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INTRODUÇÃO 
 
 

O Plano Anual de Actividades (PAA), tal como o Projecto Educativo e o Regulamento Interno, é 

um instrumento de exercício da autonomia do Agrupamento. 

 

“O PAA define, em função do Projecto Educativo, os objectivos, as formas de organização e de 

programação das actividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua 

execução.” (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril) 

 

O Plano de Actividades visa colmatar a problemática diagnosticada no Projecto Educativo 

Agrupamento e contribuir para o cumprimento dos objectivos e metas do referido documento. 

 
 
 

METAS DO PROJECTO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
 
 

 Aumentar a qualidade do sucesso escolar; 

 Fomentar a formação transdisciplinar, nomeadamente a educação para a cidadania, 

valorização da língua portuguesa e a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação; 

 Promover a educação para a saúde, sensibilizando os alunos para escolhas conscientes e 

responsáveis ao longo da vida; 

 Promover a inclusão de todos os alunos no contexto escolar e na comunidade; 

 Reduzir a indisciplina; 

 Fazer a articulação curricular e pedagógica intra e inter - ciclos; 

 Dar formação a todos os elementos pertencentes à comunidade educativa; 

 Proceder à avaliação interna do Agrupamento. 
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PLANO DE ACTIVIDADES 2010/2011 
 
 
 
 

 

                                             PLANO NACIONAL DE LEITURA 
 

 

ACTIVIDADES/ TEMA OBJECTIVOS PRIORITÁRIOS DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 
 

DATA 

Ler + Para vencer 

2010/11 

 Promover o livro e a leitura. 
 

 Motivar e sensibilizar os pais para a 
importância da leitura. 

 

- Entrega do “primeiro livro”, no 
âmbito do PNL. 
- Entrega das brochuras LER+ em 
Família aos Encarregados de 
Educação. 

Professores Bibliotecários 

Alunos do 1.º e 5.º 
ano 

 
Encarregados de 

educação 

 
 

Setembro 

Dia Europeu das 

Línguas 

 

 Sensibilizar os alunos para a 

importância das línguas no contexto 

europeu. 

 
 
- Divulgação de informação sobre 
países europeus; 
-Exposição de trabalhos no 
polivalente da Escola sede. 

 
 

Professoras de Inglês do 
2º e 3 ciclos 

Professoras de Francês do 
3º ciclo 

 
 

Alunos da E.B. 2,3 
Bento Carqueja 

 
 

 
23 e 24 de 
Setembro 

 

Comemoração do Dia 

Mundial da Música 

 Valorizar a importância cultural da 

Música. 

 Sensibilizar os alunos para a 

comemoração do dia que se 

assinala. 
 Reconhecer a música como uma 

linguagem universal. 

Esta actividade é feita em parceria 
com a Biblioteca Escolar. Passará 
pela leitura de poemas alusivos ao 
tema, com fundo musical ao vivo, 
por alunos do Ensino Articulado e, 
em simultâneo, exposição de livros 
sobre o mesmo tema. 
 
-Visita de um músico. 

Coordenadora da 
Biblioteca e representante 

de Educação Musica 
 

Educadora de Infância 

Alunos e Professores 
da EB 2, 3 Bento 

Carqueja 
 

JI de Outeiro 

 
 
 

1 de Outubro 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
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Outubro, mês das 

Bibliotecas Escolares 

 Dar a conhecer à comunidade 
envolvente o trabalho realizado pelas 
BES do concelho de OAZ no ano 
lectivo 2009/10. 

 Apresentar a BE aos alunos. 

- Dia da Música 
- Apresentar as BEs  
- Exposição na Biblioteca Municipal. 
- Sessões culturais com base em 
actividades promovidas pela RBOA. 

Professores Bibliotecários 
e Professores 
colaboradores 

EB1 Outeiro 
EB1/JI OAZ n.º 1 
EB1/JI OAZ n.º 2 
EB1/JI OAZ n.º 4 
Alunos do 5.º ano 
EB1 Ossela (3.º e 

4.º anos) 

 
 
 

Outubro 
 

Halloween 

 Promover o livro e a leitura. 
 
 Dar a conhecer aspectos culturais e 

tradicionais do Reino Unido e Estados 
Unidos da América. 
 

- Leitura, apresentação e 
dinamização do livro “Parabéns 
Mimi!” de Korky Paul, Valerie 
Thomas  
- “O Jogo dos vampiros” 
 
- Decoração da escola. 
- Concurso de abóboras. 
- Dramatização de “Winnie the 

witch” pelo 8º E para 6º D e 6º C. 
- Leitura dramatizada “ O Temível 
Drácula” pelo 6º F. 

 

Professores Bibliotecários 
 

Professores de Inglês do 
2º e 3º ciclo 

Alunos do 
Agrupamento 

 

 
 

 
 
 

28 e 29 de 
Outubro 

 
 

 

 

Direito de acesso à 

Educação e bens 

culturais 

 

As minhas histórias 

preferidas 

 
 
 
 
 
 
 
 Conhecer preferências das crianças. 

Apresentação e exploração do livro: 
“O tapete de Histórias”. Leitura da 
história em powerpoint. 
Levantamento de histórias 
preferidas pelas crianças; 
JI – Registo em tecido (1 quadrado 
por cada criança que irá unir-se e 
formar um tapete de histórias) 
 
EB1 – Registo em quadrado de 
papel. Formar um painel em cada 
turma. 
 

 
 
Educadoras de Infância 

JI OAz nº 4 
EB1 nº 4 (1º ano) 
 

27 de Outubro 
 
 

    JI de Lações 
 JI Lações de Cima 
EB1 nº 2 (1º Ano) 
 

28 de Outubro 

JI Outeiro 
EB1 Outeiro (1º 
Ano) 
EB1 nº 1 (1º Ano) 

29 de Outubro 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/25315
http://www.wook.pt/authors/detail/id/25314
http://www.wook.pt/authors/detail/id/25314
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JI Igreja  
JI Cruzeiro 

4 de Novembro 
 
 

JI Cavalar 
EB1 Cavalar (1º 
Ano) 
 
JI Madaíl 
EB1 de Madaíl 
 

5 de Novembro 

JI Vermoim 
EB1 de Selores 
 
 

15 de 
Novembro 

Planetário Móvel 

 Consolidar conhecimentos 
 Despertar a curiosidade científica 
 Incentivar à leitura de livros 

relacionados com Astronomia 

- Projecção, na cúpula de uma 
estrutura insuflável, do céu nocturno 
e diurno, orientada pelo divulgador 
de astronomia, José Matos, ligado à 
Universidade de Aveiro. 

- Exposição de cartazes sobre a 
exploração do espaço. 

- Divulgação de livros relacionados 
com Astronomia com leituras de 
excertos nas aulas de C.F.Q. 

Professoras de Ciências 
Naturais e 

C. Físico-Químicas 
 

Alunos do 7º ano 
 
 
 
 

10 de 
Dezembro 

 
 
 

 Natal 

 
 Sensibilizar os alunos para a 

importância do livro e da leitura. 
 Incentivar a pesquisa, leitura e 

escrita. 
 Desenvolver as competências 

plásticas aliadas à escrita. 
 

 Celebrar o espírito natalício. 

- Leitura de contos 
 
- Elaborar mensagens de Natal; 
 
- Colocação das mensagens na 
árvore. 
 
- Feira do Livro 
 

Professores Bibliotecários 
 Professores  

Educadoras de Infância 
Professores das EB1 

Professores de Língua 
Portuguesa do 2º e 3º 

ciclo 

Alunos do 
Agrupamento 

 
 
 

Dezembro 
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Concurso Nacional 

de Leitura 2010/11 

 Promover o livro e a leitura 
 Avaliar a leitura de obras levada a 

cabo pelos alunos do 3.º ciclo 

- Inscrever a escola no Concurso 
- Seleccionar as obras para o 
Concurso a nível de escola 
- Elaborar os questionários relativos 
às obras seleccionadas 
- Seleccionar os melhores 
candidatos para o concurso distrital 

Professores Bibliotecários 
e Professores de Língua 
Portuguesa do 3º Ciclo 

Alunos do 3.º Ciclo 

1º Fase 
(12 de Janeiro) 
2ªfase (Março 
ou Abril) 
3º Fase (Maio) 

Concurso de 

Ortografia 

 

 

 Experimentar percursos pedagógicos 

que proporcionem o prazer da 

escrita. 

 Promover o gosto pelo uso correcto 

da Língua Portuguesa. 

 
 Favorecer a apropriação de 

conhecimentos gramaticais que 
facilitem a compreensão e produção 
de diversos tipos de discursos. 

- 1ª Fase: selecção de um 
representante por turma 
(responsabilidade de cada 
professor). 
 
- Realização de uma prova escrita 
sobre ortografia, a nível de cada 
turma – 1ª fase. 
 

- 2ª Fase – Final – Realização de 
uma prova escrita com grau de 
dificuldade diferente para 2º e 3º 
ciclo. 
- Atribuição de 3 prémios, por ciclo, 
aos melhores classificados. 

Professores de Língua 
Portuguesa – 2º e 3º 
Ciclos 
 
 
Professoras de Inglês e 
Francês - 3º ciclo 
 
 
 
 
 

Professores de 
Língua Portuguesa 
 
Todas as turmas do 
2º e 3º Ciclos 
  
Turmas de Inglês do 
3º ciclo 

2º Período 
 

Prova final: 
Data a definir 

 
 

Concurso de Leitura 
 

 Criar hábitos de Leitura através de 

laços afectivos e sociais como o acto 

de ler. 

 Desenvolver a competência da 

Leitura. 

 
 

- 1ª Eliminatória - selecção em cada 
turma de um representante. 
- 2ª Eliminatória (2º ciclo): selecção 
de 5 alunos por ano. 
- Prova Final - Leitura em voz alta 
de um texto na BE perante um júri 
composto por 3 professores ( 1 de  
L.P. e 2 de outras disciplinas). 
- Avaliação da leitura tendo em 
conta as directrizes que regem a 
competência em questão. 
- Atribuição de 3 prémios para os 
melhores por ciclo. 
 

Professores de Língua 
Portuguesa – 2º e 3º 
Ciclos 
 
 
Professoras de Inglês e 
Francês 3º ciclo 
 
 
 

 
Alunos do 2º e 3º 

ciclo 

1º Período – 
selecção na 
turma 
 
2º Período 
Prova Final – 
Semana da 
Leitura (Março) 
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Semana da Leitura 

 

 
 Desenvolver autonomia e criação de 

hábitos de leitura. 

 
 Alargar o conhecimento de 

estratégias diversificadas para 

procurar e seleccionar informação a 

partir de material escrito. 

 
 Promover a leitura autónoma e 

criativa. 

 
 Partilhar experiências de leitura. 

 

- Participação com os alunos nas 
actividades propostas pela Biblioteca 
Escolar. 
 
- Organizar actividades/ trabalhos 
para apresentar entre turmas, como 
dramatizações, recitais de poesia, 
leitura de contos, exposições … 

Professores de Língua 
Portuguesa – 2º e 3º 

Ciclos  
 

Educadora de Infância 
 

Professores das EB1 
 

Biblioteca Escolar 

Alunos do 
Agrupamento 

 
 
 
 
 
 
 

2º Período 
(data a definir 

pelo PNL) 
 
 

 

Ida ao Teatro 
 

 Criar/desenvolver nos alunos o gosto 
pelo teatro. 

- Visita de Estudo – Ida ao Teatro  
(Em estudo as ofertas recebidas 
pela escola.) 

Professores de Língua 
Portuguesa – 2º Ciclo 

Alunos do 5º e 6º 
ano 

 

2º Período 
Data a definir 
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Semana das Línguas 

 

 Dar a conhecer aspectos culturais e 

tradicionais  

(Dia de S. Valentim); 
 Divulgar aspectos linguísticos e 

culturais das Línguas Estrangeiras 

(Inglês e Francês) e da Língua 

materna; 

 Promover as competências da 

compreensão escrita e expressão 

oral; 

 Promover hábitos de leitura;  

 Recolher/ conhecer diferentes 

tipologias de textos. 

  Promover trabalho colaborativo. 

 
 Levar o aluno a exteriorizar os seus 

sentimentos através da expressão 

musical. 

 Sensibilizar para a importância dos 

afectos. 

 
 

-Pesquisa e recolha de informação 
sobre a história de S. Valentim; 
- Produção de poemas de amor; 
-Pesquisa e recolha, em várias 
línguas, da palavra”Amor”/”Amo-te” 
e “Amizade”; 
 
- Divulgação gastronómica 
(Pequeno-almoço à Inglesa); 
 
- Actividades lúdicas; 
 
- Dramatizações; 
 
-Elaboração de trabalhos para a 
exposição permanente; 
 
- A “Musicalidade da Palavra” – 
Interpretação de poemas musicados 
em colaboração com Educação 
Musical; 
 
- Exposição permanente. 

 
- Apresentação de canções 
acompanhadas de expressão 
dramática e/ou corporal alusivas ao 
tema. 
 

Professoras de Inglês 
Francês, Língua 

Portuguesa 
 
 
 

Professores Bibliotecários 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Musical 
 

Educadoras de Infância 

 

Alunos do 
Agrupamento 

 
 
 
 
 
 

14, 15, 16, 17 
e 18  
de                        

Fevereiro 
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Dia Mundial do 

Teatro 

 

 

Dia Internacional do 

Livro Infantil 

 

 

 

Dia Mundial do Livro 

 
 
 
 

 
 

 Promover o livro e a leitura de 

histórias infantis. 

 
 
 Promover e valorizar práticas 

pedagógicas que estimulem e 

desenvolvam o gosto pela leitura; 

 
 Promover a leitura em contexto 

familiar. 

 
 
 Desenvolver competências de 

expressão dramática. 

 

  
 
-Leitura e interpretação da história a 
que os alunos vão assistir.  
 
 - Teatro de Marionetas. 
 
- Realização de dramatizações e 
ilustrações. 
 
-Actividades ainda a definir para 
colaboração com a Equipa de 
Professores das Bibliotecas 
Escolares 
 
 

 
-Companhia de Teatro 
 
-Educadores de Infância 
 
  
-Equipa de Professores 
Bibliotecários. 
 
Professores das EB1 
 
Professores de Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Alunos do 
Agrupamento 

 

 
 
 

27 de Março 
 
 

2 de Abril 
 

23 de Abril 
 
 
 

Feira de Livro 

 

 Promover a leitura, assumindo-a 
como factor de desenvolvimento 
individual e de progresso colectivo. 

 Angariar fundos para aquisição de 
livros para a biblioteca. 

- Organização de uma exposição de 
livros com interesse para os alunos 
e encarregados de educação. 

- Dinamização de actividades lúdicas 
para o dia 9 de Abril 

Professores titulares de 
turma da EB1 do Outeiro 

Professores bibliotecários 

Associação de Pais 

Alunos do 1º ciclo da 
EB1 do Outeiro e JI 

 

6 a 13 de Abril 
de 2011 

 

 

 

Encontro com um 

Escritor/Ilustrador 
       

 Promover a leitura, assumindo-a 

como factor de desenvolvimento 

individual e de progresso colectivo. 

 
 Fomentar a capacidade de interagir 

verbalmente de uma forma 
apropriada. 

 

- Aquisição por parte dos alunos de 
obras do autor/ilustrador. 
- Sessão de autógrafos 
- Promoção e motivação dos seus 
livros junto dos alunos. 
- Palestra do escritor sobre os seus 
livros e experiência no âmbito da 
escrita infanto-juvenil. 
-Leitura de algumas obras em 
contexto de sala de aula. 

Professores Bibliotecários 
 
Professores das EB1 
 
Professores de Língua 
Portuguesa 2º e 3º ciclo 
 
Educadoras de Infância 
 
    

Alunos do 
Agrupamento 

A definir 

Dia da Criança 
 Incentivar ao gosto pela leitura e 

pelo livro 

- Leitura, apresentação e 
dinamização de um livro alusivo à 
temática 

Professores Bibliotecários 
 

Educadoras de Infância 
 

Professores do 1º ciclo 

Alunos de pré-
escolar e do  

1.º Ciclo 

 
1 de Junho 
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Semana Medieval em 

Stª Mª da Feira 

 
 

 
 Dar oportunidade às crianças de 

conhecerem, de forma lúdica, 

algumas personagens da História 

de Portugal 

 
- Visita ao Castelo acompanhada 
com o desenrolar da história 

 
 
Educadoras de Infância e 
Dinamizadores do local 

 
Crianças dos Jardins 
de Infância de O. 
Azeméis Nº 2; nº4; 
Cruzeiro; Igreja; 
Cavalar 
 

 
 
 

Junho de 2011 
 

Concurso Super 

Leitor 
 Promover o gosto pela leitura. 

- Preparação da logística relativa à 
actividade: 

 Locais 
 Horários 
 Materiais 
 Prémio e certificado 

- Leitura, apresentação e 
dinamização de um livro alusivo à 
temática 

Professores Bibliotecários 

EB1 Outeiro 
EB1/JI OAZ n.º 1 
EB1/JI OAZ n.º 2 
EB1/JI OAZ n.º 4 

EB 2, 3 Bento 
Carqueja 

Junho 

Dinamização de um 

placar no polivalente 

e do plasma. 
 

 Sensibilizar para temas científicos da 
actualidade relacionados com os 
conteúdos programáticos. 

 Divulgar, à comunidade escolar, 
trabalhos, conclusões e resultados de 
pesquisas efectuados pelos alunos. 
 

- Apresentação de notícias, de 
trabalhos elaborados pelos alunos e 
divulgação de temas variados. 

Professores de Ciências 
da Natureza, Ciências 

Naturais e 
Ciências Físico-Químicas 

 
 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

 

Ao longo do 
ano 

A Menina do Mar 

 Sensibilizar os Encarregados de 

Educação/alunos para a importância da 

leitura. 

 Sensibilizar os alunos para a preservação 

do meio ambiente. 

 Incentivar os alunos para a comunicação e 

intercâmbio de experiências. 

 
- Leitura da obra:” A Menina do Mar”. 
- Elaboração de textos;  
-Intercâmbio de experiências com alunos 
participantes no projecto. 
 

Professores de Ciências 
da Natureza 
 
Biblioteca Escolar 
 
Ciência Viva 

Alunos do 2º Ciclo 
Ao longo do 
ano lectivo 

 

 
 
 

As histórias que as 

nossas peças 

contam 

 
 
 
 

 
 Desenvolver a criatividade e o 

sentido estético. 

 Aplicar e explorar os meios técnicos 

elementares no processo de criação 

de peças cerâmicas. 

 
- Descrever e contar uma história, 
tendo por base os trabalhos 
realizados em cerâmica. 
- Traduzir diferentes narrativas em 
imagens. 
- Conceber projectos e organizar 
com funcionalidade e equilíbrio os 
espaços bidimensionais e 
tridimensionais. 

 
 
 
 

Professores de 
 Oficinas de Arte 

 
 
 
 

Alunos de Oficinas 
de Artes  

7ºe 8º anos 

 
 
 
 

Ao longo do 
ano 
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Visita à Biblioteca 

Bento Carqueja 

 

 Promover o gosto pela leitura e pela 

escrita. 

 Desenvolver experiências de 

estimulação pela leitura 

 Conhecer espaços adequados para a 

leitura; 

- Visita à Biblioteca do Agrupamento 

Professoras titulares de 
turma da EB1 de UL 

 

Professores Bibliotecários 

Alunos da EB1 de UL 

 

3º Período 

“Livros sobre Rodas”  Promover o interesse, o prazer e o 

manuseamento de livros. 

-Exploração do material das Maletas 
de Livros. 
 
 

Equipa das Bibliotecas 
escolares 

Educadoras de Infância 

Alunos 
do 

Pré-Escolar 

Ao longo do 
ano 

 

 

 

 

 

“Hora do Conto” 

 

 

 Promover a literacia e fomentar a 

leitura utilizando estratégias 

diversificadas. 

 Saber escutar e estar atento às 

histórias, diálogos, manifestando 

interesse e respeito por todos; 

 
 Sensibilizar e motivar as crianças 

para a importância da leitura e da 

escrita; 

 

- Actividade diária de 
leitura/animação de contos a 
seleccionar pelos respectivos 
dinamizadores. 
 
- Actividades de articulação com o 
1º Ciclo e com a Comunidade. 
 

 
 

Educadoras 
de 

Infância 
 

Professoras das EB1 
 

Alunos 
do 

Pré-Escolar e do 1º 
ciclo 

 
Formandos do curso 

Educação e 
Formação de Adultos 

 

 
 

Ao longo do 
ano 

 
 

“As histórias dos 

meus avós” 

 Incentivar as crianças à leitura; 

 Promover o convívio de gerações; 

 Promover a interacção com os 
avós; 

 Ouvir histórias contadas pelos avós. 

 

- Leitura e/ou conto oral de histórias 
por avós dos alunos. 

Professores titulares de 
turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 e Avós 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

Outubro 

Novembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Maio 
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“Estafeta de 

Leituras” 

 

• Realizar sessões de leitura nas 
diferentes turmas; 

• Realizar sessões de leitura em 
diferentes instituições; 

•  Promover a articulação curricular 

inter turmas; 

• Promover momentos de leitura 

dentro do espaço escolar. 

- A "Estafeta de Leituras" 

consiste na realização de sessões 

de leitura em diferentes 
instituições de Oliveira de 

Azeméis, assim como entre as 
diferentes turmas da escola, em 

que os contadores "passam o 

testemunho" ao participante 
seguinte.  

 

Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro 

  

Professores titulares 

de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 

nº1 

 

Alunos da EB1 de 

Santiago de Riba-

Ul nº1 

 

 

 

“Hora do Conto e 

Oficina dos 
Encantos” 

Actividades no 

Centro Lúdico 

 

 

 Potenciar o gosto pela frequência de 

espaços promotores de literacias 

(biblioteca e ludoteca) 

 Favorecer diferentesabordagens, 

registos e dinamizações à volta dos 

livros 

  Consciencializar os alunospara a 

importância da leitura e para o 

contacto com os livros 

 Tornar a leitura um actividade 
divertida 

 Aprender a gostar dos livros 
 Responder a propostas da 

comunidade que se manifestem 
adequadas à promoção de literacias e 
literacias emocionais 

 

Participação em actividades 
dinamizadas pela Biblioteca 
Municipal Ferreira de Castro – 
“Hora do conto e oficinas dos 
encantos” 
 

Participação nas actividades 
dinamizadas pelo Centro Lúdico 
 
 
Participação em iniciativas à 

roda dos livros que surjam ao 

longo do ano 

 

 

Educadoras de Infância 

Organismos promotores 

Professores da EB1/JI 

de Oliveira de Azeméis 

nº2 

 

 

Alunos do 

Pré-Escolar 

 

Alunos da EB1/JI 

nº2 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano 

 

 

 
 
 
 
 

  

  

“Leitura em vai e 

vem” 

 

(PNL) 

 Sensibilizar alunos e Encarregados de 

Educação para a importância da 

leitura. 

- Entrega das brochuras LER+ em 
Família aos Encarregados de 
Educação: algumas directrizes para 
os pais incentivarem os seus filhos 
para a leitura 

Intercâmbio de livros:Jardins de 
Infância/Família 

 
 
 
Educadoras de Infância   

 

 
Alunos do  
Pré-Escolar,  
Encarregados de 
Educação e outros 
familiares 

 
 
 

Ao longo do 
ano 
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“Ler +em  

vários Sotaques” 

 

(PNL) 

 Sensibilizar para as diferentes 

sonoridades e diversidade das 

línguas. 

-Leitura/audição de textos em vários 
sotaques e línguas com a 
colaboração de diferentes elementos 
da comunidade educativa.  

Educadoras de Infância  
 
Dinamizadoras do 
Projecto “Contos sem 
Fronteiras” 

Alunos do 
Pré-Escolar e 
Comunidade 
Educativa 

 
 

Ao longo do 
ano 

 
 

 

Construção de uma 
história cooperativa 

E-Book “As 
Florestas” 

 

 

 Participar na construção de histórias 

cooperativas. 

 Potenciar o trabalho colaborativo 

entre as diferentes escolas. 

 Promover a leitura e a escrita 

 Fomentar o uso das TIC no ensino. 

Elaboração de uma história de forma 
cooperativa, com a participação de 
todos os alunos do 4º ano do 
Agrupamento. Cada turma participa 
contribuindo com duzentos 
caracteres no máximo.  

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

Professores titulares de 
turma das EB1s 

Alunos do 4º ano 

 

Ao longo do 
ano de acordo 

com a 
calendarização 
previamente 
estabelecida 

“Colecção um Novo 

Conto” 

 Participar na elaboração de um livro 
com uma história escrita em conjunto 
com as escolas participantes 

• O projecto “Colecção Um Novo 
Conto” destina-se às crianças do 
3.º e 4.º ano do 1º ciclo do 
Município de Oliveira de Azeméis 
com a escrita de uma história, que 
é posteriormente disponibilizada 
para consulta na Biblioteca 
Municipal Ferreira de Castro, à 
semelhança de anos transactos. 

Biblioteca Municipal 
Ferreira de Castro e 

Professores titulares de 
turma das EB1/JI de 
Oliveira de Azeméis nº1, 
nº4, Alvão, Madail e de 
Santiago de Riba-Ul nº1 

 

 

 

Alunos do 3º e 4º 
ano 

 

 

 

Ao longo do 
ano 
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Jornal Escolar 

 Desenvolver e enriquecer a 
capacidade de escrita dos alunos. 

 Experimentar diferentes tipos de 
escrita com intenções comunicativas 
diversificadas. 

 Divulgar informações gerais e as 
actividades realizadas na escola junto 
da comunidade educativa. 

 Usar as novas tecnologias. 
  

- Produzir trabalhos com um fim 
comunicacional: 

Notícias  

Artigos de pesquisa 

Escrita criativa 

Ilustrações (desenhos, 
fotografias, imagens…) 

Passatempos 

- Publicar o Jornal Escolar em 
suporte de papel. 

- Jornal de parede: Num placar 
colectivo, exterior expor notícias 
importantes da escola ao longo do 
ano; 

 

 

Professores titulares de 
turma da EB1 do Outeiro 

Associação de Pais 

 

 

 

Professores de EB1 de Ul 

Alunos do 1º ciclo da  
EB1 do Outeiro e JI  

Comunidade 
Educativa 

 

 

 

EB1 de Ul 

1ª.edição 

Janeiro 

 

2ª.edição 

Maio 

 

Ao longo do 
ano 

 

 

Projecto 

Tales Without Frontiers 

 

 

 Fomentar o intercâmbio entre os 

alunos de várias escolas 

 Criar o gosto pela leitura e escrita  

 Promover a criatividade e a 

transversalidade nas aprendizagens 

 Promover a interdisciplinaridade pela 

articulação de projectos e actividades 

 

Quem sou eu, como me vejo”, “ 
Como os outros me vêem”. 

Através de textos, desenho, 
composição fotográfica ou outras 
técnicas fazer o seu auto-retrato. 

Através de jogos, textos, dizer como 
vêem os outros colegas da turma 

(características Físicas e 
psicológicas). 

Coordenadora 

do projecto 

 

Professoras titulares de 
turma e Professoras das 
AEC’s da EB1/JI de 
Oliveira de Azeméis nº4 

 

 

Alunos da EB1/JI de 
Oliveira de Azeméis 
nº4 

 

1º Período 

 

2º Período 
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Projecto 

Tales Without Frontiers 

 

 

Apresentar os trabalhos em 
diferentes suportes. 

Colocar os produtos finais no site do 
projecto 

Construir histórias colectivas 
partindo de personagens de contos 
tradicionais onde as personagens 
mantêm a sua personalidade 

Apresentar os trabalhos em 
diferentes suportes (desenho, 
pintura, PP. teatro, filme....). 

 Colocar os produtos finais no site 
do projecto 

Partindo de imagens e fotografias 
escrever textos criativos.  

Ilustrar os respectivos textos, 
(aplicar técnicas variadas de 
pintura). 

Recolha de lendas Regionais.  

Apresentação dos trabalhos em 
diferentes suportes (desenho, 
pintura, PP. teatro, filme...).  

Colocar os produtos finais no site do 
projecto 

 

  

3º Período 
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“1,2,3 Castro na escola 

outra vez” 

Visita de Estudo a 

Sintra 

“Museu ferreira de 
Castro” 

 Fomentar o interesse das crianças 

pela vida e obra de Ferreira de 

Castro; 

 Promover a leitura de alguns 

textos retirados de obras do 

escritor Osselense. 

-Exploração da obra e vida do 

escritor Ferreira de Castro. 

-Exploração da obra” Não há 
borracha que apague o sonho” 

sobre a vida do autor. 

-Realização de trabalhos no 

âmbito da vida e obra de Ferreira 
de Castro. 

 

 

Professores titulares de 
turma do 3º e 4º ano 

da EB1 de Santo 
António - Ossela. 

 

Centro de estudos 
Ferreira de Castro. 

Alunos do 3º e 4º 

ano da EB1 de 
Santo António  

 

 

      

Ao longo do 
ano 
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PLANO DA ACÇÃO DA MATEMÁTICA 
 

 
 

ACTIVIDADE/ 

TEMA 

OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
 

DATA 

Problema do mês 

 

 Aventuras 

Matemáticas 

 

 

 Incentivar a participação das 

famílias e estabelecer relações 

de efectiva colaboração com a 

comunidade. 

 Promover actividades orientadas 

para a resolução de situações 

lógico-matemáticas. 

 Valorizar vivências do 

quotidiano das crianças que 

contribuam para a construção 

de noções matemáticas. 

 Incutir o gosto pelo raciocínio; 
 Desafiar a curiosidade; 
 Desenvolver as faculdades 

inventivas; 
 Desenvolver a capacidade de 

resolução de problemas. 

Divulgação e sensibilização dos alunos, 

professores e encarregados de educação. 
Pesquisa do problema mensal e seu 

processamento, tendo o cuidado na 
diversificação dos mesmos, de forma a 
permitir aos alunos o contacto com as 
diferentes estratégias de resolução. 
Entrega, correcção e discussão da 

resolução do problema e respectiva 
estratégia.  
Planificação/ Execução da “Fase Final das 

Aventuras Matemáticas”/ Problema do Mês, 
na última semana de aulas. 

Educadoras de 
Infância 

 
Professores do 1º e 

2º Ciclo 
 

Equipa do PAM 

Alunos do pré-escolar 
(5 anos) 

 
Alunos do 1º e 2º 

ciclo 
 

A partir de 
Janeiro 
para os 

alunos de 5 
anos 

 
 

Ao longo do 
ano 

 

 

 

Campeonato do 

Algoritmo 

 

 

 Desenvolvimento nos alunos de 
desembaraço na realização de 
algoritmos básicos. 

 

Distribuição/análise do regulamento a 

alunos e professores. 

Diversificação das operações a efectuar, 

com grau de dificuldade crescente. 
Entrega da ficha aos alunos durante a 1ª 

semana de cada mês. 
Recolha e correcção da ficha na 2ª semana 
de cada mês. 
Selecção de dois alunos por turma, ao 

cuidado do respectivo professor de 
Matemática (2º Ciclo) ou Titular de Turma 

(1º Ciclo); 
Participação dos alunos seleccionados em 

cada turma no Campeonato Inter-turmas      

1ºciclo 
 

2º ciclo 
Professoras 

Margarida Almeida e 
Ana Alão 

Alunos do 1º e 2º 
ciclo. 

Ao longo do 
ano 
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Jogo do 24 
 
 

 
 Desenvolver o cálculo mental; 
 Incutir o gosto pela Matemática; 
 

Selecção de 2 alunos por turma, ao 

cuidado do respectivo professor de 
Matemática (2º Ciclo) ou Titular de Turma 
(1º Ciclo); 
Participação dos alunos seleccionados em 

cada turma no Campeonato Inter-turmas      

1º ciclo 
 

2º ciclo: 
Professores Paulo 
Azevedo e Joana 

Soares 

Alunos do 1º e 2º 
ciclo. 

2º Período 
 

 

Participação no 

encontro da 

Matemática 

 Promover o raciocínio e a 
comunicação matemática (leitura, 
interpretação e produção); 
 Desenvolver a capacidade de 
resolução de problemas; 
 Desenvolver o cálculo mental; 
 Desenvolver a capacidade de 
resolução de algoritmos; 
 Favorecer o trabalho cooperativo. 

Encontro final dos alunos com melhor 
desempenho nas diversas modalidades 
implementadas ao longo do ano nas Eb1s/JI 
do Agrupamento 

Grupo Dinamizador 
da Matemática e 
Professores titulares 
de turma. 

Alunos do 
Agrupamento que se 
distinguiram ao longo 
do Ano Lectivo 

 

 

Junho de 
2011 

Dia Mundial da 

Matemática 

“PeddyMat” 

• Despertar o gosto pela 
Matemática; 

•  Desenvolver conhecimentos, 
aprendizagens e destrezas que se 
constroem quando se joga; 

• Promover um espaço de dinâmica 
de escola. 

•  Os alunos serão organizados em grupos 
inter-turmas (elementos das diferentes 
turmas em cada um). Estes percorrerão 
um percurso definido como “PeddyMat” 
onde terão que responder a um conjunto 
de desafios e questões. No final cada 
aluno terá um certificado de participação. 

 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

 

3 de Março 
de 2011 

 

 

 

 

Jogar com a 

Matemática 

• Praticar jogos; 

•  Contribuir de forma articulada 
para o desenvolvimento das 
capacidades transversais; 

•  Exercitar jogos de estratégia e 
memorização. 

•  Quinzenalmente os alunos jogarão os 
jogos matemáticos: Ouri, Semáforo, 
Konane; SuperT, Dominó; 4 em Linha; 
Loto; Jogo das Setas; Jogos Interactivos; 
Jogos Online; Xadrez; Damas. 

• No dia 18 de Março, no âmbito do dia do 
Pai, os pais serão convidados a virem à 
escola para jogarem com os seus filhos os 
jogos já praticados. 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

 

Início em 
Novembro 
de 2010 
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Olimpíadas 

Portuguesas da 

Matemática 

 Incentivar e desenvolver o gosto 
pela Matemática e detectar 
vocações precoces nesta área do 
saber. 

-Mini Olimpíadas (3º e 4º anos) 

-Pré – Olimpíadas (5ºAno) 

-Categoria Júnior (6º e 7ª anos) 

-Categoria A (8º e 9º Ano)  

 
 
 

Professores de 
matemática do 3º 

ciclo 
 

Alunos do 1º, 2º e 3º 
Ciclo 

10 
Novembro 
(2º e 3º 
ciclos) 
Maio 2011 
(1º ciclo) 

Matemática e jogos 

estratégicos; 

 Participar no V Encontro de 

Matemática, a realizar no 

Agrupamento;   

 

 

 

- Treino e participação no campeonato 
Nacional em Santarém; 

 

Professora titular de 
turma do 4º ano da 
EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº2 

 

Alunos do 4.º ano da 
EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº2 

 

2º Período 

 

 
 
 

Canguru 
Matemático 

 
 

 Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática. 

 Atrair os alunos que têm "medo" 
da disciplina de Matemática, 
permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina. 

 Tentar que os alunos se divirtam a 
resolver questões matemáticas. 

 Conseguir que cada aluno, através 
da Matemática, se sinta bem 
consigo mesmo e com os demais 
colegas 

-O concurso consiste numa única prova: 
não existe nenhuma selecção prévia nem 
existe uma prova final. Existem cinco 
níveis, de acordo com as idades dos 
alunos. A prova consiste num questionário 
de escolha múltipla de cerca de trinta 
questões de dificuldade crescente. 

 
 
 
 
 

Professores de 
matemática do 2º e 

3º ciclo 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

2º Período 
– data a 

marcar pela 
SPM 

 

 

 

Xadrez na escola 

 Desenvolver nos alunos a lógica 

de raciocínio, concentração, 

atenção e organização pessoal; 

 Maximizar a educação 

matemática. 

- Lançamento do projecto na escola com um 
tabuleiro de jardim, tendo como propósito o 
conhecimento do objectivo, material e modo 
de jogo; 

- Prática semanal do jogo na sala de aula, 
em que os alunos passam a ter contacto 
com diversos exercícios que lhe são 
propostos, exemplos: movimentar e 
capturar correctamente as diferentes peças; 
procurar a melhor combinação dos lances a 
serem realizados; colocar em prática o seu 
plano estratégico; tomar decisões e 
responsabilizar-se pelos resultados obtidos; 
... 

 

Elemento da 

Autarquia e da 
Federação Distrital de 
Xadrez 

Professores titulares 
de turma da  EB1 de  

Outeiro 

EB1/JI de Oliveira de 

 

 

 

Todos os alunos 

Da EB1 do Outeiro  

EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº1 e nº2 

 

 

 

Ao longo do 
ano 
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Azeméis nº1 e nº2 

 

 

II Campeonato de 

Xadrez e Damas 

 

 

 Desenvolver a capacidade de 

raciocínio 

 

Realizar sessões de treino ao longo do 1º e 
2º Períodos. 

Apurar os vencedores para a competição. 

Participar na finalíssima. 

Atribuir Prémios 

 

Professores titulares 
de turma e 

Professores das AEC’s 
de Educação Física 

EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº4 

 

Ao longo do 
1º e 2º 
Período 

Finalíssima 

8 de Abril 

Dia Aberto da Matemática 
 Incentivar o gosto pela Matemática 

através da realização de 
actividades lúdicas.  

Sala aberta a todos os alunos com jogos e 

actividades lúdicas relacionadas com a 
disciplina. 

 
Professores de 

matemática do 3º 
ciclo 

 
 

Alunos do 1º, 2º e 3º 
ciclo 

15 e 17 de 
Dezembro 
8 de Abril 

 
 

A geometria como 

elemento decorativo 

 
 
 Desenvolver o sentido estético. 
 Criar padrões criativos. 

 
 
 
 
 

 

 
 
- Intervir no espaço escolar com pintura de 
padrões. 

 
 

Professores e alunos 
do 3º Ciclo de 

Educação Visual e 
Oficina de Artes 

 
 

Alunos de Oficinas de 
Artes 

7º, 8º e 9 anos 

 
 

Ao longo do 
ano 
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SECÇÃO EUROPEIA FRANCÓFONA 

 
 
 

ACTIVIDADE/ 

TEMA 

OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
 

DATA 

 

 

Intercâmbio com 

outras turmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso 

 

 

 

Promover o ensino/aprendizagem da 
língua francesa. 
 
- Propor o ensino parcial de uma 
disciplina não linguística (DNL) – 
História. 
 
- Diversificar as estratégias de 
aprendizagem da língua estrangeira 
e da DNL. 
 
- Desenvolver uma competência 
plurilingue e intercultural. 
 
- Fomentar a abertura cultural e a 
emergência de uma consciência de 
cidadania. 
 
- Dinamizar intercâmbios com outras 
secções europeias, recorrendo às 
novas tecnologias e/ou ao correio 
postal. 
 

- Ensino parcial de uma Disciplina Não 
Linguística (DNL) – História; 
 
 
 

-Intercâmbio com outras turmas 
francófonas, recorrendo ao correio postal 
mas também às novas tecnologias, 
nomeadamente a videoconferência, para 
partilha de situações de 
aprendizagem/actividades interactivas de 
aulas. 
 
 
- Trabalho de pesquisa, recolha, 
compreensão e leitura expressiva das 
fábulas de La Fontaine. 
 
 
 
- Participação no concurso promovido pela 
Embaixada francesa em Portugal e pela 
APPF; 
 
 
 
Aula assistida pelas responsáveis das 
Secções Europeias na DREN e Consulado de 
França no Porto; 
 

Professoras  

Isabel Ferreira  

Isabel Franco 

 

 Professor 

Bibliotecário Evandro 

Morgado  

 

Equipa Pedagógica 
 
 

Alunos do 8º E 

 
 
(Instrumentos de 
avaliação: 
-Relatório  
-Inquéritos aos 
Encarregados de 
Educação/ Alunos) 
 

 

   
Ao longo do 
ano                   
 
 

 
 
 
 
1º Período 
 
 
 
 
 
 
 
2º Período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eb23-bentocarqueja.edu.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=137&Itemid=141
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Palestra 

 

Colóquio 

internacional sobre 

os problemas do 

ambiente 

 

 

Dramatizações 

 

 

 

Videoconferência 

 

 

 

 

DELF Scolaire 

- Participação na Semana das Línguas: 
declamação de poemas; sarau;  
- Palestra sobre a importância do 
multilinguismo 
 
- Colóquio internacional sobre os 
problemas do ambiente (incêndios em 
Portugal), através de videoconferência, 
com a participação de turmas de escolas de 
vários países da Europa; 
 
- Dramatização A Escravatura, uma 
realidade do passado ou também do 
presente? 
 
- Videoconferência internacional sobre 
a Escravatura e os Direitos Humanos. 
 
- Encontro Regional das Secções 
Europeias; 
 
 
- Realização do exame DELF Scolaire 

(alguns alunos); 
 
 
- Divulgação do projecto na página da 
escola, revistas, junto das turmas do 6º 
ano… 

 
 
 
14-18 
Fevereiro 

 
 

Primeiro 
Período 
Dia Eco 
 
 
 
 
Terceiro 
Período 
 
 
 
 
 
 
Maio 2010 
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PROJECTO ENGLISH PLUS 

Actividade/Tema 
OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
DATA 

Recepção à 

Delegação da 

Embaixada dos 

Estados Unidos da 

América: 

 

 Assinar um protocolo de 
cooperação 

 

- Entoação do Hino Americano 

-Leitura Dramatizada do conto “Winnie 
the witch” 

 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
Direcção Executiva 

Encarregados de 
Educação 

Direcção Executiva 
Delegação da US 

Embassy 
Professores da Turma 

 
 

28 de Outubro 
de 2010 

 
 
 
 

 

Ancient Egypt FAQs 
 

 Desenvolver a autonomia 
e capacidade de pesquisa 
dos alunos 

 
 Promover o intercâmbio 

educativo internacional 

- Através da plataforma educativa Epals, 
os alunos enviam questões e respostas 
sobre os conteúdos leccionados nas aulas. 
 
 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Social Studies Teacher – 
Nicole Rendington 

Alunos 7ºE 
Alunos da Excelsior 

Middle School – Iowa, 
USA 

 
Outubro / 

Novembro de 
2010 

 
 

We are Epals 
 

 Promover o intercâmbio 
educativo internacional 

 
 Desenvolver a 

proficiência linguística 

em Língua Inglesa 

 Tomar consciência e 

conhecer diferentes 

realidades socioculturais 

- Troca de correspondência por via 
electrónica e postal 
- Intercâmbio educativo e cultural 

 
Prof. de Inglês / Área de 

Projecto 
Social Studies Teacher – 

Nicole Rendington 
(Excelsior Middle School – 

Iowa, USA) 
 

Alunos 7ºE 
Alunos da Excelsior 

Middle School – Iowa, 
USA 

 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 
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Visita à Exposição 

de Arqueologia 

“Nameless Gods” – 

Galeria Tomás 

Costa 

 

 Reconhecer e aprofundar 

os conteúdos leccionados 

na disciplina de História  

- Observação de placards informativos 
- Participação num atelier de construção 
de instrumentos pré-históricos 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos 7ºE 
 
 
 

 
4 de 

Novembro de 
2010 

 
 
 
 
 

Visita de Estudo ao 

LALE (Laboratório 

Aberto para as 

Línguas 

Estrangeiras) – 

Universidade de 

Aveiro 

 

 

 

 Desenvolver a 

proficiência linguística 

em Língua Inglesa 

 
 

- Participação num workshop promovido 
pelo LALE 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos do 7ºE 

 
 

Janeiro de 
2010 

 
 
 

 

 

Trabalho de 

pesquisa – Deuses 

e Mitos  

 

 

 

 Conhecer os deuses e 

mitos clássicos 
- Elaboração de trabalhos escritos e 

apresentação oral dos mesmos 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos do 7ºE 

 
Novembro/ 
Dezembro de 
2010 
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Like father, like 

son! 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolver a 

proficiência linguística 

em Língua Inglesa 

 Consolidar os conteúdos 

leccionados nas 

disciplinas de Inglês e 

História 

 Promover a interacção e 

desenvolver o trabalho 

cooperativo entre alunos, 

professores e 

encarregados de 

educação 

 

- Jogo didáctico, subordinado aos temas 
Invasões Bárbaras / Queda do Império 
Romano 
  

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos do 7ºE 
Encarregados de 
Educação do 7ºE 

 
 
 
 

2ºPeríodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desenvolver a 

proficiência linguística 

em Língua Inglesa 

 Consolidar os conteúdos 

leccionados nas 

disciplinas de Inglês e 

História 

 Promover a  interacção 

entre alunos, professores 

e encarregados de 

educação 

 

Roleplay: Middle Ages - King Arthur’s 
legend 

- Dramatização de uma peça de teatro  

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos do 7ºE 
Encarregados de 
Educação do 7ºE 

 
 
 
 

3º Período 
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 Conhecer o modo de 
funcionamento da 
instituição 

 
 Aprofundar 

conhecimentos sobre os 

Estados Unidos 

Contactar directamente 

com falantes nativos 

 Desenvolver a 

proficiência linguística 

em Língua Inglesa 

Visita de Estudo à Embaixada dos 
Estados Unidos da América 
-(actividades a designar) 

Prof. de Inglês / Área de 
Projecto 

Prof. de História 
 

Alunos do 7ºE 
 

 
 
 

3º Período 
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VISITAS DE ESTUDOS 

 
ACTIVIDADE/ 

TEMA 

OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
 

DATA 

 

Visita ao Museu 

de Chapelaria e 

ao Centro 

Comercial 8ª 

Avenida – S. 
João da Madeira 

 

 

 

 Conhecer o património cultural da 
região 

 Desenvolver o sentido estético 

 Visualizar a confecção de chapéus 

 Observar a decoração do Centro 

Comercial subordinada ao tema “ 

Chapelaria” 

 Proporcionar experiências sociais e 

culturais gratificantes  

- Elaboração do guião da visita de estudo; 

- Visita guiada ao museu, onde os alunos 
vão observar a evolução dos chapéus ao 
longo dos tempos. 

- Observação da decoração do Centro 
Comercial.  

-Realização de trabalhos propostos no 
guião da visita de estudo. 

Professores titulares de 
turma das EB1s de 

Macinhata 

 

 

EB1 de UL 

Alunos das EB1s de 
Macinhata 

 

 

Alunos da EB1 de Ul 

29 de 
Outubro de 

2010 

 

 

25 de Março 
de 2011 

 

 

Visita de estudo: 

Exposição de 

Arqueologia 

“Deuses Sem 

Nome” 

 Conhecer as manifestações 

artísticas da Pré-história. 

 Promover aprendizagens fora do 

meio escolar. 

 Favorecer o contacto directo com os 

testemunhos do passado antigo. 

 

- Participação dos alunos no atelier 
pedagógico “Anda Cá Tu”.   
- Observação de manifestações artísticas 
Pré-Históricas. 
 

Professora de História 
e Geografia com a 
colaboração dos 
docentes que 
leccionam Estudo 
Acompanhado às 
respectivas turmas. 

Alunos do 5ºano 
(Turmas E, G e J) e 

7ºE  

 
 

  2 e 3 de 
Novembro 
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Visita à fábrica 

“ Saludães” 

 Conhecer as condições do cultivo do 
arroz; 

 Observar o funcionamento do 
equipamento do descasque do 
arroz; 

 Conhecer os processos de 
conservação e acondicionamento do 
arroz. 

• Visita orientada à fábrica de arroz 
Saludães. 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

9 de 
Novembro de 

2010 

 

 

Visita de Estudo 

ao Museu do 

Papel em Paços 

de Brandão 

 Conhecer diferentes formas de 

reciclagem; 

 Contribuir para a melhoria do 

ambiente, reciclando; 

 

- Visita de estudo a Paços de Brandão 
(Museu do Papel). 

 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santo António e  

 

EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº2 

 

Todos os alunos da 
escola 

17 de 
Novembro de 

2010 

 

18 de Março 
de 2011 

 

- Visita de 

estudo “Lipor”; 

 

 Sensibilizar e promover 

comportamentos ambientais 

responsáveis; 

 Consciencializar para a importância 

de proteger o ambiente; 

- Observar e reconhecer a importância da 
separação dos lixos; 

 

Professores titulares de 
turma da EB1de UL 

Alunos da EB1 de UL 19 de 
Novembro de 

2010 

 

Visita de estudo 

ao Coliseu do 

Porto 

 

 Proporcionar o contacto com o 

espectáculo circense. 

 Fomentar o gosto pela visita a 

espaços culturais; 

Ida ao circo Professores e 
Educadora de Infância 
e Associação de Pais da 
EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº2 e Madail 

Alunos da EB1 de 
Madail  

Alunos da EB1 e JI 

 
Dezembro de 

2010 
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Ida ao Teatro 
 
  
 
 

 Incutir nos alunos o gosto pela arte 

teatral. 

 Permitir maior compreensão dos 

textos curriculares. 

 Compreender a importância 

histórica, social e literária da obra 

vicentina. 

 Adquirir hábitos de discussão e 

posicionamento crítico em relação à 

realidade social passada e presente. 

 

- Visita de Estudo – Ida ao Teatro  
ver: Auto da Barca do Inferno de Gil 
Vicente 

(Perafita – Matosinhos) 

Professores de Língua 
Portuguesa  

 
Maria José Oliveira 

Lurdes Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos do 9º Ano 
 
 

CEF A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de  
 
 

Fevereiro de 
2011 

 
Museu do Carro 

Eléctrico com 

percurso de 

eléctrico, no 

Porto 

(Museu/Passeio 

Alegre/Museu). 
 

 Promover aprendizagens em contextos 

diversificados fora do meio escolar 

 Favorecer o contacto directo com os 

testemunhos do passado recente. 

 

´ 
 Visita guiada ao Museu do Carro 

Eléctrico a fim de conhecer a história, 

o desenvolvimento e o impacto 

socioeconómico dos transportes 

públicos sobre carris da cidade do 

Porto. Esta visita será completada 

com uma Viagem de Eléctrico na 

cidade (Passeio Alegre). 

Professores de História, 
Geografia, Língua 

Portuguesa e Ed. Visual 
- 3º Ciclo 

Museu Serralves 

 Desenvolver o sentido de apreciação 

estética e artística do mundo 

recorrendo a referências e a 

experiências no âmbito das Artes 

Visuais. 

Visita guiada à exposição patente e aos 
espaços arquitectónicos. 

Educação Visual 
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Visita à ERSUC 

(Estação de Resíduos 
Sólidos e Urbanos do 
Centro) 

 

 
 Sensibilizar para as questões 

ambientais. 

 
Observação da separação e processos de 
reciclagem de lixo/resíduos; 

 
Professora de Ciências 
Naturais e CFQ 8º ano  

 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 8º ano 

 
 CEF B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Fevereiro 
De 2011 

 
 
 

(Aveiro) 

 
 
 

Ida ao Teatro 

 
 
 
 
 
 

 

 Incutir nos alunos o gosto pela arte 

teatral. 

  Articular a vertente teórica dos 

conteúdos programáticos com a 

vertente prática. 

 Adquirir hábitos de discussão e 

posicionamento crítico em relação à 

realidade social passada e presente. 

 

- Visita de Estudo – Ida ao Teatro ver: 
Falar Verdade a Mentir 

de Almeida Garrett 
      

Professores de Língua 
Portuguesa  

 
Lurdes Silva 

Teresa Fonseca 
 

Museu marítimo 

de Ílhavo; Navio 

de Santo André 

 

 Promover aprendizagens em contextos 

diversificados fora do meio escolar 

 

- Ao longo da visita os alunos identificarão 
os tipos de pesca e procederão à sua 
caracterização e os diferentes 

instrumentos da navegação; 
 

Professores de História, 
Geografia 

 

Fábrica da 

Ciência Viva 

 

 

 Desenvolver, a autonomia e a 

criatividade. 

 

- Participação dos alunos nas oficinas 
pedagógicas da fábrica da Ciência Viva; 
 

Professores de Ciências 
Naturais 

 

 

Visita de estudo à 
ETAR 

do Salgueiro 

 
 Sensibilizar os alunos para os problemas 

ambientais relacionados com a poluição dos 
rios. 

 Sensibilizar para: 
 - Poupança da água; 
 -Tipos de materiais que não devem ser 
lançados nos esgotos; 
 - A importância das ETARs. 

 
 
 
- Visita de estudo orientada. 

 
 

Profs de C.F.Q. 
 

 
 

Alunos do 7º ano 
 

 
 

Final do 2º 
Período 
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Visita de estudo 

ao Visionarium 

Santa Maria da 
Feira 

 

 

 Estimular o gosto pela ciência e a 
vontade de aprofundar 
conhecimentos cientificos; 

 Promover o contacto com a 
experimentação científica; 

 Consolidar conhecimentos 
enriquecendo as aprendizagens. 
Proporcionar uma abordagem 
estimulante e inovadora dos 
conteúdos programáticos, fora do 
contexto da sala de aula 

 

 

 

Visita guiada ao Visionarium em 
Santa Maria da Feira. 

 

 

Professores da EB1 /JI 
de Oliveira de Azeméis 
nº1  

 

 

 

Alunos da EB1 /JI de 
Oliveira de Azeméis 

nº1 

 

15 de 
Fevereiro de 

2011 (1º e 2º 
anos) 

 

17 de 
Fevereiro de 

2011 (3º e 4º 
anos) 

 

 

 

 

Visita de Estudo 

às Caldas de S. 

Jorge 

 

Conhecer as virtudes das águas termais 
na prevenção / cura de doenças. 

 

 

 Os alunos realizam uma visita guiada 
pelas instalações para 
sensibilização/conhecimento dos 
benefícios daquelas águas para a 
melhoria da qualidade de saúde ou 
prevenção de doenças. 

 

 

Professores titulares de 
turma da EB1 de 
Outeiro 

Alunos da EB1 de 
Outeiro 

17 de Março 
(no período 
da tarde) 

17 de Março 
(no período 
da tarde) 
para as 

turmas T1, 
T2 e T4. 

18 de Março 
(no período 
da tarde) 
para as 

turmas T3, 
T5 e T6. 
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Visita de 

estudo: 

- Castelo de St.ª 

Maria da Feira e 

Museu do Papel 

de Paços de 

Brandão 

 
 
 Promover aprendizagens em 

contextos diversificados fora do 

meio escolar. 

 Conhecer a vida e a arquitectura 

militar na Idade Média.  

 Desenvolver actividades de 

orientação geográfica. 

 Conhecer a História do papel e as 

suas técnicas de produção.  

 Desenvolver, a autonomia e a 

criatividade. 

 
 

- Visita guiada com recriação ao Castelo 
de St.ª Maria da Feira onde os alunos 
vivenciarão e participarão num conjunto 
de actividades em diversos locais do 
castelo. No Museu do Papel, os alunos 
tomarão conhecimento das técnicas de 
produção manual e industrial bem como 
do espólio de três antigos imóveis 
papeleiros. 

Professores de História 
 
 
 Geografia 
 
 Língua Portuguesa 
 
Ciências Físico – 
Químicas 
 
Ciências Naturais  
 
Educação Visual 
 
 Educação Tecnológica. 
  

Alunos do 7º ano 3º Período 

 

 

 

 

Visita de 

estudo: Castelo 

de St.ª Maria da 

Feira, … 

Parque Ornitológico de 
Lourosa 

 Articular a vertente teórica dos 

conteúdos programáticos com a 

vertente prática. 

  Adquirir hábitos de discussão e 

posicionamento crítico em relação à 

realidade social passada e presente. 

 Conhecer a vida e a arquitectura 

militar na Idade Média.  

 Desenvolver competências de 

relacionamento interpessoal e de 

grupo. 

 Sensibilizar os alunos para a 

preservação do património nacional. 

 Alargar a cultura geral dos alunos. 

 

- Visita guiada dos alunos ao Castelo de 
St.ª Maria da Feira; vivência da época 
através da participação dos alunos em 
jogos medievais; audição de música da 
época. 
- Análise dos conteúdos da visita de 
estudo nas aulas de História e Geografia. 
 - Em interdisciplinaridade com Ciências 

da Natureza. 

Professores de História 
e Geografia de Portugal 

l  
 Ciências da Natureza 

2º Ciclo 

Alunos do 5ºano 
(Turmas G e J) 

 
 
 
 

 
 

2º Período 
18 de Março 
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Visita de Estudo 

à Fábrica da 

Ciência Viva - 

Aveiro 

 Consolidar conhecimentos 

enriquecendo as aprendizagens. 

 Exploração de um tema através do 

desenvolvimento de actividades 

experimentais; 

 Exploração de procedimentos que 

visam a exploração de fenómenos 

científicos; 

 

Os alunos vão participar nas oficinas 
promovidas pela Fábrica. 

 

Professoras titulares de 
turma da EB1 de 
Madail  

 

Alunos da EB1 de 
Madail 

 

Durante o 2º 
período 

 

Visita de estudo 

ao Centro de 
Monitorização e 
Interpretação 

Ambiental 

 Promover a interligação entre a 

teoria e a prática, a escola e a 

realidade; 

 Concretizar saberes através de 

actividades e projectos 

multidisciplinares.  

 Incutir nos alunos o espírito 

cooperativo.  

Visita de estudo ao Centro de 
Monitorização e Interpretação 
Ambiental em Vila do Conde 

Ciclo da água 

Distribuição de água nos planetas 

Ecossistemas aquáticos 

Biodiversidade aquática 

Fontes de Contaminação da àgua 

Oficinas “Aprender com a Água” 

 

 

Coordenadora da 
escola 

Professores titulares de 
turma da EB1/JI de 
Oliveira de Azeméis 
nº4 

 

 

 

 

Alunos da EB1/JI de 
Oliveira de Azeméis 

nº4 

 

 

 

 

Mês de Abril 

 

 

Visita de estudo 

ao Museu do 

Carro Eléctrico 

 Fomentar o gosto pela visita a 

museus e outros espaços culturais; 

 Realizar experiências de 

aprendizagem através do contacto 

com objectos reais; 

 Consolidar conhecimentos 

enriquecendo as aprendizagens. 

Os alunos vão visitar o Museu do Carro 
eléctrico acompanhados de um guia e 
participar nas actividades promovidas pelo 
referido museu. 

 

 

Professoras titulares de 
turma da EB1 de 
Madail  

 

Alunos da EB1 de 
Madail 

 

Durante o 3º 
período 
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Visita à Quinta 
de Santo Inácio 

 

 

 Proporcionar uma abordagem 
estimulante e inovadora dos 
conteúdos programáticos, fora do 
contexto da sala de aula; 

 Estimular o gosto pela natureza. 

 Promover o contacto e o respeito 
pela mesma. 

 Consolidar conhecimentos 
enriquecendo as aprendizagens. 

 Proporcionar o convívio entre a 
comunidade educativa. 

 

 

Visita guiada à Quinta 

Identificar características comuns aos 
seres vivos. 

Observar espécies de diferentes classes 
morfológicas. 

Identificar espécies animais em vias de 
extinção. 

Observar meio ambiente reproduzido pelo 
Homem que se parece com o seu habitat 
natural. 

Realizar piquenique. 

 

Professores da EB1 /JI 
de Oliveira de Azeméis 
nº1 e  

EB1 /JI de Oliveira de 
Azeméis nº4  

 

 

EB1 /JI de Oliveira de 
Azeméis nº1 

 

EB1 /JI de Oliveira de 
Azeméis nº4 

Alunos do 1º e 2º 
anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de Maio 
de 2011 

 

8 de Junho 
de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

Visita de estudo 

à Bracalândia 

 Promover momentos de diversão; 

 Fomentar espaços de brincadeiras 
entre as crianças; 

 Respeitar os espaços e as regras 
inerentes à visita.  

 

• Visita à Bracalândia.  

 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 

nº1 

 

20 de Maio 
de 2011 
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IX Encontro de 

alunos de 

E.M.R.C. 
(Parque da cidade do 
Porto) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fomentar o convívio entre alunos 

que frequentam a disciplina de 

E.M.R.C. e partilhar experiências. 

 
 Promover aprendizagens em 

contextos diversificados. 

 
 Sensibilizar os alunos para a defesa 

do ambiente. 

 
 Desenvolver competências de 

relacionamento interpessoal e de 

grupo. 

 
 Explicação aos alunos das actividades 

existentes nesse dia. 

 
 Elaborações de um código de conduta 

no sentido de os alunos se 

comprometerem no cumprimento de 

regras. 

 
 Encontro e convívio anual de alunos e 

professores de E.M.R.C. 

acompanhados de professores de 

outras disciplinas, que decorre no 

parque da cidade do Porto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores de 
E.M.R.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 8º Ano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de Maio 
 
 

 

Visita de estudo 

ao Sealife-  

Porto; 

 

 Sensibilizar e promover 

comportamentos ambientais 

responsáveis nos oceanos; 

 Consciencializar para a importância 

de proteger o ambiente; 

 

- Observação de animais no seu meio 
aquático, 

- Estudo da fauna e da flora; 

- Observação de diferentes espécies 
aquáticas.  

 

 

Professoras titulares de 
turma da  EB1 de UL 

 

 

 

 

Alunos da EB1 de UL 

 

 

3 de Junho 
de 2011 

 

Visita ao Jardim 

Botânico de 

Coimbra e Ruínas 

de Conímbriga 

 Estimular o gosto pela ciência; 

 Conhecer o passado histórico 

nacional; 

 Sensibilizar para a importância dos 

museus como centros de 

conhecimento e cultura; 

 

- Participação em Workshops alusivas ao 
ensino experimental; 

 

 

- Contacto com vestígios do passado 
histórico nacional 

 

Professores da EB1 /JI 
de Oliveira de Azeméis 
nº2  

 

 

 

Alunos da EB1 da 
EB1 /JI de Oliveira de 

Azeméis nº2 

 

 

3 de Junho 
de 2011(data 
a confirmar) 
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Visita de final 
de ano: 

Pisão em S. 
Pedro do Sul. 

 

 Reconhecer e sensibilizar os 

alunos para a importância da 

água e floresta; 

Promover o convívio entre os diferentes 
intervenientes  

Visita de final de ano ao Pisão em S. Pedro 
do Sul. 

Professores titulares de 
turma da EB1 de Santo 
António 

 

Alunos da EB1 de 
Santo António 

 

8 de Junho 
de 2011 

 

Visita de Estudo 

à Reserva de S. 

Jacinto e ao 

Barco Museu 

Santo André 

 Conhecer a biodiversidade, 
ecossistemas e o seu valor.  

 Conhecer as vias de comunicação e 
respectivos meios de transporte 
(aquático e terrestre). 

 Conhecer o navio museu Santo 
André 

 

 Durante a manhã os alunos realizam 
uma visita guiada pela Reserva 
observando a sua flora, fauna e 
dunas. 

 Depois de almoço atravessam a ria no 
ferry-boat. 

 No período da tarde visitam o Navio 
Museu Santo André. 

 

 

Professoras titulares de 
turma da EB1 de 
Outeiro 

 

Todos os alunos da 
EB1 do Outeiro 

 

9 de Junho 
de 2011 

 

 

 

Visita de estudo 

à Mata do 

Buçaco 

 

 Promover a interligação entre a 

teoria e a prática, a escola e a 

realidade. 

 Incutir nos alunos o espírito 

cooperativo.  

 

 

Visita de estudo à Mata do Buçaco. 

Realizar Percursos botânicos 

Identificar espécies vegetais 

Visita ao Museu Militar  

Realizar piquenique  

 

 

Professores da EB1 /JI 
de Oliveira de Azeméis 
nº4  

 

 

Alunos do 3º e 4º 
anos da EB1 /JI de 
Oliveira de Azeméis 

nº4 

 

 

 

 

9 de Junho 
de 2011 
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Visita de estudo 

ao Navio Museu 

de Sto. André e 

passeio de 

barco pela ria 
de Aveiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilizar as crianças para a 

resolução de problemas 

existentes/actividades que 

complementem as suas vivências 

reais; 

 Consolidar conhecimentos 

enriquecendo as aprendizagens; 

 Tomar conhecimento da 

biodiversidade existente na região. 

 Promover um contacto próximo com 

as raízes culturais e ambientais do 

nosso distrito; 

 Promover um relacionamento 

positivo entre os alunos e a restante 

comunidade escolar. 

 

 

- Elaboração do guião da visita de estudo. 

- Conhecer locais emblemáticos da nossa 
capital de distrito. 

- Realização de um passeio de barco na ria 
de Aveiro para conhecer a flora e fauna 
desta zona. 

- Visita guiada ao Navio Museu de Sto. 
André. 

- Realização de trabalhos propostos no 
guião da visita de estudo 

 

 

 

 

Professoras titulares de 
turma das EB1s de 
Macinhata 

 

 

 

 

Alunos das Escolas de 
Macinhata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

17 de Junho 
de 2011 
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OUTRAS ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADE/ 

TEMA 

OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
 

DATA 

Recepção aos 

Pais/Encarregados 
de Educação e 

alunos 

 Dar as boas vindas a toda a 

comunidade educativa; 

 Sensibilizar os Pais/Encarregados de 

Educação para a importância da 

Escola na vida dos seus educandos; 

 

- Acolher os alunos e Pais/Encarregados 

de Educação na escola favorecendo uma 
maior proximidade entre Escola/Família;  

 

Professores da EB1  

Educadoras de infância 

Professores do 2º e 3º 
ciclo 

 

Alunos e Pais e 
Encarregados de 

Educação 

 

Formandos do curso 
de Alfabetização 

Setembro de 
2010 

 

 

 
 

Recepção ao Sr. 

Bispo 

 
 
 
 

 
 Colaborar com o grupo de EMRC na 

recepção do Sr. Bispo.  

 Dar a conhecer aos alunos outros 
elementos da comunidade. 

 Aprender a receber condignamente. 

 
- Canção interpretada por alunos do 6ºK e 
projecção de powerpoint. 
- Interpretação de canções e actividades 
de expressão plástica. 

 
Grupo de EMRC  

 
 Professores de 

Educação Musical. 
 

Professores das EB1 
Professores das AEC’s 

 
Entidades oficiais e 
todas as pessoas 

convocadas para esta 
recepção 

 
Alunos 

 
 

Setembro/ 
Outubro de 

2010 
 
 

 

S. Martinho 

  Promover o conhecimento da 
cultura e tradições. 

 Fomentar a leitura e a escrita. 

  Promover a interligação entre 
ciclos. 

- Visualização da lenda de S. Martinho 

- Actividades de expressão plástica – “A 
castanha” 

- Cantar canções e fazer trabalhos alusivos 

à época; 

- Magusto 
- Jogos tradicionais 

- Professores 
Bibliotecários 
-Professores do 1º, 2º 
3ºciclo 
-Educadoras de 
Infância; 
- Professores das AECs; 
-CEF A, B 
 

Alunos do 
Agrupamento 

 

 
 
 

11 de 
Novembro 
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Comemoração de 
datas históricas: 
  
 - Centenário da 
Implantação da 
República (5 de 
Outubro de 1910)  
 
 - Declaração Universal 
dos Direitos do 
Homem (10 de 
Dezembro) 
 
 - 25 de Abril. 
 

 
 
 
 
 Promover a cooperação e a 

participação dos alunos na 

comemoração/recriação de 

acontecimentos históricos nacionais.  

 
 

 
 
- Comemoração de algumas datas 
históricas ao nível de escola e em 
 contexto de sala de aula: 
 
. Reconstituições históricas. 
 
. Pesquisas/elaboração de biografias. 
 
. Exposições.  
 
. Interpretações musicais. 
 
. Palestra – “Direitos Humanos” pela 
Amnistia Internacional. 
 
. Filmes (“O Regicídio” e “Os Capitães de 
Abril”) 

 
 
 
 
 

 
 
Grupos disciplinares de 
História 2º/ 3º ciclo. 
 
Colaboração de 
Educação Musical 
 
Educadoras de Infância 

 

 

 

  

 

Comunidade escolar 

 

Alunos do Pré-escolar 

 

Formandos do curso 
de Alfabetização 

 

 
 
 
 
 
 
 - 5 de 
Outubro  
 
 
- 10 de 
Dezembro 
 
 
- 25 de Abril 
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Dia 

Internacional da 

Pessoa com 
Deficiência 

 

 

 

 

 

 Promover a integração da pessoa 
com deficiência. 

 Respeitar os outros, mesmo que 
estes sejam portadores de 
deficiência, aceitando-os, 
compreendendo-os e valorizando-
os. 

 Promover a dignificação dos alunos 
com necessidades educativas 
especiais de carácter permanente, 
tornando-os mais activos e 
participantes na Comunidade. 

 Sensibilizar a Comunidade em geral 
para a problemática da deficiência, 
envolvendo a mesma, para a 
dinamização de respostas 
promocionais e inovadoras. 

 
 

III Torneio Municipal de Boccia: 

- Sessão de abertura dinamizada por 
algumas turmas do 2ºciclo; 

- Participação dos alunos portadores 
deficiência motora acentuada, no Torneio 
de Boccia; 

- Confecção de um bolo comemorativo do 
evento, pelos alunos de CEF de 
Padaria/Pastelaria da Escola Básica e 
Secundária Ferreira de Castro. 

 

Local: Pavilhão Municipal de O. Az. 

 

-Organização das 
actividades: professora 
Manuela Amaral como 
membro da Comissão 
Municipal para a 
Deficiência e restantes 
elementos da referida 
Comissão. 

 
- Participação dos 
professores de 
Educação Especial, 
professores de outros 
grupos disciplinares e 
alunos. 
 
 

Coordenadora de 
Estabelecimento da 
EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº1 

 

Comunidade em geral 

 

 

 

 

3 de 
Dezembro 

2010 

 

 

Semana 

Especial 

 Sensibilizar a comunidade educativa 

para as dificuldades sentidas pelas 

pessoas com deficiência; 

 Fomentar as relações interpessoais; 

 Promover o espírito de entreajuda. 

  

 

- PedyPaper; 

- Visionamento de um filme alusivo à 
pessoa portadora de algum tipo de 
limitação; 

- Exploração de um conto infanto/juvenil 
alusivo à temática. 

 

- Todos os alunos. 

Docentes do grupo de 

Educação Especial e 
docentes de 

Educação Física; 
Alunos; 

Todos os professores. 

 
 

29 de 
Novembro a 

3 de 
Dezembro de 

2010 
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Natal 

 

 
 

 
 

 
 

Festas 

 

 

 

Lanche Convívio 

de Natal 

 

 
 Comemorar uma data festiva. 

 Fomentar o convívio saudável 

através da participação em 

actividades lúdicas.  

 Desenvolver competências 

transversais no âmbito da 

interligação da música com outras 

artes e áreas do saber. 

 
Apresentação de uma história alusiva ao 
tema, utilizando a dramatização e a 
música. 

 
 

Grupo de Educação 
Musical 

EB 2,3 Bento 
Carqueja 

 
Comunidade escolar 

e 
Lar de idosos 

 
JI nº1, nº2, Cavalar 

(Ul) e Vermoim 

 
 

10 de 
Dezembro 

 
 
 

 Promover a articulação entre os 

professores titulares de turma e os 

das A.E.C.; 

 Dar a conhecer os trabalhos 

desenvolvidos nas A.E.C.; 

 Identificar alguns valores do Natal 

(a família, a paz, a amizade, a 

solidariedade); 

 Proporcionar a vivência do Natal a 

toda a comunidade escolar e o 

envolvimento das famílias dos 

alunos; 

- Preparação e realização de diversas 
apresentações alusivas ao Natal; 

- Educadoras de 
Infância 

-Professores; 
- Professores das 

AEC’s; 
- Assistentes 
Operacionais; 

- Associação de Pais; 

- Alunos do pré-
escolar e do 1º Ciclo. 

 
Formandos do curso 

de Alfabetização 
 

-Comunidade 
educativa (Pais) 

Final do 1º 
período 
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Exposições  
 
 
 

 

 Realizar objectos (tridimensionais) 

com motivos natalícios -articulação 

com Eco-Escolas; 

 Reutilização de materiais; 

  Decorar os espaços escolares com 

elementos natalícios; 

 Mobilizar saberes culturais, 

científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

 Criar composições bidimensionais e 

tridimensionais a partir da 

observação e da imaginação, 

utilizando expressivamente os 

elementos da forma; 

  Reviver tradições natalícias; 

 Promover atitudes e valores de 

partilha e cooperação; 

 Realizar actividades de forma 

autónoma, responsável e criativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Decoração de vários Espaços Físicos da 
escola 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Professores de 
Educação Visual e 

Tecnológica 

 
 
 
 
 
 

 
 

Comunidade escolar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Final do 
1º Período 

 
 

 
 
 

Corta-Mato 

 

 Sensibilizar para a prática 

desportiva, nomeadamente a nível 

do Atletismo. 

 

 
 Realização de um percurso, 

sinalizado, em estrada 

 
 
 

 
Grupo de Educação 

Física 

 
Alunos do 4º ano e 
do 2º e 3º ciclo das 

escolas do 
Agrupamento 

 
15 de 

Dezembro 
2010 

 

 

 

Janeiras 

 Manter e divulgar tradições; 

 Proporcionar momentos de convívio; 

- Percorrer as ruas da freguesia cantando 
as Janeiras; 
- Angariar verba para adquirir material 
didáctico e outro; 
 

Educadoras infância 
Professores das EB1 
 

 
 
Alunos do pré-escolar 
 
Alunos do 1º ciclo 
 

Formandos do 
curso de 

Alfabetização 
 
 
 

 
 
 
 

Janeiro 2011 
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S. Brás 

 Valorizar saberes e tradições; 
 Promover a interligação entre ciclos; 

 Participar na festa da comunidade 

local; 

Em conjunto com o Jardim-de-infância 
participar na conhecida e tradicional festa 
da localidade assistindo à missa e 
integrando-se na procissão, levando o 
tradicional pão de UL e a farinha para 
simbolizar as padeiras e os moleiros de 
tempos antigos. 

 
- Professoras de EB1 
de Ul 
- Educadora de 
Infância de JI de UL 
 
 

-Alunos do pré-
escolar e 1º ciclo 

 
 

2 ou 3 de 
Fevereiro 

2011 

 

 

Laboratório aberto 
 

 Adquirir saberes sobre a forma como a 
Ciência interpreta o mundo físico. 

 Aplicar conhecimentos adquiridos em 
C.F.Q na interpretação de fenómenos 
do dia-a-dia. 

 Motivar os alunos para o estudo das 
Ciências. 

 Apresentação de experiências simples 

para serem realizadas, observadas e 

interpretadas pelos alunos. 

 
Professores de Ciências 
da Natureza Ciências 

Naturais 
Ciências Físico-

Químicas 
 

 
 

5º ano 
Dia Eco-
Escolas 

 
Dia Mundial dos 
doentes da lepra 
 
 Peditório a reverter 
para os doentes da 
lepra. 

 Sensibilizar toda a comunidade 

escolar para o problema da lepra; 

 
 Promover a entre-ajuda e a 

solidariedade entre povos e 

culturas; 

 
 Participar em acções de 

solidariedade 

 

 
Apresentação, nas aulas de E.M.R.C., da 
situação actual da doença da lepra no 
Mundo. 
 
Formação de grupos de alunos, divididos 
por alguns locais do Concelho de Oliveira 
de Azeméis. 
 
Distribuição de calendários, desdobráveis 
e caixas para o peditório da APARF 
(Associação Portuguesa Amigos de Raoul 
Follereau). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Professores de 
E.M.R.C. 

 
 
 
 
 
Comunidade 
Escolar/Alunos do 
segundo e terceiro 
ciclos. 

 
 
 
 
 
 
Última semana 
de Janeiro e 
princípios de 
Fevereiro. 

 
 
Torneios inter-
turmas 

 
 
 Sensibilizar para a prática 

desportiva, incutindo o respeito pelo 

outro (Fair Play). 

 
 
Elaboração de calendários de jogos nas 
modalidades de Basquetebol  
e de Voleibol 
 
 

 
 
Grupo de Educação 
Física 

 
 
Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

 
16 e 17 de 
Dezembro 

 
7 e 8 de Abril 

 
 

Torneio Mega Atleta 
(Salto, Sprinter e 
Kilómetro 

 
 Sensibilizar para a prática 

desportiva, nomeadamente a nível 

do Atletismo. 

 

 
Torneio final, após apuramento em cada 
turma, nas provas de Salto em 
comprimento, corrida de 40 metros e 
corrida de 1 000 metros 
 

 
 
 
Grupo de Educação 
Física 

 
 
 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

 
 
 
19 de Janeiro 

de 2011 
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“Dia da Terra” 

Planetário 
Portátil 

 

 

 Conhecer melhor o nosso planeta; 

 Contar histórias interactivas à volta 
do mundo cósmico; 

 Adquirir uma visão científica sobre o 
nosso planeta. 

 

• Observar dentro de uma cápsula 
insuflável, histórias interactivas sobre o 
nosso planeta. 

 

Professores titulares 
de turma da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 
nº1 

 

Alunos da EB1 de 
Santiago de Riba-Ul 

nº1 

29 de Abril 
de 2011 
(data a 

confirmar) 

 
 

 
 

Feira de Minerais 
 

 Incrementar o gosto / interesse pela 
observação de rochas e minerais. 

 Conhecer aplicações das rochas e dos 
minerais. 

 Consolidar conhecimentos adquiridos 
nas aulas de Ciências Naturais. 

 
 Exposição e venda de minerais e 

objectos construídos com recursos 

geológicos. 

 

 
 

Professoras de Ciências 
Naturais e Ciências da 

Natureza 
 

 
 
Comunidade Escolar 

 
 

2º Período 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 
 

 Utilizar materiais argilosos e 

respectivas técnicas: (Moldagem e 

Modelação); 

 -Executar Máscaras Decorativas; 

 Reconhecer proporções e noções de 

antropometria na representação da 

figura humana; 

 Desenvolver a motricidade na 

utilização de diferentes técnicas 

artísticas. 

 
 

-Exposição de trabalhos no Polivalente 

 
 

Professores de 
Educação Visual e 

Tecnológica 
 

 
 
 
 

Alunos da EB 2,3 
Bento Carqueja 

 
 
 
 
 

2º Período 

 Promover e valorizar costumes e 
tradições  

 Favorecer momentos de alegria folia 
e convívio  

 
 
 Promover a interligação entre ciclos; 

 

Desfile das crianças fantasiadas pelas ruas 
do lugar, até à Danceteria Atrium, onde se 
realizará uma festa/baile para brincar ao 
Carnaval. 
 
Percorrer as ruas da freguesia fantasiadas 
criando momentos de convívio; 
Concurso da melhor fantasia, por turma; 

 
 

Colaboração do 
Empresário da 
Danceteria. 
 
Educadoras de Infância 
 
 Professores das EB1 

JI de Vermoim 
 
Alunos do pré-escolar 
 
Alunos do 1º ciclo 

4 de Março 

 
 
Final do Concurso de 

Flauta. 

 
 Divulgar e promover, a criação 

musical especificamente na área da 

flauta, proporcionar condições para 
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 o desenvolvimento musical dos 

concorrentes e criar uma 

oportunidade de apresentação do 

seu trabalho desenvolvido. 

- Serão fornecidas aos alunos obras 
musicais que serão apresentadas por eles 
e serão avaliadas por um júri que irá 
seleccionar os melhores. 

Grupo de Educação 
Musical. 

Alunos de 5º e 6º 
ano. 

16 de Março 
 

 

 

 

Páscoa 

 

 

 

 Desenvolver a capacidade artística, 
expressiva e criativa. 

 Promover o convívio entre todos os 
alunos e professores da escola. 

 

 

 

Os alunos apresentam os números 
preparados para o efeito. Cada turma 
prepara um só número que pode ser 
canção, teatro, dança, movimento, … 

 

 

Elaboração de enfeites relativos à época; 

- Realização de um trabalho de expressão 
plástica para colocar amêndoas; 

- Lanche convívio entre professores, 
alunos e assistentes operacionais 

 

 

 

Professoras da EB1s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do pré-escolar 

e do 1º ciclo 

 

 

 

 

 

 

8 de Abril de 
2011 

 

 

 

 

 
 

Recepção aos alunos 
do 4º ano 

 Dar a conhecer as instalações que 

frequentarão no próximo ano. 

 Interacção com os professores de 

Educação Física. 

 Conjunto de actividades desportivas a 

serem realizadas, se possível, dentro 

do ginásio 

 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do quarto 
ano das escolas do 
Agrupamento 

 
 

Maio 
 

Articulação entre 
ciclos  

 
 Promover a articulação entre ciclos. 

As crianças da educação pré-escolar 
visitam as escolas do 1º ciclo (1º ano)  e 
vice-versa. 

Educadoras de Infância 
Professoras do 1º ciclo 
do 1º ano 

Grupo de crianças 
que transitam para o 
1º ciclo e alunos do 
1º ano 

Ao longo do 
ano 

Quiz sobre a União 
Europeia 

 Promover aprendizagens em 

contextos diversificados 

 Desenvolver o sentido de cidadania 

europeia 

 

- Realizar um Quiz na biblioteca sobre a 
União Europeia (estados-membros; 
organismos da EU, etc) 

Professores de 
Geografia, ITIC 

 
 Colaboração da 

Biblioteca. 

Alunos do 
Agrupamento 

 
 

Maio 
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Mercado à Moda 

Antiga 

 Reviver usos e costumes do início 

do séc. XX, contribuindo para a 

afirmação da identidade regional.  

 
 Promover, divulgar e fomentar junto 

dos mais novos o gosto pelas artes 

tradicionais, ao incentivar a 

participação activa em diferentes 

actividades; 

 

 
 
 
Participação no evento promovido pela 
C.M.O.A. 

 
 
Educadoras de Infância 
 
Encarregados de 
Educação Crianças dos Jardins 

de Infância:  
nº1; nº2; nº4, 
Cruzeiro. 

Maio de 2011 

Comemoração dos 
50 anos da Escola 

 Comemorar o cinquentenário deste 

estabelecimento de ensino; 

 Fazer memória de todos aqueles 

que passaram por esta escola e dos 

momentos vividos; 

- Eucaristia campal 

- Exposição de materiais escolares 
existentes, quer actuais, quer antigos 

- Convívio 

Professores titulares de 
turma  

 

 

EB1/JI de Oliveira de 
Azeméis nº2   

28 de Maio 
de 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Semana das artes 
 
 
 
 

 Mostrar à Comunidade Educativa a 

importância das áreas de expressão 

na formação do indivíduo, enquanto 

ser interventivo e criativo; 

 
 Desenvolver nos alunos o gosto 

pelas áreas das expressões; 

 
 Desenvolver a criatividade: 

 Ser capaz de expressar e 

desenvolver uma ideia a partir de 

uma intenção, sentimento ou 

emoção. 

 Desenvolver aptidões técnicas e 

manuais: 

Ser capaz de assimilar 

conhecimentos técnicos, integrando 

gestos e atitudes nos processos 

operatórios. 

 Conferência (s) com individualidades 

do âmbito artístico e ou pedagógico; 

 
 Workshops; 

 
 Festival de Curtas-metragens; 

 
 Exposições nos mais variados espaços 

interiores da escola como: 

polivalente, biblioteca, sala dos 

professores e espaços exteriores da 

escola 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores de 
Educação Visual e 

Tecnológica,  
 

Educação Visual  
 
 

 Educação Tecnológica 
 

 
 
Comunidade escolar 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

30 Maio a 3 
Junho 
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Exposição final 
 
 
 

 
• Desenvolver o entendimento do mundo 
tecnológico: 
 
 Ser capaz de estabelecer relações 

entre as adaptações técnicas e 

científicas ao meio, articulando os 

seus aspectos históricos, físicos e 

sociais. 

 
• Desenvolver a sociabilidade: 
 Ser capaz de estabelecer uma 

ligação com a sociedade, 

respeitando simultaneamente a 

opinião dos outros e expressar a sua 

própria opinião. 

 Desenvolver a capacidade de 

intervenção: 

Ser capaz de contribuir para as 

soluções a dar aos problemas 

detectados. 

• Desenvolver a capacidade de resolução 
metódica de problemas: 
 

 Ser capaz de abordar as situações 

de maneira sistemática, resolvendo 

os problemas com método e 

eficácia. 

 

Dia Mundial da 
Criança 

 

 
 Lembrar a importância da criança e 

os seus direitos; 

 Incentivar a alegria e os valores da 

infância. 

 

 
 - Actividades lúdicas e tradicionais na 
escola 
-Planear posteriormente com a Associação 
de Pais e Junta de Freguesia.  
 
-Vinda do circo à escola onde apresentará 
um espectáculo. 

 
Professores e 
Educadoras de Infância 
 

 
 
Alunos do pré-escolar 
e 1º ciclo 
 
Comunidade 
Educativa  

 
 

1 de Junho 

Semana Medieval 

em 

 

 Dar oportunidade às crianças de 

 
- Visita ao Castelo acompanhada com o 
desenrolar da história 

 
 
Educadoras de Infância 

 
Crianças dos Jardins 
de Infância de O. 
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Stª Mª da Feira 

 
 

conhecerem, de forma lúdica, 

algumas personagens da História de 

Portugal 

e Dinamizadores do 
local 

Azeméis Nº 2; nº4; 
Cruzeiro; Igreja; 
Cavalar 
 

Junho de 
2011 

Exposição no Espaço 
Escolar 

 

 Colaborar no embelezamento de 

espaços escolares com trabalhos 

realizados ao longo do ano 

 

Exposição 

(Trabalhos dos alunos com ilustração de 

contos/textos). 

Professores de 

Educação Visual 

Oficina de artes 

Alunos 
e  comunidade 

escolar 

Ao longo do 
ano 

 

Cantinho do Inglês  

 

 Minimizar as dificuldades dos 

alunos; 

 Incutir nos alunos hábitos de auto - 

correcção. 

- Resolução de fichas com passatempos, 
disponíveis na Biblioteca da Escola – sede; 
- Auto-correcção, através das soluções 
existentes em dossiers próprios. 
 

Professora Celina 
Freitas 

Alunos do 2º ciclo 

 
 

Ao longo do 
ano 

 

 

 

DELF SCOLAIRE 

 

 Proporcionar a obtenção do 

“Diploma de estudos de Língua 

Francesa”, diploma oficial do 

Ministério Francês da Educação; 

Motivar para a aprendizagem da 

língua francesa; 

Promover o reforço das competências da 
disciplina e um enriquecimento 
curricular; 
 

- Visionamento de documentários 
do programa 7 sur 7 da TV5; 
-Resolução de exercícios de compreensão 
e expressão orais; 
- Resolução de provas modelo; 
- Realização do exame em Espinho 

Professoras de Francês 

Alunos do 8º e 9º 

ano 

 
 
 

 
Ao longo do 

ano 
 

 Montepio 

Poupança  

 

 Motivar e sensibilizar para a 
importância da poupança  

 
 Planificação da actividade. 

 

Professores 
Bibliotecários 

Alunos do 
Agrupamento Bento 

Carqueja 
 
 

Data a definir 

 

 

Prevenção 

Rodoviária 

 Sensibilizar as crianças para uma 

prevenção rodoviária; 

 Incutir nos alunos a permanente 

atitude de prevenção rodoviária com 

os colegas da escola e com a 

população em geral; 

 Dialogar com um profissional da 

área (GNR). 

 

-Observação de um filme e diálogo com os 
agentes da GNR. 

 

Professoras titulares de 
turma e Educadora de 
Infância 

 

 

Alunos da EB1 de 
Madail 

 

Data a definir 
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Parceria com os 

Departamentos 

Curriculares 
 

 Conhecer a Biblioteca Escolar e o 
seu fundo Documental 
 

 Criar uma base de dados digital 
para cada grupo disciplinar 
 

 Promover o livro e a leitura em 
articulação com o currículo das 
diferentes disciplinas 

 Parceria com o Departamento de 
Ciências Exactas 

 Parceria com o Departamento de 
Línguas (PNL) 

 Parceria com o Departamento de 
Expressões 

 Parcerias com outros 
Departamentos a definir 

Professores 
Bibliotecários 

Docentes 

Professores 
EB 2, 3 Bento 

Carqueja 

Ao longo do 
ano lectivo 

 Parceria com o Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas  

 Selecção de recursos 
 Apresentação do livro “Titus e os 

Legionários” 
 Visita de Estudo a Braga ao Museu D. 

Diogo de Sousa 
 

 Recolha do Fundo Documental de 
acordo com os Projectos dinamizados 
no Agrupamento 

 Colaboração nas actividades 
relacionadas com os Direitos 
Humanos 
 

Professores 
Bibliotecários 

Professores de História 
Alunos do 5.º H/E 

Data a definir 
 
 

Passeios 

Culturais 
 Dar a conhecer o património 

cultural da Literatura Portuguesa 

 Preparação da logística relativa à 
actividade: 

 Locais 
 Horários 
 Inscrições 

 

Professores 
Bibliotecários 

Conselho Executivo 
Editora Opera Omnia 

Comunidade Escolar 
Data a definir 

 

Parceria em Projectos 
da Escola  

PNL 
Comenius 
Eco-Escola 

Luso-Francês 
 

 Promover a leitura 
 Partilhar experiências e intercâmbio 

entre vários países 

 Planificação das actividades em 
articulação com os parceiros 

 Disponibilização de recursos humanos 
e materiais para a realização de 
actividades 

 Exposição de trabalhos e outros 
documentos 

 Apoio da Biblioteca Escolar na 
realização de actividades (alunos e 
professores) 
 

Professores 
Bibliotecários 

 
Professores 

Responsáveis pelos 
projectos 

Agrupamento Bento 
Carqueja 

 
 

Ao longo do 
ano lectivo 

 

 

“EXPERIMENTAR 

 Permitir o contacto com a 
experimentação desde o 1º Ciclo. 

 Desenvolvimento do método de 
raciocínio científico. 

 Exploração (conceitos dos alunos) dos 
temas a abordar: brain storming. 

 Registos dos conceitos dos alunos. 
 Exploração dos materiais a usar nas 

Professores titulares de 
turma da EB1 do 

Outeiro 

Todos os alunos da 
EB1 do Outeiro 

 

1º período – 
alunos dos 3º 

e 4º anos 
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CIÊNCIA” 

 

 

 

 

 

 

Projecto 
Pedagógico 

 

Experimentação 

Científica nas 

Escolas 

 Desenvolver o gosto pelas ciências 
experimentais. 

 Promover a construção de 
conhecimentos científicos aplicando-

os a situações do quotidiano. 

 

actividades experimentais. 
 Regras de utilização. 
 Realização, pelos alunos, das 

actividades experimentais propostas. 
 Observação / registos. 
 Conclusões. 
 Execução de fichas de aplicação de 

acordo com cada actividade realizada. 
 Pesquisas. 

ALIMENTOS: 3º / 4º ANOS 

 Bolo na Caneca; 
 Pérolas de Groselha; 
 Massa Mágica; 
 Esparguete de Fruta. 

PLANTAS: 2º ANOS 

 Assim nasce uma planta; 
 Paleta de vegetais; 
 Plantas em movimento; 
 O perfume das flores; 
 Micro-plantas; 
 Plantas com pinta. 

 

ANIMAIS: 1º ANOS 

 Coração de pulga; 
 Um camarão Pré-Histórico; 
 Bicho-da-seda; 
 Insectos e aranhas; 
 Devagar se vai ao longe. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa responsável 
pelo Projecto 

Experimentar Ciências: 
VISIONARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º período – 
alunos do 2º 

ano 

 

3º período – 
alunos do 1º 

ano 
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Projectos 
propostos e 

dinamizados pela 
Câmara Municipal 

 

 Políticos de Palmo e Meio 

Toponímia trocada em miúdos,  

Entre mapas e cartas,  

Animação de recreios… 

 

 

Professores das EB1s 

Elementos da 
Autarquia 

 

Alunos do 1º Ciclo  

 

 

Ao longo do 
ano 

 

 
 
 

Festa de Final 

de Ano Lectivo 

 
 
 

 
 
 Mostrar o trabalho desenvolvido na 

escola ao longo do ano lectivo. 

 Promover o convívio entre os 

intervenientes da comunidade 

escolar. 

  
 
 
- Musical subordinado a um tema 
abordado pela escola e integrado no 
projecto Comenius. 

 
 
 
 

Grupo de Educação 
Musical 

 
 
 
 

Toda a comunidade 
Educativa. 

 
 
 
 

17 de Junho 
 

 

 

Saídas ao exterior 
no âmbito da CAF 

(Componente de Apoio 
à Família) 

Ocupar os tempos livres dos alunos 
de uma forma enriquecedora, 
atractiva e menos entediante. 

 

Pequenas saídas no meio local 

Visitas de estudo 

Ida à praia 

Professora Responsável 
pela CAF 

Assistentes 
Operacionais 

 

 

Alunos da EB1/JI de 
O. AZ nº 1 que 

frequentam a CAF 

 

Interrupções 
Lectivas 

Mês de Julho 

 

 

Actividades de 

Enriquecimento 
Curricular 

(AEC’s) 

 

 
 Adaptar os tempos de 

permanência dos alunos na 

escola às necessidades das 

famílias. 

 

  Garantir que os tempos de 

permanência na escola são 

pedagogicamente ricos e 

complementares das 

Apoio ao Estudo (todos os alunos) 

Inglês (todos os alunos) 

Actividade física e desportiva (todos os 
alunos) 

Música (todos os alunos) 

Expressão plástica (2º ano) 

 

 

Professores das AEc’s 

 

 

Alunos do 1º ciclo 

 

 

Ao longo do 
ano 
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  NOTA: Qualquer destas datas, poderá ser alterada ou até suprimida por impossibilidade da sua concretização, assim como outros eventos poderão 

ser incluídos, consoante as propostas e interesses dos alunos e em parceria com Município de Oliveira de Azeméis, Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro e outras entidades 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 aprendizagens associadas à 

aquisição das competências 

básicas. 

Dança (1º ano) 

TIC (3º e 4º ano) 

 

 
 

 

 

Colónia Balnear 

 Contactar com os elementos 
naturais: areia e mar; 

 Sensibilizar para os cuidados com a 
exposição solar; 

 

 Sensibilizar para a preservação da 
natureza e limpeza das praias – 
protecção do ambiente; 

 Sensibilizar para a simbologia das 
cores e bandeiras 

 
- As educadoras acompanham as crianças 
à praia, realizando actividades ludico-
pedagógicas e promovendo interacção 
entre diferentes grupos. 

 
 

Educadoras de infância 

 
Alunos do pré-escolar 

 
 
21 de Junho 
a 2 de Julho 
 

Percursos 

Inclusivos 

 Promover a aproximação entre os 

alunos NEE e os outros alunos da 

escola; 

 Incentivar a entreajuda; 

 Desenvolver as relações 

interpessoais. 

-Participar nas actividades desenvolvidas 
pelos estabelecimentos de ensino de 
acordo com o plano de actividades e os 
PCT. 
-Desenvolver actividades com os alunos 
apoiados. 

- Docentes titulares de 
turma/Directores de 
turma; 
- Docentes de 
educação especial. 
 

Comunidade 
Educativa 

Ao longo do 
ano lectivo 
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PLANO DE FORMAÇÃO 

 
ACTIVIDADE/ 

TEMA 

OBJECTIVOS 

PRIORITÁRIOS 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEIS DESTINATÁRIOS 

 
 

DATA 

 

Acção de 

formação 

“Novo Programa, 

Novas 

Metodologias” 

 Dar formação, no âmbito dos 
Novos Programas de Matemática 
do Ensino Básico, a todos os 
professores que leccionam ou 
poderão vir a leccionar esta 
disciplina.  

 
 Oficina de formação (25 + 25 horas) 

 
Formadores: Ermelinda 

Rodrigues e Belmiro 
Costa 

 
 

Professores dos 
grupos disciplinares 

230 e 500 

 
 

Início a 8 de 
Novembro de 

2010 
 
 
 

Sessões sobre os 

Novos Programas 

de Português 

 Dar formação, no âmbito dos 
Novos Programas de Português 
do Ensino Básico, a todos os 
professores que leccionam esta 
disciplina.  

Sessões quinzenais sobre os novos 
programas de português do ensino básico 
organizadas de acordo os roteiros de 
trabalho emanados da DGIDC. 

 
Maria José Oliveira 

Professores dos 
grupos disciplinares 
210, 220 e 300. 

 
Ao longo do ano 

lectivo 
(Setembro a 

Junho) 
 

Formação 

Creditada 
 Excel 
 Iniciação ao Moodle 

 Preparar aa logística relativa à 
actividade: 

 Local 
 Horário 
 Preparação do espaço 

 Gerir as inscrições 
 Conceber, emitir e entregar os 

certificados de participação 
 Dinamizar a actividade 

 

Conselho Executivo e 
Professores 

Bibliotecários 

Professores do 
Agrupamento 

 
 
 

Ao longo do ano 
lectivo 

Workshops 

 Mesas e-Blocks 
 Educação para o 

Empreendedorismo 
 Produção do e-book 
 Referências Bibliográficas e 

índices automáticos 

 Planificar o Workshop 
 Promover o evento 
 Gerir as inscrições 
 Dinamizar a actividade 

Conselho Executivo e 
Professores 

Bibliotecários 

Educadoras de 
Infância 

Professores do 1º 
ciclo e das AEC’s de 

Inglês 
 

Ao longo do ano 
lectivo 

Seminário 

Pedagógico 

 Sensibilizar para a educação 
para o empreendedorismo 

 Apresentar o Projecto “O 
Empreendedorismo começa na 

 
 Conceber uma proposta de estrutura 

e de intervenientes para um 
Seminário Pedagógico sobre o 

Conselho Executivo e 
Professores 

Bibliotecários 

Agrupamento Bento 
Carqueja 

 
 
 

Novembro 
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Escola do séc. XXI”  empreendedorismo – Projecto 
Montepio. 

 Contactar todos os intervenientes 
 Promover o evento junto do meio 

envolvente 
 
 Gerir os convites e as inscrições 
 Conceber, emitir e entregar os 

certificados de participação 
 Responsabilizar pelo secretariado de 

apoio ao evento 
 Entregar os prémios aos melhores 

alunos 

Empreendedorismo 

ambiental 

 Fomentar o espírito 
empreendedor 

 Sensibilizar os alunos para a 

ecologia 

 Planificar, gerir e avaliar o Projecto 

 

Conselho Executivo e 
Professores 

Bibliotecários 
1.º e 2.º Ciclos 

Ao longo do ano 
lectivo 

 

Empreendedorismo 
empresarial 

 Fomentar o espírito 
empreendedor 

 Planificar, gerir e avaliar o Projecto 
Conselho Executivo e 

Professores 
Bibliotecários 

3.º Ciclo                                                         

Ao longo do ano 
lectivo 

 
 

Jornalismo na BE 

Área Projecto 

 Conhecer a Biblioteca Escolar 
 Treinar ferramentas utilizadas 

diariamente pelos jornalistas 
 Promover o gosto pela escrita 

 Dar formação aos docentes de Área 
Projecto e alunos da turma 7.º D 

acerca das ferramentas a utilizar 

Professores 
Bibliotecários 

Prof. Rebelo 

Professores e alunos 
do Ensino Básico 

(2.º e 3.º Ciclos) 

Ao longo do ano 
lectivo 

 
 

“Tic com Tic” 

Dúvidas TIC 

 Facilitar o uso das TIC pelos 
Professores e Alunos do 
Agrupamento 

 Apoiar os docentes e os alunos no 
âmbito das Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

Professores 
Bibliotecários 

Docentes do 
Agrupamento 

Ao longo do ano 
lectivo 

 
 

Workshop 

«Referências 

Bibliográficas”  

 Incentivar ao uso das TIC 
 Promover o desenvolvimento 

da literacia digital 

 Planificar o Workshop 
 Promover o evento 

 Gerir as inscrições 
 Dinamizar a actividade 

Professores 

Bibliotecários 

Alunos do 

Agrupamento 

Ao longo do ano 
lectivo 

 

Formação de 

curta duração 

sobre Epilepsia 

 Sensibilizar para a 

problemática; 

 
 (In)formar os profissionais dos 

procedimentos a adoptar. 

 Exploração teórica do tema;  

 Exemplificação de procedimentos; 

 Debate; 

 Entrega de material, resumo da 

apresentação. 

-Dinamizador: 
Associação Portuguesa 
de Epilepsia; 

- Organização: grupo 
de Educação Especial. 

Professores de todos 
os ciclos e 

comunidade 
educativa em geral 

 

(data a definir) 


