o debate sobre as diferenças: 
direitos e deveres; 
- Sensibilizar para a diferença; 
- Promover a inclusão. 

Alunos do 1.º 
ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
€  

12-10-
2022 14:00 

" Vamos à 
música no 
Jardim" 

Os alunos que 
frequentam o CAA-MEE 
da EB Norte 
participarão, sempre 
que possível, na 
atividade de Expressão 
Musical no Jardim de 
Infância. 

Câmara Municipal de 
Ílhavo 

Proporcionar o contacto com sons e 
música; 
Promover o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais tais 
como: comunicação, autonomia e 
relacionamento interpessoais. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

€  

 
 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

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

04-10-
2022 00:00 

Comemoração 
do Dia Mundial 
do Animal 

Nas turmas de 5º ano 
de escolaridade far-se-á 
o visionamento e 
exploração de um vídeo 
alusivo ao Dia Mundial 
do Animal. 
Os alunos elaborarão 
um marcador de livro 
para usarem no manual 

 
Sensibilizar para a necessidade de 
proteção dos animais e preservação das 
espécies. 

Consciencializar para a importância dos 
animais na vida das pessoas. 
  

Alunos do 2.º ciclo 
 

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

de CN com o desenho 
do seu animal preferido. 

06-10-
2022 00:00 

Clube de 
Programação e 
Robótica  

Clube de Programação e 
Robótica. 
Atividade de 
programação em geral 
bem como a construção 
e programação de 
robôs. 

 
O Clube de Programação e Robótica AEGE 
visa reforçar a aquisição de competências 
tecnológicas, proporcionando aos alunos 
a oportunidade de realizar experiências 
com materiais e equipamentos de 
eletrónica, informática e robótica. 
 
Recorre-se à robótica educativa como 
meio de introdução à robótica, através da 
realização de atividades de carácter 
experimental e abordando conceitos que 
abrangem diversas disciplinas, tais como: 
Matemática, Física, Química, Educação 
Tecnológica, Informática, Inglês e 
Educação Visual. 
 
Também se desenvolvem competências 
sociais e de comunicação, dentro e fora 
da escola, em grupo e na Internet. 
Neste clube, os alunos terão a 
oportunidade de montar e programar o 
seu próprio robot, controlando-o através 
de um computador com um software 
especializado. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

€  

14-10-
2022 09:00 

 Comemoração 
do Dia da 
Alimentação 

Será proporcionado aos 
alunos um pequeno 
lanche saudável, 
sensibilizando-os para a 
tomada de opções 
adequadas que 
permitam uma 

Parceria com o PPES Incentivar os alunos a consumirem 
lanches saudáveis; 
 
 
Reconhecer a importância de uma 
alimentação saudável; 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
40 €  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 42 de 77 

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

alimentação 
equilibrada.  Construção 
de um painel alusivo à 
Sopa  servida nesse dia 
na Cantina da Escola.  
Convite os 
encarregados de 
educação para 
almoçarem nesse dia na 
Escola, com os seus 
educandos.  

 
Contribuir para a participação dos 
encarregados de educação na vida 
escolar dos seus educandos.  

02-11-
2022 08:30 

Nutrição e Bem 
Estar 

Sessões para alunos de 
6º e 9º anos sobre 
"Nutrição e Bem Estar" 

DIAERUM Promover a educação alimentar 
Consciencializar para hábitos alimentares 
corretos 
Contribuir para a prevenção de doenças 
decorrentes de uma má alimentação 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
€  

09-11-
2022 00:00 

Olímpiadas da 
Matemática 

Resolução de problemas 
de Matemática. 

 
Incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

15 €  

15-11-
2022 09:30 

Exposição 
SOL&ARte 

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. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

20 €  

14-03-
2023 00:00 

Comemoração 
do Dia do PI 

Atividades 
comemorativas  do Dia 
do PI 

Docentes de 
Educação Visual 

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

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

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

22-03-
2023 14:30 

Canguru 
Matemático 
sem Fronteiras 

Resolução de problemas 
matemáticos. 

Departamento de 
Matemática da 
Faculdade de 
Ciências e Tecnologia 
da Universidade de 
Coimbra (FCTUC) 

Estimular o gosto e o estudo da 
matemática. 
Permitir que os alunos descubram o lado 
lúdico da disciplina. 
  

Alunos do 1.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
70 €  

04-05-
2023 10:00 

 Exposição / 
Feira de 
Minerais  

Realização de uma 
exposição e venda de 
minerais e fósseis no 
átrio da escola. 

 Empresa que 
fornece os materiais 
para a exposição - 

Desenvolver o espírito de observação e a 
curiosidade científica; Reconhecer a 
importância dos recursos naturais; 
Promover o contacto direto com matérias 
de estudo em sala de aula; Proporcionar 
um complemento educativo aos 
programas curriculares; Sensibilizar a 
comunidade escolar para a Geologia. 
Promover a educação para a cidadania, 
ambiente e cultura científica. 

Público em geral 
 

€  

08-05-
2023 10:00 

Biodiversidade 
na Ria/ 
Laboratório 
ativo 

Saída de campo à Ria - 
Canal de Mira, para 
observação da 
paisagem, recolha de 
dados sobre fatores 
abióticos e 
biodiversidade, recolha 
de água e deteção de 
fenómenos óticos. 

 
Analisar dinâmicas de interação 
existentes entre os seres vivos e o 
ambiente. 
Estudar 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. 
Identificar zonas de sombra e justificar a 
sua existência. 
Observar o fenómeno da reflexão na 
superfície da água e classificá-lo como 
especular ou difusa. 
Trabalhar de forma colaborativa num 
projeto interdisciplinar. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

5 €  
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Data Atividade Descrição Parceria/ Articulação Objetivos Destinatários F.F Custo 

15-05-
2023 00:00 

Dia Mundial da 
Metrologia 

Comemoração do dia 
Mundial da Metrologia 

CMI; Museu 
Marítimo de Ílhavo; 
IPQ; Outras 
entidades; 
Particulares 

Sensibilizar toda a comunidade 
educativa para a importância da 
metrologia ao longo do tempo e nas 
diversas áreas do conhecimento. 

Público em geral 
 

20 €  
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Departamentos de Ciências Sociais e Humanas 
 

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

30-09-
2022 09:00 

Cidadão+ palestras para os alunos 
incidindo nas temáticas 
de cidadania. 

Banco de Portugal, 
DECO... 

-Promover a construção de cidadãos 
responsáveis, ativos e conscienciosos. 

Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 08:30 

Com EMRC 
@Desafia-
te(.Com) 

Em articulação com o 
Departamento Pastoral 
Escolar, cada 
Agrupamento de 
Escolas apresenta a 
determinada altura do 
ano letivo um trabalho 
feito pelos alunos no 
site diocesano de EMRC: 
www.diocese-
aveiro.pt/emrc 

Departamento de 
Pastoral Escolar 

Dar vitalidade à disciplina de EMRC e 
divulgar a sua importância na vida das 
pessoas. 

Alunos do 3.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 08:30 

Cáritas na 
Escola 

Em articulação com a 
Cáritas na Escola, 
exploram-se conteúdos 
online no 9.º ano para 
desenvolver em sala de 
aula e, seguidamente, 
alguns membros da 
Cáritas na Escola podem 
visitar o AEGE (sala de 
aula de EMRC). Como 
finalização do projeto, é 
feito um convite de 
mobilização em prol da 
promoção da Paz, em 
formato a definir pelos 
alunos e Professores, 
mediante o contexto 
em que estão inseridos. 

Cáritas na Escola Promover o valor da paz como elemento 
central do desenvolvimento humano; 
Conhecer o trabalho das organizações da 
sociedade civil -Cáritas, há 65 anos em 
Portugal pertence a uma rede 
internacional presente em 162 países; 
Compreender a importância de conhecer-
viver-agir. 

Alunos do 3.º ciclo; 
Alunos do clube/ Projeto 

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

Este trabalho é feito 
também em articulação 
com o Clube Ubuntu. 

06-10-
2022 08:30 

Comemoração 
de datas 
históricas: 
Implantação da 
República 
Portuguesa 

Realização de trabalhos 
pelos alunos em 
contexto de sala de aula 
e sua apresentação. 

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

Alunos do 2.º ciclo 
 

 €  

02-12-
2022 08:30 

Comemoração 
de datas 
históricas: 
Restauração da 
Independência. 

Realização de trabalhos 
pelos alunos em 
contexto de sala de aula 
e apresentação dos 
mesmos. 

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

Alunos do 2.º ciclo 
 

 €  

10-12-
2022 08:30 

Comemoração 
de datas 
históricas - 
Direitos 
Humanos 

Realização de trabalhos 
pelos alunos em 
contexto de sala de 
aula. 

 
Consolidar saberes. 
Valorizar a História Universal. 
Promover a cidadania ativa. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  

24-04-
2023 08:30 

Visita ao Parque 
Biológico da 
Serra da Lousã 

Os alunos do 6.º ano 
matriculados em EMRC 
têm a oportunidade de 
visitar o Parque 
Biológico da Serra da 
Lousã, desenvolver a 
capacidade da sã 
convivência enquanto 
pessoas e promover o 
respeito pela 
biodiversidade. 

 
Promover a matrícula na disciplina de 
EMRC; 
Compreender que ser pessoa envolve a 
relação com os outros, respeito por si 
próprio(a), pelos outros e pela Natureza; 

Educar para os valores históricos e 
culturais do País; 
Conhecer e aprender a apreciar o 
património ecológico nacional. 

Alunos do 2.º ciclo 
 

970 
€  

26-04-
2023 08:30 

Comemoração 
de datas 
históricas: 25 de 
abril de 1974 

Realização de trabalhos 
pelos alunos em 
contexto de sala de aula 
e sua apresentação. 

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

Alunos do 2.º ciclo 
 

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

02-05-
2023 08:30 

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

Os alunos do 5.º ano 
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. 

Alunos do 2.º ciclo 
 

1010 
€  

04-05-
2023 08:30 

InterEscolas 
2023 

No dia 4 de maio os 
alunos matriculados em 
EMRC do 8.º ano do 
AEGE têm a 
oportunidade de 
participar no encontro 
diocesano em Águeda. 
Nesse dia há momentos 
de convívio, de auto e 
hétero-conhecimento, 
de teatro... 

Departamento de 
Pastoral Escolar 
(DPE) 

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. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

835 
€  

08-05-
2023 10:35 

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 UE. 
- Identificar os países fundadores da UE. 
- Referir os sucessivos alargamentos/ 
saída de países da UE até à atualidade. 
- Localizar os países da UE. 
- Conhecer os tratados europeus. 
- Identificar os símbolos da UE. 
- Divulgar aspetos geográficos, artísticos, 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 48 de 77 

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

históricos, gastronómicos, culturais e 
sociais dos países da UE. 

29-05-
2023 08:30 

Um dia no 
Magikland 

Os alunos do 7.º ano 
matriculados em EMRC, 
e de acordo com o 
respetivo programa, 
têm a oportunidade 
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. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

1410 
€  

01-06-
2023 00:00 

Dia da Criança Jogos tradicionais - os 
alunos farão pesquisas 
sobre jogos tradicionais 
e terão a possibilidade 
de proceder à seleção 
de alguns para os pôr 
em prática. 
  

 
- Valorizar as tradições; 
- Promover momentos de alegria e 
confraternização; 
- Desenvolver o espírito de equipa. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  

02-06-
2023 08:30 

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 – Bioparque, 
em S. Pedro do Sul. 
(Se os alunos não 
puderem ir ao 
Bioparque devido aos 

Bioparque Promover a matrícula na disciplina de 
EMRC; 
Valorizar os momentos de convívio; 
Desenvolver a capacidade de arriscar com 
responsabilidade; 
Desenvolver a capacidade do convívio e o 
respeito por si próprio(a) e com 
todos(as). 

Alunos do 3.º ciclo 
 

1260 
€  
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custos, irão ao Vaga 
Splash, na Vagueira) 
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Departamento de Línguas 
 

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

27-09-
2022 09:00 

Chá das Línguas 
- Comemoração 
do Dia das 
Línguas 

- Preparação de um chá 
com tradições 
gastronómicas de 
Portugal, Grã-Bretanha, 
França e Espanha; 
- Exposição de objetos 
alusivos a estes países. 

 
- Dar a conhecer as tradições 
gastronómicas de Portugal, Grã-Bretanha, 
França e Espanha; 
- Fomentar o convívio entre o pessoal 
docente e não docente. 

Docentes;#Assistentes 
operacionais / técnicos 

 
 €  

03-10-
2022 08:30 

Wokshops 
maker na escrita 

Criar uma história, 
utilizando objetos de 
impressão 3D e jogos 
relacionados com a 
escrita. 

RBI (BMI) -Promover a leitura e a escrita; 
-Fomentar a escrita criativa. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  

12-10-
2022 00:00 

Día de la 
Hispanidad 

Elaboração de uma 
exposição 
comemorativa do "Día 
de la Hispanidad" na 
Biblioteca Escolar. 
Estarão patentes 
objetos, cartazes, 
marcadores de livros, 
bandeiras, elaborados 
pelos alunos de 
Espanhol, bem como 
alguns "recuerdos" 
trazidos pelos alunos de 
casa para a atividade. 

Biblioteca Escolar Contribuir para a aquisição e 
consolidação de conhecimentos 
geográficos e culturais dos países de 
língua oficial espanhola; 
Conhecer uma data festiva espanhola e o 
seu significado; 
Promover o enquadramento histórico da 
descoberta da América por Cristóvão 
Colombo; 
Contribuir para o respeito pela diferença 
(culturas, raças, pensamentos…); 
Incentivar dinâmicas de ação que tornem 
a escola num local privilegiado de 
intervenção pedagógica e de mudança 
cultural, reforçando o respeito pelos 
diversos espaços e materiais 
disponibilizados pela escola.  

Público em geral 
 

 €  

24-10-
2022 00:00 

Halloween, Pão-
por-Deus and 
Dia de los 

- visionamento de 
vídeos informativos 
sobre as festividades e 

 
- aprender sobre a celebração destas 
festividades; 
- recordar algum vocabulário relacionado 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  
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Muertos 
(4ºano) 

de páginas sobre os 
temas; 
- preparação de 
pequenas 
apresentações acerca 
destas festividades (uso 
de ferramentas digitais); 
- apresentação dos 
trabalhos preparados; 

com Halloween; 
- pesquisar e preparar pequenas 
apresentações acerca destas festividades; 
- promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de expressão 
inglesa; 
- promover junto dos alunos uma maior 
consciência e sensibilidade para questões 
de carácter intercultural. 

27-10-
2022 00:00 

Halloween 
yesterday and 
today (3ºano) 

- visionamento de 
vídeos informativos 
sobre a origem desta 
festividade e a lenda de 
Jack O’Lantern; 
- decoração da sala com 
motivos feitos pelos 
alunos (se elaborados); 

 
- aprender sobre a origem desta 
festividade; 
- aprender algum vocabulário relacionado 
com Halloween; 
- aprender acerca da lenda de Jack 
O’Lantern; 
- elaboração (voluntária e em casa) de 
motivos associados com esta festividade; 
- promover o gosto dos alunos pelo 
estudo da língua e cultura de expressão 
inglesa; 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  

31-10-
2022 00:00 

Día de los 
Muertos 

Recriação de um "Altar 
de Muertos". 
Decoração de 
"Calaveras". 

Biblioteca Escolar Promover a língua e cultura de expressão      
espanhola; 
Divulgar costumes e tradições; 
Consolidar conhecimentos; 
Sensibilizar para a importância do 
domínio das línguas; 
Promover a aprendizagem de forma 
lúdica, estimulando a criatividade. 

Público em geral 
 

 €  

31-10-
2022 10:00 

Halloween Realização de atividades 
de pesquisa sobre a 
origem deste dia; 
audição de canções e 
aquisição de 
vocabulário alusivo ao 
tema. 

 
Pesquisar sobre a comemoração do 
Halloween nos países anglo saxónicos; 
Conhecer vocabulário específico; 
Identificar vocabulário específico; 
Motivar os alunos para a aprendizagem 
da Língua Inglesa. 

Alunos do 2.º ciclo 
 

 €  
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07-12-
2022 09:00 

Feira do Livro Exposição de livros para 
venda a preços 
reduzidos. 

Livreiro -Promover a leitura através da aquisição 
de livros a um preço mais convidativo. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

08-12-
2022 09:00 

Christmas 
around the 
World (4ºano) 

- pesquisa sobre a 
celebração do Natal em 
alguns países como 
Portugal, Inglaterra, 
Alemanha, Venezuela; 
- partilha da 
informação; 

 
- Aprender vocabulário relacionado com 
o Natal em inglês; 
- Aprender acerca de costumes em 
diferentes partes do mundo (Portugal, 
Venezuela, Alemanha, Hong Kong e 
Inglaterra); 
- Promover o gosto dos alunos pela 
aprendizagem da língua e cultura de 
expressão inglesa; 
- Promover junto dos alunos uma maior 
consciência e sensibilidade para questões 
de carácter intercultural. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  

12-12-
2022 00:00 

Christmas Day Audição de canções de 
Natal; 
Aquisição de 
vocabulário alusivo ao 
tema; 
Elaboração de 
Christmas crackers. 

 
Adquirir vocabulário específico; 
Divulgar tradições anglo saxónicas; 
Reforçar a interculturalidade. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

12-12-
2022 00:00 

Christmas in 
English (3ºano) 

Ensaiar uma canção de 
Natal em inglês para a 
apresentar na “Festa de 
Natal”; 

 
- Aprender vocabulário relacionado com 
o Natal em inglês através de uma canção 
de Natal; 
- Promover o gosto dos alunos pela 
aprendizagem da língua e cultura de 
expressão inglesa; 
- Promover junto dos alunos uma maior 
consciência e sensibilidade para questões 
de carácter intercultural. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  

12-12-
2022 11:00 

Christmas 
Carols for 
Nursery 

Ir ao jardim de infância 
cantar uma ou duas 
canções de Natal. 

Jardim de Infância do 
Sul 

- Desenvolver competências linguísticas 
em língua inglesa; 
- Promover a ligação com a comunidade 

Alunos do 1.º ciclo; 
Pré-Escolar 

 
 €  
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Children (3ºano 
Sul) 

escolar (alunos de jardim de infância), 
partilhando canções de Natal em inglês;  

27-01-
2023 08:30 

Visita de estudo 
ao Porto 

Os alunos irão assistir à 
representação do "auto 
da Barca do inferno" e 
visitar uma exposição. 

Educação Visual 
(departamento de 
expressões) 

-Aprofundar o conhecimento do auto 
estudado em aula; 
-Proporcionar momentos culturais aos 
alunos; 
-Educar para a estética. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

1400 
€  

02-02-
2023 00:00 

La Chandeleur Realização de um quiz 
sobre a tradição da 
Chandeleur, utilizando o 
código QR: 
semanalmente 
apresentar-se-á uma 
questão/desafio ao qual 
os alunos responderão. 
O prémio será a oferta 
de um ou mais crepes. 
- Venda de crepes, pelos 
alunos de Francês. 
- Oferta de pequenos 
marcadores de livros 
alusivos à tradição. 
- Apresentação de um 
documento PowerPoint 
com a informação desta 
tradição. 

Não há parceria Dar a conhecer a cultura francesa, mais 
precisamente a gastronomia francesa, 
apresentando à comunidade escolar uma 
tradição secular que continua a ser muito 
apreciada. 
Trabalhar os valores do respeito pelo 
grupo, do companheirismo. 
Trabalhar as noções de sustentabilidade. 

Alunos do 3.º ciclo; 
Assistentes operacionais / 
técnicos; 
Encarregados de 
Educação; 
Docentes; 
Alunos do 2.º ciclo 

 
5 € 

08-02-
2023 00:00 

I love You 
(nearly always)  
(St. Valentine’s 
Day) (3ºano) 

- leitura da história "I 
Love You (nearly 
always)" e sua 
exploração; 
- elaboração de uma 
mensagem de amizade 

 
- Promover o valor da amizade através da 
leitura de uma história; 
- Aprender algum vocabulário 
relacionado com a amizade e as 
emoções; 
- Fazer pequenos postais para oferecer 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  
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num postal para 
oferecer aos alunos de 
outras turmas; 

aos alunos das outras turmas na escola; 
- Promover a criatividade;- promover o 
gosto dos alunos pela aprendizagem da 
língua e cultura de expressão inglesa; 

09-02-
2023 08:30 

Teatro 
Interativo em 
Inglês "Sherlock 
Holmes and the 
Mystery of the 
Loch Ness 
Monster"  

Ida ao Porto, dos alunos 
do 8.ºano, para 
visionamento e 
participação no Teatro 
Interativo de Inglês 
"Sherlock Holmes and 
the Mystery of Loch 
Ness Monster"; 
Visita ao "World of 
Discoveries". 

Articulação com o 
Departamento de 
Ciências Sociais e 
Humanas 

-Promover o gosto pela aprendizagem da 
língua inglesa; 
-Desenvolver a competência 
comunicativa da língua inglesa; 
-Fomentar a interculturalidade e o gosto 
pela arte; 
-Promover a articulação interdisciplinar. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

1000 
€  

14-02-
2023 08:30 

Dia de S. 
Valentim 

Elaboração de 
mensagens, nas 
diversas línguas, 
relacionadas com o S. 
Valentim. 
Construção de um 
mural com as 
mensagens elaboradas 
pelos alunos. 

 
-Dar a conhecer a história do S. Valentim; 
-Fomentar a expressão escrita e a 
criatividades; 
-Promover as relações interpessoais. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
5 €  

17-03-
2023 08:30 

St. Patrick's day Decoração da escola 
com materiais alusivos 
ao dia; pequenos role-
plays. 

Clube de Teatro e EV - Dar a conhecer as tradições 
relacionadas com este dia; 
- Fomentar a criatividade; 
- Desenvolver a competência 
intercultural, divulgando as tradições da 
Irlanda. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
10 €  

21-03-
2023 00:00 

Abanicos 
amigos del 
ambiente 

Exposição de "abanicos" 
amigos do ambiente 
elaborados pelos 
alunos. 

Clube Eco Promover o gosto e a criatividade; 
Desenvolver a consciência ecológica; 
Trabalhar um acessório tipicamente 
espanhol. 

Público em geral 
 

 €  
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31-03-
2023 00:00 

Peddy Paper 
"Na ponta da 
Língua" 

Os alunos participarão, 
durante a manhã, num 
Peddy Paper com 
questões e desafios 
relacionados com as 
línguas. 

 
Promover e valorizar a aprendizagem das 
línguas; 
Desenvolver o espírito de equipa; 
Fomentar o convívio entre alunos;  
Estimular a prática da atividade física em 
novos contextos; 
Desenvolver a capacidade de resolução 
de enigmas, bem como a destreza e 
rapidez de raciocínio. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
20 €  
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16-09-
2022 00:00 

TV-AEGE info TV interna divulga 
informação, fotos e 
vídeos de atividades. 

Clubes e 
Departamentos 

Divulgar informação sobre atividades e 
trabalhos de alunos informar sobre o que 
é realizado na escola publicitar fotos e 
vídeos de atividades 

Público em geral 
 

 €  

16-09-
2022 18:30 

AEGE ConVida Associações de Pais 
colaboram no 
fornecimento de 
alimentação, criando 
ambiente de 
acolhimento e convívio. 
Salas de aulas e escola 
abertas para visita livre 
pelos pais e público em 
geral. 

Associações e Pais e 
Encarregados de 
Educação 

Proporcionar o convívio entre os vários 
elementos da comunidade escolar 
Visitar as salas de aula e conhecer a 
Escola 

Público em geral; 
Encarregados de 
Educação 

 
 €  

21-09-
2022 09:00 

Parlamento dos 
Jovens 

1.ª fase: debate do 
tema, processo 
eleitoral,  sessão 
escolar; 
2.ª fase: sessão distrital; 
3.ª fase: sessão nacional 
na Assembleia da 
República 

Assembleia da 
República, Centro de 
Saúde de ílhavo, 
Junta de Freguesia 
da Gafanha da 
Encarnação, Câmara 
Municipal de Ílhavo 

- Educar para a cidadania, estimulando o 
gosto pela participação cívica e política; 
- Dar a conhecer a Assembleia da 
República, o significado do mandato 
parlamentar, as regras do debate 
parlamentar e o processo de decisão do 
Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos 
portugueses; 
- Promover o debate democrático, o 
respeito pela diversidade de opiniões e 
pelas regras de formação das decisões; 
- Incentivar a reflexão e o debate 
sobre  tema "Saúde Mental nos Jovens. 
Que desafios? Que respostas? 
- Proporcionar a experiência de 
participação em processos eleitorais; 
- Estimular as capacidades de expressão e 
argumentação na defesa das ideias, com 

Alunos do 3.º ciclo 
 

50 €  
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respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria; 
- Sublinhar a importância da sua 
contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e o 
futuro individual e coletivo, fazendo ouvir 
as suas propostas junto dos órgãos do 
poder político. 

23-09-
2022 14:00 

Semana da 
mobilidade 
Sustentável 

EMER deslocaliza-se até 
à Escola para que os 
alunos possam 
aprender regras de 
trânsito, sinais e 
experimentar andar de 
bicicleta e veículo, como 
forma de sensibilização 
para uma mobilidade 
sustentável. 

EMER - CMI Capacitar para as regras de trânsito 
Sensibilizar para uma mobilidade 
sustentável 

Alunos do 3.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo 

 
 €  

26-09-
2022 08:30 

10 minutos a ler Os alunos leem 10 
minutos diariamente 
numa aula. O horário é 
rotativo e muda 
semanalmente. 

Todos os 
Departamentos, PNL 
e RBE 

-Promover a leitura. Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

26-09-
2022 09:00 

Exposição de 
trabalhos de 
final de ano 

Exposição aberta à 
comunidade, de 
trabalhos realizados ao 
longo do ano, pelas 
alunos do 1º ciclo e do 
jardim de Infância. 

Professores e 
educadores. 

Promover articulação entre ciclos. 
Mostrar o trabalho realizado ao longo do 
ano pelas crianças. 
 Valorizar  o trabalho realizado. 
 Promover a ligação entre os 
encarregados de educação / famílias e 
escola. 

Pré-Escolar; 
Encarregados de 
Educação; 
Docentes; 
Alunos do 1.º ciclo 

 
 €  

30-09-
2022 09:00 

À conversa 
com... 

Os alunos encontram-se 
com escritores, 
ilustradores, editores... 
para falar sobre o livro e 
sobre as leituras. 

RBI, editoras -Promover o gosto pelo livro e pela 
leitura; 
-Proporcionar o contacto com autores e 
mediadores de leitura. 

Pré-Escolar;#Alunos do 
1.º ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  
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30-09-
2022 09:00 

A BMI vai à BE As técnicas da BMI 
dinamizam nas 
bibliotecas escolares 
uma sessão do conto, 
lançando um desafio 
aos alunos, para realizar 
um trabalho plástico em 
família sobre o que 
ouviram. 

RBI e docentes -Promover o gosto pelo livro e pelo ouvir 
contar; 
-Envolver e estimular o envolvimento da 
família na prática leitora dos alunos. 

Pré-Escolar;#Alunos do 
1.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 00:00 

Somos feitos de 
estrelas  

SESSÃO IMERSIVA 
- Curta-metragem: O 
meu nome é Tuttle, 
cometa Swift-Tuttle 
- Momento imersivo 
principal: Viagem ao 
vivo pelo Sistema Solar 
Atividades 
experimentais 
- Observação do Sol 
com telescópio; 
- Atividade prática: As 
cores do Sol 

Planetário do Porto e 
Câmara Municipal de 
Ílhavo 

- Lançar as bases da estruturação do 
pensamento científico; 
- Desenvolver a capacidade de observar, 
o desejo de experimentar, a curiosidade 
de descobrir numa perspetiva crítica e de 
partilha do saber 

Pré-Escolar 
 

500 
€  

03-10-
2022 00:00 

"Uma Viagem 
ao Sistema 
Solar” em 
parceria com o 
planetário do 
Porto 

Esta atividade consiste 
em uma sessão imersiva 
que utiliza a curta-
metragem: Órion, o 
caçador! e num 
momento imersivo 
principal: Vitor à 
descoberta do Sistema 
Solar. Será uma boa 
oportunidade para 
descobrir o Sistema 
Solar, o céu noturno e 
para compreender 

Planetário do Porto e 
Câmara Municipal de 
Ílhavo 

- Levar a astronomia às salas de aula; 
- Fomentar o gosto pela Astronomia; 
- Preparar o futuro ingresso na disciplina 
de físico-química 

Alunos do 1.º ciclo 
 

504 
€  



AEGE  

Plano de Atividades 2022/ 2023 Página 59 de 77 

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

como podemos usar as 
estrelas para nos 
orientarmos 
 
Sessão imersiva 
Na animação imersiva 
Vítor à descoberta do 
Sistema Solar, a 
primeira produção 
digital do e para o 
Planetário do Porto – 
CCV, o Vitor e os 
visitantes fazem uma 
viagem à descoberta do 
Sistema Solar: ficam a 
conhecer melhor o 
nosso Sol, exploram 
todos os planetas 
principais, e ainda 
encontram os planetas 
anões e restantes 
corpos de pequena 
dimensão como 
cometas e asteroides.  
 
  

03-10-
2022 00:00 

“Lâmpada de 
Gelo”  

Livro apresentado: “Os 
Mistérios de Casimiro”, 
de António Pocinho.  
Parte experimental: 
Criação de um circuito 
elétrico constituído por 
um LED que ficará 
contido na bola de gelo.   

Projeto Newton 
Gostava de Ler e 
Biblioteca Escolar 

- Estimular a motivação para a Ciência. 
-Utilizar a criatividade de forma 
colaborativa 
- Estimular a autonomia na resolução de 
problemas. 
- Desenvolver o espírito crítico assumindo 
uma atitude de pesquisa e 
experimentação. 
- Compreender o contributo da Ciência 

Alunos do 2.º ciclo 
 

660 
€  
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para interpretar fenómenos do dia-a-dia. 
- Fomentar o trabalho em grupo, 
desenvolvendo o espírito de cooperação 
e entreajuda. 
-Promover situações que desenvolvam a 
literacia científica. 
-Mobilizar a comunidade escolar e 
educativa para atividades curriculares 
interdisciplinares e recreativas, 
envolvendo a leitura. 

03-10-
2022 00:00 

ECOMARE: SOS 
Animais 
Marinhos 

- Workshop- viagem 
virtual ao Centro de 
Reabilitação de Aves 
Marinhas 

Centro de 
Reabilitação de 
Animais Marinhos 

- Sensibilizar os alunos para evitar ao 
máximo a poluição nas nossas águas. 
- Sensibilizar os alunos para a recolha do 
lixo das praias; 
- Sensibilizar os alunos para contactarem 
as autoridades competentes sempre que 
encontrem animais em perigo ou 
desorientados. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 00:00 

“Quase Robôs”  Livro apresentado:   
“Quero uma mamã-
robot” de Davide Cali  
Atividade experimental:  
- Construção de partes 
mecânicas de Robots e 
braço hidráulico e uma 
mão articulada.  

Projeto Newton 
gostava de Ler”, 
Biblioteca Escolar, 
Clube de robótica do 
AEGE 

- Estimular a motivação para a Ciência. 
-Utilizar a criatividade de forma 
colaborativa. 
- Estimular a autonomia na resolução de 
problemas. 
- Desenvolver o espírito crítico assumindo 
uma atitude de pesquisa e 
experimentação. 
- Compreender o contributo da Ciência 
para interpretar fenómenos do dia-a-dia. 
- Fomentar o trabalho em grupo, 
desenvolvendo o espírito de cooperação 
e entreajuda. 
-Promover situações que desenvolvam a 
literacia científica. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  
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-Mobilizar a comunidade escolar e 
educativa para atividades curriculares 
interdisciplinares e recreativas, 
envolvendo a leitura. 

03-10-
2022 00:00 

Resíduos a 
Energia do 
Futuro para 
uma mobilidade 
mais 
sustentável 

Workshop Estaleiro - Estação 
Científica de Ílhavo e 
PRIO 

- Alertar para a importância do adequado 
encaminhamento dos óleos alimentares 
usados. 
- Mostrar que os óleos usados são um 
resíduo de excelência na produção de 
biocombustíveis sustentáveis. 
- Conhecer as tipologias de resíduos que 
geram Energia para uma mobilidade mais 
sustentável. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  

03-10-
2022 00:00 

Criar Dunas Livro apresentado: 
Diógenes de Pablo Albo, 
Kalandraka  
Atividade experimental:  
simulação de  situações 
que levam à destruição 
do sistema dunar. 

Projeto Newton 
Gostava de Ler e a 
Biblioteca Escolar 

- Estimular a motivação para a Ciência. 
- Utilizar a criatividade de forma 
colaborativa. 
- Estimular a autonomia na resolução de 
problemas. 
- Desenvolver o espírito crítico assumindo 
uma atitude de pesquisa e 
experimentação. 
- Compreender o contributo da Ciência 
para interpretar fenómenos do dia-a-dia. 
- Fomentar o trabalho em grupo, 
desenvolvendo o espírito de cooperação 
e entreajuda. 
-Promover situações que desenvolvam a 
literacia científica. 
-Mobilizar a comunidade escolar e 
educativa para atividades curriculares 
interdisciplinares e recreativas, 
envolvendo a leitura. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

487 
€  
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03-10-
2022 00:00 

Creme de mãos Livro apresentado: 
“Livro negro das cores” 
de Rosana Faria e 
Menena Cottin  
Atividade experimental:  
- Criação de um creme 
de mãos. 

projeto Newton 
Gostava de Ler e 
Biblioteca Escolar 

- Realizar atividades experimentais 
simples para a identificação de algumas 
propriedades da pele, relacionando-as 
com a sua importância e constituição. 
- Respeitar a diferença e a diversidade 

Pré-Escolar 
 

83 €  

03-10-
2022 00:00 

Saber em Gel Livro apresentado:  
“O Nabo” conto dos 
Irmãos Grimm  
Atividade experimental:  
Confeção de “caviar” de 
nabo e de groselha (ou 
de outras frutas)  

Projeto Newton 
Gostava de Ler e 
Biblioteca Escolar 

- Realizar atividades experimentais 
simples para a identificação de algumas 
propriedades das frutas, relacionando-as 
com a sua importância e constituição. 

Pré-Escolar 
 

200 
€  

03-10-
2022 00:00 

Rádio de Escola Alunos do 9.º ano 
animam os intervalos 
das aulas na Escola sede 
com música e locução. 

 
- Promover atitudes de responsabilidade 
- Desenvolver espaços de entretenimento 
- Estimular o gosto pela comunicação 
social e divulgação 
- Trabalhar em equipa 
- Relacionar-se com uma comunidade 

Alunos do clube/ Projeto 
 

 €  

03-10-
2022 08:30 

Era uma vez um 
peixe chamado 
bacalhau 

Os alunos aprendem 
através da exploração 
didática do site e 
participam no concurso 
de escrita. 

Universidade de 
Lisboa, Eco-escolas e 
escola Azul 

-Educar para a sustentabilidade; 
-Divulgar o património local; 
-Promover a escrita. 

Alunos do 1.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 09:00 

Vamos à BMI: 
Menu de 
histórias 

Visita guiada à 
biblioteca municipal, 
com hora do conto e 
ateliê de expressões. 

Departamento de 
educação pré-
escolar, 
Departamento de 1.º 
CEB e BMI (SEMI) 

-Promover o contacto da criança com o 
livro e a leitura; 
-Conhecer novos livros e o espaço da 
biblioteca municipal; 
-Promover a leitura. 

Pré-Escolar; 
Alunos do 1.º ciclo 

 
 €  

03-10-
2022 09:30 

Vamos 
mergulhar na 
taça 

A atividade consiste na 
apresentação do 
conceito de flutuação às 
crianças com a 

 
Desenvolver uma ideia positiva da 
ciência. 
Contribuir para o desenvolvimento da 
curiosidade inata de cada criança. 

Pré-Escolar 
 

122 
€  
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manipulação de 
diferentes materiais, 
discussão de ideias e 
formulação de uma 
conclusão. 

Combater a criação de conceções 
alternativas 
Contribuir para o enriquecimento do 
léxico linguístico das crianças. 

03-10-
2022 09:30 

Gramata 
Bransal 

A atividade consiste 
numa saída de campo 
para observação da 
planta, no seu meio 
natural e recolha da 
mesma, para trabalhos 
posteriores, como 
observação de cristais 
de cloreto de sódio na 
face inferior da folha, 
ou extração do mesmo 
por trituração e 
dissolução em água. 

 
Desenvolver o gosto pelo 
empreendedorismo social. 
Incentivar a curiosidade científica. 
Desenvolver o espírito crítico. 
Explorar a potencialidade da gramata 
branca, Halimione portucaloides. 

Alunos do 1.º ciclo 
 

1102 
€  

03-10-
2022 09:30 

PreFrupólis A atividade consiste no 
estudo de várias 
soluções para 
conservação de frutos, 
facilmente perecíveis 
sem recurso a açúcar e 
conservantes 
prejudiciais para a 
saúde. 

Disciplinas: CN, FQ, 
OA, Port., Mat. UA 

Mobilizar conhecimentos para cooperar, 
autónoma e criticamente, na tomada de 
decisões relacionadas com as 
consequências das atividades humanas. 
Desenvolver nos alunos competências 
científicas. 
Fortalecer a destreza de observação de 
fenómenos e manipulação de 
instrumentos. 
Implementar o trabalho em grupo e 
desenvolver competências relacionais e 
atitudinais. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

558 
€  

08-10-
2022 09:00 

Um mundo 
melhor - 
Bondades 

Os alunos irão fazer 
uma saída ao meio, com 
vista a coletar pedras 
para pintar e trabalhar 

 
- Respeitar-se a si e aos outros 
- Saber agir eticamente ponderar as 
ações próprias e alheias em função do 
bem comum 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  
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os diferentes tipos de 
bondade. 

14-10-
2022 00:00 

Representação 
do CCVnoAEGE 

Participação no 
Encontro Nacional de 
Clubes Ciência Viva na 
Escola. 
O CCVnoAEGE será 
representado pelas 
professoras Luísa 
Madaíl e Graça Damas. 

Clubes Ciência Viva 
na Escola 

- Reunir todos Clubes Ciência Viva na 
Escola existentes em Portugal. 
- Potenciar a cooperação entre sistemas 
formais e não formais de educação, e a 
criação de parcerias sólidas com 
instituições científicas e de ensino 
superior, autarquias, Centros Ciência 
Viva, empresas com I&D, museus e outras 
instituições culturais. 

Docentes 
 

75 €  

14-10-
2022 09:00 

Dia da 
alimentação 

Realização de um 
lanche saudável com as 
crianças. 
 Participação numa 
atividade de Educação 
Física em conjunto com 
os alunos do 1º ciclo. 

 
Promover uma alimentação saudável. 
Valorizar a atividade Física para promover 
uma vida saudável. 
Promover a articulação entre ciclos. 

Pré-Escolar;#Alunos do 
1.º 
ciclo;#Docentes;#Assisten
tes operacionais / 
técnicos 

 
 €  

17-10-
2022 00:00 

Baú de histórias Os alunos sem 
biblioteca escolar 
recebem um baú com 
livros para usar em sala 
de aula e empréstimo 
domiciliário. 

RBI -Promover a leitura; 
-Promover o contacto com o livro; 
-Propiciar e incentivar o empréstimo 
domiciliário. 

Pré-Escolar;#Alunos do 
1.º ciclo 

 
 €  

17-10-
2022 09:00 

Campanha 
Pirilampo 
Mágico 2022 

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, 

Fenacerci e Clube 
Ubuntu 

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. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo; 
Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
 €  
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participarem na sua 
angariação de fundos. 

17-10-
2022 09:00 

Cabazes De outubro de 2022 a 
junho de 2023, serão 
entregues cabazes com 
bens alimentares e 
produtos de higiene e 
limpeza a famílias de 
alunos sinalizados pelos 
respetivos diretores de 
turma. 
Após a receção dos 
produtos far-se-ão os 
cabazes, que serão 
entregues ao diretor de 
turma, que os farão 
chegar às famílias. 
Estes cabazes são feitos 
e entregues sempre que 
houver disponibilidade 
de produtos. 

Clube Ubuntu Promover o espírito de partilha Alunos do 1.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
20 €  

17-10-
2022 09:00 

Ílhavo a Ler+ 
Concurso 
Nacional de 
Leitura 

Concurso de leitura do 
PNL, promovido 
localmente pela RBI. 

RBI, PNL -Promover o livro e a leitura; 
-Intensificar o contacto com o livro e a 
leitura na biblioteca, na sala de aula, em 
contexto familiar e social; 
-Promover o Concurso Nacional de 
Leitura. 

Alunos do 1.º ciclo; 
Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

19-10-
2022 14:30 

Divulgação do 
Projeto 
Academia de 
Líderes Ubuntu - 
Escolas" 

 Tendo por base a 
educação não formal, 
há a possibilidade de 
partilhar e refletir sobre 
a filosofia Ubuntu 
através de dinâmicas de 

 
- Dar a conhecer a filosofia Ubuntu; 
- Proporcionar momentos de reflexão 
conjunta. 
  

Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
 €  
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grupo para pessoal 
docente (2.º e 3.º ciclos) 
e não docente. 

20-10-
2022 09:00 

Peditório a 
favor da AMI - 
Outubro 2022 

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 e Clube Ubuntu 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 
 

 €  

24-10-
2022 00:00 

Comportament
os de oposição e 
desafio- 
Estratégias para 
os pais 

Pretende-se com esta 
atividade dotar os pais 
de estratégias para lidar 
com os 
comportamentos de 
oposição e desafio. 

 
Pretende-se dotar, os encarregados de 
educação de conhecimento sobre os 
comportamentos de oposição e desafio, 
bem como de estratégias de prevenção e 
remediação. 

Encarregados de 
Educação 

 
 €  

27-10-
2022 09:00 

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 e Clube Ubuntu 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 
 

 €  

31-10-
2022 00:00 

PHDA- Como 
lidar? 

Pretende-se, com esta 
atividade, dotar os pais 
de conhecimento sobre 
esta problemática e 
sobre algumas 
estratégias para lidar 
com a mesma. 

 
Pretende-se dotar os pais de 
conhecimento sobre a problemática e 
sobre algumas estratégias para lidar com 
o problema. 

Encarregados de 
Educação 

 
 €  
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01-11-
2022 08:00 

Concurso 
Literário Jovem 

Os alunos escrevem 
textos, de acordo com o 
regulamento, para 
serem avaliados por um 
júri. 

RBI (CMI) -Promover a escrita criativa; 
-Fomentar hábitos de leitura e escrita. 

Alunos do 1.º 
ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

07-11-
2022 00:00 

Orientação 
Escolar- O papel 
dos pais 

Os pais têm um papel 
fundamental no 
processo de orientação 
escolar dos seus filhos. 
Com esta atividade 
pretende-se sublinhar  a 
importância desse papel 
e ao mesmo tempo 
fornecer informação 
sobre os diferentes 
percursos escolares de 
nível secundário. 

 
Os pais têm um papel fundamental no 
processo de orientação escolar dos seus 
filhos. Com esta atividade pretende-se 
sublinhar a importância desse papel e ao 
mesmo tempo fornecer informação sobre 
os diferentes percursos escolares de nível 
secundário. 

Encarregados de 
Educação 

 
 €  

07-11-
2022 18:00 

Pais presentes/ 
filhos 
excelentes 

Palestras para pais 
sobre assuntos do seu 
interesse. 

SPO -Aproximar a escola aos pais; 
-Proporcionar conhecimento e momentos 
de partilha. 

Encarregados de 
Educação 

 
 €  

15-11-
2022 09:00 

À descoberta 
de... Adélia 
Carvalho 

Os alunos tomam 
conhecimento da vida e 
obra desta autora e 
realizam um trabalho 
plástico que mostra as 
suas aprendizagens. 

RBI (BMI) -Conhecer uma das autoras portuguesas 
reconhecidas pelo PNL; 
-Promover a leitura; 
-Incentivar a produção estética. 

Pré-Escolar;#Alunos do 
1.º ciclo;#Alunos do 2.º 
ciclo;#Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

18-11-
2022 00:00 

Chá com 
histórias - RBI 
bibliotecas em 
rede 

Conversa sobre 
determinada temática 
com momentos 
performativos e 
acompanhados de chá e 
bolinhos. 

RBI e departamentos -Abrir a escola à comunidade 
promovendo diferentes literacias. 

Público em geral 
 

20 €  
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22-11-
2022 08:00 

“Dez milhões de 
estrelas 2022” 

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 e Clube 
Ubuntu 

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.  

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo; 
Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
 €  

17-12-
2022 08:30 

 Atividade de 
final de 1.º 
período 

 Atividades a 
desenvolver em sala de 
aula   como 
visionamento de filmes 
e/ou outras organizadas  
previamente pelo 
diretor de turma e 
alunos .   Se  as 
condições  da pandemia  
o permitirem , 
momento de  
confraternização com 
almoço partilhado.  Será 
feita  decoração com 
parceria do ClubEco, 
reaproveitando 
materiais  
  

 Clubeco - na 
Decoração 

Proporcionar momentos de 
confraternização. 
Desenvolver o espírito de partilha e 
solidariedade. 
Desenvolver atitudes cívicas. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

03-01-
2023 00:00 

Desenvolviment
o de 
competências 
socioemocionais 

Ao longo do 2º período, 
desenvolver-se-ão 
atividades com os aluno 
do 1º ano de 
escolaridade com o 
objetivo de desenvolver 

Docentes do 1º ano 
de escolaridade 

Dotar os alunos de conhecimento sobre 
as várias emoções; 
Ajudá-los a reconhecê-las; 
Ajudá-los a geri-las; 

Alunos do 1.º ciclo 
 

 €  
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competências 
socioemocionais. 

Promover comportamentos mais 
assertivos e adaptativos 

20-01-
2023 09:00 

Orçamento 
Participativo da 
Escola 2023 

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. 

Com a disciplina de 
CD, na abordagem 
do domínio 
"Instituições e 
participação 
democrática"; com 
os projetos Rádio da 
Escola e TVAege e, 
dependendo das 
medidas 
apresentadas, 
poderá ainda haver 
articulação com 
outros projetos em 
desenvolvimento na 
escola. 

- 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 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  

01-02-
2023 08:30 

Mês da internet 
mais segura 

Palestras para os alunos 
para prevenção de 
comportamentos de 
risco na internet. 

GNR- Escola Segura, 
PPES, TIC 

- Prevenir comportamentos de risco 
aquando do uso da internet;-Agir 
preventivamente contra o bullying; 
-Usar assertivamente a Internet. 

Alunos do 2.º ciclo; 
Alunos do 3.º ciclo 

 
 €  

13-03-
2023 00:00 

Semana da 
Leitura 
(concelhia) 

Semana em que 
concentramos várias 
atividades para 
comemorar a leitura. 

RBI -Promover a leitura. 
-Dar visibilidade às atividades realizadas 
em prol da leitura. 

Público em geral 
 

 €  

17-03-
2023 00:00 

Visita à 
Qualifica- Feira 
de educação, 
formação e 
juventude 

Visita a um certame 
destinado a 
proporcionar aos jovens 
conhecimento sobre as 
mais variadas ofertas de 
educação e formação de 

 
Visita a um certame destinado a 
proporcionar aos jovens conhecimento 
sobre as mais variadas ofertas de 
educação e formação de nível secundário 
e superior. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

600 
€  
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nível secundário e 
superior. 

21-03-
2023 00:00 

Um dia na 
secundária... 

Os alunos de 9º ano 
terão oportunidade de 
visitar uma escola 
secundária e de obter 
conhecimento sobre os 
planos curriculares de 
disciplinas específicas 
dos vários cursos 
científico-humanísticos 
e de disciplinas 
tecnológicas de alguns 
cursos profissionais. 

Escola Secundária da 
Gafanha da Nazaré 

Os alunos de 9º ano terão oportunidade 
de visitar uma escola secundária e de 
obter conhecimento sobre os planos 
curriculares de disciplinas específicas dos 
vários cursos científico-humanísticos e de 
disciplinas tecnológicas de alguns cursos 
profissionais. 

Pretende-se que desta forma possam 
com maior facilidade tomar uma decisão 
que vá de encontro às suas aspirações, 
interesses e aptidões. 

Alunos do 3.º ciclo 
 

 €  

17-04-
2023 00:00 

O primeiro ano 
vem ao jardim  
de infância 

Os alunos do 1º ano  
vêm esporadicamente 
ao jardim de infância ler 
uma pequena história 
aos amigos. 

 
Desenvolver a articulação entre ciclos 
Valorizar as aprendizagens. 
Fomentar o gosto pela leitura.  

Pré-Escolar; 
Alunos do 1.º ciclo; 
Docentes; 
Assistentes operacionais / 
técnicos 

 
 €  

18-05-
2023 09:00 

Peditório a 
favor da AMI – 
Maio 2023 

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 e Clube Ubuntu 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 
 

 €  

19-05-
2023 00:00 

Jornadas RBI Encontro formativo com 
intervenção de 
mediadores de leitura, 
professores, 

RBI, CFAECIVOB -Divulgar estratégias de promoção do 
livro e da leitura; 
-Proporcionar conhecimento potenciador 
de literacias. 

Público em geral 
 

 €  
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investigadores, 
autores... 
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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 do Desporto Escolar, só serão realizadas se estiverem asseguradas todas as condições de 
segurança quer em termos de transporte quer do local a visitar. 
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 decorre no presente ano letivo de acordo com o seguinte calendário: 
 
 

JARDIM DIA HORA DE REALIZAÇÃO 

Jardim de Infância da Gaf. do Carmo 
Sala 1 e 2 

2.ª feira 11horas 

Jardim de Infância da Gaf. Enc.- Sul 
Sala 2 

2.ª feira 10h15min 

Jardim de Infância da Gaf. Enc.- Sul 
Sala 1 

2.ª feira 10h15min 

Jardim de Infância da Gaf. Enc.- Norte 2.ª feira 9h30min 

Jardim de Infância da Gaf. Enc.- Centro 2.ª feira 9h30min 

 
O transporte das crianças e adultos acompanhantes é da responsabilidade da entidade promotora, a CMI, garantindo 
as regras de segurança previstas na lei. 
 

13. Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

Atividade 1º Ano 2ºAno 3ºAno 4ºAno 

Atividade Física e Desportiva 60min 60min 60min 60min 

Atividade Rítmica e Expressiva 60min 60min 60min 60min 

Atividade Lúdico-Expressiva 60min 60min 60min  

Atividade Criativa e Computadores 60min 60min   

Ciência a Brincar 60min 60min 
  

Ensino de Música   60min 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, 
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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. 
 
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. 
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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 - Visita de Estudo / Saída de campo / Viagem 38 18,9 

B - Exposição / Seminário / Palestra 21 10,4 

C - Divulgação / Informação / Intercâmbio 12 6,0 

D - Concurso / Torneio / Jogo 10 5,0 

E - Formativa / Experimental / Educativa 52 25,9 

F - Recreativa / Lúdica / Confraternização 42 20,9 

G - Outro tipo 26 12,9 

 201 100,0 

 
 

 
 
  

A - Visita de Estudo / 
Saída de campo / 

Viagem; 38

B - Exposição / 
Seminário / Palestra; 

21

C - Divulgação / 
Informação / 

Intercâmbio; 12

D - Concurso / Torneio 
/ Jogo; 10

E - Formativa / 
Experimental / 
Educativa; 52

F - Recreativa / Lúdica / 
Confraternização; 42

G - Outro tipo; 26

DISTRIBUIÇÃO POR TIPOLOGIA
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Por Departamento 
 

Departamento 
Número de 
Atividades 
Previstas 

Percentagem 
(%) 

DEPE - Departamento do Ensino Pré-escolar 37 18,4 

D1CEB - Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 44 21,9 

DE - Departamento de Expressões 18 9,0 

DL - Departamento de Línguas 20 10,0 

DCSH - Departamento Ciências Sociais e Humanas 14 7,0 

DMCE - Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 11 5,5 

DEE - Departamento de Educação Especial 6 3,0 

D0 - (Atividade ou Projeto não afeto a Departamento) 51 25,4 

 201 100,0 
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19. Avaliação das atividades 
A avaliação das atividades do Agrupamento realiza-se através de inquérito disponível na área reservada. Os 
organizadores procedem à avaliação de forma eletrónica através de um inquérito. 
 
Este processo, além de ser simples de efetuar, permite um tratamento mais célere e exato da informação resultante 
da avaliação que foi efetuada, realizada pela Equipa de Autoavaliação. 
 
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. 
 
 


