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O presente documento reúne o conjunto de atividades propostas pelos diversos Departamentos Curriculares, pelo 

Gabinete de Psicologia e Orientação, pelo Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, pela Biblioteca Escolar e pelos 

docentes responsáveis pelos diversos projetos.  

As diferentes atividades pretendem contribuir para a concretização dos objetivos definidos no projeto educativo do 

Agrupamento, sendo assinalado em coluna própria o objetivo em causa: 

  

- Promover o sucesso, criando condições objetivas de equidade. (LO1)  

- Prevenir o absentismo e o abandono escolar. (LO2)  

- Promover competências sociais e de cidadania. (LO3)  

- Preservar e promover o património cultural e natural. (LO4)  

  

O Agrupamento colaborará ainda em outras atividades dinamizadas por entidades externas, nomeadamente pelo 

Município de Estarreja, Equipa Local de Saúde Escolar e outras entidades educativas/culturais, bem como pela 

Associação de Pais/Encarregados Educação. 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

07-09 "Vamos continuar na 
escola" 

Acompanhamento do percurso escolar dos alunos que terminaram o 9º 
ano em 2017/2018, 2018/19 e 2019/20 até concluírem o 12º ano ou 
escolaridade obrigatória. Com o propósito último de combater o risco de 
abandono escolar precoce, o programa incide fundamentalmente na 
sinalização dos alunos de risco que no final de 2019/2020 saíram da 
Escola de Pardilhó, na articulação com os estabelecimentos de ensino 
que acolheram os referidos alunos e no registo de informação 
relativamente a eventuais alterações no percurso escolar e 
aproveitamento académico dos grupos em estudo. 

Paula Vasconcelos Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
9.º ano nos três anos 
anteriores) 

0,00 € LO2 

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

07-09 Reuniões de Equipa. EMAEI é um recurso organizacional específico de apoio à 
aprendizagem.  
Promover uma leitura alargada, integrada e participada de todos os 
intervenientes no processo educativo.  
Aconselhar e orientar com vista à implementação de práticas 
pedagógicas inclusivas. 

Paula Vasconcelos; Maria Natália 
Marques Brandão; Maria João 
Pinheiro da Luz; Leontina Alves 
Pereira Pinto; Irene Maria Ferreira 
da Silveira; Alda Maria Pereira 
Tavares 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Crianças do pré-escolar e 
alunos (Todas as turmas) 

0,00 € LO1 

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

14-09 Programa de Mentoria Apoio à organização e implementação do programa.  
Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos.  
Assegurar a promoção, acompanhamento, consolidação e recuperação 
das aprendizagens.  
Incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas. 

Paula Vasconcelos; Maria João 
Luz; Luísa Miranda; Helena Silva; 
Cristina Vila; Ana Cristina Amaral e 
Diretores de Turma do 3º Ciclo 

Alunos (Todas as turmas do 
3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO3 

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

17-09 Reuniões de Equipa O projeto prevê a realização de reuniões semanais com a equipa 
responsável, para discussão de casos, avaliação de situações 
problemáticas e encaminhamento de alunos. No referido âmbito está 
prevista a articulação com outros serviços especializados e redes de 
apoio social, nomeadamente da área da saúde escolar, segurança social 
e C.P.C.J, assim como a colaboração no levantamento de propostas 
para a diversificação da oferta curricular e dos apoios e complementos 
educativos. 

Paula Vasconcelos; Maria Cristina 
Alçada; Lurdes Pereira; Helena 
Silva 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

17-09 Programa Gosto de Estar 
Limpinho 

Recolha, organização e distribuição de calçado/vestuário/diversos casa.  
Conferir competências básicas no que toca à higiene pessoal, saúde e 
bem-estar, promovendo a auto-estima e facilitando a integração social 
do aluno.  
Educar para reduzir, reutilizar e reciclar, fomentando a solidariedade.  
Colmatar algumas necessidades básicas das famílias mais 
desfavorecidas. 

Helena Silva Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO3 

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

17-09 Projeto Portas Abertas Atendimento permanente ao aluno, à família e ao pessoal docente e não 
docente.  
Apoiar e acompanhar os alunos numa dimensão mais abrangente 
(pessoal e familiar).  
Apoiar as famílias e encarregados de educação na resolução de 
problemas ao nível escolar, familiar e pessoal.  
Aconselhar e orientar docentes e não docente no plano da interação com 
os alunos.  
Promover e reforçar práticas educativas adequadas. 

Paula Vasconcelos; Helena Silva Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas) 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

17-09 Gabinete de Apoio ao 
Aluno e à Família 

O programa prevê a realização de reuniões semanais com a equipa 
responsável para a discussão de casos, avaliação de situações 
problemáticas e encaminhamento de alunos. No referido âmbito está 
prevista a articulação com outros serviços especializados e redes de 
apoio social, em particular da área da saúde escolar, segurança social e 
CPCJ, assim como a colaboração no levantamento de propostas para a 
diversificação da oferta curricular e dos apoios e complementos 
educativos. 

Paula Vasconcelos; Maria Cristina 
Alçada; Lurdes Pereira; Helena 
Silva 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

17-09 Projeto Portas Abertas Apoiar e orientar o aluno de forma personalizada e permanente, 
colocando à sua disposição ferramentas que favoreçam o seu processo 
socioeducativo. 

Helena Silva Docentes; Pessoal não 
docente; crianças do pré-
escolar e alunos do 1º, 2º e 
3º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

17-09 "Explorar Futuros". Programa de orientação escolar dirigido a alunos em risco de abandono 
escolar e alunos com medidas adicionais e PIT.  
Promover a orientação de todos os alunos.  
Valorizar a escola e as competências diferenciadas dos alunos. 

Paula Vasconcelos Alunos (Todas as turmas do 
3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2 

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

21-09 Projeto Erasmus+ Salt 
work in progress -young 
cicerones  
Projeto eTwinning 

Dar a conhecer, promover e preservar o património natural.  
Partilhar conhecimentos e experiências.  
Aprender técnicas de apresentação de trabalhos e desenvolver aptidões 
e competências ao nível da oralidade em inglês.  
Ser tolerante e respeitador do Outro. 

Luísa Miranda; Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos do 3º ciclo 

0,00 € LO1; LO3; LO4 

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

21-09 Programa de Tutoria Apoio e acompanhamento individualizado aos alunos sinalizados.   
Valorizar, incentivar e estimular o aluno para o seu processo de 
aprendizagem, enfatizando estratégias socioeducativas holísticas e 
promovendo mecanismos de autonomia e comprometimento. 

Helena Silva Alunos do 2º e 3º ciclo 0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

21-09 Acompanhamento 
socioeducativo 

Promover no aluno a adoção de comportamentos regrados e 
competências conducentes ao seu crescimento pessoal e social, numa 
lógica de educação para os valores, identificando as suas dificuldades e 
potencialidades.  
Prevenir, remediar ou superar necessidades sociais específicas, bem 
como acautelar situações de absentismo intermitente e abandono 
escolar. 

Helena Silva Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

21-09 Avaliação Multidisciplinar. Avaliação Multidisciplinar é realizada no âmbito do processo de 
determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e 
à inclusão, visando colmatar as necessidades de suporte à 
aprendizagem não supridas pelas medidas universais. 

Paula Vasconcelos; Maria Natália 
Brandão; Maria João Luz; Leontina 
Pinto; Irene Maria Silveira; Alda 
Tavares 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO1 

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

 

Quem sou? – referencial 
Aprender com a biblioteca 
Escolar – literacia da 
leitura e dos média- 
concurso digital 

. Identificar personalidades de relevo;  

. Utilizar ferramentas da Web 2.0;  

. Motivar para a pesquisa em várias fontes 

Zélia Canão; Maria do Amparo 
Morais; Maria da Graça Abreu; 
Ana Maria Leão Torres; Ana Maria 
Godinho 

Alunos do 2º e 3º ciclo 30,00 € LO1 

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

 

Matemática  
“Matemática…Yes!!” 

Desenvolver o gosto pela matemática.  
Envolver a família.  
Estimular o processo cognitivo dos alunos através de meios lúdico-
pedagógicos. 

Rosa Pais; Maria José Matos Alunos (Todas as turmas do 
1.º ano) 

50,00 € LO1 

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

 

Oferta Complementar  
Sexualidade 

Sensibilizar para o significado afetivo e social da família.  
Conhecer diferentes modelos familiares.  
Reconhecer a igualdade de género. 

Rosa Pais; Maria José Matos Alunos (Todas as turmas do 
1.ºano) 

50,00 € LO1 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Matemática  
Questão de aula, semanal 

Fomentar o interesse pela prática do cálculo mental.  
Reforçar a componente lúdica na aprendizagem da matemática. 

Sandra Conde; Ana Cristina 
Amaral 

Alunos (Todas as turmas do 
4.ºano) 

50,00 € LO1 

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

 

Português  
“Oficina de Leitura” 

Criar a oportunidade para que todos os alunos descubram o prazer de 
ler e que este prazer torne-se ferramenta em seu desenvolvimento 
pessoal, educacional, e consequentemente, social.  
Desenvolver nos alunos, aos poucos, uma melhor compreensão do que 
se lê.  
Aprofundar o interesse pela leitura. 

Maria Natália Brandão; Maria Alice 
Mortágua 

Alunos (Todas as turmas do 
3.º ano) 

50,00 € LO1 

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

 

Português  
“Letrinha a letrinha” 

Integrar família e escola no processo de aprendizagem da leitura/escrita.  
Despertar o gosto e o interesse pela leitura/escrita.  
Desenvolver a criatividade. 

Rosa Pais; Maria José Matos Alunos (Todas as turmas do 
1.ºano) 

50,00 € LO1 

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

 

Oferta Complementar  
Mandarim 

Promover o contacto com outra língua e outros costumes.  
Trabalhar a linguagem oral e escrita. 

Câmara Municipal de Estarreja Alunos (Todas as turmas do 
3º e 4º ano) 

50,00 € LO1 

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

 

Português  
Dados contadores de 
histórias 2 

Inventar histórias a partir das imagens de dados com figuras.  
Promover momentos em família à volta de um objetivo comum.  
Compilar um livro com as histórias. 

Rosa Paula Abreu; Anabela Lança 
Pereira 

Alunos (Todas as turmas do 
2.ºano) 

50,00 € LO1 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Oferta Complementar  
"Preservar o meio 
ambiente - reciclar"  
(art. Com CD) 

Relacionar ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a 
necessidade de desenvolvimento de atitudes responsáveis face à 
Natureza.  
Reconhecer a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, 
etc.) e a necessidade da sua preservação.  
Promover a reciclagem. 

Rosa Paula Abreu; Anabela Lança 
Pereira 

Alunos (Todas as turmas do 
2.ºano) 

50,00 € LO1 

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

 

Matemática  
“Magicar 2” 

Desenvolver o raciocínio e resolução de problemas. Rosa Paula Abreu; Anabela Lança 
Pereira 

Alunos (Todas as turmas do 
2.ºano) 

50,00 € LO1 

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

 

Desporto Escolar Treinos semanais das modalidades de Desporto Escolar : Futsal Infantis 
B, Misto; Ténis de mesa, misto e Natação para alunos de adaptações 
adicionais. 

Docentes de Educação Física Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

50,00 € LO1 

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

 

Reading is fun Promover a língua inglesa.  
Promover a leitura.  
Criar um ambiente favorável à leitura. 

Maria do Amparo Morais; Luísa 
Miranda 

Alunos  0,00 € LO1 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Recolha e análise de 
dados relativos aos 
consumos mensais na 
escola de: água, 
eletricidade e gás. 

Promover comportamentos de cidadania responsável e comprometida.  
Envolver os alunos em projetos e atividades que apelem a 
comportamentos ambientais. 

Helena Silva; Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

0,00 € LO3; LO4 

set; 
dez; 
jun 

 

Recolha de Vestuário e 
calçados usados, 
distribuição solidária 

Sensibilizar para a reutilização “Consumo Sustentável e Boas Práticas 
Ambientais”   
- Incentivar ações e gestos para reduzir o desperdício e prevenir a 
produção de resíduos.  
- Fomentar a Solidariedade. 

Helena Silva; Florbela Barreto Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo os  

0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

 

Campanhã Geração 
Depositrão: Recolha de 
eletrodomésticos fora de 
vida  
Recolha de 
Pilhas/Lâmpadas  
Tinteiros/Papel/Plástico 

Promover comportamentos de cidadania responsável e comprometida.  
Sensibilizar a comunidade escolar e não escolar para os problemas 
ambientais.  
Sensibilizar para a reutilização de resíduos; Introduzir a reciclagem como 
prática, visando a melhoria ambiental.  
Sensibilizar para o desperdício de plástico e os efeitos danosos que o 
plástico tem no nosso planeta. 

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo () 

0,00 € LO3; LO4 

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

 

Dinamização da página 
Facebook Eco Escolas de 
forma a torna-la interativa. 

Página Facebook” Dar a conhecer o trabalho desenvolvido dentro e fora 
da escola com os nossos alunos/ espaço interativo.  
Promover a motivação, interesse e espírito crítico dos alunos, bem como 
a sensibilização para o “Mundo”. 

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO3; LO4 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Apoio Educativo Contribuir para a melhoria das aprendizagens;  
Apoiar os alunos com graves dificuldades de aprendizagem nas áreas de 
português e matemática. 

Docentes titulares das turmas de 
1º Ciclo e docentes do apoio 
educativo 

Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

30,00 € LO1 

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

 

Projeto Fénix Consolidar as aprendizagens a português e a matemática prevenindo o 
insucesso;  
Contribuir para a melhoria das aprendizagens realizadas pelos alunos. 

Docentes titulares das turmas do 
2º, 3º e 4º ano e docentes do apoio 
educativo  

Alunos (Todas as turmas do 
2.º, 3º e 4º ano) 

30,00 € LO1 

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

 

Assessoria pedagógica Contribuir para a melhoria da qualidade e do sucesso educativo;  
Desenvolver capacidades no âmbito dos conteúdos de português e 
matemática;  
Contribuir para um ensino diferenciado. 

Docentes titulares das turmas de 
1º ano e docentes do apoio 
educativo 

Alunos (Todas as turmas do 
1.º ano) 

50,00 € LO1 

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

 

Capacitar Aprendizagens Apoiar de forma mais individualizada, os alunos que manifestam 
dificuldade nas aprendizagens e que se encontram ao nível do primeiro 
ano independentemente do número de matrículas.  
Dar resposta às dificuldades de aprendizagem específicas de cada 
aluno. 

Rosa Paula Abreu; Maria Natália 
Brandão; Maria do Carmo Pinho; 
Maria Alice Mortágua; Anabela 
Lança Pereira 

Alunos (Todas as turmas do 
2.º e do 3º ano) 

30,00 € LO1 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Projeto Erasmus+ 
Heritage of Us 

Promover o reconhecimento e a discussão sobre a importância do 
respeito pela diversidade cultural.  
Contribuir para o aprofundamento das questões sobre diversidade 
cultural própria e do Outro.  
Promover atitudes e sentimentos positivos para com as sociedades dos 
países participantes e outras.  
Contribuir para a descoberta de pontos em comum nas várias culturas.  
Consciencializar para a importância da herança cultural e sua proteção.  
Promover o respeito pelo outro e consequentemente procurar eliminar 
sentimentos de medo, descriminação ou insegurança. 

Maria João Luz; Maria do Amparo 
Morais; Maria Cristina Alçada; 
Luísa Miranda; Florbela Barreto; 
Elisabete Galvão; Carmen Santos 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1; LO3; LO4 

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

 

Aprender com a 
Biblioteca Escolar 

Colocar a biblioteca ao serviço do ensino-aprendizagem.  
Rentabilizar os recursos existentes na biblioteca. 

Maria do Amparo Morais; Maria da 
Graça Abreu 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

15,00 € LO1; LO2 

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

 

Divulgação periódica de 
informações relativas aos 
serviços e atividades da 
Biblioteca escolar, em 
diferentes suportes, 
preferencialmente online 
através do BLog, 
Facebook e Classroom. 

Fomentar a frequência da BE e rentabilização dos respetivos recursos.  
Divulgar/promover as atividades. 

Maria do Amparo Morais Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

15,00 € LO2 

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

 

Vamos participar… Colocar a biblioteca ao serviço do ensino-aprendizagem.  
Rentabilizar os recursos existentes na biblioteca. 

Equipa da Biblioteca Escolar Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

20,00 € LO1 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Convers@s com… Promover a leitura.  
Promover a participação da comunidade.  
Estimular afetos pela partilha na leitura. 

Equipa da Biblioteca Escolar Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1 

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

 

Oficina de leitur@ Promover a leitura.  
Promover a autoaprendizagem.  
Espalhar o vírus L, o vírus da leitura.  
Criar um ambiente social favorável à leitura.  
Estimular afetos pela partilha na leitura.  
Tornar os alunos leitores.  
Criar um ambiente social favorável à leitura.  
Estimular afetos pela partilha na leitura. 

Maria do Amparo Morais Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 150,00 € LO1 

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

05-10 Apoio psicológico e 
psicopedagógico. 

Acompanhamento individual com foco emocional, comportamental ou 
psicopedagógico, visando promover o desenvolvimento integral dos 
alunos (cognitivo, socio-afetivo e emocional). 

Paula Vasconcelos Alunos (Todas as turmas) 
 

0,00 € LO1; LO3 

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

06-10 Apoio psicológico e 
psicopedagógico. 

Acompanhamento individual com foco emocional, comportamental ou 
psicopedagógico, visando promover o desenvolvimento integral dos 
alunos (cognitivo, socio-afetivo e emocional). 

Paula Vasconcelos Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1; LO3 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

06-10 Programa de 
Desenvolvimento Pessoal 
e Social 

Promover o autoconceito, a autonomia, (re)adquirindo e/ou reforçando 
os princípios orientadores da vida em sociedade, essenciais para um 
adequado crescimento socioafetivo. 

Helena Silva Alunos (Todas as turmas do 
6.º ano e turma A do 9.ºano) 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

06-10 Avaliação psicológica Avaliação realizada no âmbito da intervenção do SPO, visando detetar 
necessidades educativas específicas; intervir de forma a prevenir, 
superar ou remediar as necessidades específicas detetadas; e promover 
a participação e a melhoria das aprendizagens. 

Paula Vasconcelos Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1 

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

08-10 Projeto EPIS 
(Empresários pela 
Inclusão Social) 

Programa de promoção de sucesso escolar.  
Mediar os alunos sinalizados no EPIS para o sucesso escolar, através 
de uma mecânica de proximidade, colocando a ênfase nas capacidades 
não-cognitivas. 

Helena Silva Alunos (Todas as turmas do 
3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

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

 

Questões de Cidadania Contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, 
solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em 
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, 
crítico e criativo. 

Equipa da Biblioteca Escolar Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (todas as turmas do 
1.ºao 9.º ano) 

0,00 € LO1; LO3 

  



 

Ao longo do ano 
 

 

14 
 

Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Ler m@is Promover a leitura em suportes digitais.  
Promover o uso responsável dos equipamentos digitais.  
Contribuir para o desenvolvimento das competências leitoras. 

Equipa da Biblioteca Escolar Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; Alunos (todas as 
turmas do 3º ciclo) 

0,00 € LO1 

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

 

Matemática  
“Aventura dos Números” 

Fomentar o interesse pela prática do cálculo mental.  
Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo.  
Reforçar a componente lúdica na aprendizagem da matemática. 

Docentes do 3º ano Alunos do 3º ano 50,00 € LO1 

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

 

eTwinning: LIFE Reconhecer as manifestações culturais próprias.  
Valorizar e conhecer as manifestações culturais do Outro.  
Desenvolver sentimentos e atitudes de empatia, tolerância e respeito. 

Luísa Miranda; Florbela Barreto Alunos do 8º ano 20,00 € LO1; LO4 

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

 

Le Français c'est Top Promover a língua francesa.  
Promover a leitura.  
Criar um ambiente favorável à leitura. 

Sónia Pinho; Maria do Amparo 
Morais 

Alunos da Educação Pré-
Escolar, 1º Ciclo e 2º Ciclo 

30,00 € LO1 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

QUIZZ – referencial 
Aprender com a biblioteca 
Escolar – literacia da 
leitura e dos média- 
concurso digital 

Identificar personalidades de relevo.  
Utilizar ferramentas da Web 2.0.  
Motivar para a pesquisa em várias fontes. 

Maria do Amparo Morais; Ana 
Maria Godinho 

Alunos do 3º ciclo 30,00 € LO1 

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

 

Desafios Matemáticos da 
Khan Academy 

Promover o gosto da disciplina de Matemática.  
Prática recorrente de exercícios matemáticos de forma lúdica. 

Docentes de Matemática do 3º 
ciclo 

Alunos (Todas as turmas do 
3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2 

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

 

Momentos de M@gia Fomentar a aquisição de novas palavras e a compreensão do seu 
significado.  
Promover o desejo e o gosto de participar em diferentes contextos 
comunicacionais.  
Fomentar a capacidade de expressão verbal com recurso a palavras e 
frases progressivamente mais bem  
articuladas/estruturadas. 

Maria do Amparo Morais; Maria da 
Graça Abreu 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças do pré-
escolar 

30,00 € LO3 

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

 

Elaboração de pequenos 
vídeos/Cartazes/Desenho
s/Intervenções 
Ambientais fotografadas.  
Construção de frases em 
Português, Inglês e 
Francês, baseadas na 
reflexão sobre a temática 
ambiental atual e suas 
implicações futuras na 
vida do nosso Planeta.  
Exposição virtual nas 
páginas públicas da 
escola e partilha na 
página gerida pela 
entidade ABAE Eco 
Escolas. 

Desenvolver formas artísticas de intervenção ambiental.  
Comprometer os alunos em práticas ambientais e sustentáveis.  
Sensibilizar a comunidade para práticas ambientais e sustentáveis, 
reconhecendo os problemas ambientais existentes. 

Maria Adelaide Matos; Luísa 
Miranda; Florbela Barreto; Celeste 
Barbosa; Ana Cristina Palpista 
Amaral 

Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (todas as turmas do 
3.ºao 9.º ano) 

50,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

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

 

Concurso intermunicipal 
de leitura 

Promover a leitura.  
Motivar para a participação em concursos. 

Zélia Canão; Maria do Amparo 
Morais; Maria Adelaide Matos; Ana 
Cristina Amaral 

Alunos (todas as turmas do 
4º ao 9.º ano) 

20,00 € LO1 

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

 

Intervenções artísticas, 
com base em objetos 
considerados lixos.  
Execução de Máscaras 
identificativas (Património 
Cultural) dos países que 
constituem o projeto” 
Erasmus + Heritage of 
Us” utilizando materiais 
reutilizáveis/materiais 
considerados lixos. 

Reciclar e reutilizar com Arte - Tornar a escola mais Bonita.  
Envolver os alunos desde cedo em projetos, reconhecendo a 
responsabilidade cívica do individuo na salvaguarda do património de 
cada país, tendo sempre presente a importância dos recursos 
ambientais! 

Educadoras e Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; crianças do pré -
escolar e turmas do 3º ciclo 

50,00 € LO3; LO4 

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

 

Projetos:  
Preparar  
Histórias em movimento  
Vem contar-me uma 
história 

Desenvolvimento de atividades no âmbito dos Projetos Preparar, 
Histórias em Movimento e Vem contar-me uma história.  
Estimular o gosto pela leitura e pela escrita.   
Criar comunicações verbais e não-verbais.   
Desenvolver o respeito pelos livros.  
Adquirir vocabulário diversificado.   
Promover a troca de experiências entre as gerações.  
Promover a interação entre a escola e a família. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Crianças dos pré -escolar 

200,00 € LO1 

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

16-11 "Depois do 9º ano" Programa de Orientação Escolar e Profissional para alunos do 9ºano.  
Facilitar o conhecimento das oportunidades oferecidas pelo sistema 
educativo.  
Esclarecer sobre o funcionamento do ensino secundário.  
Facilitar a tomada de consciência das dimensões psicológicas 
envolvidas na escolha vocacional.  
Favorecer o autoconhecimento: interesses escolares e profissionais, 
capacidades, aptidões, personalidade.  
Incentivar uma reflexão crítica sobre cursos, profissões e perspetivas de 
empregabilidade.  
Orientar na integração de escolhas para delinear o projeto vocacional.  
Apoiar no processo de tomada de decisão. 

Paula Cristina de Vasconcelos Alunos (Todas as turmas do 
9.ºano) 

50,00 € LO1; LO2; LO3 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

nov; 
dez; 
fev; 
mar; 
abr 

 

Concurso "Ler na Pista do 
Pormenor" 

Motivar para a leitura, criar e desenvolver hábitos de leitura.  
Desenvolver a memória e compreensão da leitura. 

Docentes de Português do 2º ciclo Alunos do 2º ciclo 50,00 € LO1 

nov; 
dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr 

 

Competições Nacionais 
de Ciência na 
Universidade de Aveiro - 
CNC - UA  
maisMAT -  5.º ano  
maisMAT -  6.º ano  
natWEB – 5.º ano  
natWEB – 6.º ano  
  
EQUAmat – 7.º ano  
EQUAmat – 8.º ano  
EQUAmat – 9.º ano 

Avaliar competências de Matemática e de Ciência.  
Promover o gosto pela disciplina de Matemática e Ciências Naturais.  
Desenvolver competências em matemática, ciências e tecnologia. 

Docentes de Matemática do 2º e 3º 
ciclo 

Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

nov; 
fev; 
mai; 
jun 

 

Saídas de campo 
(envolvente da escola: 
Cais da Ribeira da Aldeia 
e/ou Percursos do BioRia) 

Promover a formação integral do aluno e fomentar o gosto pelas 
Ciências Naturais.  
Proporcionar aprendizagens em contextos diversificados fora do meio 
escolar.  
Sensibilizar para as questões do meio envolvente, ameaças e a 
importância da sua preservação. 

Paulo Almeida; e Ana Paula 
Santos 

Alunos (Todas as turmas do 
8.ºano e 5.º B) 

0,00 € LO1; LO2; LO4 

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

 

Projeto eTwinning Desenvolver o gosto por aprender os hábitos e costumes de outras 
realidades;  
Colaborar, desenvolver, comunicar e partilhar experiências e projetos 
com outras escolas e outros países;  
Desenvolver competências digitais em atividades eTwinning. 

Sandra Conde; Celeste de Jesus 
Barbosa; Ana Cristina Amaral; 
Câmara Municipal de Estarreja 

Alunos (Todas as turmas do 
4.ºano) 

50,00 € LO1 

dez; 
jan; 
fev; 
mar; 
abr 

 

Concurso de Ortografia Desenvolver a capacidade de ouvir e compreender textos orais.  
Melhorar a ortografia e caligrafia. 

Docentes de Português do 2º ciclo Alunos (5.º; 6.º) 50,00 € LO1 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

set 10 Transição com sucesso Facilitar a transição para a escolaridade obrigatória.  
Articulação entre docentes.  
Envolver as crianças no processo de transição. 

Educadoras e professoras do 1º 
ano 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ano 

0,00 € LO1 

set 10 Reuniões de articulação 
com 1º ciclo.  
Reuniões de educadoras.   
Reuniões de articulação 
com outros 
departamentos.  
Reuniões de articulação 
com docentes de 
educação especial.  
Reuniões com a equipa 
da ELI Estarreja / 
Murtosa. 

Promover a articulação inter e intra departamentos.  
Aferir estratégias de ação.  
Complementar o currículo. 

Educadoras; Professores do 1º 
Ciclo 

Docentes dos diversos 
departamentos 

0,00 € LO2 

set 28; 29 Dia Europeu das Línguas Consciencializar para a diversidade linguística e cultural.  
Promover os meios digitais de partilha de informação.  
Aprender de forma lúdica. 

Sónia Pinho; Maria Rosa Oliveira; 
Luísa Miranda; Carmen Santos 

Alunos do 2º e 3º ciclo 0,00 € LO1 

set 
 

Reformulação da 
Candidatura de Projeto de 
Apoio Pacopar “ Aprender 
Sobre Rodas”. 

Aumentar o número de alunos/funcionários/professores que usam a 
bicicleta como meio de deslocação.  
Fomentar o número de saídas escolares com o uso de bicicleta, tendo 
em conta a utilização das ciclovias existentes e a exploração do meio 
envolvente, seja natural ou cultural no âmbito curricular das ciências/ 
geografia e /ou educação Física e/ou cidadania.  
Fomentar o bom e saudável convívio na comunidade escolar e motivar 
para a participação nas iniciativas locais de uso da bicicleta.  
Todos os alunos, que não dispõem da sua própria bicicleta, terão 
oportunidade de participar nas iniciativas devido ao uso das Bicicletas 
Comuns, patrocinadas pela PACOPAR. 

Luísa Miranda; Florbela s Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (4.ºano; 2º e 
3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

set 
 

Comunicar com o 
ambiente 

Realizar atividades no âmbito da Cidadania Ecológica.  
Promover hábitos de respeito pelo meio ambiente.  
Sensibilizar para a reciclagem.  
Promover conhecimentos científicos.  
Desenvolver o gosto pela observação.  
Atividade integrada no programa Eco-Escolas. 

Educadoras 3 grupos do pré- escolar 0,00 € LO4 

  



 

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

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

set 
 

Atividades de A.A.A.F.  
Ateliers de livre escolha  
Expressão Lúdica e 
Criativa  
Espaço de Leitura/hora 
do conto  
Espaço de Jogos  
Expressão Corporal/ 
Movimento/Drama  
Visionamento de filmes  
Expressão Plástica  
Jogos ao ar livre 

Atividades de A.A.A.F.  
Responder às necessidades das famílias.  
Desenvolver atividades de ocupação.   
Complementar a atividade educativa de forma lúdica. 

Câmara Municipal de Estarreja; 
Animadora Sócio Cultural; 
Educadoras 

3 grupos do pré - escolar 0,00 € LO3 

out 01 Eco Escolas  
Interpretação de uma 
canção alusiva ao tema 
“Proteção do Meio 
Ambiente”. 

Interpretação de uma canção alusiva ao tema “Proteção do Meio 
Ambiente”.  
Compreender a música como um elemento cultural. 

Carla Leite Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do5º e do 6.ºano 

5,00 € LO1 

out 01 Dia Mundial da Música Realização de trabalhos alusivos à importância da Música na vida do Ser 
Humano. Compreensão do festejo como um evento de promoção da arte 
musical desempenhando também um reforço nos laços de amizade e 
paz entre as pessoas. 

Carla Leite Alunos crianças do pré-
escolar e alunos do 1º ao 9º 
ano 

5,00 € LO1 

out 01 Mês Internacional das 
bibliotecas escolares  
Descobrir caminhos para 
a saúde e o bem-estar 
com a biblioteca escolar 

Promover a literacia da informação.  
Reconhecer a BE como polo difusor de cultura e de saberes que 
promova o desenvolvimento integral dos seus utilizadores.  
Promover a responsabilidade e o espírito crítico entre os alunos.  
Promover a leitura.  
Promover um comportamento ético e responsável no uso dos média. 

Ramiro Rendeiro; Maria do 
Amparo Morais; Florbela Barreto 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1 

out 06 Programa 
Desenvolvimento Pessoal 
e Social 

Promover o autoconceito, a autonomia, (re)adquirindo e/ou reforçando 
os princípios orientadores da vida em sociedade, essenciais para um 
adequado crescimento socioafetivo. 

Helena Silva Alunos (Todas as turmas do 
6.ºano e turma A do 9.ºano) 

0,00 € LO1; LO3 

out 15; 16; 
17; 22; 
23; 26; 
27; 28; 
29; 30 

Erasmus Days 2020 Estimular a participação e divulgação no âmbito dos projetos Erasmus +.  
Refletir sobre as manifestações culturais do património local/nacional e 
global.  
Compreender necessidade de valorizar o património cultural, natural e 
linguístico.   
Exposição na Biblioteca Municipal de Estarreja; Escola Secundária de 
Estarreja; Pólo da Biblioteca em Pardilhó e no Agrupamento de Escolas 
de Pardilhó. 

Luísa Maria Henriques de Miranda; 
Florbela Rodrigues Barreto 

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

0,00 € LO4 

out 15; 16; 
18; 19 

Semana da Alimentação  
Construção de um livro de 
receitas digital: saladas  
Realização de um padlet 
com recursos 

Alertar para a importância de uma alimentação equilibrada.  
Promover o consumo diário de alimentos não processados.  
Perceber as vantagens. 

Paulo Almeida; Maria do Amparo 
Morais; Ana Paula Santos 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ao 9º ano 

0,00 € LO1 
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out 16 Alimentação Saudável Dinamização de atividades relacionadas com a Alimentação Saudável - 
Um Mundo de Cores e Sabores. Atividade em articulação com Eco 
Escolas e P.E.S..  
Criar hábitos alimentares.  
Sensibilizar para uma alimentação saudável completa, variada e 
equilibrada.  
Compreender o conceito de saúde. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças dos 3 
grupos do pré-escolar 

0,00 € LO1 

out 19 Momentos em família:  
Mães, Pais, Avós… 

Desenvolver atividades que promovam momentos em família.  
Interação com a família.  
Compreensão de atitudes e valores.  
Expressão de sentimentos.  
Reforçar laços de afeto e respeito.   
Sensibilizar para a importância de cada elemento da família. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças dos 3 
grupos do pré-escolar 

100,00 € LO3 

out 
 

Dia Mundial da 
alimentação  
“A minha salada é a 
melhor!” 

Continuar a sensibilizar para a importância de uma alimentação 
saudável.  
Construir um e-book de receitas de saladas. 

Docentes de Cªs da Natureza do 
2º e 3º ciclo 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

out 
 

Dia Mundial da 
alimentação  
“A minha salada é a 
melhor!” 

Continuar a sensibilizar para a importância de uma alimentação 
saudável.  
Construir um e-book de receitas de saladas. 

Docentes de Cªs da Natureza do 
2º e 3º ciclo 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

out 
 

Halloween  
Decoração das salas de 
aula e corredores 

Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa).  
Comemorar datas festivas.  
Estimular a criatividade.  
Enriquecer o vocabulário.  
Identificar os símbolos do dia das bruxas.  
Estimular a capacidade de participação ativa e a cooperação.  
Desenvolver o sentido estético/artístico e de responsabilidade.  
Trabalhar a linguagem oral e escrita.  
Obter um maior envolvimento/interesse dos alunos nas atividades 
escolares. 

Celeste Barbosa Alunos (Todas as turmas do 
3º e 4.º ano) 

60,00 € LO1 

out 
 

Descobrir a Nossa Terra  
Tradição oral  
Profissões  
Gastronomia  
Património arquitetónico 

Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural.  
Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, 
reconhecendo a necessidade da sua preservação. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças do pré-
escolar 

0,00 € LO4 

out 
 

Comunicação com os 
pais  
Momentos de 
colaboração 

Promover a aproximação entre o Jardim de Infância e a família.  
Envolver a família nas atividades a desenvolver. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças do pré-
escolar 

0,00 € LO3 

out 
 

Divulgação e inscrição 
dos alunos nas 
Competições Nacionais 
de Ciência na 
Universidade de Aveiro - 
CNC - UA 

Promover o gosto da disciplina de Matemática e Ciências Naturais.  
Prática recorrente de exercícios de forma lúdica.  
Tornar os alunos mais ativos e investigativos, envolvendo-se no seu 
processo ensino aprendizagem.  
Promover a autoconfiança dos alunos e uma menor dependência do 
professor.  
Melhorar os conhecimentos dos alunos. 

Docentes de Matemática do 2º e 3º 
ciclo 

Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO1; LO2 
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out 
 

Dia Mundial da  
alimentação  
Ação de educação para a 
saúde 

Sensibilizar para uma alimentação saudável completa, variada e 
equilibrada.  
- Compreender o conceito de saúde.  
- Realizar uma ação de sensibilização sobre a forma de praticar uma 
alimentação saudável.   
- Alertar para os perigos de alguns erros alimentares. 

Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Estarreja (UCC) 

Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

0,00 € LO1 

nov 30 Afilhados do coração Colaboração com Nampula na angariação de fundos para garantir o ano 
escolar dos cinco afilhados da escola. 

Ana Maria Leão Crianças de Nampula 0,00 € LO3 

nov 11 S. Martinho Comemoração do dia de S. Martinho.  
Descobrir e Valorizar hábitos, costumes e tradições. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas a crianças do pré-
escolar 

0,00 € LO1 

dez 02 Eu e os outros Desenvolver atividades que promovam valores e a relação entre pares, 
adequadas às diferentes temáticas.  
Conhecer emoções.  
Viver e partilhar emoções.  
Conhecer os direitos humanos/crianças.  
Demonstrar consciência e compreensão pelos problemas dos outros.  
Expressar sentimentos de forma compreensível.  
Promover e valorizar sentimentos de Amizade e Solidariedade. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
todas as crianças do pré-
escolar 

0,00 € LO1 

dez 03 “Celebrar o Natal”: 
execução de motivos 
alusivos à época. 

Sensibilização dos alunos/comunidade escolar para a importância da 
vivência da época Natalícia. Contribuir para o embelezamento do espaço 
escolar. 

Maria de Lurdes.Oliveira Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 2º ciclo) 

0,00 € LO1 

dez 07; 08; 
09; 11; 

14 

Concurso digital de Bolas 
de Natal ecológicas 

Promover a participação da comunidade.  
Fomentar a colaboração dos alunos nas atividades.  
Fomentar a reciclagem. 

Maria do Amparo Morais; Florbela 
Barreto 

Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO1 

out 
 

Dia Mundial da 
alimentação  
Ação de educação para a 
saúde 

Sensibilizar para uma alimentação saudável completa, variada e 
equilibrada.  
- Compreender o conceito de saúde.  
- Realizar uma ação de sensibilização sobre a forma de praticar uma 
alimentação saudável.   
- Alertar para os perigos de alguns erros alimentares. 

Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Estarreja (UCC) 

Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

0,00 € LO1 

dez 10 Semana dos Direitos 
Humanos 

Divulgar, esclarecer e reconhecer a importância dos direitos de toda e 
qualquer pessoa.  
Valorizar as diferenças e cultivar a igualdade em dignidade.  
Expor trabalhos elaborados pelos alunos: textos, poemas, ilustrações… 

Marta Lencastre; Elisabete Galvão; 
Ana Maria Leão 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

25,00 € LO3 

dez 11 Exposição de presépios Estudar o valor artístico, cultural, social e religioso do Presépio.  
Tempo de Advento e Natal: “Encontro muitas razões para celebrar”. 

Ana Maria Leão Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
2º ciclo) 

0,00 € LO3; LO4 

dez 17 Celebração do Dia 
Mundial dos Direitos 
Humanos e Natal, em 
articulação com a 
disciplina de EMRC. 

Interpretação de temas musicais alusivos à temática “Direitos Humanos”.  
Compreender o festejo como um evento de promoção da arte musical, 
desempenhando também um reforço nos laços de amizade e paz entre 
as pessoas. 

Carla Leite Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 2º ciclo) 

15,00 € LO1 
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dez 18 Celebração do Natal, com 
a apresentação à 
Comunidade Educativa 
de canções alusivas à 
quadra. 

Os alunos das turmas do 5º ano, assim como os alunos das turmas dos 
6ºA e B interpretarão, em simultâneo dentro das suas salas de aula, uma 
canção de Natal. 

Carla Leite Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos do 2º ciclo 

0,00 € LO1 

dez 
 

Dinamização de um 
conjunto de atividades, 
partilhadas nas páginas 
públicas da escola e 
ABAE, Eco Escolas. 

Comemorar o Dia Eco Escolas: Galardão Eco Escolas, atribuído à nossa 
escola pelo trabalho desenvolvido durante 2018/19.  
Sensibilização para as boas práticas ambientais. 

Florbela Barreto; Carla Leite Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

dez 
 

Interpretação de uma 
canção alusiva ao tema 
“Proteção do Meio 
Ambiente”.  
Partilha na página pública 
Facebook Eco Escolas. 

Compreender a música como um elemento cultural e influenciador na 
reflexão ambiental. 

Florbela Barreto; Carla Leite Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos do 2º ciclo 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

dez 
 

Árvore e postais de Natal 
(decoração, elaboração e 
exposição) 

Promover o trabalho colaborativo, tendo em vista um produto final 
(decoração da Árvore de Natal e criação de postais de Natal).  
Estimular a criatividade.  
Promover o espírito natalício.  
Incentivar à reutilização de materiais.  
Desenvolver competências transversais a diversas áreas (gosto pela 
pesquisa, leitura, escrita…). 

Cecília Aguiar; Anabela 
Figueiredo; Ana Paula Neves; Alda 
Tavares 

 Alunos  20,00 € LO3 

dez 
 

Atividades de Natal  
Construção de um mural 
com mensagens/desejos 
natalícios  
Canções de Natal 
(Christmas Carols) 

Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa);  
- Comemorar datas festivas;  
- Estimular a criatividade;  
- Enriquecer o vocabulário;  
- Exprimir sentimentos na língua inglesa;  
- Estimular a capacidade de participação ativa e a cooperação;  
- Desenvolver o sentido estético/artístico e de responsabilidade;  
- Trabalhar a linguagem oral e escrita;  
- Obter um maior envolvimento/interesse dos alunos nas atividades 
escolares. 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º ciclo 60,00 € LO1 

dez 
 

Postal de Natal  
Christmas postcards  
Cartes Postales de  Noël 

Desenvolver a criatividade.  
Expressar-se em língua estrangeira.  
Refletir sobre a partilha cultural enquadrada no programa Erasmus+.  
Envio de postais aos afilhados de Moçambique e outras instituições 
reconhecendo a partilha, a tolerância e o respeito pelo Outro. 

Maria Rosa Oliveira; Luísa 
Miranda; Florbela Barreto; Carmen 
Santos; Ana Maria Leão 

Alunos do 3º ciclo 20,00 € LO1; LO3; LO4 

dez 
 

Conclusão do Projeto 
Etwinning: "Making Math 
a Christmas Treat" 

Promover e desenvolver: a comunicação, o espírito colaborativo e de 
partilha; o pensamento crítico; a autonomia, o uso de ferramentas 
interativas; o contato com grupos socialmente heterogêneos; o espírito 
de iniciativa e empreendedorismo; o conhecimento de ser, saber ser e 
saber conviver; a comunicação em inglês e língua materna; habilidades 
de alfabetização digital; trabalhos em parceria com estudantes de outros 
países; habilidades matemáticas e habilidades básicas em ciência e 
tecnologia e a resolução de problemas que envolvem proporcionalidade 
direta em vários contextos. 

Maria José Santos; Ana Catarina 
Antão 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos do 9ºA 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

 
dez 

 

 
Decorações temáticas da 
Biblioteca escolar 

 
Fomentar a colaboração dos alunos nas atividades.  
Desenvolver atitudes de cidadania ativa incluindo a auto estima, respeito 
mútuo e a tolerância à diversidade. 

 
Educadoras, docentes do 1º ciclo, 
diretores de turma; Luísa Maria 
Henriques de Miranda; Florbela 
Barreto; Ana Maria Leão;  

 
Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

 
0,00 € 

 
LO1 

dez 
 

A Escola Vai ao Pai Natal Manter o espírito de Natal, realizando uma campanha de cariz social 
onde os alunos entregam donativos (nomeadamente, bens alimentares), 
para o grande cabaz que será entregue a famílias do Concelho, com 
carências socioeconómicas. 

Câmara Municipal de Estarreja Alunos (Todas as turmas do 
2.º; Todas as turmas do 4.º; 
Todas as turmas do 1.º; 
Todas as turmas do 3.º) 

0,00 € LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

jan 04 A magia da ciência no 
Pré-escolar 

Desenvolver atividades experimentais.  
Articulação entre Departamentos  
Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e 
transformações que observa no meio físico e natural  
Experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação 
para chegar a conclusões e comunicá-las. 

Educadoras e docentes do 
Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

Crianças do pré-escolar 0,00 € LO1 

jan; 
fev 

 

Manutenção e aumento 
da área dos espaços 
verdes na escola/ Horta e 
Jardim  
Plantação de árvores de 
fruto 

Aumentar os espaços verdes e apresentação escolar/ Melhorar os 
espaços de recreio dos alunos tornando-a mais bonita e saudável.  
Sensibilizar para a necessidade de preservar o espaço escolar. 

Helena Silva; Florbela Barreto; 
Câmara Municipal de Estarreja 

Alunos (5.º; 6.º; 8.º e 9.º ano) 50,00 € LO3; LO4 

jan 
 

Ninho da Ciência Proporcionar aos alunos contactos com as ciências.  
Proporcionar aos alunos um contato com o espaço e a exploração 
espacial, usando uma linguagem adequada à faixa etária. 

Câmara Municipal de Estarreja Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do3º e 4.ºano) 

0,00 € LO1 

jan; 
fev 

 

Participação em 
concursos promovidos 
pela ABAE e seus 
parceiros.  
Participação em 
concursos promovidos 
por entidades exteriores à 
escola. 

Estimular os alunos para a competição promovida por entidades, 
concursos, alertando-os para as práticas ecológicas e artísticas. 

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

jan; 
abr; 
mai 

 

Ida ao Teatro Proporcionar o contacto direto com a representação teatral.  
Tornar mais significativas as aprendizagens.  
Consolidar conhecimentos e conteúdos relativos ao texto dramático.  
Interpretar textos orais. 

Câmara Municipal de Estarreja Alunos do 2º e 3º ciclo 0,00 € LO1 

jan; 
fev; 
mar 

 

Auditoria Ambiental: 
Fazer um levantamento 
aleatório sobre práticas 
ambientais num universo 
de 30 alunos. 

Caracterizar a situação sobre práticas ambientais sustentáveis na 
comunidade.  
Sensibilizar para a prática de comportamentos ambientais. 

Florbela Rodrigues Barreto  0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

jan 
 

Ervas aromáticas  
Do cultivo ao bem-estar 

Atividade integrada no programa Eco-escolas.  
Reconhecer plantas aromáticas e suas utilizações na alimentação e 
saúde.  
Compreender a existência de formas de produção agrícola sustentáveis.  
Contribuir para a formação de comportamentos responsáveis e 
alternativos.  
Sensibilizar para a preservação do ambiente na diversidade. 

Educadoras; Professores do 1º 
Ciclo 

Crianças do pré-escolar e 
alunos do 1º ciclo 

50,00 € LO4 

fev 08 "Semana dos Afetos" Dinâmicas de grupo para a abordagem da temática dos afetos e das 
emoções.  
Promover a reflexão sobre a importância dos afetos na vida de cada um 
de nós.  
Criar laços entre os diversos intervenientes no processo de 
aprendizagem dos alunos. 

Paula Vasconcelos Alunos (Todas as turmas do 
2º ciclo) 

0,00 € LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

fev 12 O Carnaval: importância 
das vivências  
culturais/musicais em 
Portugal e no mundo. 

Lembrar os festejos carnavalescos e as suas músicas, visualizando e 
ouvindo músicas relacionadas com a quadra de Carnaval. 

Carla Leite Alunos do 2º ciclo 15,00 € LO1; LO4 

fev 12 "O carnaval no Mundo"  
Execução de máscaras 
de carnaval. 

O carnaval: importâncias das vivências ético- culturais em Portugal e no 
mundo.  
Execução de máscaras de carnaval. 

Maria de Lurdes Oliveira Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 6.º; Todas as 
turmas do 5.º) 

15,00 € LO1; LO4 

fev 12; 15 St. Valentine’s  
La Saint-Valentin  
Sto António 

Motivar para a escrita.  
Desenvolver o sentido estético.  
Compreender as tradições culturais.  
Desenvolver o espirito crítico.  
Explorar o texto: a crónica. 

Docentes do Departamento de 
Línguas 

Alunos do 2º e 3º ciclo 20,00 € LO1; LO3 

fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

22-02 Entrevistas vocacionais. Realização de entrevistas individuais no âmbito da orientação escolar e 
profissional. A atividade visa, sobretudo, orientar na integração de 
escolhas para delinear o projeto vocacional e apoiar no processo de 
tomada de decisão. 

Paula Vasconcelos Alunos (Todas as turmas do 
9.º ano) 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

fev 
 

Comemoração do Dia dos 
Namorados  
(Saint Valentine’s Day) 

Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa).  
Comemorar datas festivas.  
Estimular a criatividade.  
Enriquecer o vocabulário;  
Exprimir sentimentos na língua inglesa.  
Estimular a capacidade de participação ativa e a cooperação.  
Desenvolver o sentido estético/artístico e de responsabilidade.  
Trabalhar a linguagem oral e escrita.  
Obter um maior envolvimento/interesse dos alunos nas atividades 
escolares. 

Celeste Barbosa Alunos (Todas as turmas do 
3.º e 4º ano) 

30,00 € LO1 

fev; 
mar 

 

Visualização de curtas-
metragens sobre 
temáticas ambientais.  
Monitorização dos lixos 
em espaços escolares.  
Participação em 
concursos ligados a 
temática Ecológicas. 

Promover e sensibilizar para hábitos de respeito pelo meio ambiente  
Sensibilizar para a preservação limpa do espaço escolar.  
Comprometer os alunos em práticas ambientais e sustentáveis. 

Helena Silva; Florbela Barreto Alunos do 3º ciclo 0,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

fev 
 

Olhar o carnaval Desenvolver atividades que permitam investigar e conhecer a tradição 
de outros carnavais.  
Expressar sentimentos.   
Uso construtivo de imitar/ recriar personagens.  
Desenvolver a imaginação e a criatividade.  
Descobrir o carnaval pelo Mundo.  
Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

Educadoras Encarregados de 
educação/Comunidade; 
crianças do pré-escolar 

0,00 € LO1 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

fev 
 

“Semana dos Afetos” Promover a identificação dos afetos/ diferentes estados emocionais.  
Saber comunicar diferentes estados emocionais. 

Docentes do Departamento de 
Educação Especial 

Alunos 0,00 € LO3 

fev 
 

Visita de Estudo  
Conhecer a nossa Vila! 

Conhecer a história local e perceber que ela se renova a cada dia.  
Despertar nos alunos o interesse pela nossa cultura.   
Conhecer algumas profissões típicas da localidade. 

Docentes do 3º ano Alunos do 3º ano 20,00 € LO4 

fev 
 

Competições Nacionais 
de Ciência em Rede - 
CNC - REDE  
maisMAT -  5.º ano  
maisMAT -  6.º ano  
natWEB – 5.º ano  
natWEB – 6.º ano  
EQUAmat – 7.º ano  
EQUAmat – 8.º ano  
EQUAmat – 9.º ano 

Avaliar competências de Matemática e de Ciência.  
Promover o gosto pela disciplina de Matemática e Ciências Naturais.  
Desenvolver competências em matemática, ciências e tecnologia. 

Docentes de Matemática do 2º e 3º 
ciclo 

Alunos do 2º e 3º ciclo 0,00 € LO1; LO2 

fev 
 

Carnaval no tempo Promover atividades que levem a conhecer as tradições carnavalescas.  
Reconhecer o carnaval como uma expressão de cultura e de arte do 
povo. 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º ciclo 30,00 € LO4 

mar 01 Mês da Leitur@ Promover a leitura.  
Divulgar a Língua Portuguesa.  
Espalhar o vírus L, o vírus da leitura.  
Promover a participação da comunidade.  
Estimular afetos pela partilha na leitura.  
Tornar os alunos leitores.  
Criar um ambiente social favorável à leitura.  
Estimular afetos pela partilha na leitura. 

Equipa da Biblioteca Escolar Alunos  60,00 € LO1 

mar; 
jun 

03-03; 
08-06 

"Temos que Salvar o 
Nosso Planeta". 

Sensibilizar os alunos e comunidade escolar para a adoção de práticas 
que respeitem o Meio Ambiente, criando uma verdadeira consciência 
ambiental.  
Levantamento fotográfico. Elaboração de cartazes; panfletos; 
marcadores de livros. 

Maria de Oliveira Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos do 6.º ano 

25,00 € LO1; LO3 

mar; 
abr; 
mai 

08-03 Projeto (Entre)laçar 
Famílias   
(O projeto terá outra 
dinâmica em 
conformidade com as 
normas e orientações da 
DGS). 

Incitação à participação dos EE/Pais em atividades de cariz prático e 
teórico assentes nas suas necessidades específicas.   
Sensibilizar e munir os pais/EE de ferramentas e princípios orientadores 
da vida em sociedade, potenciando o seu papel, quer em termos de 
dinâmica familiar, quer na vida do seu educando. 

Helena Silva; Centro Paroquial de 
Assistência de Pardilhó 

Encarregados de 
educação/Comunidade 

50,00 € LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

jan; 
fev; 
mar; 
abr; 
mai; 
jun 

10-03 Projeto Jardim e Horta 
biopedagógicos 

Manutenção e limpeza dos espaços ajardinados e introdução de novas 
espécies.   
Incutir nos alunos uma maior consciencialização ambiental.  
Interagir de forma construtiva e equilibrada com os sistemas e ciclos 
naturais e perceber os seus benefícios para a saúde.  
Aumentar os espaços verdes.  
Sensibilizar para a necessidade de preservar o espaço escolar. 

Helena Silva; Florbela Barreto; 
Câmara Municipal de Estarreja 

Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO3 

mar 15 Semana da Disciplina 
Educação Moral e 
Religiosa Católica 
(EMRC) 

Exposição e divulgação de trabalhos realizados pelos alunos na 
disciplina de EMRC. 

Ana Maria Leão Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

25,00 € LO3; LO4 

mar 23 Cartaz “Uma Árvore Uma 
Vida” .   
Cartaz “O Mar não é de 
Plástico” . 

Cartaz “Uma Árvore Uma Vida” sensibilização para o problema da 
desflorestação, Exposição.  
Cartaz “O Mar não é de Plástico” Exposição dos trabalhos realizados em 
local da escola e/ou na página virtual, pública da escola.  
Estimular os alunos para a competição promovida por entidades, 
concursos, alertando-os para as práticas ecológicas e artísticas. 

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Alunos (Todas as 
turmas do 8.º) 

0,00 € LO1; LO3 

mar 24 "Feira da Juventude, 
Formação e Proteção 
Civil" 

Visita à Escola Secundária de Estarreja para divulgação da oferta 
formativa, participação em workshops e oficinas. A atividade visa:  
Propiciar aos alunos um conhecimento mais aprofundado das 
alternativas de formação da Escola Secundária de Estarreja.   
Esclarecer sobre o funcionamento do ensino secundário.  
Promover a descoberta e motivação para novos interesses.  
Incentivar uma reflexão crítica sobre cursos, profissões e perspetivas de 
empregabilidade. 

Paula Vasconcelos Alunos (Todas as turmas do 
9.º ano) 

0,00 € LO1; LO2 

mar 
 

Visita de estudo  
“World of Discoveries”- 
Porto 

Proporcionar momentos informais de aprendizagem e de socialização 
em diferentes contextos.  
Compreender melhor o empreendimento dos Descobrimentos Marítimos 
Portugueses.  
Sensibilizar para a preservação do nosso património histórico e 
sociocultural. 

Sandra Conde; Ana Cristina 
Amaral 

Alunos (Todas as turmas do 
4.º ano) 

400,00 € LO1 

mar 
 

Language and Erasmus + 
Kahoot 

Promover a curiosidade sobre a língua inglesa, francesa e a de outros 
países europeus.  
Participar ativamente na preparação para o concurso.  
Incluir vocábulos dos países já visitados e a visitar no âmbito do projeto 
Erasmus +.  
Incentivar o gosto pelo conhecimento da língua inglesa e francesa bem 
como dos países em Erasmus+ na sua vertente cultural, gastronómica, 
literária etc.  
Incentivar o uso das tecnologias da informação. 

Docentes do Departamento de 
Línguas e Florbela Barreto 

Alunos (todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

50,00 € LO1; LO4 

mar; 
abr; 
mai 

 

Visita de Estudo   
Estaleiros de construção 
naval  
Pardilhó 

Conhecer (através de uma visita guiada aos estaleiros) os três últimos 
mestres de construção naval ainda em atividade em Pardilhó. 

Câmara Municipal de Estarreja Docentes; Alunos (Todas as 
turmas do 1º ciclo) 

0,00 € LO4 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

mar 
 

Visita de Estudo  
Casa Museu Egas Moniz 

Conhecer os recantos do Marinheiro, onde cada peça conta a sua 
história, cada espaço revive o passado do Egas Moniz. 

Sandra Conde; Ana Cristina 
Amaral; Câmara Municipal de 
Estarreja 

Alunos (Todas as turmas do 
4.º ano) 

0,00 € LO4 

mar 
 

Comemoração da Páscoa Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa).  
Comemorar datas festivas.  
Promover a participação dos alunos em atividades lúdicas tendo em 
vista a aprendizagem da língua inglesa.  
Enriquecer o vocabulário.  
Trabalhar a linguagem oral.  
Obter um maior envolvimento/interesse dos alunos nas atividades 
escolares. 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º ciclo 60,00 € LO1 

mar 
 

A Páscoa  
Oferta do “Folar da 
Páscoa” 

Reviver tradições.  
Aprender a repartir de formas diversificadas. 

Docentes do 1º ciclo Alunos do 1º ciclo 0,00 € LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

abr 01 Poisson d’Avril Comemoração do dia.  
Identificar semelhanças e diferenças deste dia nos vários países.  
Aprender de forma lúdica. 

Sónia Pinho Alunos do 3º ciclo 20,00 € LO1 

abr; 
mai; 
jun 

06-04 Assembleia Geral de 
Delegados e 
Subdelegados 

Preconizando a melhoria da convivência dentro da escola e a assunção 
de um papel ativo e responsável por parte dos jovens na comunidade a 
assembleia de delegados e subdelegados consubstancia-se como um 
importante espaço de debate e discussão em torno de alguns aspetos a 
melhorar na escola e propostas de projetos e ações a desenvolver.  
Capacitar o aluno para o exercício pleno e comprometido de uma 
cidadania responsável e participativa. 

Paula Vasconcelos; Helena Silva Alunos (Todas as turmas do 
2º e 3º ciclo) 

0,00 € LO3; LO4 

abr; 
mai; 
jun 

06-04 Atendimento a Pais / 
Encarregados de 
Educação no âmbito da 
O.E.P.. 

Atendimento individualizado para orientação e envolvimento dos Pais / 
Encarregados de Educação no processo de construção do projeto 
vocacional dos respetivos educandos. 

Paula Vasconcelos Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO1; LO2 

abr 23 Dia Mundial do Livro e 
dos direitos do autor 

Promover o livro.  
Sensibilizar para o respeito pelos direitos do autor. 

Equipa da Biblioteca Escolar Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  

0,00 € LO1 

abr; 
mai 

 

Objetos decorativos para 
a escola. 

Refletir sobre as manifestações culturais do património local e global 
(Obras de arte e artefactos de arte – Artesanato.   
_ Melhorar os espaços escolares  
- Dominar diferentes modalidades expressivas.  
- Refletir sobre temáticas ambientais – desperdícios de matérias e 
possibilidade de reutilização com carácter estético. 

Florbela Barreto Alunos (todas as turmas do 
3º ciclo) 

20,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

abr 
 

Visita de estudo  
Planetário do Porto:  
Uma Viagem ao Sistema 
Solar/ Há formas no 
Universo 

Proporcionar momentos informais de aprendizagem e de socialização 
em diferentes contextos.  
Descobrir como podemos usar as estrelas para nos orientarmos.  
Contribuir para a descoberta de novos conhecimentos proporcionados 
pela observação de experiências. 

Sandra Conde; Ana Cristina 
Amaral 

Alunos do 4º ano 200,00 € LO1 

abr 
 

Comemoração do Dia 
Mundial da Terra 

Pesquisar sobre o Planeta Terra.  
Desenvolver o gosto pelo conhecimento e pela descoberta.  
Desenvolver o sentido crítico.  
Sensibilizar para a importância em cuidarmos bem do nosso Planeta, já 
que não temos um planeta B.  
Perceber a importância em conservar/ utilizar moderadamente os 
recursos naturais.  
Desenvolver a consciência de que os “maus tratos” ao Planeta Terra têm 
consequências graves para todos, como a extinção de muitas espécies e 
o desequilíbrio ambiental.  
Refletir/ pensar em como podemos contribuir para proteger o nosso 
Planeta. 

Docentes do Departamento de 
Educação Especial 

 Alunos  20,00 € LO3; LO4 

abr; 
jun 

 

Dinamização da Oficina 
Pedagógica “Saber Ser, 
Saber Fazer” 

Atividades práticas de promoção da autonomia pessoal social a 
desenvolver na sala da Oficina Pedagógica.  
Promover o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e 
social através da realização de atividades práticas.  
Executar/desenvolver uma tarefa, tendo em conta as orientações ou 
instruções dadas.  
Desenvolver a capacidade de trabalhar em contexto colaborativo. 

Docentes do Departamento de 
Educação Especial 

Alunos  50,00 € LO3 
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abr 
 

Cartaz “Uma Árvore Uma 
Vida” sensibilização para 
o problema da 
desflorestação  
Exposição   
Cartaz “O Mar não é de 
Plástico”  
ÁGUA: Cartazes de 
sensibilização/Exposição 

Dominar conceitos de plano, ritmo, espaço, estrutura, luz-cor, 
enquadramento e outros.   
Estimular os alunos para a competição promovida por entidades, 
concursos, alertando-os para as práticas ecológicas e artísticas.  
Alertar a população para os perigos do desperdício de água/Promover 
hábitos de respeito pelo meio ambiente. 

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (todas as turmas do 
8.ºano) 

50,00 € LO1; LO2; LO3; 
LO4 

abr; 
mai; 
jun 

 

História Tradicional  
(mostra de figurinos e 
acompanhamento musical 
folclore) 

Sensibilizar os alunos para as nossas tradições e para a importância da 
sua preservação.  
Conhecer alguns dos trajes antigos.  
Conhecer as tradições populares associadas, como forma de manter 
vivas as nossas raízes. 

Câmara Municipal de Estarreja Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

0,00 € LO4 

mai 15 Dia Internacional da 
família 

Sensibilizar as famílias para os benefícios da leitura.  
Promover convívio entre escola e famílias. 

Equipa da Biblioteca Escolar Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  

0,00 € LO3 
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Mês Data Atividade 
Descrição resumida da atividade, referindo 

finalidades/objetivos específicos 
Dinamizador Público-alvo 

Custo/or
çamento 
previsto 
(escola) 

Objetivos PE 

mai 28 Sessão de informação e 
sensibilização para Pais / 
Encarregados de 
Educação. 

No âmbito do programa de O.E.P propõe-se a realização de uma reunião 
com os pais /encarregados de educação dos alunos do 9º ano, para 
divulgação da oferta formativa e sensibilização para alguns temas de 
interesse relevante no contexto da OEP, escolhas vocacionais, papel 
dos pais na orientação dos seus educandos e competências valorizadas 
no atual contexto social. 

Paula Vasconcelos Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO1; LO2; LO3 

mai 31 Estudo e representação 
de elementos do 
Património português 
(natural, material e 
imaterial). 

Exposição de Trabalhos.  
Reconhecer a importância do Património artístico, cultural e natural de 
cada região para a afirmação da nossa identidade cultural.  
Sensibilizar para a importância da sua preservação. 

Maria de Lurdes Oliveira Docentes; Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
6.º ano) 

15,00 € LO1; LO4 

jun 01 Dia mundial da criança Realização de atividades que sensibilizem para a importância dos 
Direitos das Crianças.  
Compreensão de atitudes e valores.   
Interação com os outros.   
Expressão de sentimentos.   
Sensibilizar para a importância do cumprimento dos Direitos das 
Crianças. 

Educadoras Alunos (Todos os grupos do 
pré-escolar) 

250,00 € LO1 

jun 30 Encerramento do ano 
letivo 

Dar a conhecer alguns projetos desenvolvidos ao longo do ano, no 
âmbito das diversas áreas e atividades em exposições abertas à 
comunidade escolar.  
Envolver numa atividade conjunta os diferentes departamentos do 
Agrupamento. 

Docentes do 1º ciclo Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

100,00 € LO3 

jun 30 Final do ano letivo  
Os alunos das turmas do 
5º ano, assim como os 
alunos das turmas dos 
6ºA e B interpretarão, em 
simultâneo dentro das 
suas salas de aula, dois 
temas musicais. 

Os alunos das turmas do 5º ano, assim como os alunos das turmas dos 
6ºA e B interpretarão, em simultâneo dentro das suas salas de aula, dois 
temas musicais.  
Compreender a música como arte performativa que adquire sentido no 
âmbito da realização de práticas artísticas em diferentes contextos e 
espaços, com fins, pressupostos e públicos diferenciados. 

Carla Leite Alunos (Todas as turmas do 
2º ciclo) 

0,00 € LO1 

jun 
 

Dia Mundial da Criança Sensibilizar para a importância do cumprimento dos Direitos das 
Crianças.  
Compreensão de atitudes e valores. 

Docentes do 1º ciclo Alunos (Todas as turmas do 
1º ciclo) 

50,00 € LO1 

jun 
 

Visita de Estudo  
Finalistas do 4º ano 

Promover o contato com outras realidades e ambientes de 
aprendizagem.  
Conhecer algum património histórico e sociocultural.  
Proporcionar novas vivências. 

Docentes do 4º ano Alunos (Todas as turmas do 
4.º ano) 

600,00 € LO1 

jun 
 

Exposição de trabalhos 
realizados ao longo ano 
letivo 

Dar a conhecer alguns trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Celeste Barbosa Alunos (Todas as turmas do 
4.º ano e 3.º A) 

50,00 € LO1 
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jul 05 Projeto Vamos Todos de 
Férias   
(A realização deste 
projeto dependerá da 
evolução da pandemia e 
das restrições daí 
resultantes). 

Implementação de várias atividades de entretenimento e lazer para 
ocupação construtiva de parte das férias letivas dos alunos mais 
carenciados.   
Conferir aos alunos, em particular aos mais desfavorecidos, a 
oportunidade, em grande parte dos casos única, de vivenciar novas 
experiências, descobrindo o ambiente envolvente.  
Promover a saúde e o bem-estar, bem como uma cidadania responsável 
e participada.  
Estreitar laços entre a comunidade educativa e a comunidade local. 

Helena Silva Alunos do 2º e 3º ciclo 300,00 € LO3 

 

    

 


