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Plano Anual de Atividades 

Os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades (PAA) são, nos termos do regime de autonomia, 

administração e gestão instrumentos de autonomia dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário (DL75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas 

pelo DL 224/2009, de 11 de setembro, e DL 137/2012 de 2 de julho) e constituem os documentos de 

planeamento que definem, em função do Projeto Educativo (PE), os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades bem como os recursos necessários à sua execução. 

Nos termos do artigo 33º, alínea b) do DL 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelos 

já referidos Decretos Lei, o Conselho Pedagógico apresentou propostas para a elaboração do 

documento que agora se apresenta. 

O PAA agrega, assim, as atividades propostas por todos os Departamentos Curriculares e outras 

estruturas representadas em Conselho Pedagógico e pelos projetos em desenvolvimento no 

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré (AEGN). 

Acolhe, ainda, os contributos dos Planos de Atividades das instituições/entidades nossas parceiras – 

Associação de Estudantes, Associações de Pais, Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e Câmara 

Municipal de Ílhavo, assim como dos Serviços Educativos do Município de Ílhavo. 

Parecerias cada vez mais relevantes quer pelas oportunidades de aprendizagens que criam quer por 

favorecer a concretização de muitas atividades por nós propostas. 

Inserem-se também, nesta linha, as parcerias e a cooperação com a Universidade de Aveiro, Fábrica 

da Ciência, Escola Superior de Saúde, com as empresas que acolhem os alunos em formação em 

contexto de trabalho, Rádio Terra Nova, Timoneiro, Centro de Formação de Associação de Escolas dos 

Concelhos de Ílhavo, Vagos e Oliveira do Bairro (CFAECIVOB), Centro Hospital do Baixo Vouga, Centro 

de Saúde, entre outros. 

É objetivo primeiro do PAA cumprir a missão do AEGN e operacionalizar os eixos estratégicos do PE: 

MISSÃO VISÃO 

VALORES 
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O Conselho Pedagógico deu parecer favorável ao PAA, em reunião do dia 30 de novembro de 2020, 

uma vez que as atividades propostas estão em consonância com os princípios e eixos estratégicos do 

PE: 

As 193 atividades aprovadas dão resposta aos Eixos Estratégicos do PE: 

▪ Qualidade do Serviço Educativo – 89,8% 

▪ Gestão e Liderança – 5,6% 

▪ Monitorização e Avaliação – 4,7% 

 
A maioria das atividades vai ocorrendo ao longo do ano. Nas que se concretizam numa data específica 

é no 2º período que se concentram em maior número. 

O PAA não é um documento estático e fechado podendo ser propostas ao Conselho Pedagógico 

atividades que, pela sua relevância e adequação aos objetivos do PE, se entenda oportuno validar. 

O PAA apresentado é uma síntese do documento global que, no seu todo, está disponível para 

consulta, na plataforma Inovar PAA http://gafanha-inovar.agire.pt/paa/Inicial.wgx ). 

O acesso ao Inovar PAA é restrito aos utilizadores internos e ao Conselho Geral. 

Na página do AEGN, após aprovação, será publicitada, a versão simplificada. 

As atividades foram propostas com a seguinte planificação:  

▪ Estrutura no âmbito da qual é proposta a atividade; 

▪ designação; 

▪ nome e categoria da atividade; 

▪ objetivos do PE a que dá resposta; 

▪ dinamizadores; 

▪ calendarização; 

▪ público-alvo; 

▪ previsão de custos/ orçamento (com comparticipação dos participantes entrando as 

verbas no orçamento do AEGN ou apenas assumidas pelo AEGN) e as respetivas 

Fontes de Financiamento); 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS

Qualidade do Serviço 
Educativo

Resultados académicos

Resultados sociais

Planeamento e articulação

Práticas de ensino

Gestão e Liderança

Capacitação e desenvolvimento 
profissional

Empenho e reconhecimento

Monitorização e 
Avaliação

Cultura de Autoavaliação
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▪ recursos e materiais necessários; 

▪ turmas e escolas envolvidas. 

Requisições/ Relações de necessidades 

Os promotores das atividades aprovadas apresentam, atempadamente, nos serviços administrativos 

as respetivas relações de necessidades, anexando a cada requisição a impressão da planificação da 

atividade. 

Não podem ser afetados recursos não previstos ou não requisitados.  

Avaliação do PAA: 

As atividades são avaliadas pelas estruturas proponentes após concretização das mesmas, na 

plataforma Inovar PAA destacando o grau de consecução dos objetivos, os aspetos positivos, o 

número de participantes, aspetos que correram menos bem e que podem ou devem ser melhorados 

No início do 2º e 3º períodos o Conselho Pedagógico procede a uma avaliação intermédia das 

atividades concretizadas no período imediatamente anterior, com base na análise efetuada pelos DC. 

No final do ano letivo, de forma a possibilitar o relatório final de execução de atividades do PAA e a 

tomada de decisões relativas ao ano seguinte.  

O PAA, no seu todo, é avaliado pelo Conselho Geral aquando da apresentação do relatório intermédio 

e final de execução elaborado pela Diretora. 

 

O PAA para 2020/21 apresenta uma redução de atividades de cerca de 22%. 

Este facto prende-se com a adequação das propostas ao atual panorama pandémico tendo sido 

limitadas atividades que que não se enquadrem no nosso Plano de Contingência e no documento 

Organização e Funcionamento Excecional dos Estabelecimentos Escolares do AEGN, letivo 2020/2021 

(visitas de estudo, saídas e atividades que envolvem várias turmas e/ou outros estabelecimentos). 

Sendo o PAA um documento plurianual é natural que possa ainda figurar uma atividade do ano letivo 

anterior que, por lapso, não tenha sido atualizada em termos de datas e de proponentes. 

 

 
 



 

1.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set 
 

DEL_Dia Europeu das 
Línguas 

Atividades a realizar na Escola Secundária  
- De 21 a 23 de setembro, cada turma elabora uma frase/ slogan, escrito 
em Português, que esteja relacionado com o DIA EUROPEU DAS 
LÍNGUAS (de acordo com o horário de cada turma, elaboram a frase na 
disciplina da língua que tenham em primeiro lugar).  
Posteriormente, haverá uma votação online para selecionar a frase mais 
votada na escola.  
  
- No dia 25 de setembro, numa das aulas de línguas, (a combinar entre 
as professoras de línguas de cada CT) os alunos:  
- participam na criação de uma wordcloud (cada aluno escreve um verbo 
em Português, que melhor expressa a importância de aprender línguas)  
O link de acesso à construção da nuvem de palavras está disponível no 
blog da biblioteca.   
- votam na melhor frase, num questionário do Google, com as frases 
enviadas.  
- jogam um kahoot (elaborado pela equipa organizadora e partilhado com 
o Departamento).  
* Partilham-se as nossas sugestões com a EB, caso as colegas queiram, 
adotar/ adaptar alguma, bem como os materiais de divulgação do DEL.  
  
  
Objetivos:  
- Celebrar a diversidade linguística como uma riqueza do património 
comum da Europa.  
- Promover o multilinguismo e motivar os alunos para a aprendizagem de 
línguas.  
- Demonstrar que as competências linguísticas são essenciais para 
garantir a equidade e a integração.   
- Consciencializar os alunos para a crescente mobilidade e globalização, 
sendo cada vez mais evidente a necessidade de aprender línguas e 
desenvolver uma competência plurilingue e intercultural.  
- Mostrar aos alunos que a aprendizagem de línguas é o ponto de partida 
para o alargamento dos seus horizontes culturais e linguísticos. 

Maria Manuela Rocha Teixeira 
Santos; Celina Fatima Nascimento 
Correia; Ana Isabel Lemos 
Sequeira Andrade 

Alunos Serviço Educativo 

out 31 Halloween Proporcionar o contacto com tradições das Culturas Americana e 
Inglesa.  
Atividades interativas, jogos e exploração vocabular para todos os alunos 
do 2.º ciclo. 

DC LÍNGUAS Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  



 

1.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

out 
 

Semana da Alimentação- 
Mega Recolha de 
Alimentos: “Todos Juntos 
Por Uma Comunidade 
Mais FELIZ!” 

Sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de praticar uma 
alimentação equilibrada; Desenvolver o sentido de partilha e o espírito de 
solidariedade. Pretendemos ainda minimizar a situação alarmante em 
que muitas famílias da nossa comunidade se encontram, face a esta 
pandemia.  
Para atingir estes objetivos serão dinamizadas as seguintes atividades: 
recolha solidária de alimentos por turma, de 16 a 23 de outubro. Os 
alunos, do 3º ciclo e Ensino Secundário, no dia 27  de outubro irão 
entregar, na escola, aos representantes da instituição de solidariedade 
social - Cáritas- os bens alimentares recolhidos; entrevista na Rádio 
Terra Nova e projeção de um Vídeo promocional para divulgação das 
atividades, ambas realizados pelos alunos 11º B ; "Quantos queres?" 
elaborados por alunos dos 5º, 6º e 7º anos de escolaridade; "Sopa de 
letras"  com procura de termos químicos associados, para alunos de 8º 
ano; Recolha de  Provérbios  e elaboração de um  Quiz sobre 
alimentação envolvendo alunos do 9º ano; elaboração de cartazes sobre 
Covid-19 e os alimentos que estimulam o sistema imunitário" ao nível do 
secundário, em colaboração com a equipa do PES. 

Maria João Figueiredo Antunes 
Fonte; Maria Amelia Solteiro 
Martins Pinheiro; Márcia Regina 
Pereira Pais Ruivo; EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE; DC CEXP 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos de todos os 
estabelecimentos que 
integram o AEGN. 

Serviço Educativo 

out 
nov 

 Formação de árbitros Dotar alunos com a formação de árbitros para as competições do 
Desporto Escolar 

A na Paula Madalena Silva 
Almeida Guerra,Antonio Mariano 
Geraldes Rodrigues,João Luís 
Teixeira de Barros Ferreira,Jorge 
Tiago Ferreira Lopes,Maria 
Manuela Dias Sequeira,Paula 
Alexandra Vieira Rendeiro,Pedro 
Manuel Domingues Ferreira 
Maia,Simão Ferreira de 
Lemos,Sofia João Fernandes 
Figueira Amorim 

Alunos Serviço Educativo 

nov 11 São Martinho Promover a socialização com colegas de outras turmas  
 Desenvolver o gosto pela pesquisa de informação  
 Manter vivas as tradições da comunidade;  
Desenvolver processos diferenciados e flexíveis de ensino/aprendizagem 
que maximizem o potencial dos alunos nomeadamente a melhor 
integração dos mesmos;   
 Fomentar o desenvolvimento de competências solidárias e interculturais;  
 Incentivar a articulação da escola com o meio. 

DC LÍNGUAS Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

nov 
 

41º Aniversário da Escola 
- instalação artística 

Criação de uma instalação artística para comemorar o aniversário da 
Escola.   
Esta instalação promove o trabalho individual na construção de um 
projeto coletivo, em que cada aluno está representado enquanto 
indivíduo e pertencente à comunidade educativa.  
Desenvolver em grupo projetos de trabalho criativo e expressivo. 

Maria da Conceição Medeiros 
Redondo; Helena Zália Martins 
Pereira; Joana Maria Peixoto 
Marques Ribeiro; Cristina Maria 
Silveira Simões Pedro; Ana Maria 
Silva Furet Leite; Alexandra Maria 
Ribeiro Águeda 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB) 

Serviço Educativo 

nov 
 

Dia Nacional da Cultura 
Científica 

Comemoração do Dia Nacional da Cultura Científica (e Dia Mundial da 
Ciência) em articulação com a Biblioteca da Escola, o Departamento 
Curricular de Línguas e o Departamento Curricular de Expressões. É 
dirigida a alunos do 3º CEB e Ensino Secundário. 

Maria Teresa dos Santos Pacheco; 
Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Anabela Oliveira Viegas 

Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

 



 

1.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

nov  Semana do mar Esta atividade terá como principais objetivos os seguintes:  
- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do oceano;  
- Sensibilizar a comunidade educativa para a problemática dos resíduos 
e do lixo marinho;  
- Reconhecer o trabalho desenvolvido na escola na temática do mar;  
Ao longo da semana de 16 a 24 de novembro irão ser realizadas as 
seguintes ações:  
- atividades na Biblioteca Escolar (exposição e murais);  
- atividades em sala de aula (visualização de vídeos relacionados com a 
temática e debate) 

Maria de Lurdes Teixeira Pinto; 
Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Márcia Cristina Costa 
Ramos; Joana Maria Peixoto 
Marques Ribeiro; Helena Zália 
Martins Pereira; Equipa Biblioteca 
Escolar; ECO ESCOLAS; Diretores 
de Turma; Carla Dilar Nogueira 
Fernandes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

dez 
 

Instalação artística de 
Natal 

Criação de uma instalação artística para comemorar a época natalícia.  
A finalidade principal desta instalação é a decoração natalícia da escola, 
onde cada aluno contribui para a realização de uma instalação coletiva. 

Maria da Conceição Medeiros 
Redondo; Alexandra Maria Ribeiro 
Águeda; Ana Maria Silva Furet 
Leite; Cristina Maria Silveira 
Simões Pedro; Helena Zália 
Martins Pereira; Joana Maria 
Peixoto Marques Ribeiro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB) 

Serviço Educativo 

dez 
 

Sons de Natal em sala de 
aula 

Interpretação de melodias alusivas à época natalícia.  
Objetivo - viver o espírito de união e harmonia através da música. 

Maria Graça Oliveira Santos Silva; 
Maria Margarida Pinto Alves; 
Cecília Deolinda Carmem Alves 
Pereira Ribeiro 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

dez 
 

Prémios Humberto Rocha Atribuição do Prémio Dr Humberto Rocha aos alunos que concluíram o 
12º ano em 18/19 com a melhor média final a Português e a Matemática.  
A Associação de Pais atribui o prémio ao aluno com melhor média final 
do 12º ano. 

Diretora; Direção Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

dez 
 

A semana da Inclusão Sensibilizar a comunidade educativa para o respeito pela diferença. 
Visualização de vídeos e atividades lúdicas. 
Construção de um jogo e participação das diversas turmas no mesmo. 

DC Educação Especial Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB; 2.ºCEB; 3.ºCEB) 

Serviço Educativo 

dez  
a 

jun 

 

Projeto etwinning – 
O.M.G 

Projeto colaborativo e de intercâmbio cultural, turístico e tecnológico 
entre as escolas envolvidas dos países: Portugal, Turquia e Bulgária. 
Visa promover a motivação dos alunos para a aprendizagens em área 
temáticas relacionadas com o curso, os valores da cidadania e o 
desenvolvimento de competências linguísticas. 

Maria de Fátima da Rocha Antunes 
Viana; Maria de Lurdes da Silva 
Garrelhas 

10.º G / 10.º H Serviço Educativo 

dez  
a 

jun 

 

Projeto etwinning – 
TechnoTeens 

Projeto colaborativo e de intercâmbio cultural, turístico e tecnológico 
entre as escolas envolvidas dos países: Portugal, Turquia e Bulgária. 
Visa promover a motivação dos alunos para a aprendizagens em área 
temáticas relacionadas com o curso, os valores da cidadania e o 
desenvolvimento de competências linguísticas. 

Maria de Fátima da Rocha Antunes 
Viana;  

12.º G Serviço Educativo 

 



 

2.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

jan 06 Día de Reyes Motivados com uma canção de um cantor espanhol, os alunos ilustrarão 
"coronas de reyes" alusivos ao tema da família, esperança, amor, união 
... sentimentos e valores vividos nesta quadra festiva.  
Os objetivos:   
- desenvolver o espírito de tolerância, de respeito pelo outro e por uma 
cultura diferente;  
- fomentar o interesse pela aprendizagem da língua espanhola;  
- contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de vocabulário da 
língua espanhola;  
- divulgar tradições e costumes de Espanha e dos países hispano 
falantes. 

Carla Sofia Almeida da Silva; Carla 
Capão Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (7.º E; 7.º F; 
7.º G; 8.º F; 8.º G; 9.º E; 9.º 
F; 9.º G) 

Serviço Educativo 

jan 12 Dia do Obrigado Atividades lúdicas alusivas ao tema 
Elaboração de vídeos alusivos para colocar na página do agrupamento 
Elaboração de coração em várias línguas 
Criação de Padlet 

DC Educação Especial Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

Serviço Educativo 

jan 
 

Palestra sobre mobilidade 
sustentável 

Divulgar boas práticas de mobilidade de pessoas ligadas diretamente à 
Gafanha da Nazaré e que contribuem para a melhoria da qualidade 
ambiental. 

António Maria Dias Rodrigues; 
Maria Teresa dos Santos Pacheco 

Alunos (7.º; 8.º; 10.º; 11.º) Serviço Educativo 

jan 
 

"A Arte do abraço" A atividade prende-se com a comemoração do "Dia do Abraço" através 
de diferentes formas de o expressar que não envolvam o contacto físico. 
Pretende-se com a mesma sensibilizar a comunidade educativa para a 
importância do gesto do abraço, do significado pleno que pode alcançar 
e da sensação extraordinária de o fazer. 

Raquel Teixeira da Rocha Filipe; 
Maria Paula Ferreira Reis; Cristina 
Carrulo Lorga; Carla Sofia Almeida 
da Silva; Ana Paula Miranda 
Cebola 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (9.º D; 9.º H; 
9.º E; 9.º F) 

Serviço Educativo 

jan; 
fev; 
mar 

 

Concurso Literário Jovem Promoção da escrita Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (3.º; 4.º; 2.ºCEB, 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

jan 
 

Feira Vocacional 
"Programa Yorn Inspiring 
Future " 

Promover competências de decisão mais autónomas, conscientes e 
adequadas face às exigências do mercado de trabalho.  
O Programa da atividade é organizado em função dos interesses dos 
alunos, com sessões temáticas, sessão de acesso ao ensino superior e 
workshops de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

Ana Paula da Silva Neto Docentes; Alunos (Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

jan; 
fev; 
mar 

 

Concurso de poesia Criação de poemas. Desenvolvimento de competências de escrita. Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; João Alberto Fernandes 
Roque 

Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

jan 
 

A máscara literária. Fomentar o gosto pela literatura e leitura.  
Sensibilizar para o uso da máscara no âmbito da pandemia. 

Sofia Alexandra dos Santos 
Martinho; Maria Isabel Magueta 
Sardo; Maria Amelia Solteiro 
Martins Pinheiro; Carla Capão 
Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos 

Serviço Educativo 

fev 08; 09; 
10; 11; 

12 

Semana dos afetos Na semana de 8 a 12 de fevereiro, no âmbito do Programa de Educação 
para a Saúde, em todas as salas de Educação Pré-escolar se 
desenvolvem atividades (visionamento de filmes, leitura de histórias, 
realização de jogos, elaboração de postais, etc.) com os seguintes 
objetivos:  
- Desenvolver atitudes de compreensão e respeito pelos sentimentos e 
emoções de cada um;   
- Sensibilizar as crianças para a importância das relações humanas, 
como contributo de qualidade no desenvolvimento saudável do indivíduo;  
- Potenciar comportamentos sociais conducentes a uma vida feliz. 

DC PRÉ-ESCOLAR Alunos (Ensino Pré-escolar) Serviço Educativo 

  



 

2.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

fev 
 

Valentine´s Day Contribuir para a melhoria do relacionamento afetivo entre os jovens  
Proporcionar o contacto com tradições das Culturas Americana e 
Inglesa.  
Estimular nos alunos o prazer da escrita associada aos afetos.  
Atividades interativas, jogos e exploração vocabular para todos os alunos 
do 2.º ciclo. 

DC LÍNGUAS Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

mar 27 Torneio de voleibol Torneio de voleibol em 6x6 no último dia do segundo período Paula Alexandra Vieira Rendeiro; 
Maria Manuela Dias Sequeira; 
João Miguel Carvalho Silva; João 
Luís Teixeira de Barros Ferreira; 
Ana Paula Madalena Silva Almeida 
Guerra 

Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

mar 
 

Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 

Recolha e seleção de poemas, textos literários da autoria de mulheres. 
Apresentação em contexto de aula e afixação na sala de aula e/ou 
Biblioteca. 

Cristina Maria Godinho dos Santos 
Cardantas; Maria Paula Oliveira 
Justiça; Paula Maria Gramata 
Ribau; Elsa Margarida dos Santos 
Dias 

Alunos (10º e 11º.) Serviço Educativo 

mar; 
abr; 
mai 

 

A pegada de carbono na 
nossa escola 

Calcular a emissão de carbono equivalente emitida na atmosfera pela 
ESGN  
Analisar os impactos que causamos na atmosfera e as mudanças 
climáticas provocadas pelo lançamento de gases de efeito estufa a partir 
de cada produto, processo ou serviço que consumimos.  
Sensibilizar a comunidade educativa para a diminuição da pegada uma 
vez que esta tem impactos no planeta Terra. 

Maria Teresa dos Santos Pacheco; 
Maria da Conceição Bento Alves 
Rodrigues; Elsa Margarida dos 
Santos Dias 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º; EFA) 

Serviço Educativo 

mar 
 

Concurso Canguru 
Matemático sem 
Fronteiras 2021 

Motivar os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo 
que estes descubram o lado lúdico da disciplina.    
Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e 
percebam que conseguir resolver os problemas propostos é uma 
conquista pessoal muito recompensadora.    
O concurso consiste numa única prova: não existe nenhuma seleção 
prévia nem existe uma prova final. A prova consiste num questionário de 
escolha múltipla de várias questões de dificuldade crescente.    
A nível nacional a organização deste concurso está a cargo do 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, com o apoio da Sociedade Portuguesa de 
Matemática. 

Maria Fatima Ferreira Ribeiro 
Ramalho 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

mar 
 

Exposição/oficina do Dia 
Aberto 

Realização de oficinas promotoras do enriquecimento das experiências 
visuais dos alunos e o desenvolvimento da sensibilidade estética e 
artística, despertando o gosto pela apreciação e fruição das experiências 
visuais e plásticas. Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para transformar e criar produtos. 

Maria da Conceição Medeiros 
Redondo; Alexandra Maria Ribeiro 
Águeda; Ana Maria Silva Furet 
Leite; Cristina Maria Silveira 
Simões Pedro; Helena Zália 
Martins Pereira; Joana Maria 
Peixoto Marques Ribeiro 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

mar 
 

Semana da leitura Atividades de promoção do livro e da leitura, no âmbito do PNL e da RBI Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB; 2.ºCEB; 3.ºCEB e 
Ensino Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

 



 

2.º Período 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

mar 
 

"Comemoração do dia 
internacional do Pi" 

A atividade englobará dois concursos: o poema mais original sobre o 
número Pi e a criação da "escultura" mais criativa do número PI.   
Os objetivos principais são:  
• Promover o ensino da Matemática e encorajar professores e alunos a 
celebrar com atividades educativas o número Pi.   
• Desenvolver a criatividade e estratégias para resolução de problemas.  
• Estimular o desenvolvimento da Matemática de forma lúdica, visando o 
maior interesse dos alunos pela disciplina;  
• Desenvolver trabalhos que envolvam habilidades, criatividade, 
raciocínio, agilidade, conhecimento, relacionando-as sempre com a 
Matemática;  
• Reforçar conceitos matemáticos estudados anteriormente;  
• Promover o contacto com diferentes modos de aprender matemática 
através da arte;  
• Promover o contacto com diferentes modos de contactar com a 
matemática;  
• Reconhecer a importância da matemática noutras áreas;  
• Promover a sensibilidade estética e artística. 

Paula Cristina Santos Pires; Dalva 
Maria Frade Domingues; Cristina 
Amaral Matias; Ana Paula 
Rodrigues Vidal 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (2.ºCEB; 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

mar 
 

Exposição/oficina do Dia 
Aberto 

Realização de oficinas promotoras do enriquecimento das experiências 
visuais dos alunos e o desenvolvimento da sensibilidade estética e 
artística, despertando o gosto pela apreciação e fruição das experiências 
visuais e plásticas. Manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para transformar e criar produtos. 

Alexandra Maria Ribeiro Águeda, 
Ana Maria Silva Furet Leite, 
Cristina Maria Silveira Simões 
Pedro, Helena Zália Martins 
Pereira, Joana Maria Peixoto 
Marques Ribeiro, Maria da 
Conceição Medeiros Redondo 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

mar 
 

Visita de Estudo ao Norte Conhecer a oferta turística e o património histórico e cultural da região; 
Sensibilizar os alunos para a importância da indústria turística; 
Desenvolver o espírito de observação e o espírito crítico;  
Consolidar conhecimentos adquiridos e desenvolver o espírito de grupo; 

Coordenadora dos Cursos 

Profissionais em articulação com 

as Equipas Pedagógicas 

 

Alunos (10.º G/H; 11.º G/H e 
12.º G/H) 

Serviço Educativo 

abr 
 

" Um dia na Secundária" Organização on-line de um dia na Escola Secundária para os alunos do 
9º ano de escolaridade da Escola Básica da Gafanha da Encarnação.  
Informar e divulgar a oferta educativa e formativa para o ano letivo 
2021/2022.  
Proporcionar aos alunos contacto com diversas disciplinas e cursos 
secundários. 

Ana Paula da Silva Neto Alunos Serviço Educativo 

abr 
 

Olimpíadas de Química 
Júnior 

Pretende-se com esta atividade que os alunos do 9º ano:   
- representem a escola na atividade promovida pela Universidade de 
Aveiro;   
- partilhem novas experiências com alunos do mesmo nível de ensino, 
mas de diferentes realidades; 
- vivam um dia numa instituição do ensino superior; 
- tomem consciência que aprender ciências pode ser divertido. 

Helena Maria Pé-curto Apolo Alunos (9.º) Serviço Educativo 

mai 
 

Olimpíadas de Química 
Mais 

A Atividade destina-se a alunos do Ensino Secundário-10º e 11ºanos.  
Os objetivos da atividade são: motivar e despertar o gosto dos alunos 
para o ensino das ciências. 

Ana Maria Pinho Marques Silva Alunos (10.º; 11.º) Serviço Educativo 

 



 

2.º Período 
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Olimpíadas da Física Participação na Olimpíadas da Física, organizadas pela Sociedade 
Portuguesa de Física, com a participação de uma equipa do Ensino 
Básico e outra do Ensino Secundário. 

Paula Cristina Magalhães 
Quaresma; Maria Teresa dos 
Santos Pacheco; Helena Maria Pé-
curto Apolo; Célia Maria Costa 
Lopes; António Maria Dias 
Rodrigues; Andreia Cristina Santos 
Neves; Anabela Oliveira Viegas; 
Ana Maria Pinho Marques Silva 

Alunos (9.º; 11.º) Serviço Educativo 

  

Ação "Métodos de 
Estudo" 

- Prevenir o insucesso escolar.  
- Aperfeiçoar os métodos e técnicas de estudo.  
-Desenvolver as técnicas de leitura e resumo.  
- Orientar para a pesquisa. 

Alexandrina Oliveira Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  

Sessão de informação "O 
papel dos Pais/EE no 
processo de Orientação 
Escolar e Profissional" 

Papel dos Pais/EE no processo de OEP  
Explorar e aprofundar conhecimentos sobre os vários "caminhos" após o 
9º ano de escolaridade.  
Refletir acerca das competências inerentes ao processo de tomada de 
decisão.  
  
Sessão dirigida aos pais/encarregados de educação dos alunos que 
frequentam o 9º ano de escolaridade. 

Ana Paula da Silva Neto Encarregados de 
educação/Comunidade 

Serviço Educativo 

  

Dia internacional da 
Internet Segura 

Em cada escola serão realizadas sessões de esclarecimento para 
sensibilizar as crianças sobre a importância da utilização da Internet de 
uma forma segura. 

DC 1º CEB Alunos 1º CEB Qualidade do 
Serviço Educativo -
Resultados 
académicos/Resulta
dos sociais/ 
Planeamento e 
articulação/ Práticas 
de ensino 

  

Mini-Olimpíadas da 
Matemática 

Com o objetivo de reforçar o gosto pela Matemática, desenvolver 
capacidades transversais e competências de resolução de problemas, os 
alunos que pretenderem participarão nesta competição. 

DC 1º CEB Alunos 1º CEB Qualidade do 
Serviço Educativo -
Resultados 
académicos/Resulta
dos sociais/ 
Planeamento e 
articulação/ Práticas 
de ensino 

  

Dia Eco-Escolas Realização de atividades para sensibilizar a comunidade educativa para 
o Projeto Eco-Escolas:   
- Hastear da Bandeira Verde;   
- atividades lúdicas e outras dinamizadas por alunos.  
  
Estas ações têm como objetivos:   
- Reconhecer e divulgar o trabalho desenvolvido pela escola, no âmbito 
da Educação Ambiental;  
- Aumentar a participação da comunidade educativa nas atividades da 
escola 

Maria de Lurdes Teixeira Pinto; 
Márcia Cristina Costa Ramos; 
Joana Maria Peixoto Marques 
Ribeiro; Helena Zália Martins 
Pereira; Carla Dilar Nogueira 
Fernandes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB e 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 
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finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Día Mundial de la Poesía Cada turma fará a seleção de um poema de um determinado poeta 
espanhol. Depois cada aluno escreverá um poema que será corrigido 
pela professora. Posteriormente os poemas serão expostos na 
biblioteca.   
• fomentar o interesse por descobrir a beleza e a mensagem que 
um bom poema poderá transmitir;  
• desenvolver o gosto pela literatura através de autores e 
poemas mais representativos;  
• descobrir possíveis aptidões poéticas nos alunos;  
• desenvolver o vocabulário e a expressão escrita;  
• desenvolver a memória, a imaginação e la criatividade 

Carla Sofia Almeida da Silva; Carla 
Capão Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (10.º E; 10.º 
G; 11.º A.; 11.º G; 11.º H; 
12.º) 

Serviço Educativo 

  

Smart.air Menos carros na escola e na cidade - melhor ar na Gafanha  
Colocar indicador luminoso à porta da escola para visualizar os níveis de 
dióxido de carbono ao longo do dia.  
Atividade de sensibilização para os Encarregados de Educação e 
cidadãos da Gafanha da Nazaré que terá como objetivo a redução de 
circulação de tráfego automóvel à porta da escola e de outras atividades 
dos jovens da cidade 

Maria Teresa dos Santos Pacheco; 
Manuel Joaquim Sousa Santos 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º A; 8.º B; 8.º C; 
12.º C) 

Serviço Educativo 

  

Mostra dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito 
do Curso Profissional de 
Técnico de Eletrónica, 
Automação e 
Computadores 

Dar a conhecer à comunidade educativa os conteúdos apreendidos 
pelos alunos no curso profissional de Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores. 

Sérgio José Páscoa Baptista 
Magueta; Paulo Jorge Morais 
Malaquias; Margarida Rosa dos 
Santos Teixeira; Manuel Joaquim 
Sousa Santos; José Rui do 
Rosário; Daniela Filipa Maio Castro 
Ferreira; Cláudia Sofia Neves; 
António Guilherme Martins 

Alunos (11.º F; 10.º F; 12.º) Serviço Educativo 

 



 

3.º Período 
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abr 
 

Dia de Saída de Campo - 
Visitas Virtuais 

A finalidade principal destas Saídas de Campo Virtuais visa a 
consecução de um DAC (Domínio de Autonomia Curricular) envolvendo 
várias disciplinas. O trabalho a desenvolver será de natureza 
interdisciplinar, tendo por base as Aprendizagens Essenciais, o Perfil dos 
alunos e Áreas de competência, integrando práticas de ensino -
aprendizagem centradas nos próprios alunos. 

DC CEXP Alunos (7.º F; 7.º G; 8.º F; 8.º 
G; 9.º E; 9.º F; 9.º G; 2.ºCEB; 
10.º; 11.º) 

Serviço Educativo 

abr 
 

Semana Nacional da 
Disciplina de EMRC  
  
De 19 a 23 de abril   
  
Local - escola 

Realização de um conjunto de atividades ao ar livre, por turma, com 
destaque na envolvência de cada turma num projeto desafiante.  
Dar a conhecer a toda a comunidade educativa a importância desta área 
disciplinar no crescimento integral e harmonioso dos nossos alunos, 
através de uma exposição de trabalhos. 

Maria Fatima Lages Almeida Alunos (1.ºCEB; 2.ºCEB; 
3.ºCEB) 

Serviço Educativo 

mai 
 

Os desafios europeus da 
atualidade! E o euro? 

Assinalar, numa exposição, com os trabalhos dos alunos:   
A promoção do conhecimento e a participação informada dos cidadãos 
no processo de construção da União Europeia (UE)  
proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos e atitudes que 
permitam, aos jovens, fazer face aos desafios da sociedade moderna, 
tanto no contexto europeu como no contexto do mundo globalizado.  
Compreender a importância da União Económica e Monetária (UEM) e 
da criação da moeda única. 

Marília Jesus Teixeira; Maria 
Manuela Silva Araújo; Maria 
Fatima Santos Relvas; Maria de 
Fatima da Rocha Antunes Viana; 
José Manuel Manso Tavares 

Docentes; Alunos (Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

mai 
 

"A Matemática também é 
arte" 

A atividade englobará dois concursos: "Os Padrões" (concurso de 
padrões criados pelos alunos) e "A Matemática na Gafanha"(concurso de 
fotografia).   
Os objetivos principais são:  
• Promover o ensino da Matemática.   
• Desenvolver a criatividade e estratégias para resolução de problemas.  
• Estimular o desenvolvimento da Matemática de forma lúdica, visando o 
maior interesse dos alunos pela disciplina;  
• Desenvolver trabalhos que envolvam habilidades, criatividade, 
raciocínio, agilidade, conhecimento, relacionando-as sempre com a 
Matemática;  
• Reforçar conceitos matemáticos estudados anteriormente;  
• Promover o contacto com diferentes modos de aprender matemática 
através da arte;  
• Promover o contacto com diferentes modos de contactar com a 
matemática;  
• Reconhecer a importância da matemática noutras áreas;  
• Promover a sensibilidade estética e artística. 

Paula Cristina Santos Pires; 
Cristina Amaral Matias; Ana Paula 
Rodrigues Vidal 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (2.ºCEB; 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

mai 
 

Olimpíadas da Física - 
Escalão A 

As Olimpíadas de Física têm por objetivo incentivar e desenvolver o 
gosto pela Física nos alunos dos Ensinos Básico e Ensino Secundário, 
considerando a sua importância na educação básica dos jovens e o seu 
crescente impacto em todos os ramos da Ciência e Tecnologia. 

Paula Cristina Magalhães 
Quaresma 

Alunos (9.º) Serviço Educativo 

mai 
 

Oficina para todos Pretende-se divulgar o trabalho feito pelos alunos na oficina e fomentar o 
uso da oficina por todos os elementos da comunidade. 

António Maria Dias Rodrigues; 
Maria Teresa dos Santos Pacheco 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 
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mai 
 

EmrcAveiroFest O EmrcAveiroFest é um encontro virtual de alunos de EMRC da diocese 
de Aveiro onde os Agrupamentos de escolas terão um tempo de 
participação.  
Numa plataforma digital (Zoom) e durante um dia, os alunos de EMRC e 
seus professores (em casa ou na escola) através da música, do 
encontro, do convívio, das capacidades, das qualidades, levarão os 
valores fundamentais que a disciplina acarinha, a todas as comunidades 
educativas. Neste dia a voz é dada aos alunos. Pode substituir o 
interescolas, caso não seja possível, o modo presencial, devido às 
condições de saúde, ou poderá mesmo ser uma nova ação da Diocese. 

Maria Fatima Lages Almeida Alunos Serviço Educativo 

jun 
 

Festival de Natação Durante o mês de junho, é realizado um Festival lúdico e de 
demonstração das competências adquiridas, para o qual as famílias são 
convidadas a assistir, observar e constatar a evolução das crianças no 
meio aquático. 

DC PRÉ-ESCOLAR Encarregados de 
educação/Comunidade 

Serviço Educativo 

jun 
 

Exposição de trabalhos Exposição de trabalhos realizados no âmbito das disciplinas de 
Matemática e Ciências Naturais do 5º e 6º anos.  
Divulgar produtos, experiências e conhecimentos em diferentes 
formatos; Desenvolver a capacidade de trabalho em equipa; Consolidar 
e aprofundar conhecimentos e competências. 

Ondina Manuela Gomes Almeida 
Bio; Maria Lurdes Duarte Vieira; 
Maria Jesus Ucha Alvarinho 
Toucedo; Maria Fatima Ferreira 
Ribeiro Ramalho; Isabel Maria 
Marcela Santos; Fausto Manuel 
Rodrigues Esteves Lemos 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

jun 
 

Concurso de talentos Concurso final de talentos Cecilia Deolinda Carmem Alves 
Pereira Ribeiro,Maria Graça 
Oliveira Santos Silva,Maria 
Margarida Pinto Alves 

Alunos Serviço Educativo 

Abr 
mai 

 

"Põe o chapéu pela não 
discriminação" 

Decorar um chapéu  ou construir um chapéu com materiais reutilizáveis. 
O mesmo será usado durante o dia da não discriminação como forma de 
chamar a atenção para a necessidade do respeito pela diferença racial, 
religiosa, pela deficiência, diferença física, etc 
 
concurso "o melhor chapéu" por ano de escolaridade 
Exposição dos chapéus em cada escola. 

DC Educação Especial Alunos, Docentes, Pessoal 
não docente 

Serviço Educativo 

  

Espaço SPO Divulgação da oferta educativa e formativa da Escola para 2021/2022.  
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito das atividades 
realizadas pelo SPO 

Ana Paula da Silva Neto; 
Alexandrina Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

  

"Nova Escola, Novo 
Mundo" 

- Informar os alunos sobre a nova dinâmica escolar no 2º CEB;  
- Refletir sobre a autoridade/respeito, como forma de promover 
comportamentos sociais adequados;  
- Informar e orientar os alunos para a aquisição de competências 
preventivas da indisciplina. 
 
 

António Luís Alves do Vale 
Andrade Ramos; Alexandrina 
Oliveira 

Alunos (4.º) Serviço Educativo 

Maio  M  

Dia da Europa - 
Caminhada  

Numa atividade aglutinadora dos vários projetos do agrupamento, 
pretende-se comemorar o dia da Europa e alertar a Comunidade para a 
necessidade de uma Cidadania ativa. 

Equipa Projetos Alunos, Docentes, Não 
docentes, Encarregados de 
educação/Comunidade. 

Qualidade do 
Serviço Educativo -
Resultados 
académicos/Resulta
dos sociais/ 
Planeamento e 
articulação/ Práticas 
de ensino 

 



 

Ao longo do ano 
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set 21 Dia Internacional da 
Limpeza Costeira / Dia 
Nacional da Limpeza de 
Praias 

Recolha de beatas e de lixo marinho na Praia da Barra, que tem como 
principais objetivos os seguintes:  
- Compreender a necessidade de adotar práticas e comportamentos 
adequados à proteção das praias e da biodiversidade;  
- Envolver a comunidade na recolha de resíduos.  
Os projetos Eco-Escolas e Escola Azul da EB e da ESGN e o Clube 
Ciência Viva na Escola irão realizar a atividade proposta em articulação 
com outra atividade - Barra sem filtros, que será dinamizada pela 
Associação BioLiving, Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, 
Amigos do Oceano, Amigos da Praia da Barra e Movimento Não Lixes. 

Helena Zália Martins Pereira; Célia 
Maria Costa Lopes; Carla Dilar 
Nogueira Fernandes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

set 27 "Combater as alterações 
climáticas- Faz pelo 
clima" 

Esta atividade tem com principal objetivo sensibilizar a comunidade 
educativa para a problemática das alterações climáticas e irão ser 
realizadas as seguintes ações:  
- Colocar a nossa Bandeira Verde a meia haste;  
- Organizar um mural de compromissos onde todas as pessoas (alunos, 
professores, funcionários, encarregados de educação e outros que 
visitem a escola), são convidados a deixar o seu compromisso sobre o 
que podem e querem "fazer pelo clima";   
- Divulgação da atividade pela rádio da escola. 

Rosa Maria Morgado Teles 
Agostinho; Maria Clara Pires 
Rebelo; Maria Clara A S G 
Meneses; Márcia Ramos; Carla 
Dilar Nogueira Fernandes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

set; 
jan; 
mai 

 

Exposição de trabalhos / 
bicicletas 

O Gafe Bike Lab faz trimestralmente exposições de bicicletas de 
parceiros do projeto na vitrina da reprografia. Esta pode também incluir 
bicicletas construídas por alunos. O objetivo principal é fazer com que a 
temática bicicleta esteja sempre presente na comunidade escolar ao 
longo do ano. 

António Maria Dias Rodrigues; 
Maria Teresa dos Santos Pacheco 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (8.º; 9.º; 
10.º; 12.º) 

Serviço Educativo 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

 

Parlamento dos Jovens 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 um tema, definido anualmente;  
 Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;  
 Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das 
ideias, com 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 

Ivone Maria Jesus Marques; 
Cristina Manuela Mendes Araújo 

Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun; 
jul 

 

AEGN em ação Pretende-se: - divulgar atividades do AEGN que envolvam alunos; - dar a 
conhecer trabalhos de cariz literário produzidos por alunos - promover a 
aproximação do agrupamento à comunidade.   
Objetivos: - contribuir para a divulgação / promoção de atividades do 
AEGN; - difundir os valores e missão do AEGN 

Helena Maria Mariano Maia Silva Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

set; 
out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Escoliadas Apoiar a prática de atividades artísticas desenvolvidas por grupos de 
alunos e professores, tendo como ponto de partida a inclusão da Arte na 
Educação. 

Maria de Fatima da Rocha Antunes 
Viana; João Alberto Fernandes 
Roque; Hugo Jorge 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB e 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança 

out 09 Visita de estudo/aula de 
campo ao evento 
FFONSECA DAYS (2ª 
Edição) 

Este evento é promovido pela Empresa FFonseca, uma entidade-
parceria com a Escola no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho. 
Trata-se de uma empresa de reconhecido prestígio especificamente na 
área de formação do Curso Profissional Técnico de Eletrónica, 
Automação e Computadores. A empresa reserva este segundo dia do 
evento (9 de outubro) exclusivamente ao ensino, nomeadamente a 
professores e alunos das áreas tecnológicas, possibilitando a 
oportunidade de conhecer in loco as tecnologias e conhecimento de 
vanguarda que a empresa promove diariamente. 

Sérgio José Páscoa Baptista 
Magueta; Paulo Jorge Morais 
Malaquias; Margarida Rosa dos 
Santos Teixeira; José Rui do 
Rosário 

Alunos (12.º E; 11.º F) Serviço Educativo 

out 18 Dia das Bandeiras Verdes 
2019 em Guimarães 

Esta atividade tem como principal objetivo reconhecer o trabalho 
desenvolvido na escola na área da Educação Ambiental e irão ser 
realizadas as seguintes ações:  
- recolha de pilhas que irão ser doadas à ERP Portugal, que por cada 
10Kg de pilhas entregues, dará 5€ à REfood;  
- visita à Eco-Mostra;  
- cerimónia de entrega das bandeiras verdes. 

Helena Zália Martins Pereira; Carla 
Dilar Nogueira Fernandes 

Docentes; Alunos Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Concurso Nacional de 
Leitura 

Promover o livro e a leitura assumindo esta como fator de 
desenvolvimento, promovido pelo PNL. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (EFA B, Tipo A, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo B, SIGO 
8699712 (2017/2020); EFA 
B, Tipo C, SIGO 8699712 
(2017/2020); 3.º; 4.º; 2.ºCEB; 
3.ºCEB; Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev 

 

Concurso Ílhavo a 
Ler+/CIL 

Promover o livro e a leitura assumindo esta como um fator de 
desenvolvimento individual, no âmbito do plano de atividades da RBI. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (EFA B, Tipo A, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo B, SIGO 
8699712 (2017/2020); EFA 
B, Tipo C, SIGO 8699712 
(2017/2020); 2.ºCEB; 3.º; 4.º; 
2.ºCEB; 3.ºCEB; Ensino 
Secundário)) 

Serviço Educativo 

out; 
nov; 
jan; 
fev; 
mar 

 

Formação em literacia da 
informação 

Formação de utilizadores Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (2.ºCEB; 7.º) Serviço Educativo 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Navegar com a BE Atividades no âmbito da comemoração dos 500 anos da Viagem da 
Circum-navegação. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (6.º; 8.º; Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

out; 
nov; 
mar 

 

Sessões de escrita 
criativa 

Desenvolver a literacia da escrita. Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (2.ºCEB; 7.º; 8.º) Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai 

 

Exposições temáticas, 
integradas nas diversas 
comemorações e 
atividades de apoio ao 
currículo 

Exposições temáticas integradas nas diversas comemorações, com o 
objetivo de Articular as atividades dos diferentes departamentos e ciclos 
de ensino com as da BE 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

out; 
nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Solta amarras Projeto de leitura. Compreenderá leitura em sala de aula, partilha de 
opiniões sobre as obras lidas num mural digital e na biblioteca. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes 

Alunos (7.º B; 7.º E; 7.º G) Serviço Educativo 

nov 14 Palestra sobre temática 
da mobilidade urbana. 

O Gafe Bike lab convida individualidades para partilharem experiências 
com alunos da ESGN. O objetivo é tomar consciência dos problemas em 
meios urbanos onde a bicicleta ainda desempenha um papel pouco 
relevante. 

António Maria Dias Rodrigues; 
Maria Teresa dos Santos Pacheco 

Alunos (7.º A; 7.º C) Serviço Educativo 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
abr; 
mai 

 

Projeto etwinning: 4 
MultiFaces 

Projeto colaborativo e de intercâmbio cultural e turístico entre as escolas 
envolvidas dos países: Portugal, Arménia e Polónia. Visa promover a 
motivação dos alunos para a aprendizagens em área temáticas 
relacionadas com o curso, os valores da cidadania e o desenvolvimento 
de competências linguísticas. 

Vítor Miguel Branquinho de 
Almeida; Maria Manuela Rocha 
Teixeira Santos; Maria de Fatima 
da Rocha Antunes Viana 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (11.º G; 11.º H) 

Serviço Educativo 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Reportagem do mês Todos os meses um ou dois jovens repórteres irão divulgar uma 
reportagem sobre uma das atividades desenvolvidas na nossa escola ou 
no concelho e que esteja relacionada com o Ambiente  
Pretende-se com esta atividade incentivar a participação dos Jovens 
Repórteres ao longo do ano letivo 

Maria Teresa dos Santos Pacheco; 
Maria Clara Pires Rebelo; Elsa 
Margarida dos Santos Dias; Carla 
Sofia Neves; Carla Dilar Nogueira 
Fernandes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.ºCEB; 10.º) 

Serviço Educativo 

nov 
 

Magusto Realização de Magusto, com o objetivo de: planear, programar e 
organizar atividades de grupo; promover espírito de equipa. 

Isabel Cristina Ferreira Ribau; 
Cristina Manuela Mendes Araújo; 
Maria da Conceição Bento Alves 
Rodrigues; Elsa Margarida dos 
Santos Dias 

Docentes; Alunos (EFA B, 
Tipo A, SIGO 8699712 
(2017/2020); EFA B, Tipo B, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo C, SIGO 
8699712 (2017/2020)) 

Serviço Educativo 

nov; 
dez; 
jan; 
fev 

 

À descoberta de Isabel 
Minhós Martins 

Divulgar a vida e a obra do autor. Atividades de leitura, pesquisa e 
criação plástica e literária. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (Ensino Pré-escolar 
CB, CH, CV2; 1.ºCEB) 

Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

nov 
 

Jovens Tradutores A atividade consiste na tradução online de textos fornecidos pela 
organização (Comissão Europeia); o concurso desenrola-se em todos os 
países à mesma hora e pode ser utilizada qualquer língua da UE.     
Objetivos:  
- promover o multilinguismo;   
- demonstrar a importância da aprendizagem das línguas;  
- suscitar o interesse por uma profissão essencial;  
- compreender melhor outros povos e culturas;  
- preparar os jovens que estudam línguas para estudar e trabalhar mais 
facilmente em toda a Europa;  
- chamar a atenção dos jovens para as competências que um bom 
tradutor deve ter enquanto «mediador» entre as diferentes línguas;  
- promover a aprendizagem de línguas estrangeiras e a tradução. 

Maria Lurdes Silva Garrelhas Alunos (11.º; 12.º) Serviço Educativo 

nov; 
mar 

 

Encontro com autores Fomentar o gosto pela leitura, pelo contacto direto com os autores, com 
contributos pontuais da RBI. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB) 

Serviço Educativo 

dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

"Descobre o Enigma..."  
(500 anos da Viagem de 
Fernão de Magalhães - 
Navegar com a BE) 

Projeto de área curricular de HGP, em parceria com a biblioteca da 
EBGN, consiste em convidar os alunos a responder a um desafio 
mensal, subordinado à temática supracitada.  
São objetivos específicos: promover o gosto pela pesquisa histórica; 
fomentar a curiosidade para a temática, abrindo diversidade de 
perspetivas de exploração; convidar os alunos à criação de momentos 
de leitura, de pesquisa e de descoberta; oferecer ferramentas diversas 
de leitura e de interpretação histórica. 

Maria Adelaide de Oliveira 
Ferreira; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

dez; 
jan; 
fev; 
mar 

 

Quadro de Honra e Mérito Distinção dos alunos com a atribuição dos certificados do quadro de 
honra e mérito dos alunos propostos pelos Conselhos de Turma no final 
do ano letivo 2019/29  
As sessões realizam-se na plataforma moodle podendo os respetivos EE 
assistir com os alunos 

Diretores de Turma; Diretora; 
Direção 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (2.º; 3.º; 4.º; 
2.ºCEB; 3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

dez; 
fev 

 

WorkShop - 3D, do 
Desenho ao Objeto 

Dinamização de um WorkShop no âmbito da impressão 3D.  
Explanação dos princípios do desenho 3D, suas potencialidades e 
aplicabilidade.  
Conceber um projeto 3D: do desenho, à sua exportação, configuração e 
concretização do objeto através da impressão 3D.  
Princípios básicos da impressão 3D interpretando as várias etapas do 
processo. 

Sérgio José Páscoa Baptista 
Magueta 

Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos 

Serviço Educativo 

dez 
 

Viver o Natal Produção de decoração de Natal para a escola e partilha de tradições, 
com o objetivo de: dar a conhecer a variedade cultural e gastronómica do 
país dentro do contexto natalício; planear, programar e organizar 
atividades de grupo; promover espírito de equipa. 

Elsa Margarida dos Santos Dias; 
Cristina Manuela Mendes Araújo; 
Maria da Conceição Bento Alves 
Rodrigues 

Docentes; Alunos (EFA B, 
Tipo A, SIGO 8699712 
(2017/2020); EFA B, Tipo B, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo C, SIGO 
8699712 (2017/2020)) 

Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

dez; 
mar; 
jun 

 

Chá de Letras/Chá de 
Letrinhas/Bibliotecas em 
Rede 

Convívio entre membros da comunidade educativa em torno da leitura e 
dos livros. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

jan; 
mar 

27-01; 
10-03 

Olimpíadas Portuguesas 
de Biologia Júnior 2021 

As Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior 2021 (OPB) são um 
concurso de ciência, na área da Biologia, destinada a estudantes do 
Ensino Básico do 9.º ano que frequentam escolas públicas ou privadas 
no território nacional.  
As OPB têm como principais objetivos:  
- Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, em particular 
fomentando o interesse pelo ensino prático, laboratorial e experimental, 
desta área de conhecimento;  
- Estimular o gosto e o prazer pelo Ensino e pela Aprendizagem da 
Biologia a nível do ensino básico. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Maria da Conceição Bento 
Alves Rodrigues; Maria Clara 
Almeida Soares Gameiro 
Meneses; Carla Dilar Nogueira 
Fernandes; Ana Paula Peixoto 
Silva Oliveira 

Alunos (9.º) Serviço Educativo 

jan 
 

Tertúlia Dinamização mensal de uma tertúlia sobre um tema selecionado com os 
formandos, com os seguintes objetivos: estimular a interação com os 
outros, estabelecendo relacionamentos construtivos; reconhecer que 
cada indivíduo pode influenciar os processos de decisão, individual e 
coletivamente, através de várias formas de participação; promover a 
expressão, argumentação e debate de opiniões, ideias e factos; 
promover a utilização adequada da expressão oral e escrita para 
estruturar o pensamento e comunicar.  
● Promover espírito de equipa. 

Maria da Conceição Bento Alves 
Rodrigues; Isabel Cristina Ferreira 
Ribau; Elsa Margarida dos Santos 
Dias; Cristina Manuela Mendes 
Araújo 

Docentes; Alunos (EFA B, 
Tipo A, SIGO 8699712 
(2017/2020); EFA B, Tipo B, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo C, SIGO 
8699712 (2017/2020)) 

Serviço Educativo 

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Programa de Iniciação à 
Natação 

O programa destina-se às crianças da educação pré-escolar, 
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. 

DC PRÉ-ESCOLAR Alunos (Ensino Pré-escolar) Serviço Educativo 

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

 

Visitas à comunidade 
próxima 

Ao longo do ano, os vários grupos deslocam-se a pé pela localidade para 
visitar estabelecimentos comerciais, jardins, etc.    
Estas visitas promovem o cumprimento de regras e comportamentos 
cívicos, o contacto com a comunidade local, o sentido de orientação 
espacial fora do recinto escolar e o desenvolvimento de aprendizagens 
diversificadas. 

DC PRÉ-ESCOLAR Alunos (Ensino Pré-escolar) Serviço Educativo 

jan 
 

Visita ao Porto - Museu 
Romântico e cidade 

Conhecimento das diferentes áreas funcionais da cidade  
Sensibilização ao conhecimento de um espaço citadino burguês e obras 
da Regeneração  
Apreciação estética de diferentes espaços  
Apreensão da multiculturalidade no espaço citadino  
Estímulo de deslocações a pé como hábito de vida saudável e amigo do 
ambiente 

Rosa Maria Morgado Teles 
Agostinho; Maria Lurdes Neves 
Naia Sardo 

Alunos (11.º D) Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

fev 
 

Prevenção rodoviária e 
comportamentos de risco 

Contribuir para a informação e aquisição de competências em cidadania, 
de uma forma estruturada e sustentada, visando a adoção de atitudes e 
comportamentos adequados face à circulação rodoviária 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (10.º) Serviço Educativo 

fev 
 

Segurança na internet Contribuir para a informação e aquisição de competências, de uma forma 
estruturada e sustentada, visando a adoção de atitudes e 
comportamentos adequados 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (T11.º) Serviço Educativo 

abr; 
mai 

 Escola aberta - 
participação dos alunos 
de Educação Musical e 
clube de Música 

Apresentação de alguns trabalhos desenvolvidos nas aulas de Educação 
Musical em equipas pedagógicas e no Clube de Música. 

Maria Margarida Pinto Alves; 
Cecília Deolinda Carmem Alves 
Pereira Ribeiro 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

abr  YRE international 
Competition 2020 

Participar numa competição a nível internacional com a melhor 
reportagem feita por um JRA da escola secundária  
Pretende-se incentivar a competição e cooperação internacional entre 
jovens repórteres para o ambiente 

Maria Teresa dos Santos Pacheco Outro; Alunos (10.º A; 9.º D; 
9.º E) 

Serviço Educativo 

mai; 
jun 

 Ação de 
informação/sensibilização 
"As Aventuras no 1º CEB" 

Informar os alunos sobre a nova dinâmica escolar do 1º CEB.  
Desmistificar os medos que surgem no início desta nova etapa.  
Informar e orientar os alunos para a aquisição de competências 
promotoras de um comportamento adequado. 

Alexandrina Oliveira Alunos (Ensino Pré-escolar 
CB, CH, CV2) 

Serviço Educativo 

mai; 
jun 

 Nova Escola, Novo 
Mundo". Ação de 
Informação/Sensibilização 
para os alunos do 4º ano 

Informar os alunos sobre a nova dinâmica escolar do 2º CEB.  
Refletir sobre autoridade/respeito, como forma de promover 
comportamentos sociais adequados.  
Informar e orientação os alunos para a aquisição de competências 
preventivas da indisciplina. 

Alexandrina Oliveira Alunos (4.º) Serviço Educativo 

  Gabinete de apoio e 
atendimento ao aluno 
(GAAF) 

Dinamização do gabinete de apoio e atendimento ao aluno (GAAF)    
Objetivos: Articular a atividade com as unidades de saúde da 
comunidade local ou outros organismos do Estado.    
Garantir um espaço de apoio com informação que assegure resposta às 
questões colocadas pelos alunos. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

  Eu sei escolher Campanha ”Eu sei escolher”    
Objetivos: Incentivo ao consumo de alimentos saudáveis (bufete da 
escola). 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (3.ºCEB; 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 

  Projeto ETwinning • Colaborar com escolas de Itália, Espanha e Chipre, no caso de o nosso 
convite ser aceite  
    • Levar os alunos a contactar com realidades culturais nacionais 
diferentes da sua   
    • Criar um clima de camaradagem entre os participantes, alunos e 
professores  
    • Alargar os seus horizontes, em termos de cidadania e 
responsabilização como agentes defensores do meio ambiente  
    • Incentivar os alunos à proteção do meio ambiente  
    • Desenvolver competências do século XXI 

Maria Manuela Rocha Teixeira 
Santos; Celina Fatima Nascimento 
Correia 

Docentes; Alunos (8.º A; 7.º 
C; 9.º B) 

Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Exposições permanentes 
na reprografia 

Divulgar bicicletas originais construídas pelos parceiros do projeto. António Maria Dias Rodrigues Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (8.º; 9.º; 11.º) 

Serviço Educativo 

  

Smart Schools: 
flexibilização curricular na 
construção de 
comunidades educativas 
inteligentes 

1. Mobilizar e utilizar o “perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória” e as “aprendizagens essenciais” promovendo tempos  
de trabalho interdisciplinar e colaborativo com recurso a domínios de 
autonomia curricular;  
2. Criar ambientes educativos que incentivem a cooperação entre os 
alunos e favoreçam o desenvolvimento pessoal e social destes  
no âmbito de projetos de intervenção educativa utilizando estratégias e 
modalidades de diferenciação pedagógica (promoção de  
competências de cidadania e utilização de contextos reais de vida em 
situações de ensino e aprendizagem);  
3. Reforçar o caráter formativo da avaliação dos alunos para que estes 
possam adquirir os conhecimentos e desenvolver as  
competências, atitudes e valores previstos no perfil dos alunos;  
4. Capacitar os professores para a competência digital e para estratégias 
de ciência cidadã. 

Manuel Joaquim Sousa Santos Docentes Serviço Educativo 

  

Desafios/atividades da 
Escola Azul 

Participação, sempre que possível, em algumas atividades ou desafios 
propostos pela Escola Azul ao longo do ano. 

Maria de Lurdes Teixeira Pinto; 
Márcia Cristina Costa Ramos; 
Joana Maria Peixoto Marques 
Ribeiro; Helena Zália Martins 
Pereira; Equipa Biblioteca Escolar; 
ECO ESCOLAS; Diretores de 
Turma; Carla Dilar Nogueira 
Fernandes 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

  

Projeto (Re) criar a 
brincar em parceria com a 
ACES do Baixo Vouga 

- Lidar com as diferentes problemáticas que surgem nesta faixa etária;  
- Contribuir para o desenvolvimento de estratégias de cooperação e 
aceitação nos grupos de crianças de diferentes faixas etárias. 

Alexandrina Oliveira Alunos (4.º) Serviço Educativo 

  

Devolver à Terra Os objetivos centrais do projeto “Devolver à Terra” passam sobretudo 
pela promoção da compostagem doméstica como um método simples e 
eficaz para tratamento e reciclagem de resíduos orgânicos alertando 
para a importância de desviar esse tipo de resíduos dos aterros 
sanitários, enquanto destino final. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (5.º; 9.º; 10.º) Serviço Educativo 

  

Projeto Sustentabilidade à 
distância de uma atitude – 
Compostagem e Gestão 
dos Resíduos: “A minha 
sacola é mágica” 

- Contribuir para o conhecimento e formação cívica dos alunos;  
- Operacionalizar a noção de Agricultura sustentável;  
- Incutir o espírito da sustentabilidade do planeta através da 
compostagem e agricultura orgânica;  
- Criar nos alunos o hábito de separação de resíduos;  
- Criar nos alunos o hábito de utilização sustentável de resíduos;  
- Incutir nos alunos, nos docentes, nos não docentes, nos Encarregados 
de Educação e na comunidade em geral, que tem acesso à escola, a 
consciência dos valores da Qualidade de Vida, ligados à preservação 
dos Espaços Verdes e da Agricultura Orgânica. 

DC PRÉ-ESCOLAR Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Ensino Pré-escolar) 

Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Ação "Era uma vez ... 
COVID 19"  
Ação "COVID 19 - 3 
Formas de lidar com a 
ansiedade" 

-Informar os alunos acerca da natureza da pandemia;  
- Refletir sobre a nova dinâmica do dia-a-dia;  
- Identificar os sinais da ansiedade nos vários contextos de vida;  
- Identificar estratégias para lidar com a ansiedade. 

Ana Paula da Silva Neto; 
Alexandrina Oliveira 

Alunos (1.ºCEB; 2.ºCEB; 
3.ºCEB; Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 

  

Programa a EMPRESA O programa a EMPRESA desafia alunos do ensino secundário a criar e a 
gerir uma miniempresa, ao longo de um ano letivo e em contexto sala de 
aula. Tem os seguintes objetivos específicos: Desenvolver e apresentar 
um plano de negócios; Conhecer aspetos fundamentais da economia e 
negócios; Desenvolver nos alunos o espírito empreendedor; Utilizar a 
experiência do “aprender fazendo” como complemento às AE; Promover 
a aquisição de competências transversais como o espírito de equipa, 
cooperação, liderança, capacidade de comunicação, responsabilidade e 
autonomia. 

Marília Jesus Teixeira Alunos (10.º D) Serviço Educativo 

  

Ação "Ansiedade - 
Formas de lidar" 

Clarificar o conceito de ansiedade e a influência que tem no rendimento 
escolar.  
Fornecer ferramentas para lidar com a ansiedade. 

Ana Paula da Silva Neto; 
Alexandrina Oliveira 

Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB; 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 

  

Programa de Mentoria - Estimular o relacionamento interpessoal e cooperação entre alunos. Diretores de Turma; Conselhos de 
Turma; Ana Paula Miranda Cebola; 
Ana Paula da Silva Neto; 
Alexandrina Oliveira 

Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB; 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo 

  

Geração Euro O objetivo desta competição é dar a conhecer, à primeira geração de 
europeus que cresceu com a moeda única, a importância da política 
monetária para o dia-a-dia dos cidadãos da área do euro. 

Maria Fatima Santos Relvas; José 
Manuel Tavares 

Alunos (11.º D; 11.º G) Serviço Educativo 

  

Projeto 23 Milhas da CMI Espetáculos e debates.  
 Reflexão sobre a temática da democracia, fake news  
 Promover consciência e intervenção cívica.   
Gerar momentos de debate.  
A arte como promotora de reflexão. 

Rosa Maria Morgado Teles 
Agostinho; Paula Maria Gramata 
Ribau; Maria Lurdes Neves Naia 
Sardo; Ivone Maria Jesus 
Marques; DC CSHUMANAS 

Docentes; Alunos (12.º D; 
12.º E; 10.º E; 11.º D) 

Serviço Educativo 

  

Escoliadas Apoiar a prática de atividades artísticas desenvolvidas por grupos de 
alunos e professores, tendo como ponto de partida  
a inclusão da Arte na Educação. 

Maria de Fatima da Rocha Antunes 
Viana; João Alberto Fernandes 
Roque; Hugo Jorge N. Morais 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB e 
Ensino Secundário; EFA) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança 

  

Assembleias de 
delegados e 
subdelegados de turma 

promover assembleias de delegados e subdelegados para dar voz aos 
alunos 

Diretores de Turma; Diretora; 
Direção; Conselhos de Turma; 
Conselho Pedagógico; Conselho 
Geral 

Alunos Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

Atividades do Plano da 
Associação de 
Estudantes 

O AEGN criará condições para "dar voz aos alunos" e concretizar as 
atividades da Associação de Estudantes 

Diretores de Turma; Diretora; 
Direção; Conselho Pedagógico 

Alunos (3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

  

Placard PES Dinamização de um placard com temáticas relacionadas com a 
educação e promoção para a saúde 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos 

Serviço Educativo 

  

PES@Distância Elaboração de desafios destinados a docentes, assistentes operacionais 
e pessoal administrativo, de forma a contribuir para p bem-estar mental e 
social. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente 

Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Planos de Atividades das 
várias Associações de 
Pais do AEGN 

O AEGN integrará as atividades promovidas pelas diferentes 
Associações de Pais. 

DC Primeiro CEB; DC PRÉ-
ESCOLAR; DC MAT_INF; DC 
LÍNGUAS; DC EXPRESSÕES; DC 
CSHUMANAS; DC CEXP 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB; 2.ºCEB; 7.º; 8.º; 
Ensino Secundário; EFA) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

SEMI Participação nas atividades promovidas pelo Município de Ílhavo no 
âmbito do SEMI - Serviços Educativos do Município 

Diretores de Turma; DC Primeiro 
CEB; DC PRÉ-ESCOLAR; DC 
MAT_INF; DC LÍNGUAS; DC 
EXPRESSÕES; DC 
CSHUMANAS; DC CEXP 

Docentes; crianças e alunos 
de todos os 
anos/estabelecimentos. 

Serviço Educativo 

  

SUPERTMATIK O SUPERTMATIK é uma competição com campeonatos intra turma e 
uma final online.  
 • Fomentar o interesse pela aprendizagem;  
 • Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de 
competências e conhecimentos;  
 • Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem;  
 • Promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade 
escolar. 

Maria Virgínia Machado Gomes; 
Ilda Maria Paiva Valdijao Felix 
Pinho; Cristina Maria Pessoa 
Carmona 

Alunos (8.º; 9.º) Serviço Educativo 

  

aLeR+ 2027 Projeto no âmbito do PNL 2027. Este pretende ser uma campanha de 
leitura que envolve toda a comunidade no acesso ao livro e à leitura. 

Maria da Piedade Alves Pereira 
Gomes; Graça Maria Barreira 
Jesus Ribeiro 

Docentes; Alunos (Ensino 
Pré-escolar; 1.ºCEB; 2.ºCEB; 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo 

  

Blogue Español Todos os alunos de espanhol criarão conteúdos para um blogue: 
divulgação de trabalhos, atividades, criação de jogos ...  
• divulgar a disciplina e estimular o prazer na sua aprendizagem  
• divulgar as diversas atividades e trabalhos dos alunos;  
• estimular a criatividade e a responsabilidade;  
• desenvolver a expressão escrita e a produção de textos no domínio 
virtual;  
• construir um espaço coletivo de comunicação virtual entre os colegas 

Carla Sofia Almeida da Silva; Carla 
Capão Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (10.º E; 10.º G; 11.º 
A.; 11.º G; 7.º E; 7.º F; 7.º G; 
8.º F; 8.º G; 9.º E; 9.º F; 9.º 
G; 12.º F; 12.º G) 

Serviço Educativo 

  

O bgreen/ecological film Elaborar um vídeo de sensibilização ambiental de forma a participar no 
festival Bgreen - um festival de vídeo ecológico, promovido pela 
OFICINA – Escola Profissional do INA, que tem como principal objetivo 
sensibilizar os jovens para as questões ambientais através de spots 
vídeo 

Maria Teresa dos Santos Pacheco; 
Manuel Joaquim Sousa Santos 

Alunos (8.º A; 12.º C) Serviço Educativo 

  

De coração cheio O Projeto “de coração cheio” pretende sensibilizar e inspirar a 
comunidade educativa para a importância do  
bem-estar emocional, através da valorização da autoestima de cada um. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Alunos (7.º B) Serviço Educativo 

  

Projeto de Educação 
Musical 

Semanalmente, em todas as salas dos Jardins de Infância um professor 
de música dinamiza uma sessão no âmbito da Educação musical em 
conjunto com a educadora e respetivo grupo de crianças. Através da 
linguagem musical pretende-se estimular a expressão espontânea e 
desenvolver a capacidade de atenção/concentração, a autoestima, o 
autoconhecimento e a socialização. 

DC PRÉ-ESCOLAR Alunos (Ensino Pré-escolar) Serviço Educativo 

  

Ação " Ansiedade a 
Testes" 

Clarificar o conceito de ansiedade e a influência que tem no rendimento 
escolar. Fornecer ferramentas para lidar com a ansiedade. 

Alexandrina Oliveira Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA GAFANHA DA NAZARÉ — 2020 | 2021 Página 24 de 29 
 

    

 

Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Plano de Ações de 
Melhoria 

O Plano de Ações de Melhoria (PAM) é um dos principais objetivos da 
autoavaliação e as ações que dele constam representam atividades 
fundamentais para o bom desempenho das pessoas e da própria 
organização, desenvolvidas num processo de avaliação continuado. 

Equipa Autoavaliação; Diretora; 
Direção; Conselho Pedagógico; 
Conselho Geral 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB; 2.ºCEB; 3.ºCEB e 
Ensino Secundário; EFA) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

Ano Letivo 2020/21 - 
Organização das 
atividades no sentido de 
concretizar todos os 
planos curriculares/ atingir 
as competências no Perfil 
dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória/ 
cumprir os princípios da 
Flexibilidade Curricular, 
da Escola Inclusiva da 
Educação para a 
Cidadania/  atingir 
objetivos do Projeto 
Educativo/ proporcionar a 
Formação do Pessoal 
Docente e não Docente/ 
criar condições para os 
Projetos em 
Desenvolvimento no 
AEGN. 

Atividade letiva, reuniões de preparação, acompanhamento e avaliação 
das atividades, funcionamento do AEGN em todas as suas valências.  
Contratos de funcionamento: energia, água, gás, comunicações, 
licenças, contratos de manutenção, reparações, material de cultura e de 
economato, papel e outros consumíveis. 

DC Primeiro CEB; DC PRÉ-
ESCOLAR; DC MAT_INF; DC 
LÍNGUAS; DC EXPRESSÕES; DC 
CSHUMANAS; DC CEXP 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (Ensino Pré-
escolar; 1.ºCEB; 2.ºCEB; 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

Projeto (Re)Criar Lidar com as diferentes problemáticas que surgem nesta faixa etária.  
Contribuir para o desenvolvimento de estratégias de cooperação e 
aceitação nos grupos de crianças de diferentes faixas etárias 

Alexandrina Oliveira Alunos Serviço Educativo 

  

Intervenção no 1º CEB Lidar com as diferentes problemáticas que surgem nesta faixa etária.  
Contribuir para o desenvolvimento de estratégias de cooperação e 
aceitação nos grupos de crianças de diferentes faixas etárias. 

Alexandrina Oliveira Alunos (1.º; 2.º; 3.º) Serviço Educativo 

  

Ação "Métodos de 
Estudo" 

Prevenir o insucesso escolar.  
Aperfeiçoar os métodos e as técnicas de estudo.  
Desenvolver as técnicas de leitura e resumo. Orientar para a pesquisa. 

Alexandrina Oliveira Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  

Simulacro Promover rotinas de evacuação do edifício e testar o plano de 
emergência. 

Direção Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (3.ºCEB e 
Ensino Secundário) 

Serviço Educativo; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

Consumo de substâncias 
lícitas e ilícitas 

Contribuir para a informação e aquisição de competências que 
promovam e aumentem a autoestima dos alunos e prevenir 
comportamentos de risco. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (Todas as turmas do 
8.º) 

Serviço Educativo 

  

Saúde mental e violência 
doméstica 

Contribuir para a informação e aquisição de competências que 
promovam e aumentem a autoestima dos alunos e previnam situações 
de risco. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (11.º A; 11.º B; 11.º 
C; 11.º C.; 11.º D; 11.º F; 
11.º G; 11.º H) 

Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Projeto CleanAtlantic O projeto CleanAtlantic visa:  
- proteger a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas no Espaço 
Atlântico.   
- sensibilizar para o problema do lixo marinho.  
- aproximar as várias comunidades (tanto a nível local como a nível 
regional).  
  
Atividades a realizar em cada região/escola:  
1. Sessão de apresentação do projeto e da ação   
2. Palestra científica sobre o lixo marinho   
3. Ação de limpeza e monitorização de lixo marinho numa praia local  
 4. Monitorização de lixo no pátio da escola   
5. Visita ao porto de pesca e interação com os pescadores   
6. Exposição na escola   
7. Visita dos pescadores à escola   
8. Evento Final (Dia Mundial dos Oceanos 2020) - apresentação dos 
documentários e partilha de experiências.  
  
Este projeto será desenvolvido no âmbito dos DAC. 

Maria Manuela Rocha Teixeira 
Santos; Maria de Lurdes Teixeira 
Pinto; Márcia Cristina Costa 
Ramos; Joana Maria Peixoto 
Marques Ribeiro; Helena Zália 
Martins Pereira; Carla Dilar 
Nogueira Fernandes; Anabela 
Ferreira Sousa 

Docentes; Outro; Alunos (8.º 
C; 8.º D; 9.º) 

Serviço Educativo 

  

Participação no jornal da 
escola e no Timoneiro 

Sensibilizar para os problemas éticos, sociais, afetivos e biológicos 
relacionados com o tema.     
Divulgar as atividades da equipa de educação e promoção para a saúde 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

  

Qualifica Implementação do Centro Qualifica no AEGN DC CEXP,DC CSHUMANAS,DC 
EXPRESSÕES,DC LÍNGUAS,DC 
MAT_INF,Direção 

Alunos,Docentes,Outro Gestão e Liderança- 
Capacitação e 
desenvolvimento 
profissional/ 
Empenho e 
reconhecimento,Mo
nitorização e 
Avaliação - Cultura 
de 
Autoavaliação,Quali
dade do Serviço 
Educativo -
Resultados 
académicos/Resulta
dos sociais/ 
Planeamento e 
articulação/ Práticas 
de ensino 

  

Semana Nacional de 
EMRC 

Semana Nacional de EMRC  
Realização de um conjunto de atividades por turma com destaque na 
envolvência de cada turma num projeto desafiante.  
Dar a conhecer a toda a comunidade educativa a importância desta 
disciplina no crescimento integral e harmonioso dos nossos alunos, bem 
como alguns conteúdos desenvolvidos nas aulas. 

Maria Fatima Lages Almeida; 
André Sousa 

Docentes; Alunos (1.ºCEB; 
2.ºCEB; 3.ºCEB e Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo 

  



 

Ao longo do ano 
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EFA online Dinamização de uma página/blog online com objetivo de: divulgar, a 
nível da comunidade, a existência e importância dos cursos EFA; 
planear, programar e organizar atividades de grupo; promover espírito de 
equipa. 

Maria da Conceição Bento Alves 
Rodrigues; Isabel Cristina Ferreira 
Ribau; Elsa Margarida dos Santos 
Dias; Cristina Manuela Mendes 
Araújo 

Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (EFA B, Tipo A, 
SIGO 8699712 (2017/2020); 
EFA B, Tipo B, SIGO 
8699712 (2017/2020); EFA 
B, Tipo C, SIGO 8699712 
(2017/2020)) 

Serviço Educativo 

  

PES Ao longo do ano, em cada turma serão realizadas atividades com o 
objetivo de sensibilizar os alunos para a importância de criar hábitos e 
comportamentos que promovam a saúde em geral, o bem-estar, a 
qualidade de vida e a convivência social. 

DC Primeiro CEB Alunos (1.ºCEB) Serviço Educativo 

  

Centro de Formação 
Desportiva 

Oferta de uma tarde de atividades náuticas a turmas ou grupos 
organizados em visita de estudo aos CFD 

António Mariano Geraldes 
Rodrigues 

Docentes; Alunos (2.ºCEB; 
3.ºCEB e Ensino 
Secundário; EFA) 

Serviço Educativo; 
Gestão e Liderança 

  

Gira-vólei Torneios de voleibol no sistema do Gira-vólei para apurar alunos para a 
fase final 

Jorge Tiago Ferreira Lopes Alunos Serviço Educativo 

  

Exposições temporárias 
dos trabalhos dos alunos. 

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas de 
Educação Visual e de Educação Tecnológica no sentido de promover o 
enriquecimento das experiências visuais dos alunos e o desenvolvimento 
da sensibilidade estética e artística, despertando o gosto pela apreciação 
e fruição das experiências visuais e plásticas por parte de toda a 
comunidade educativa. 

Maria da Conceição Medeiros 
Redondo; Alexandra Maria Ribeiro 
Águeda; Ana Maria Silva Furet 
Leite; Cristina Maria Silveira 
Simões Pedro; Helena Zália 
Martins Pereira; Joana Maria 
Peixoto Marques Ribeiro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (2.ºCEB) 

Serviço Educativo 

  

Exposições: Trabalhos de 
Educação Tecnológica 

Mostra de trabalhos realizados nas aulas de Educação Tecnológica, 
contribuindo para promover o enriquecimento das experiências visuais 
dos alunos. 

Cristina Maria Silveira Simões 
Pedro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (7.º B; 7.º D; 7.º E; 7.º 
F; 7.º G) 

Serviço Educativo 

  

EQAVET - Garantia da 
qualidade do ensino 
profissional no AEGN. 

Organização do ensino profissional com vista à sua certificação com o 
selo EQAVET. 

DC CEXP,DC CSHUMANAS,DC 
EXPRESSÕES,DC LÍNGUAS,DC 
MAT_INF,Direção 

Alunos, Docentes, 
Encarregados de 
educação/Comunidade, 
Outro 

Gestão e Liderança- 
Capacitação e 
desenvolvimento 
profissional/ 
Empenho e 
reconhecimento, 
Monitorização e 
Avaliação - Cultura 
de Autoavaliação, 
Qualidade do 
Serviço Educativo -
Resultados 
académicos/Resulta
dos sociais/ 
Planeamento e 
articulação/ Práticas 
de ensino 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Projeto Eco-Escolas Das atividades propostas pelo projeto, cada escola inscrever-se-á nas 
que quiser realizar com o objetivo de sensibilizar os alunos para as 
questões ambientais e para a proteção da Natureza. 

DC Primeiro CEB; DC PRÉ-
ESCOLAR 

Alunos (1.ºCEB; Ensino Pré-
escolar) 

Serviço Educativo 

  

Projeto Crescer em 
Ciência 

Fomentar a curiosidade das crianças por atividades em Ciência;   
Promover capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo) 
úteis e transferíveis para outros contextos. 

DC Primeiro CEB; DC PRÉ-
ESCOLAR 

Alunos (Ensino Pré-escolar; 
1.ºCEB) 

Serviço Educativo 

  

Exposições: Desenho 
/Pintura   
Alunos das turmas do 
ensino básico, 7º/8º/9º , 
Educação Visual   
Alunos do ensino 
secundário: 10ºC./11ºC. e 
12º C Desenho A 

Estes trabalhos serão colocados em diferentes espaços da escola 
contribuindo para promover o enriquecimento das experiências visuais 
dos alunos e o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, 
despertando o gosto pela apreciação e fruição das experiências visuais e 
plásticas dos alunos de toda a escola e restante comunidade. 

Pedro Miguel Pinho Tavares; 
Cláudia Gabriela Conde Ribau; 
Sílvia Martinho; Joana Maria 
Peixoto Marques Ribeiro 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (11.º C.; 3.ºCEB, 
10.º; 12.º) 

Serviço Educativo 

  

Sessões de 
esclarecimento para 
docentes Dec-Lei 
nº54/2018 

- Operacionalização do Dec-lei nº54/2018  
 - Abordagem às ACNS e ACS 

Rute Isabel Calado Campos; Maria 
José Tavares de Oliveira; Carla 
Maria Gaspar Silvestre; Andrea 
Maria Pinho Castanheira; Ana 
Paula Miranda Cebola; Alexandrina 
Oliveira 

Docentes Serviço Educativo 

  

Educação inclusiva e a 
Comunidade 

-Elaboração de "flyer" a colocar na página do Agrupamento.  
-Estabelecimento de parcerias com a comunidade no âmbito dos PIT  
- Elaboração de flyer sobre os PIT para locais da comunidade 

Rute Isabel Calado Campos; Maria 
José Tavares de Oliveira 
Lourenço; Maria Alcina Gaspar 
Arnelas Castanheiro; Carla Maria 
Gaspar Silvestre; Andrea Maria 
Pinho Castanheira; Ana Paula 
Miranda Cebola; Alexandrina 
Oliveira 

Encarregados de 
educação/Comunidade 

Serviço Educativo 

  

A minha turma é 
responsável e conhece a 
nossa Terra. 

- Recolher folhas e matéria orgânica da escola incluindo os da cantina  
- Sensibilizar os alunos para a prática e hábitos de vida saudáveis, 
ecológicas e sustentáveis.  
- Proceder à compostagem.  
- Utilizar o composto na cultura biológica na estufa da escola  
- Acompanhar o desenvolvimento das plantas e registar os diferentes 
estádios de maturação.  
- Utilizar os produtos obtidos na estufa no bar e cantina da escola.  
- Articular com entidades parceiras conhecimentos e práticas. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  

Sou agente de mudança 
no mundo. 

- Responsabilizar os alunos por manter a escola limpa.  
- Articular conhecimentos e aplicar a flexibilidade curricular.  
- Analisar quimicamente os compostos extraídos das amostras 
recolhidas na estufa.  
- Divulgar as conclusões à comunidade escolar e a comunidade em 
geral.  
- Utilizar o conhecimento adquirido na transmissão de atitudes e valores 
sobre a sustentabilidade.  
- Incentivar alunos a garantir a sustentabilidade através de atitudes 
adequadas. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (10.º; T11.º; 12.º A; 
12.º B; 12.º C; 12.º C.; 12.º 
D; 12.º E; 12.º F) 

Serviço Educativo 

 



 

Ao longo do ano 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Passaporte da leitura Promoção da leitura autónoma Graça Maria Barreira Jesus Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
5.º) 

Serviço Educativo 

  

A minha turma cumpre as 
regras 

- Responsabilizar o aluno por manter o espaço escolar limpo.  
- Desenvolver no aluno o hábito de fazer a separação dos resíduos 
sólidos, incluindo os orgânicos.    
- Dar a conhecer ao aluno o processo de compostagem.  
- Por o aluno a fazer compostagem.  
- Utilizar o composto na horta da escola.  
- Verificar as etapas de desenvolvimentos das plantas.  
- Articular com entidades parceiras conhecimentos e práticas.  
- Articular com entidades parceiras conhecimento e praticas. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (Todas as turmas do 
1.ºCEB) 

Serviço Educativo 

  

Elaboração de guião 
orientador da 
operacionalização do 
Dec-Lei nº54/2018 e 
alterações decorrentes da 
Lei nº116/2019 

Elaborar documento para docentes e assistentes operacionais do AEGN  
  
Objetivos:  
- Auxiliar na compreensão do Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho, bem 
como na sua aplicação.  
- Esclarecer a comunidade escolar sobre a aplicação das medidas 
educativas  
- Uniformizar procedimentos, enquadrando-os na dinâmica 
organizacional da escola. 

Rute Isabel Calado Campos; Maria 
José Tavares de Oliveira 
Lourenço; Maria Alcina Gaspar 
Arnelas Castanheiro; Carla Maria 
Gaspar Silvestre; Andrea Maria 
Pinho Castanheira; Ana Paula 
Miranda Cebola; Alexandrina 
Oliveira 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade 

Serviço Educativo 

  

A minha turma e a minha 
família contribuem, para 
um mundo melhor. 

- Promover a compostagem da matéria orgânica   
- Cruzar com os saberes tradicionais a compostagem dos resíduos 
orgânicos   
- Aplicar saberes tradicionais na recolha do moliço.  
- Criar composto para adubar a estufa, a partir do moliço.  
- Cultivar o mesmo tipo de planta em solos sem adubo, com o fertilizante 
proveniente do moliço e no solo tratado com o composto proveniente da 
compostagem de matéria orgânica.  
- Observar e registar o desenvolvimento das plantas nos solos diferentes  
- Recolher amostras de plantas dos diferentes solos.  
- Articular atividades com a UA (análise química das amostras recolhidas 
na estufa)  
- Articular conhecimentos das diferentes áreas do saber através da 
flexibilização curricular.  
- Difundir os saberes pela comunidade escolar e em geral. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (3.ºCEB) Serviço Educativo 

  

Saídas à Comunidade Acompanhar os alunos com ACS - medida adicional em saídas à 
comunidade:  
- Conhecer diversos locais e serviços da comunidade.  
- Efetuar o levantamento de possíveis locais de interesse para a vida 
pós-escolar.  
- Observar in loco algumas atividades de instituições/serviços. 

Vanda Maria S Coelho; Rute Isabel 
Calado Campos; Maria Virgínia 
Ribeiro Nunes Maia; Isabel Rei 
Cruz; Carla Maria Gaspar 
Silvestre; Anabela Neto dos 
Santos; Anabela de Jesus Pinhal 
Gomes; Ana Cristina Martins 
Cardoso 

Alunos (5.º A; 5.º C; 5.º D; 
5.º F; 5.º G; 6.º C; 8.º A; 8.º 
B; 8.º D; 8.º E; 7.º B; 7.º D; 
7.º F; 7.º G; 12.º D; 10.º E; 
2.º; 3.º; 4.º; 11.º) 

Serviço Educativo 

  

Cientificamente provável Atividades de promoção da ciência ministradas pela Universidade de 
Aveiro 

Graça Maria Barreira Jesus 
Ribeiro; Maria da Piedade Alves 
Pereira Gomes 

Alunos (2.ºCEB; 3.ºCEB) Serviço Educativo 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo Objetivos PE 

  

Concursos da BE (Cuidado 
com a língua) 

Apoio ao currículo por meio de atividades lúdicas. Graça Maria Barreira Jesus Ribeiro Alunos (2.ºCEB) Serviço Educativo 

  

A minha sacola é magica. - Sensibilizar, através de um Workshop, para a problemática 
sustentabilidade à distância de uma atitude.  
- Efetuar a separação dos resíduos sólidos, incluindo os orgânicos.  
- Promover a compostagem em contexto de espaço escolar.  
- Utilizar o com posto na horta da escola. 

Paulo Jorge Morais Malaquias; 
Márcia Regina Pereira Pais Ruivo; 
Helena Maria Pé-curto Apolo; Célia 
Maria Costa Lopes; Ana Paula 
Peixoto Silva Oliveira 

Alunos (Ensino Pré-escolar 
CB, CH, CV2) 

Serviço Educativo 

  

Inclusão do tema 
Educação Sexual nos 
Planos Curriculares de 
Turma 

Acompanhamento e monitorização do projeto de educação sexual de 
turma 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (3.ºCEB; Ensino 
Secundário) 

Serviço Educativo; 
Monitorização e 
Avaliação 

  

Violência escolar e Bulliyng Contribuir para a informação e aquisição de competências que 
promovam e aumentem a autoestima dos alunos e prevenir 
comportamentos de risco. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (Todas as turmas do 
7.º) 

Serviço Educativo 

  

Emissão e entrega de 
Cheques dentistas 

Emissão de cheques dentistas.   
Valorizar atitudes de prevenção como condição essencial em diversos 
aspetos relacionados com a qualidade de vida.      
Reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais nas crianças e 
adolescentes      
Melhorar conhecimentos e comportamentos sobre saúde Oral 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (3.ºCEB) Serviço Educativo 

  

10 Minutos a Ler Projeto de leitura autónoma no âmbito do PNL Graça Maria Barreira Jesus Ribeiro Alunos (Todas as turmas do 
4.º; 2.ºCEBº) 

Serviço Educativo 

  

Violência no namoro - Contribuir para a informação e aquisição de competências, em saúde 
mental, de uma forma estruturada e sustentada, visando a adoção de 
atitudes e comportamentos adequados. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Alunos (9.º) Serviço Educativo 

  

Dias comemorativos Comemoração de dias relacionados com o bem-estar da comunidade 
educativa.  
Promover a saúde mental e o convívio entre os elementos da 
comunidade. 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

Serviço Educativo 

  

Quadros Competitivos 
Desporto Escolar: ténis de 
mesa, badminton, futsal, 
basquetebol, voleibol, 
natação, surf, vela 

Pratica semanal de atividade desportiva com competições ao longo do 
ano. 

Sofia João Fernandes Figueira 
Amorim; Simão Ferreira de Lemos; 
Pedro Manuel Domingues Ferreira 
Maia; Paula Alexandra Vieira 
Rendeiro; Maria Manuela Dias 
Sequeira; Jorge Tiago Ferreira 
Lopes; João Luís Teixeira de 
Barros Ferreira; António Mariano 
Geraldes Rodrigues; Ana Paula 
Madalena Silva Almeida Guerra 

Alunos Serviço Educativo 

  

 


