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O presente documento está elaborado de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do Agrupamento. 
- Promover o sucesso, criando condições objetivas de equidade; 
- Prevenir o absentismo e o abandono escolares; 
- Promover competências sociais e de cidadania, 
- Preservar e promover o património cultural e natural. 
O Agrupamento colaborará em outras atividades dinamizadas pelo Município de Estarreja, Equipa Local de Saúde Escolar e Associação de 
Pais/Encarregados Educação definidas nos seus planos de ação educativa. Reuniões e outras atividades mais específicas encontram-se nos planos de 
atividades de cada departamento/serviço. 

 
 
 

Promover o sucesso, criando condições objetivas de equidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO 
ALVO 

CALENDARIZAÇÃO CUSTOS 

1º PERÍODO 
setembro 

- Aplicar a diversidade 
linguística inspirando e 
motivando para a consciência 
da problemática ambiental 
atual. 
- Promover a urgente mudança 
dos comportamentos 
ambientais. 
- Divulgar a atividade realizada 
com o objetivo de sensibilizar a 
comunidade escolar e não 
escolar. 

Dia Europeu das Línguas Professores de línguas e 
coordenador do Eco 
Escolas 

Comunidade escolar 

26 de setembro 0,00€ 

- Promover o desporto e a 
atividade física. 

Realização de atividades do 
desporto escolar 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
27 de setembro 5,00€ 

outubro 

- Compreender a importância da 
Música no Mundo, como parte 
da natureza humana.  

Comemoração do Dia Mundial da 
Música 
Atuação da orquestra criativa da 
CerciFeira 

Professora de Educação 
Musical e departamento 
de Educação Especial 

Comunidade escolar 

1 de outubro 0,00€ 
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- Compreensão do festejo como 
um evento de promoção da arte 
musical desempenhando 
também um reforço nos laços 
de amizade e paz entre as 
pessoas. 

- Promover literacia relativa aos 
estilos de vida saudável: 
alimentação saudável e 
combate ao sedentarismo. 
- Desenvolver o gosto por 
opções saudáveis na 
alimentação. 
- Promover refeições mais 
saudáveis no bar da escola. 
- Promover a hidratação, 
facilitando a disponibilidade da 
água pública. 
- Promover a atividade física. 
- Aprender a elaborar uma 
refeição mais saudável e 
sustentável com a realização de 
um workshop. 
- Integrar os saberes 
disciplinares numa perspetiva 
de Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 
- Proporcionar momentos de 
convivência e cooperação. 

Comemoração do Dia Mundial da 
alimentação 
“Combate à obesidade precoce” 
Workshops – “Confeção de 
refeições mais saudáveis” 
“À conversa com …” 
Nutricionista 
“Frescos no bar” 
Divulgação - “estilos de vida 
saudável” 
Concurso 
“Receita de uma refeição 
saudável” 

Professores do 
departamento de 
Matemática e Ciências 
Experimentais, 
coordenador do 
Programa de Apoio à 
Promoção e Educação 
para a Saúde, equipa da 
biblioteca escolar e 
alunos do 6º e 9º ano 
 

Comunidade escolar 

14 a 18  de outubro 50,00€ 

- Compreender e reforçar a 
importância das merendas a 
meio da manhã e a meio da 
tarde.  
- Realizar uma ação de 
sensibilização sobre a forma de 
praticar uma alimentação 
saudável.  

Dia Mundial da Alimentação 
Confeção e degustação de 
espetadas com fruta da época 

Professores do 1º Ciclo Alunos e professores 
do 1º Ciclo 

16 de outubro 50,00€ 
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 - Incutir nos alunos a 
necessidade de uma 
alimentação saudável com 
ingestão de frutos.  
- Alertar para os perigos de 
alguns erros alimentares. 
 - Confeção e degustação de 
uma espetada com frutas da 
época. 

- Sensibilizar para um dos 
principais problemas ambientais 
da atualidade. 
- Alertar para os efeitos 
nefastos que os plásticos têm 
nos ecossistemas e fauna 
marinhos e vida humana. 
- Reforçar para a importância da 
redução, reutilização e 
reciclagem dos plásticos. 

Um problema chamado plástico Professores do 3º ano 
em parceria com a 
BioRia 

Alunos do 3º ano 

21 ou 23 outubro 0,00€ 

- 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. 

Halloween  
Decoração das salas de aula e 
corredores 
Exposição de trabalhos dos 
alunos: máscaras, chapéus, 
vassouras de bruxa ou outros 
símbolos do Halloween, cartazes, 
… 

Professores de Inglês Alunos do 3º e 4º ano 

28 a 31 de outubro 0,00€ 

- Conhecer formas de 
conservação dos alimentos. 
- Conhecer o comércio e 
indústria locais. 
- Assinalar o Dia Mundial da 
Alimentação. 

Comur (Murtosa) – Assinalar o 
Dia Mundial da Alimentação 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano 

outubro 250,00€ 
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- Enriquecer as vivências dos 
alunos. 
- Complementar conhecimentos 
aprendidos na escola com 
observações na realidade. 

- Promover a formação integral 
do aluno. 
- Promover aprendizagens em 
contextos diversificados fora do 
meio escolar. 
- Integrar os saberes 
disciplinares numa perspetiva 
de Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente. 
- Proporcionar momentos de 
convivência e cooperação. 

Visita de estudo 
“Viagem ao jurássico pelo maciço 
calcário estremenho” 
PNSAC - Parque natural da serra 
de Aire e Candeeiros 

Professores de Ciências 
Naturais e Físico-
Química 

Alunos do 7º ano 

outubro 450,00€ 

- Promover a literacia da 
informação. 
- Reconhecer a Biblioteca 
Escolar 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. 

Mês Internacional das bibliotecas 
escolares 
Sessão de formação/informação: 
O que é uma Biblioteca Escolar? 
SeguraNet – cidadania digital 

Equipa da biblioteca 
escolar, professora 
Florbela Barreto, 
professor de 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação, Eco 
Escolas, Seguranet e 
Escola Segura 

Comunidade escolar 

outubro 0,00€ 

- Criar hábitos de higiene.  
- Sensibilizar para a importância 
do pão numa alimentação 
saudável e equilibrada. 

Alimentação Saudável “Preservar 
para bem comer”  
A fruta na alimentação 

Educadoras e 
assistentes operacionais 

Crianças da Pré-Escolar, 
família e encarregados 
de educação 

outubro/novembro 0,00€ 

novembro 

- Valorizar o património cultural, 
os costumes e as tradições. 

Feira de S. Martinho Crianças e alunos da 
Pré-Escolar e 1º Ciclo, 

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do 1º Ciclo, 

11 de novembro 0,00€ 
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- Promover o intercâmbio entre 
os alunos da escola. 

educadoras e 
professores do 1º Ciclo 

famílias e encarregados 
de educação 

- Promover o convívio e 
fraternidade entre os pares 
envolvido. 
- Realizar o magusto com a 
degustação de castanhas. 

S. Martinho 
Magusto – momento de convívio 

Professores do 1º Ciclo 
e educadoras 

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do 1º Ciclo, 
educadoras, 
professores do 1º Ciclo 
e assistentes 
operacionais 

11 de novembro 
(período da tarde) 

0,00€ 

- Sensibilizar para a importância 
da preservação do planeta. 
- Incutir nas crianças novos 
hábitos de prevenção de 
resíduos. 
- Aprender o significado e 
práticas dos 3 R´s - reduzir, 
reutilizar e reciclar. 

Semana Europeia de Prevenção 
de Resíduos 
3 R’s no Planetário – “A nossa 
casa é um Planeta” 
 

Professores do 3º ano Alunos do 3º ano 

18 ou 20 de novembro 0,00€ 

- Desenvolver o gosto pela 
leitura e criatividade. 
- Criar a oportunidade para que 
todos os alunos descubram o 
prazer de ler. 
- Proporcionar momentos 
informais de aprendizagem e de 
socialização em diferentes 
contextos. 

História 
“Cinco Pais Natais e Tudo o 
Mais…” 

Biblioteca Municipal de 
Estarreja 

Alunos do 3º ano 

22 ou 29 de novembro 
ou 6 de dezembro 

0,00€ 

- Avaliar competências de 
Matemática, Ciência, Leitura e 
Inglês dos alunos do 5º, 6º, 7º e 
8º ano. 

1.ª Fase (escolar) 
Literacia 3Di – o desafio pelo 
conhecimento 

Professores de 
Matemática, Ciências 
Naturais, Português e de 
Inglês em articulação 
com a Porto Editora 

Alunos do 5º, 6º, 7º e 
8º ano 

novembro 0,00 € 

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

Concurso  
“Ler na Pista do Pormenor” 

Professores do 2º Ciclo, 
professores de 
Português e Biblioteca 
Escolar 

Alunos do 2º Ciclo 

novembro 50,00€ 

- Compreender a música como 
um elemento cultural. 

Projeto Eco Escolas 
Interpretação de uma canção 
alusiva ao tema “Proteção do 
Meio Ambiente” 

Professora de Educação 
Musical 

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do Clube de 
Música e alunos de 

novembro 0,00€ 
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- Apresentar publicamente 
interpretações individuais e/ou 
em grupo de peças musicais. 

Educação Musical do 2º 
Ciclo 

dezembro 

- Exploração estética de 
diferentes materiais. 
- Viver a “magia” e o significado 
do Natal.  
- Educar para a cidadania. 
- Promover e valorizar 
sentimentos de Amizade e 
Solidariedade (entre as crianças 
e com a comunidade). 

A Magia do Natal Atividades 
diversificadas alusivas à época  
(contador de Histórias) Atividade 
de encerramento 1º período 

Educadoras, assistentes 
operacionais e famílias 

Crianças da Pré-Escolar, 
famílias e comunidade 
escolar 

1 a 17 de dezembro 0,00€ 

- Promover a leitura. 
- Promover a participação da 
comunidade. 
- Contribuir para a valorização 
do livro e dos autores. 
- Fomentar a colaboração dos 
alunos nas atividades. 
- Fomentar a reciclagem. 

Feira do livro no Natal e 
Apresentação do livro Ajudaris 19 
Concurso de Estrelas de Natal 
Ecológicas 

Equipa da biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar 

7 a 14 de dezembro 0,00€ 

- Sensibilizar os alunos para a 
época natalícia. 
 - Desenvolver a capacidade 
estética e artística, utilizando 
materiais recicláveis. 
 - Promover o envolvimento na 
comunidade. 
- Fomentar o espírito do 
trabalho em grupo. 
- Reciclar e criar uma árvore de 
Natal com pacotes de leite. 

Natal 
(Encerramento do 1º período) 
Festa de Natal/Chegada do Pai 
Natal 

Professores do 1º Ciclo Comunidade escolar 

13 ou 17 de dezembro 50,00 € 

- Estudar o Valor artístico, 
cultural, social e religioso do 
Presépio. 
- Tempo de Advento e Natal. 

Exposição de Presépios Professor de Educação 
Moral e Religiosa 
Católica 

 Alunos do 2º, 5º e 6º 
ano 

14 a 18 de dezembro 25,00€ 

- Desenvolver o gosto pelo 
estudo do Universo. 

“Planetário Móvel” Professor de Físico-
Química 

Alunos do 7º ano 
17 de dezembro 100,00€ 



 
 

 

8 

- Sensibilizar os alunos para a 
importância da exploração do 
Universo. 
- Promover o gosto pela 
disciplina de Físico-química. 

- Viver e partilhar emoções em 
família. 
- Conhecer os direitos 
humanos/crianças. 
- Demonstrar consciência dos 
problemas dos outros. 
- Expressar sentimentos de 
forma aceitável. 

 “De Mim Para Ti ” uma mão 
ecológica  

Educadoras, professores 
e assistentes 
operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 
e famílias 

dezembro 0,00€ 

- Comemorar o Dia Eco Escolas: 
Galardão Eco Escolas, atribuído 
à nossa escola pelo trabalho 
desenvolvido durante 2018/19 

Reunião no átrio escolar, com 
grupo musical composto por 
alunos, Içar da Bandeira Verde, 
com a presença da comunidade 
escolar, Vereador da cultura da 
câmara de Estarreja; Presidente 
da junta da freguesia de Pardilhó 
e Representante dos 
Pais/Encarregados de Educação 

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do 3º Ciclo, 
coordenadora do Eco 
Escolas e professora de 
Música 

Comunidade educativa 

dezembro 0,00€ 

- 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. 

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

Professora de Inglês Alunos do 3º e 4º ano 

dezembro 0,00€ 
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- Obter um maior 
envolvimento/interesse dos 
alunos nas atividades escolares. 

- Desenvolver a criatividade. 
- Falar sobre diferentes 
tradições na época do Natal. 
- Promover o conhecimento de 
instituições de solidariedade 
nacionais e estrangeiras. 
- Envio de postais aos afilhados 
de Moçambique e outras 
instituições. 

Cartes Postales de Noël 
Cartões de Natal 
Christmas postcards 

Professores do 
departamento de 
Línguas, professora de 
Educação Visual e 
professor de Educação 
Moral e Religiosa 
Católica 

Alunos do 1º, 2º e 3º 
Ciclo 

dezembro 20,00€ 

- Apuramento de alunos para o 
Corta-Mato fase Centro da Área 
Educativa. 

Corta-Mato Escolar Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
dezembro 80,00€ 

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

Decoração do espaço escolar com 
motivos alusivos ao Natal 

Professora Lurdes 
Oliveira 

Alunos do 2º Ciclo  

dezembro 40,00€ 

- Promover a atividade física 
competitiva. 

Basquetebol Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
1º Período 5,00€ 

- Promover a atividade física 
competitiva. 

Andebol Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
1º Período 5,00€ 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais do 
património local e global/ 
reconhecer a importância das 
imagens como meios de 
comunicação de massas/ 
Estimular os alunos para a 
competição saudável. 

“Ilustração de Património 
cultural”: Turquia e Polónia 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Práticas Artísticas 
Contemporâneas e o 
projeto “Erasmus+, 
Heritage of Us” 

Alunos do 3º Ciclo 

1º Período 0,00€ 

- Compreender a Música como 
um elemento cultural. 

Celebração do Dia Mundial dos 
Direitos Humanos e Natal 
Interpretação de temas musicais 

Professora de Educação 
Musical em articulação 
com professor de 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 2º Ciclo e 
do Clube de Música 

1º Período 0,00€ 
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- Apresentar publicamente 
interpretações em grupo de 
peças musicais. 
- Compreender o festejo como 
um evento de promoção da arte 
musical, desempenhando 
também um reforço nos laços 
de amizade e paz entre as 
pessoas. 

alusivos à temática “Direitos 
Humanos” e “Natal” 

Educação Moral e 
Religiosa Católica 

- Compreender a importância da 
Música no Mundo, como parte 
da natureza humana. 
- Compreensão do festejo como 
um evento de promoção da arte 
musical desempenhando 
também um reforço nos laços 
de amizade e paz entre as 
pessoas. 

Articulação com o Projeto 
Erasmus+/Hertage of Us 
Ensaios de preparação para a 
apresentação de uma canção 
popular portuguesa, “Alecrim”, na 
mobilidade à Letónia 

Professora de Educação 
Musical 

Alunos envolvidos no 
Projeto Erasmus+ que 
vão representar o 
Agrupamento à Letónia 

1º Período 0,00€ 

2º PERÍODO 
janeiro 

- Proporcionar o contacto 
direto com a representação 
teatral. 
- Tornar mais significativas as 
aprendizagens relativas às 
obras de leitura obrigatória. 
- Adquirir/Consolidar 
conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático. 
- Interpretar textos orais. 

Idas ao teatro 
Auto da barca do Inferno 

Câmara Municipal de 
Estarreja e 
professores de 
Português, Inglês e 
Francês 

Alunos do 9º ano 

23 de janeiro 0,00€ 

- Proporcionar o contacto 
direto com a representação 
teatral. 
- Tornar mais significativas as 
aprendizagens relativas às 
obras de leitura obrigatória. 

Idas ao teatro 
T’Ulisses 

Câmara Municipal de 
Estarreja e 
professores de 
Português, Inglês e 
Francês 

Alunos do 6º ano 

29 de janeiro 0,00€ 
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- Adquirir/Consolidar 
conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático. 
- Interpretar textos orais. 

- Promover a escrita, pesquisar 
e aplicar vocabulário, 
desenvolver a escrita criativa. 
- Desenvolver o espírito do 
coletivo (escrita coletiva). 

Histórias: “Ajudaris” 
Tema: O desenvolvimento 
sustentável 

Professores de 
Português do 2º Ciclo e 
biblioteca escolar 

Alunos do 2º Ciclo 

Até 31 de janeiro 0,00€ 

- Sensibilizar para o respeito 
pela biodiversidade. 
- Proporcionar momentos 
informais de aprendizagem e de 
socialização em contexto 
extraescolar. 
- Reconhecer cuidados a ter 
com os animais, identificar as 
cores, os sons e os cheiros dos 
animais. 
- Distinguir animais domésticos 
de selvagens, os ambientes 
onde vivem e as suas 
características externas. 

Visita de estudo 
Zoo de Santo Inácio (Porto) 

Professoras do 2º ano Alunos do 2º ano 

janeiro 250,00€ 

fevereiro 

- Motivar para a escrita. 
- Desenvolver o sentido 
estético. 

St. Valentine’s Day 
La Saint-Valentin 

Professores de Inglês e 
Francês do 2º e 3º Ciclo 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
14 de fevereiro 20,00€ 

- 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. 

Comemoração do Dia dos 
Namorados (St. Valentine’s Day) 

Professora de Inglês do 
1º Ciclo 

Alunos do 3º e 4º ano 

14 de fevereiro 0,00€ 
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- Trabalhar a linguagem oral e 
escrita. 

- Colaborar em projetos 
comuns. 
- Expressar sentimentos. 
- Uso construtivo de 
imitar/recriar personagens. 
- Vivenciar épocas festivas. 
- Desenvolver a imaginação e a 
criatividade. 
- Promover o convívio, a 
amizade e alegria. 

Carnaval – “Cidadãos Ecológicos” 
Desfile de Carnaval na localidade 
e em Estarreja 
(colaboração dos pais e 
encarregados de educação) 

Educadoras, assistentes 
operacionais e famílias 

Crianças da Pré-Escolar, 
famílias e comunidade 
escolar 

16 a 21 de fevereiro 0,00€ 

- Compreender a música como 
um elemento cultural. 
- Apresentar publicamente 
interpretações individuais e/ou 
em grupo de peças musicais. 

Carnaval 
Desfile de fantasias 

Professor de Educação 
Musical 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

17 a 21 de fevereiro 40,00€ 

- Promover atividades que 
levem a conhecer as tradições 
carnavalescas. 
- Reconhecer o carnaval como 
uma expressão de cultura e de 
arte do povo. 

Carnaval 
Participação no corso 
carnavalesco da localidade 

Professores do 1º Ciclo Alunos do 1º Ciclo 

21 de fevereiro 20,00€ 

- Proporcionar o contacto 
direto com a representação 
teatral. 
- Tornar mais significativas as 
aprendizagens relativas às 
obras de leitura obrigatória. 
- Adquirir/Consolidar 
conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático. 
- Interpretar textos orais. 

Idas ao teatro 
Leandro, rei da Helíria 

Câmara Municipal de 
Estarreja e 
professores de 
Português, Inglês e 
Francês 

Alunos do 7º ano 

fevereiro 0,00€ 

- Facilitar o conhecimento das 
oportunidades oferecidas 
pelo sistema educativo. 

“Depois do 9ºano” - Programa de 
Orientação Escolar e Profissional 
para alunos do 9ºano 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Alunos do 9º ano 
fevereiro 50,00€ 
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- 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 e 
profissões com melhores 
perspetivas de 
empregabilidade. 

março 

- Desenvolver o gosto pela 
leitura e criatividade. 
- Criar a oportunidade para que 
todos os alunos descubram o 
prazer de ler. 
- Proporcionar momentos 
informais de aprendizagem e de 
socialização em diferentes 
contextos. 

História 
“A Canção do jardineiro louco e 
outros poemas” 

Biblioteca Municipal de 
Estarreja 

Alunos do 3º ano 

4 ou 11 ou 18 de março  

- Contactar com novas 
realidades. 
- Adquirir e consolidar 
conhecimentos. 
- Aguçar a curiosidade 
-Elaborar roteiros, descrições, 
relatos, relatórios. 

Visita de estudo (em articulação 
interdisciplinar) 

Professores de 
Português do 2º Ciclo 
em articulação 
interdisciplinar 

Alunos do 2º Ciclo 

20 de março 0,00€ 

- Divulgar as culturas-alvo (países 
de língua inglesa). 
- Comemorar datas festivas. 

Caça ao Ovo 
(Easter Egg Hunt) 

Professora de Inglês do 
1º Ciclo 

Alunos do 3º e 4º ano 
23 a 27 de março 30,00€ 
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- Promover a participação dos 
alunos em atividades lúdicas 
tendo em vista a aprendizagem 
da língua inglesa. 
- Promover o trabalho em 
equipa. 
- Enriquecer o vocabulário. 
- Trabalhar a linguagem oral. 
- Obter um maior 
envolvimento/interesse dos 
alunos nas atividades escolares. 

- Comemoração do dia. 
- Identificar semelhanças e 
diferenças deste dia nos vários 
países. 
- Aprender de forma lúdica. 

Poisson d’Avril Professora de Francês Alunos do 3º Ciclo do 
Clube de Francês 

27 de março 20,00€ 

- Avaliar competências de 
Matemática, Ciência, Leitura e 
Inglês dos alunos do 5º, 6º, 7º e 
8º ano. 

2.ª Fase (distrital): Literacia 3Di – 
o desafio pelo conhecimento 

Professores 
coordenadores em 
articulação com a Porto 
Editora 

Alunos do 5º, 6º, 7º e 
8º ano 

março 0,00 € 

- 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. 

Mês da Leitura Equipa da biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar 

março 60,00€ 

- Estimular o gosto e o estudo 
pela Matemática. 
- Atrair os alunos que têm 
receio da disciplina de 
Matemática, permitindo que 

Canguru Matemático sem 
Fronteiras 2019 
- Mini – escolar I (2º ano) 
- Mini – escolar II (3º ano) 
- Mini – escolar III (4º ano) 

Professores de 
Matemática 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

março 30,00€ 
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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. 

- Escolar (5.º e 6.º anos) 
- Benjamim (7.º e 8.ºanos) 
- Cadete (9.º ano) 

- Exposição e divulgação de 
trabalhos realizados pelos 
alunos na disciplina de 
Educação Moral e Religiosa 
Católica. 

Semana da disciplina de 
Educação Moral e Religiosa 
Católica 

Professor de Educação 
Moral e Religiosa 
Católica e alunos do 3º 
Ciclo 

Comunidade escolar 

março 0,00€ 

- Promover a curiosidade sobre 
a língua inglesa 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 
bem como dos países em 
Erasmus+ na sua vertente 
cultural, gastronómica, 
literária… 
- Incentivar o uso das 
tecnologias da informação. 

Spelling Bee and Erasmus tea Professores do 
departamento de 
Línguas 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

março 50,00€ 

-Proporcionar aos alunos 
contatos com as ciências. 
-Desenvolver uma equilibrada 
educação em ciências.  

Ninho da Ciência Câmara Municipal de 
Estarreja em parceria 
com professores do 3º 
e 4º ano 

Professores e alunos do 
3º e 4º ano 

2º Período 0,00€ 

- Promover hábitos de respeito 
pelo meio ambiente. 
- Promover conhecimentos 
científicos. 

Comunicar com o Ambiente 
Teatro “Viagem à Origem da água 
da torneira” 
“Da flor ao mel” - As abelhas e os 
ecossistemas 

Educadoras e 
assistentes operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 

2º Período 500,00 € 
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- Desenvolver o gosto pela 
observação. 

Cidadania Ecológica 

- O Carnaval: importância das 
vivências ético culturais no 
mundo. 
- Incentivar os alunos para a 
criação artística. 

Execução de máscaras de 
carnaval 

Professora Lurdes 
Oliveira em articulação 
com as disciplinas de 
Educação Visual e 
Educação Tecnológica 

Alunos do 2º Ciclo 

2º Período 20,00€ 

- Dominar conceitos de plano, 
ritmo, espaço, estrutura, luz-
cor, enquadramento e outros, 
em diferentes contextos e 
modalidades expressivas. 
- Estimular os alunos para a 
competição promovida por 
entidades, concursos, 
alertando-os para as práticas 
ecológicas e artísticas. 

Passatempo “As melhores Ideias 
dão Frutos, a Brincar ao 
Carnaval” – Desafio 
Tetrapak/Compal  

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco 
Escolas 

Alunos do 7º ano 

2º Período 0,00€ 

- 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. 

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

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco 
Escolas 

Alunos do 8º ano 

2º Período 0,00€ 

- Enriquecer a experiência do 
aluno.  
- Desenvolver o espírito de 
observação e investigação. - 
Promover a educação cívica e o 
respeito pelo local a visitar. 

Visita de estudo ao museu e 
parque de Serralves 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco 
Escolas 

Alunos do 8º ano 

2º Período 0,00€ 

- Dominar conceitos de plano, 
ritmo, espaço, estrutura, luz-
cor, enquadramento e outros. 
- Estimular os alunos para a 
competição promovida por 
entidades, concursos, 

Passatempo “Criar com Estilo” 
promovido por A H SARAH 
Trading (Entidade Gestora de 
Resíduos) e a ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa  

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco 
Escolas 

Alunos do 7º ano 

2º Período 0,00€ 
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alertando-os para as práticas 
ecológicas e artísticas. 

- Dominar conceitos de plano, 
ritmo, espaço, estrutura, luz-
cor, enquadramento e outros, 
em diferentes contextos e 
modalidades expressivas.  
- Estimular os alunos para a 
competição promovida por 
entidades, concursos, 
alertando-os para as práticas 
ecológicas e artísticas. 

Concurso de projetos criativos, 
promovidos pela APEVT 
(Associação Nacional de 
Professores de Educação 
Tecnológica) em parceria com a 
Associação Bandeira Azul da 
Europa 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco 
Escolas 

Alunos do 9º Ano 

2º Período 0,00€ 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Voleibol Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
2º Período 5,00€ 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Jogo do Mata Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 5º A, 5º B e 
5º C 

2º Período 5,00€ 

- Representação da escola em 
prova de âmbito distrital. 

Corta- Mato Centro da Área 
Educativa 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 2º Período 
(A definir pelo Centro da Área 

Educativa) 
130,00€ 

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

Concurso Nacional: Desenhos em 
formato A3 
“Carro de Sonho” 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com Concessionário 
Toyota e em parceria 
com a ABAE Eco Escolas 
(Associação Bandeira 
Azul da Europa) 

Alunos do 9º ano 

2º Período 0,00€ 

- Apuramento de alunos para a 
fase Centro da Área Educativa. 

Mega-sprint e Mega Km Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 2º Período 
(10h-12h) 

10,00€ 

- Representação da escola em 
prova de âmbito distrital. 

Mega-sprint Centro da Área 
Educativa 

Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 2º ou 3º Período 
(A definir pelo Centro da Área 

Educativa) 

130,00€ 

- Promover o Rugby na escola. Tag Rugby Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
2º Período 5,00€ 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Basquetebol 3x3 Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 2º Período 

(A definir pelo Centro da Área 
Educativa) 

5,00€ 

- Facilitar o conhecimento das 
oportunidades oferecidas 
pelo sistema educativo. 

Visita à Escola Secundária de 
Estarreja - “Feira da Juventude, 
Formação e Proteção Civil” - 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Alunos do 9º ano 
2º Período 0,00€ 
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- 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 e 
profissões com melhores 
perspetivas de 
empregabilidade. 

divulgação da oferta formativa, 
workshops e oficinas 

3º PERÍODO 
abril 

- 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. 

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

Professores do 3º ano Alunos do 3º ano 

20 ou 22 ou 24 abril 0,00€ 

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

Dia Mundial do Livro e dos 
direitos do autor 

Equipa de biblioteca 
escolar e clube da 
Oficina de Leitura com 
a colaboração dos 
professores de Línguas 

Comunidade escolar 

23 de abril 0,00€ 

- Proporcionar o contacto 
direto com a representação 
teatral. 

Idas ao teatro 
O Príncipe Nabo 

Câmara Municipal de 
Estarreja e 
professores de 

Alunos do 5º ano 
28 de abril 0,00€ 
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- Tornar mais significativas as 
aprendizagens relativas às 
obras de leitura obrigatória. 
- Adquirir/Consolidar 
conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático. 
- Interpretar textos orais. 

Português, Inglês e 
Francês 

- Reviver tradições. 
- Aprender a partir de formas 
diversificadas. 

A Páscoa 
Oferta do “Folar da Páscoa” 

Professores do 1º Ciclo 
e associação de pais e 
encarregados de 
educação 

Alunos do 1º Ciclo 

abril 0,00€ 

maio 

- Motivar para a leitura, criar e 
desenvolver hábitos de leitura. 

- Desenvolver a memória e 
compreensão da leitura. 

Concurso “Ler na Pista do 
Pormenor” 

Professores do 2º Ciclo 
de Português e equipa 
da biblioteca escolar 

Alunos do 2º Ciclo 

22 de maio 50,00€ 

- Melhorar as capacidades de 
interação social. 
- Articular saberes. 
- Elaboração de poemas visuais. 

Dia de aulas ao ar livre 
Poemas ao Vento 

(Professores a 
determinar) 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 1º, 2º e 3º 
Ciclo 

23 de maio 0,00€ 

- Facilitar a transição para a 
escolaridade obrigatória. 
- Articulação entre docentes. 
- Envolver as crianças no 
processo de transição. 

Transição com sucesso  Educadoras, professores 
do 1º Ciclo e assistentes 
operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 1º Ciclo 

25 a 29 de maio 0,00€ 

- Promover o conhecimento de 
outras zonas do país e 
proporcionar experiências de 
convivialidade no âmbito da 
comemoração do último ano do 
básico. 

Candidatura ao projeto “escola 
em viagem” 

 Professores de História Alunos do 9º ano 

maio 0,00€ 

junho 

- Assinalar o dia mundial da 
criança. 
- Promover vivências fora do 
contexto de sala de aula. 
- Contactar com modalidades 
desportivas menos comuns. 

 Dia Mundial da Criança 
 Ida ao cinema 

Educadoras e 
professores do 1º Ciclo, 
departamento de 
Expressões, associação 
de pais e encarregados 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 1º Ciclo 

1 junho 30,00€ 
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de educação e Junta de 
Freguesia 

- Compreensão de atitudes e 
valores. 
- Interação com os outros. - 
Expressão de sentimentos. 
- Sensibilizar para a importância 
do cumprimento dos Direitos 
das Crianças. 

Dia Mundial da Criança Educadoras e 
assistentes 
operacionais, associação 
de pais e encarregados 
de educação e Junta de 
Freguesia 

Crianças da Pré-Escolar 

1 a 5 de junho 250,00€ 

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

Concurso “Ler na Pista do 
Pormenor” 

Professores do 2º Ciclo 
de Português e equipa 
da biblioteca escolar 

Alunos do 2º ciclo 

3 de junho 50,00€ 

- Exercitar o cálculo mental. 
- Proporcionar momentos de 
convivência e cooperação. 

Campeonato do “Jogo do 24” Professores de 
Matemática 

Alunos do 5º e 6º ano 
9 de junho 15,00€ 

- Descobrir o mar, areia, dunas o 
sol, as conchas. 
- Sensibilizar para a preservação 
da natureza e limpeza das 
praias. 

Semana de Praia Educadoras e 
assistentes operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 

15 a 19 de junho 1 000,00€ 

- 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. 

Encerramento do ano letivo Educadoras, alunos do 
1º Ciclo, professores do 
1º Ciclo e das AEC 
(atividades de 
enriquecimento 
curricular), assistentes 
operacionais, 
encarregados de 
educação e famílias 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 1º Ciclo 

21 de junho 100,00€ 

- Promover o contato com 
outras realidades e ambientes 
de aprendizagem. 
- Sensibilizar para a importância 
da preservação dos seres vivos e 
do seu habitat. 
- Proporcionar novas vivências. 

 Visita de Estudo 
“Empresa Lactogal e a uma 
vacaria em Avanca” 

Professores do 1º Ciclo Alunos do 1º Ciclo 

junho 600,00€ 
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- Dar a conhecer alguns 
trabalhos desenvolvidos ao 
longo do ano. 

Exposição de trabalhos realizados 
ao longo ano letivo 

Professora de Inglês Alunos do 3º e 4º ano, 
pais e encarregados de 
educação 

junho 0,00€ 

- Proporcionar aprendizagens 
fora do contexto escolar. 
 - Compreender melhor o 
empreendimento dos 
Descobrimentos Marítimos 
Portugueses. 
- Sensibilizar para a preservação 
do nosso património histórico e 
sociocultural. 

Visita de Estudo 
“World of Discoveries” 

Professores do 4º ano Alunos do 4º ano 

                  junho                  500,00€ 

- Promover o convívio entre 
todos os alunos. 
- Proporcionar novas vivências. 

Finalistas do 4º ano Professores do 4º ano 
 

Alunos do 4º ano 
 junho 50,00€ 

- Dar a conhecer alguns 
trabalhos desenvolvidos ao 
longo do ano. 

Dia Aberto à Comunidade 
Exposição de trabalhos realizados 
ao longo ano letivo 

Professores do 1º Ciclo 
e de Inglês 

Alunos do 1º ciclo 
junho 50,00€ 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Torneio de ténis de mesa Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
junho 5,00€ 

- Perceber a fragilidade 
ambiental da zona litoral. 
- Compreender a importância 
da proteção do cordão dunar 
como forma de preservação 
do ambiente e do património 
edificado. 
- Promover a formação 
integral do aluno através do 
conhecimento científico. 
- Promover aprendizagens em 
contextos diversificados fora 
do meio escolar. 
- Proporcionar momentos de 
convivência e cooperação. 

Visita de estudo 
“Reserva Natural Dunas de S. 
Jacinto” 

Professores de Ciências 
Naturais e de 
Matemática 

Alunos do 5º ano 

3º Período 450,00 € 

- Importância do Património 
artístico, cultural e natural de 

Levantamento gráfico, 
fotográfico. 
Elaboração de um roteiro. 

Disciplina de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 6º ano 
3º Período 15,00€  
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cada região para a afirmação da 
sua identidade cultural. 

- Estimular a participação e a 
criatividade dos alunos 
envolvidos no programa Eco 
Escolas, dinamizando uma série 
de práticas ecológicas. 
- Conduta ecológica. 
- Estimular a competitividade. 

Concurso Nacional: Cartaz Eco-
Código 

Disciplina de Educação 
Visual do 3º Ciclo em 
articulação com o 
projeto Eco Escolas em 
concurso nacional 

Comunidade educativa 

3º Período 2,00 € 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Futsal Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
3º Período 10,00€ 

- Promover atividade física 
competitiva. 

Encontros desporto escolar 
(Futsal, natação e ténis de mesa) 

Responsável do grupo 
equipa 

Alunos inscritos nos 
grupos equipa 

3º Período 150,00€ 

- Representação da escola em 
prova de âmbito distrital. 

Tag Rugby Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
3º Período 5,00€ 

- Representação da escola em 
prova de âmbito distrital. 

Basquetebol 3x3 Grupo de Educação 
Física 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
3º Período 130,00€ 

- 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. 

Visita de Estudo  
“Casa da Música – Porto” 
Participar num workshop ou 
assistir a um Ensaio Aberto da 
orquestra Sinfónica do Porto 

Professora Carla Leite Alunos do 6º ano 

3º Período 0,00€ 

- Sensibilizar os alunos para a 
importância do Património 
artístico, cultural e natural de 
cada região, para a afirmação da 
identidade de um povo. 

A definir de acordo com as 
escolhas dos alunos 

Professora de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 2º Ciclo 

3º Período 10,00€ 

- Sensibilizar para os 
alunos/comunidade educativa 
para a importância da 
preservação do Planeta.  
- Sensibilizar para a adoção de 
práticas que respeitem o meio 
ambiente. 

Execução de cartazes 
Marcadores de livros, … 

Professora de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 2º Ciclo 

3º Período 20,00€ 

- Incentivar uma reflexão 
crítica sobre cursos, 

“Depois do 9ºano” Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Alunos do 9º ano 
3º Período 50,00€ 
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profissões e perspetivas de 
empregabilidade. 
- Orientar na integração de 
escolhas para delinear o 
projeto vocacional. 
- Apoiar no processo de 
tomada de decisão. 

Programa de Orientação Escolar 
e Profissional para alunos do 
9ºano 

Realização de entrevistas 
vocacionais individuais com os 
alunos do 9º ano 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Alunos do 9º ano 

3º Período 0,00€ 

- Esclarecer pais e encarregados 
de educação sobre a estrutura 
de oportunidades oferecidas 
pelo sistema educativo. 

Atendimento a Pais e 
Encarregados de Educação no 
âmbito da Orientação Escolar e 
Profissional 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Pais e encarregados de 
educação de alunos do 
9º ano 

3º Período 0,00€ 

Reunião de Pais no âmbito do 
programa de Orientação Escolar e 
Profissional 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Pais e encarregados de 
educação de alunos do 
9º ano 

3º Período 0,00€ 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
- Estimular o gosto pela leitura e 
pela escrita. 
- Criar comunicações verbais e 
não-verbais. 
- Desenvolver o respeito pelos 
livros. 
- Adquirir um vocabulário mais 
diversificado. - Promover a troca 
de experiências entre as 
gerações. 
- Promover a interação entre a 
escola e a família. 

Projetos: 
Preparar histórias em movimento 
Plano Nacional de Leitura – Vem 
contar-me uma história 

Educadoras, assistentes 
operacionais e família 

Crianças da Pré-Escolar 
e famílias 

--- 200,00€ 

- Adquirir novo vocabulário. 
- Conhecimento de novos 
espaços/locais. 
- Promover novas vivências. 

Visitas ao exterior de acordo com 
as diferentes temáticas 

Educadoras e 
assistentes operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 

--- 0,00€ 

- Treinar o cálculo mental. 
- Criar o hábito de relacionar os 
números entre si. 
- Criar o gosto de aprender 
matemática através do jogo. 

“Jogo do 24” Professores de 
Matemática e de Apoio 
ao Estudo 

Alunos do 5º e 6º ano  

--- 0,00 € 
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- Sensibilizar para a correção da 
expressão oral e escrita em 
Língua Portuguesa. 
- Desenvolver a capacidade de 
autocorreção linguística. 

Concurso 
Caça ao Erro 

Professores de 
Português do 2º e do 3º 
Ciclo 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
 

--- 20,00€ 

- Alargar as experiências de 
aprendizagem e promover o 
alargamento de horizontes dos 
alunos. 

Visitas de estudo do 5º, 6º, 7º, 8º 
e 9º ano 

Professores de História 
e Geografia de Portugal, 
História e Geografia  

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Proporcionar o contacto 
direto com a representação 
teatral. 
- Tornar mais significativas as 
aprendizagens relativas às 
obras de leitura obrigatória. 
- Adquirir/Consolidar 
conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático. 
- Interpretar textos orais. 

Idas ao teatro Câmara Municipal de 
Estarreja e 
professores de 
Português, Inglês e 
Francês 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Promover o contacto dos 
familiares dos alunos com a 
escola. 
- Estimular o gosto pela leitura e 
divulgação de histórias. 
- Fomentar a autoconfiança. 

Projeto de Escrita 
Histórias na escola 

Professores do 2º Ciclo 
de Português 

Alunos do 2º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Valorizar a leitura. 
- Dar visibilidade à leitura em 
toda a escola. 
- Contribuir para o 
desenvolvimento do gosto pela 
leitura. 

10 minutos a Ler Equipa da biblioteca 
escolar e professores 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Sensibilizar para a prevenção 
em saúde oral, promovendo a 
escovagem na escola. 
- Implementar a escovagem nas 
escolas. 
- Sensibilizar a comunidade 
escolar para os benefícios da 

Saúde oral 
“Sorrisos saudáveis” 

Professores do 1º Ciclo 
e assistentes 
operacionais 

Alunos do 1º Ciclo 

--- 0,00€ 



 
 

 

25 

escovagem na prevenção da 
cárie dentária. 
- Sensibilizar para a troca 
regular da escova de dentes (em 
média de 3/3 meses) e 
encaminhamento para a 
reciclagem- Eco-Escovinha. 
- Entregar os cheques-dentista. 

- 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. 

Dados contadores de histórias Professores do 1º ano, 
alunos do 1º ano e 
famílias 

Professores e alunos do 
1º ano 

--- 70,00€ 

- Desenvolver o raciocínio e 
resolução de problemas. 

Matemática 
“Magicar 1” 

Professores e alunos do 
1º ano 

Alunos do 1º ano 
--- 70,00€ 

- Os seres vivos: os animais Visita de estudo  
Zoo Santo Inácio 

Professores do 1º ano Alunos do 1º ano  
--- 250,00€ 

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

Matemática 
“EureKamat” 
(resolução de problemas, 
individual e/ou em grupo, 
semanalmente) 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano 

--- 70,00€ 

- Promover o trabalho de grupo. 
- Estimular a aprendizagem dos 
alunos no campo da oralidade. 
- Promover a 
interdisciplinaridade. 

Domínios de Autonomia 
Curricular 
Tema: “Vamos conhecer os 
animais para os proteger” 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano 

--- 40, 00€ 

- Promover o gosto pela leitura 
e escrita. 
- Estimular a criatividade. 
- Enriquecer o vocabulário. 
- Exprimir sentimentos. 

Projeto “A ovelhinha negra” Professores do 1º ano Professores e alunos do 
1º ano 

--- 0,00€ 

- Fomentar o interesse pela 
prática do cálculo mental. 

Matemática 
Questão de aula, semanal 

Professores do 3º ano Alunos do 3º ano 
--- 10,00€ 



 
 

 

26 

- Reforçar a componente lúdica 
na aprendizagem da 
matemática. 

- 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. 

 Oferta Complementar 
“Oficina de Leitura” 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano 

--- 40,00€ 

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

Oferta Complementar Mandarim Município de Estarreja 
em parceria com a 
Universidade de Aveiro 
e professores do 3º e 4º 
ano 

Alunos do 3º e 4º ano 

--- 0,00€ 

- 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. 

Projeto eTwinning Professores do 3º ano Alunos do 3º ano 

--- 80,00€ 

- Reforçar a componente lúdica 
na aprendizagem das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação. 
- Desenvolver competências 
digitais em atividades de 
robótica. 

Robótica Município de Estarreja, 
e professoras do 3º e 4º 
ano 

Alunos do 3º e 4º ano 

--- 0,00€ 
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- Integrar família e escola no 
processo de desenvolvimento 
das habilidades leitoras 
despertando o gosto e o 
interesse pela leitura. 
- Criar situações sociais de 
leitura. 
- Proporcionar o contato com 
variados livros. 

Português  
“Viagem pelas letras II” 

Professores do 4º ano Alunos do 4º ano 

--- 70,00€ 

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

Matemática “Matematikando II” Professores do 4º ano Alunos do 4º ano 

--- 70,00€ 

- Expor/divulgar trabalhos dos 
alunos à comunidade escolar. 
- Contribuir para o 
desenvolvimento do sentido 
estético e artístico dos alunos. 
- Envolver os alunos em 
atividades interdisciplinares e 
trabalhos de projeto. 
- Estimular o gosto pela 
disciplina. 
- Consolidar conhecimentos 
lexicais e gramaticais. 
- Aumentar o vocabulário. 
- Obter um maior 
envolvimento/interesse dos 
alunos nas atividades escolares. 

English Corner 
Exposição de trabalhos dos alunos 
sobre os diferentes tópicos 
abordados ao longo do ano letivo 

Professora de Inglês do 
1º Ciclo 

Alunos do 3º e 4º ano 

--- 10,00€ 

- Promover a língua inglesa. 
- Promover a leitura. 
- Criar um ambiente favorável à 
leitura. 

Reading is fun Professora bibliotecária 
e professora Luísa 
Miranda 

Comunidade escolar 

--- 25,00€ 

- Promover a língua francesa. 
- Promover a leitura. 

Sensibilizar para o francês Professora bibliotecária 
e professora Sónia 
Pinho 

Comunidade escolar 
--- 0,00€ 
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- Criar um ambiente favorável à 
leitura. 

- Reconhecer plantas 
aromáticas e as suas vantagens 
na alimentação e medicina. 
- Compreender a existência de 
formas de produção agrícola 
sustentáveis. 
- Contribuir para a formação de 
comportamentos responsáveis 
e formas de mudar hábitos 
alimentares. 
- Levantamento de nomes de 
plantas aromáticas e seus 
benefícios. 
- Pesquisa de poemas, canções 
e provérbios sobre ervas 
aromáticas. 
- Utilizar ervas aromáticas em 
substituição do sal marinho. 

Ervas aromáticas 
Do cultivo ao bem-estar 
O agricultor vem à escola 

Educadoras e 
professores do 1º Ciclo 

Crianças da Pré-Escolar 
e alunos do 1º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Estimular os alunos para a 
competição promovida por 
entidades, concursos, 
alertando-os para as práticas 
artísticas, dominando diversas 
modalidades expressivas. 

Participação em concursos 
artísticos, ou outras atividades, 
promovidas por entidades 
exteriores à escola. 

Professora Florbela 
Barreto, disciplina de 
Educação Visual e 
Práticas Artísticas 
Contemporâneas 

Alunos do 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

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

Criação de “Personagens de 
Norte a Sul do meu País” 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Educação Visual e 
projeto Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

--- 0,00€ 
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- Promover a Biblioteca Escolar 
a sua utilização (serviços por 
todos os utilizadores).  
- Promover o desenvolvimento 
das diferentes literacias. 

Apoio regular na zona de 
informática e multimédia 

Professora bibliotecária, 
equipa da biblioteca 
escolar, professores 
colaboradores e 
assistente operacional 
Angelita 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

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

Aprender com a Biblioteca 
Escolar 

Professora bibliotecária Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

- Motivar para a participação de 
concursos. - Angariar e atribuir 
prémios. 
- Promover a leitura. 

Vamos participar… Equipa da biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar 

--- 40,00€ 

- 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. 

Assessoria pedagógica Professores do 1º ano e 
professora Lurdes 
Fonseca 

Alunos do 1º ano 

--- 0,00€ 

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

Projeto Fénix Professores do 2º, 3º e 
4º ano e professores 
Helena Santos e Carlos 
Gonçalves 

Alunos do 2º, 3º e 4º 
ano 

--- 0,00€ 

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

 Apoio Educativo Professores titulares de 
turma e professores de 
apoio educativo 

Alunos do 1º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Promover a participação e a 
melhoria das aprendizagens. 

Avaliação psicológica  Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Crianças da Pré-
Escolar e alunos do 
1º, 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 
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- Promover o desenvolvimento 
pessoal, interpessoal e de 
intervenção social. 
- Colmatar as necessidades de 
suporte à aprendizagem não 
supridas pelas medidas 
universais. 

Avaliação multidisciplinar no 
âmbito do processo de 
determinação da necessidade 
de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão 
(considerando aspetos 
académicos, comportamentais, 
sociais e fatores ambientais) 

Serviços de psicologia 
e equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva 

Crianças da Pré-
Escolar e alunos do 
1º, 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

Acompanhamento individual ou 
em pequeno grupo com foco 
comportamental ou emocional 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Crianças da Pré-
Escolar e alunos do 
1º, 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Contribuir para uma maior 
articulação entre os vários 
agentes educativos 
especializados. 

Coordenação dos apoios 
prestados por gabinetes externos 
e Centro de Recursos para a 
Inclusão no âmbito das ações 
protocoladas com a escola 

Serviços de Psicologia e 
Orientação 

Comunidade 
educativa 

--- 0,00€ 

- Promover a orientação 
educativa de todos os alunos. 
- Valorizar a escola e as 
competências diferenciadas dos 
alunos. 

Orientação e encaminhamento 
de alunos com medidas 
adicionais e planos individuais 
de transição para alternativas 
de formação adequadas ao seu 
perfil 

Serviços de Psicologia 
e equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva 

Alunos com plano 
individual de 
transição 

--- 0,00€ 

- Promover a leitura. 
- Motivar para a participação 
em concursos. 

Concurso intermunicipal de 
leitura 

Professora bibliotecária, 
professora Zélia Canão, 
professores de 
Português e professoras 
do 4º ano 

Alunos do 4º ano e do 
2º e 3º Ciclo 

--- 20,00€ 

- 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. 

Projeto Oficina de leitura Professora bibliotecária 
com a colaboração dos 
alunos do clube Oficina 
de Leitura 

Comunidade educativa 

--- 150,00€ 
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- Criar um ambiente social 
favorável à leitura. 
- Estimular afetos pela partilha 
na leitura. 

- Promover a leitura. 
- Promover a participação da 
comunidade. 
- Estimular afetos pela partilha 
na leitura. 

Conversas com … 
(escritores/animação de livros) 

Equipa de rede de 
bibliotecas de Estarreja 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

- Reconstruir para preservar a 
tradição oral de Pardilhó, 
através da aproximação dos 
alunos à comunidade. 
- Gerar dinâmicas de oralidade 
que sejam capazes de promover 
a interação ativa entre os alunos 
e a comunidade. 

Ilhóralidades Equipa da biblioteca 
escolar e professores 

Comunidade escolar 

--- 30,00€ 

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

Decorações temáticas da 
Biblioteca escolar 

Equipa de biblioteca 
escolar e Eco Escolas 
com a colaboração das 
educadoras, professores 
do 1º Ciclo e diretores 
de turma  

Comunidade escolar 

--- 20,00€ 

- Adequar objetivos, recursos e 
atividades ao currículo da escola 
e aos projetos curriculares de 
turma. 
- Promover uma programação 
cultural. 
- Divulgar o trabalho da 
biblioteca. 
- Divulgar os recursos 
elaborados. 

Bibliopardi Equipa de biblioteca 
escolar com a 
colaboração dos 
professores 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

- Identificar personalidades de 
relevo. 
- Utilizar ferramentas da Web 
2.0. 

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

Equipa da biblioteca 
escolar e professora Ana 
Godinho 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

--- 30,00€ 
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- Motivar para a pesquisa em 
várias fontes. 

- Formar para as literacias da 
informação e dos média. 
- Promover a leitura em 
ambientes digitais. 

Conhecer os Médi@ Professora bibliotecária 
e professor de 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

Comunidade educativa 

--- 30,00€ 

- Promover a leitura em 
suportes digitais. 
- Promover o uso responsável 
dos equipamentos digitais. 
- Contribuir para o 
desenvolvimento das 
competências leitoras. 

Ler m@is Professora bibliotecária 
e professor de 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

Alunos do 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- 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. 

Questões de Cidadania Equipa da biblioteca 
escolar 

Alunos do 1º, 2º, 5º, 6º, 
7º e 8º ano 

--- 0,00€ 

- Contribuir para o 
desenvolvimento do gosto pela 
leitura. 
- Contribuir para a valorização 
do livro e dos autores. 

Conto contigo Professora bibliotecária 
e educadoras  

Crianças dos 5 e 6 anos 
da Pré-Escolar e 
encarregados de 
educação 

--- 0,00€ 

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

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

Alunos do 2º e 3º Ciclo, 
coordenadora do Eco 
Escolas em articulação 
com a educadora social 
Helena Augusta 

Comunidade escolar  

--- 0,00€ 

- Reciclar e reutilizar com Arte. 
- Tornar a escola mais Bonita. 
- Envolver os alunos desde cedo 
em projetos, reconhecendo a 

Execução de esculturas com base 
em objetos considerados lixos 
Execução de Máscaras 
identificativas (Património 

Alunos do 7º e 8º ano, 
disciplina de Práticas 
Artísticas 
Contemporâneas e 

Comunidade educativa 

--- 40,00€ 
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responsabilidade cívica do 
individuo na salvaguarda do 
património de cada país, tendo 
sempre presente a importância 
dos recursos ambientais. 

Cultural) dos países que 
constituem o projeto ”Erasmus + 
Heritage of Us” utilizando 
materiais reutilizáveis e materiais 
considerados lixos. 

professora de Educação 
Visual em articulação 
com a Educação Pré-
Escolar 

- Aumentar o número de alunos, 
funcionários e 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, 
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. 

Candidatura de Projeto de Apoio 
Papocar “Aprender Sobre Rodas” 

Coordenadora da Eco 
Escolas e professora 
Luísa Miranda 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

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

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

Coordenadora do Eco 
Escolas 

Comunidade educativa 

--- 0,00€ 
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- 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. 

Projeto  Erasmus  Ka229 Heritage 
of Us 

Professores 
coordenadores Luísa 
Miranda e Florbela 
Barreto, Dilek Sahin 
(Turquia) 
Svetla Tzankova- 
Stoyanova (Bulgaria) 
Dita Grigore (Letónia)  
Agnieska Osmulska 
(Polónia) e professores 
Carmen Santos, Maria 
João Luz, Amparo 
Morais, Cristina Alçada e 
Marisa Galvão 

Alunos dos 11 aos 14 
anos em grupos de 6 
acompanhados por 
dois professores  

2018- 2020 
29 de setembro a 5 de 

outubro  (visita de 7 
alunos e 3 professores  à 

Letónia 
1 a 7 de março  2020 

(Turquia) 
junho 2020 (Polónia)  

0,00€ 

- Melhorar as competências 
linguísticas, com especial 
referência à língua inglesa 
como língua de comunicação 
e outras línguas da união 
europeia. 
- Desenvolver competências 
de cidadania ativa e 
democrática. 
- Reforçar a educação 
intercultural, o diálogo e 
promoção da paz, tolerância e 
respeito pelas diferenças. 
- Promoção da consciência 
dos direitos e deveres tendo 

Projeto  Erasmus  Ka229 
Saltwork in progress 

Professoras 
coordenadoras Florbela 
Barreto, Luísa Miranda, 
Itália: Beatrice DiVenosa 
e Paola de Gennaro, 
Eslovénia: Jadranka 
Mittendorfer e Pia 
Ernestini, Grécia: Maria 
Morfoulaki e Roménia: 
Catalin Craciun 

Alunos do 3º Ciclo em 
grupos de 5 alunos 
acompanhados por 
dois professores 

2019-2021 0,00€ 
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em conta a responsabilidade 
pelo bem comum. 
- Promover a sustentabilidade 
ambiental do património 
paisagístico, natural e 
cultural. 
- Reforçar a escola enquanto 
comunidade ativa capaz de 
desenvolver uma maior 
interação com as famílias, 
comunidade local e outras 
comunidades educativas de 
realidades transnacionais. 
- Promover o uso de recursos 
digitais e o pensamento 
computacional. 
- Usar de forma responsável 
as redes sociais. 
- Prevenir e combater o 
abandono escolar precoce, 
bem como todas as formas de 
discriminação e intimidação 
reforçando a inclusão escolar. 

- 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. 

Acompanhamento 
socioeducativo 

Educadora Social 
(articulação com 
diretores de turma, 
coordenador do 
gabinete de apoio ao 
aluno e família, equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva e coordenador 
do projeto Empresários 
Pela Inclusão Social) 

Alunos identificados 
pelo gabinete de apoio 
ao aluno e família 

--- 0,00€ 
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- Valorizar, incentivar e 
estimular o aluno para o seu 
processo de aprendizagem, 
enfatizando estratégias 
socioeducativas holísticas e 
promovendo mecanismos de 
autonomia e 
comprometimento. 

Programa de Tutoria Educadora Social 
(articulação com 
diretores de turma, 
coordenador do 
gabinete de apoio ao 
aluno e família, equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva e coordenador 
do projeto Empresários 
Pela Inclusão Social) 

Alunos identificados 
pelo gabinete de apoio 
ao aluno e família 

--- 0,00€ 

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

Programa Atividades Vida Diária Educadora Social 
(articulação com 
diretores de turma, 
coordenador do 
gabinete de apoio ao 
aluno e família, equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva e coordenador 
do projeto Empresários 
Pela Inclusão Social) 

Alunos com 
necessidade educativas 
adicionais  

--- 40,00€ 

- Mediar os alunos sinalizados 
no projeto Empresários Pela 
Inclusão Social para o sucesso 
escolar, através de uma 
mecânica de proximidade, cuja 
ênfase é colocada nas 
capacidades não-cognitivas. 

Projeto EPIS (Empresários Pela 
Inclusão Social) 

Educadora Social 
(articulação com 
diretores de turma, 
coordenador do 
gabinete de apoio ao 
aluno e família, equipa 
multidisciplinar de 
apoio à educação 
inclusiva e coordenador 
do projeto Empresários 
Pela Inclusão Social) 

Alunos do 2º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Apoiar e acompanhar os alunos 
numa dimensão mais abrangente 
(pessoal e familiar). 
- Apoiar as famílias e 
encarregados de educação na 

Gabinete de Apoio ao Aluno e 
Família “Portas Abertas” 
Atendimento permanente ao aluno, 
à família e ao pessoal docente e 
não docente 

Serviços de Psicologia 
e Orientação 

Comunidade 
educativa 

--- 0,00€ 



 
 

 

37 

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. 

- Apoiar e orientar o aluno de 
forma personalizada e 
permanente, colocando à sua 
disposição ferramentas que 
favoreçam o seu processo 
socioeducativo. 
- Desenvolver competências 
parentais conducentes ao 
favorecimento de mecanismos 
de autonomia e 
responsabilidade, capazes de 
interferir positivamente quer na 
dinâmica familiar, quer no 
processo sociopedagógico dos 
seus educandos. 

Projeto Portas Abertas  
Programa de Educação Parental 

Educadora Social 
(Gabinete de Apoio ao 
Aluno e Família) 

Alunos do 
Agrupamento, pais e 
encarregados de 
educação 
 

--- 0,00€ 

Previsão de custos referente ao objetivo Promover o sucesso, criando condições objetivas de equidade. 7 657,00€ 
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Prevenir o absentismo e o abandono escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO 
ALVO 

CALENDARIZAÇÃO CUSTOS 

1º PERÍODO 
dezembro 

- Estimular a criatividade 
produzindo artefactos. 
- Promover a 
experimentação com 
materiais diversos. 

Atellier de Expressões Professora Lurdes Oliveira Alunos do 2º Ciclo 

17 de dezembro 20,00€ 

- Promover a divulgação 
das atividades realizadas 
na escola à comunidade. 

Exposição sobre o Natal e 
Direitos Humanos 

Professora de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 
professora de Educação 
Musical e alunos de 1º, 2º 
e 3º Ciclo 

Comunidade escolar 

dezembro 25,00€ 

- 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. 
- Compreender a música 
como um elemento 
cultural. 
- Compreender o festejo 
como um evento de 
promoção da arte musical, 
desempenhando também 
um reforço nos laços de 

Participação na Festa de 
Natal, com a apresentação 
à Comunidade Educativa 
de canções alusivas à 
quadra e diversas 
peças/temas musicais 
relacionados com o Natal 

Professora Carla Leite Comunidade educativa 

dezembro 0,00€ 
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amizade e paz entre as 
pessoas. 

- Envolver os alunos em 
projetos e atividades 
competitivas, que apelem 
a comportamentos 
ambientais corretos, 
tornando-os conscientes. 

Participação em projetos 
em articulação com a 
Biblioteca Escolar 

Professora Florbela 
Barreto e biblioteca 
escolar 

Alunos do 3º Ciclo 

1º Período 50,00€ 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais do 
património local e global. 
- Reconhecer a 
importância das imagens 
como meios de 
comunicação de massas. 
- Estimular os alunos para 
a competição saudável. 

“Ilustração de Património 
cultural”: Turquia e 
Polónia 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Práticas Artísticas 
Contemporâneas e o 
projecto “Erasmus+, 
Heritage of Us” 

Alunos do 3º Ciclo 

1º Período 0,00€ 

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

Decoração do espaço 
escolar com motivos 
alusivos ao Natal 

Professora Lurdes Oliveira 
em articulação entre as 
disciplinas de Educação 
Visual e Educação 
Tecnológica  

Alunos do 2º Ciclo 

1º Período 40,00€ 

2º PERÍODO 
fevereiro 

- Compreender a música 
Como um elemento 
cultural. 
- Apresentar publicamente 
interpretações individuais 
e/ou em grupo de peças 
musicais. 

Carnaval 
Desfile de fantasias 

Professora de Educação 
Musical 

Comunidade educativa 

17 a 21 de fevereiro 40,00€a) 

março 

 - Enriquecer a experiência 
do aluno. 
- Desenvolver o espírito de 
observação e investigação. 

Visita de estudo ao museu 
e parque de Serralves 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com projeto Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

2º Período 0,00€ 
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- Promover a educação 
cívica e o respeito pelo 
local a visitar. 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais do 
património local e global. 
- Enquadrar os objetos 
artísticos de diferentes 
culturas e períodos 
históricos. 
- Enriquecer a experiência 
do aluno. 

Visita de estudo ao Museu 
Monográfico e Ruínas de 
Conímbriga 
Desenho de representação 
Esboço 

Professoras Florbela 
Barreto e Luísa de Miranda 
em articulação com o 
projeto “Erasmus+, 
Heritage of us” 

(A definir) 

2º Período (A definir) 

3º PERÍODO 
maio 

- Alargar as experiências 
de vida dos jovens no 
encontro, na partilha, na 
reflexão, no gosto pela 
natureza, na 
contemplação… 

Interescolas Secretariado Diocesano da 
Educação Cristã e 
professor de Educação 
Moral e Religiosa Católica 

Alunos do 3º Ciclo 

maio 
(a definir pelo Secretariado 

Diocesano da Educação Cristã) 

1 150,00€ 

junho 

- 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. 
- Compreender a música 
como um elemento 
cultural. 
- Compreender o festejo 
como um evento de 
promoção da arte musical, 
desempenhando também 
um reforço nos laços de 

Festa de encerramento do 
ano letivo 
Apresentação de diversos 
temas musicais 

Professora Carla Leite Comunidade educativa 

9 de junho 0,00€ 
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amizade e paz entre as 
pessoas. 
- Apresentar publicamente 
interpretações individuais 
e/ou em grupo de peças 
musicais de diferentes 
géneros trabalhados 
durante as aulas de 
educação. 

- Prevenir situações de 
abandono escolar e 
entrada precoce no 
mundo do trabalho. 

Reorientação e 
encaminhamento de 
alunos em risco de 
abandono escolar e/ou 
situação de retenção 

Serviços de Psicologia e 
Orientação 

Alunos em risco de 
abandono e/ou situação 
de retenção 3º Período 0,00€ 

- Combater o risco de 
abandono escolar 
precoce. 

Programa “Vamos 
continuar na escola” – 
acompanhamento do 
percurso escolar dos 
alunos que terminaram 
o 9º ano nos 3 anos 
letivos anteriores, até 
concluírem o 12º ano 
ou escolaridade 
obrigatória 

Serviços de Psicologia e 
Orientação (em 
articulação com o 
gabinete de apoio ao 
aluno e família) 

Alunos que concluíram 
o 9º ano na escola de 
Pardilhó 

3º Período 0,00€ 

- Estimular a participação e 
a criatividade dos alunos 
envolvidos no programa 
Eco Escolas, dinamizando 
uma série de práticas 
ecológicas. 
- Conduta ecológica. 
- Estimular a 
competitividade. 

Concurso Nacional: Cartaz 
Eco-Código 

Disciplina de Educação 
Visual do 3º Ciclo em 
articulação com o projeto 
Eco Escolas em concurso 
nacional 

Comunidade educativa 

3º Período 2,00€a) 

- Capacitar o aluno para o 
exercício pleno e 
comprometido de uma 
cidadania responsável e 
participativa. 

O Delegado de Turma 
como Mediador  
Assembleia de Delegados 
e Subdelegados 

Educadora social e 
Serviços de Psicologia e 
Orientação (em articulação 
com diretores de turma, 
delegados e subdelegados) 

Delegados, subdelegados e 
alunos do 2º e 3º Ciclo 
 3º Período 0,00€ 



 
 

 

42 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
- Envolver os alunos em 
atividades de organização 
de exposições em 
diferentes formatos, 
selecionando trabalhos 
tendo por base os 
processos de análise, 
síntese e comparação, que 
conjugam as noções de 
composição e de 
harmonia, de acordo com 
o objetivo 
escolhido/proposto. 

Exposição de trabalhos 
selecionados 

Professores de Educação 
Visual e Educação 
Tecnológica do 2º e 3º 
Ciclo 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Reconhecer a 
importância das imagens 
como meio de 
comunicação. 
- Organizar a turma em 
grupos, onde a 
organização, o respeito, a 
troca, a ajuda, a 
aprendizagem e 
humildade sejam 
prioridades entre todos, 
alunos e professores. 
- Utilizar os conhecimentos 
adquiridos, anteriormente, 
durante as aulas de 
pinturas. 
- Contribuir para o 
embelezamento do espaço 
escolar. 

Pintura Mural Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com as disciplinas de 
Educação Visual e 
Componente de Educação 
Artística, Eco Escolas, 
projeto Erasmus+ 
“Heritege of Us” e projeto 
Erasmus “Salt Work” 

Alunos do 3º Ciclo 

--- 500,00€ 

- Reciclar e reutilizar com 
Arte (tornar a escola mais 
bonita). 
- Participar em projetos 
reutilizando materiais e 

Workshop com a temática 
“Máscaras dos países 
Erasmus+” 

Coordenadora do Eco 
Escolas em articulação 
com professora Luísa 
Miranda e projeto 
Erasmus+ “Heritage of Us” 

Grupo de alunos inscritos 
no workshop aberto a 
todos os ciclos --- 10,00€ 
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tendo em com o 
património de cada país. 

- Articular com outros 
serviços especializados, 
nomeadamente da área da 
saúde escolar, segurança 
social e Comissão de 
Proteção de Crianças e 
Jovens. 
- Estabelecer parcerias com 
redes de apoio social. 
- Colaborar no 
levantamento de propostas 
para a diversificação da 
oferta curricular e dos 
apoios e complementos 
educativos. 
- Prevenir situações de 
insucesso, abandono 
escolar e absentismo 
intermitente. 

Implementação e 
coordenação das ações 
previstas no âmbito do 
Gabinete de Apoio ao 
Aluno e Família 

Gabinete de apoio ao 
aluno e família e Serviços 
de Psicologia e Orientação 

Alunos sinalizados pelo 
gabinete de apoio ao 
aluno e família 

--- 0,00€ 

- Reciclar e reutilizar com 
Arte (tornar a escola mais 
bonita). 
- Valorização dos espaços 
escolares. 

Executar esculturas com 
base em objetos 
considerados lixos 
Reutilização de materiais 
Cumprir normas 
democraticamente 
estabelecidas para o 
trabalho individual, grupo 
Gerir materiais e 
equipamentos coletivos 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Educação Visual e projeto 
Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

--- 25,00€ 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais do 
património local e global 
(Obras de arte e artefactos 
de arte – Artesanato). 
- Dominar diferentes 
modalidades expressivas. 

Criação de “Personagens 
de Norte a Sul do meu 
País” 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Educação Visual e projeto 
Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

--- 0,00€ 
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- Refletir sobre temáticas 
ambientais – desperdícios 
de matérias e 
possibilidade de 
reutilização com carácter 
estético. 

- Envolver os alunos em 
projetos e atividades 
musicais, que apelem a 
comportamentos de 
promoção da música como 
reforço de laços entre as 
pessoas e povos. 

Clube de Música Professora Carla Leite Alunos do clube de Música 

--- 0,00€ 

- Estimular o gosto pela 
escola e o sentimento de 
pertença, promovendo 
hábitos que promovam a 
participação ativa do aluno 
no meio em que vive. 

Programa Atividades Vida 
Diária 
 

Educadora social em 
articulação com diretores 
de turma, projeto 
(Entre)laçar Famílias e 
equipa multidisciplinar de 
apoio à educação inclusiva 

Alunos com necessidades 
educativas adicionais do 2º 
e 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Rever e corrigir 
comportamentos 
socialmente desajustados, 
através de dinâmicas 
promotoras da escuta 
ativa, do diálogo, da 
comunicação, da 
negociação e da relação 
com o outro. 
- Valorizar e estimular o 
aluno para o seu processo 
de aprendizagem, 
enfatizando estratégias 
socioeducativas de 
proximidade focadas em 
competências não-
cognitivas. 

Acompanhamento 
Socioeducativo 
Individualizado 
 

Educadora social em 
articulação com diretores 
de turma e gabinete de 
apoio ao aluno e família 

Alunos sinalizados pelo 
gabinete de apoio ao 
aluno e família e/ou em 
social 

--- 0,00€ 
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- Conferir competências 
básicas no que toca à 
higiene pessoal, saúde e 
bem-estar, promovendo a 
auto-estima e facilitando a 
integração social do aluno.  

Programa Gosto de Estar 
Limpinho 

Educadora social (gabinete 
de apoio ao aluno e 
família) 

Alunos sinalizados pelo 
gabinete de apoio ao 
aluno e família e/ou em 
risco social 

--- 150,00€ 

Previsão de custos referente ao objetivo Prevenir o absentismo e o abandono escolares. 1 970,00€ 
a) Valor já inserido na previsão de custos de uma linha orientadora 
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Promover competências sociais e de cidadania. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO 
ALVO 

CALENDARIZAÇÃO CUSTOS 

1º PERÍODO 
outubro 

- Promover o voluntariado 
e a cidadania. 

Peditório Anual da 
Assistência Médica 
Internacional 

Coordenador dos diretores 
de turma 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 
24 e 27 de outubro 5,00€ 

- Conhecer que agentes 
são causadores da 
poluição por resíduos 
sólidos. 
- Conhecer formas para 
combater a poluição 
causada pelo abandono de 
resíduos sólidos. 
- Conhecer que danos elas 
causam ao homem. 
- Conhecer que danos elas 
causam ao meio ambiente.  
- Influenciar a comunidade 
escolar a implementar 
medidas de recolha de 
lixo. 

Apresentação e 
sensibilização para o 
“Movimento Não Lixes...” 

Professores de Ciências 
Naturais e alunos do 5º e 
8º ano 

Comunidade escolar 

setembro/outubro 50,00 € 

- Promover a importância 
da solidariedade. 
- Sensibilizar para a 
importância do direito aos 
cuidados de saúde. 
- Desenvolver a 
consciência crítica. 

Participação na IV Edição 
do Concurso Escolar 
“Chapéu com aTTitude” 

Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade educativa 

Até ao dia 11 de outubro 0,00€ 

novembro 

- Fomentar o espírito de 
solidariedade e partilha. 

Arca da Amizade sem 
fronteiras (recolha de 

Professor de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 

Comunidade escolar 
novembro/dezembro 0,00€ 
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- Contribuir e colaborar 
com os mais pobres. 

alimentos, livros, roupas e 
brinquedos) 

diretores de turma e 
alunos do 2º e 3º Ciclo 

dezembro 

- Divulgar, esclarecer e 
reconhecer a importância 
dos direitos de toda e 
qualquer pessoa (parada 
com bombos). 

Comemoração dos 
Direitos Humanos 

Professores de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 
Historia e Geografia do 9º 
ano 

Comunidade escolar 

9 de dezembro 25,00€ 

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

Árvore de Natal Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade escolar 

2 a 15 de dezembro 0,00€ 

- Promover o espírito 
natalício. 
- Promover a criatividade. 
- Promover a reutilização 
de materiais diversos. 
- Promover o trabalho 
colaborativo. 

Exposição de presépios  Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade escolar 

2 a 15 de dezembro 0,00€ 

2º PERÍODO 
fevereiro 

- Fomentar o gosto pelo 
trabalho de pesquisa. 
- Conhecer tradições 
carnavalescas. 
- Desenvolver a 
capacidade de 

Exposição de máscaras de 
Carnaval 

Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade escolar 

17 a 28 de fevereiro 30,00€ 
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trabalhar/manusear 
materiais diversos. 
- Promover o trabalho 
colaborativo. 

- Partilha de experiências 
intergeracionais. 

Visita ao lar de Idosos Professores de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 
Educação Musical, 
Educação Visual, Educação 
Tecnológica e alunos do 2º 
e 3º Ciclo 

Lar de idosos 

29 de Fevereiro 0,00€ 

- Fomentar o espírito de 
solidariedade e partilha. 
- Contribuir e colaborar 
com os mais pobres. 

Arca da solidariedade sem 
fronteiras 

Professor de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 
alunos do 2º e 3º Ciclo e 
Eco Escolas 

Comunidade escolar 

fevereiro 0,00€ 

março 

- Promover atitudes que 
contribuem para a 
proteção do meio 
ambiente. 
- Desenvolver estratégias 
de trabalho de pesquisa 
orientada. 
- Perceber a importância 
que as árvores têm para a 
saúde e a qualidade de 
vida de todos. 

Comemoração do Dia 
Mundial da Árvore 

Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade escolar 

março 0,00€ 

3º PERÍODO 
maio 

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

Dia Internacional da 
Família 

Equipa de biblioteca 
escolar 

Comunidade escolar 

15 de maio 0,00 € 

junho 

- Realização de uma feira, 
onde as turmas que 
apadrinham meninos de 
África possam expor e 

Dia da partilha  Professores de Educação 
Moral e Religiosa Católica, 
História, Geografia, 

Comunidade escolar 

1 de junho 0,00€ 
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vender os seus trabalhos à 
comunidade escolar.  
- Enviar aos afilhados a 
receita da feira (que visa o 
apoio ao estudo e à 
alimentação). 

Educação Visual e 
diretores de turma 

julho 

- Conferir aos alunos, em 
particular aos mais 
desfavorecidos, a 
oportunidade, em grande 
parte dos casos única, de 
promover a relação com o 
outro em diferentes 
contextos. 
- Promover a saúde e o 
bem-estar, bem como uma 
cidadania responsável e 
participada. 
- Estreitar laços entre a 
comunidade educativa e a 
comunidade local. 

Projeto Vamos Todos de 
Férias 

Educadora social 
(apoio de duas assistentes 
operacionais do 
Agrupamento em 
articulação estreita com a 
comunidade e parceiros 
locais) 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

20 de julho 300,00€ 

- Promover um papel 
ativo, consciente e 
responsável por parte 
dos jovens na 
comunidade. 

“O Delegado de Turma 
como mediador”  
Apoio à organização da 
Assembleia de 
Delegados e 
Subdelegados 

Serviços de Psicologia e 
Orientação e educadora 
social em articulação com 
diretores de turma 
 

Delegados, subdelegados e 
alunos do 2º e 3º Ciclo 

3º Período 0,00€ 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
- Interação com a família. 
- Compreensão de atitudes 
e valores. 
- Expressão de 
sentimentos. 
- Reforçar laços de afeto e 
respeito com a família. 

Momentos em família 
Família na Escola: Mães, 
Pais, Avós… 
Convívios proporcionados 
de acordo com as 
vivências do Pré-Escolar 

Educadoras e assistentes 
operacionais 

Crianças da Pré-Escolar e 
famílias 

--- 100,00€ 
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- Sensibilizar para a 
importância do pai e da 
mãe. 

- Responder às 
necessidades das famílias. 
- Desenvolver atividades 
de ocupação das crianças 
que complementem a 
atividade educativa, que 
sejam divertidas e 
criativas. 

Ateliers de livre escolha 
Expressão Lúdica e 
Criatividade  
Espaço de Leitura/hora do 
conto 
Espaço de Jogos 
Expressão Corporal/ 
Movimento/Drama 
Visionamento de filmes 
Expressão Plástica 
Jogos ao ar livre 

Animadora daa atividades 
de animação e apoio à 
família, educadoras e 
Município de Estarreja 

Crianças a frequentar as 
atividades de animação e 
apoio à família 

--- 0,00€ 

- Promover o 
desenvolvimento de 
competências de 
autonomia pessoal e 
social através da 
realização de atividades 
práticas. 

Oficina Pedagógica 
“Saber Ser, Saber 
Fazer”, com a 
organização/ realização 
de atividades diversas 

Departamento de 
Educação Especial 

Alunos do Agrupamento 

--- 50,00€ 

- Estreitar laços (e)afetivos 
com as  famílias. 
- Promover momentos de 
partilha de leituras, 
realizadas em família. 

Livros do coração Equipa da biblioteca 
escolar, educadoras e 
professoras do 1º e 2º ano 

Crianças da Pré-Escolar e 
alunos do 1º e 2º ano 

--- 30,00€ 

- Estimular a utilização do 
livro- 
- Promover a leitura. 
- Promover a participação 
da comunidade. 

Requisições no Pré-escolar 
e animação de leitura 

Professora bibliotecária, 
educadoras e assistente 
operacional Angelita 

Crianças e encarregados 
da Pré-Escolar 

--- 0,00€ 

- Promover a relação 
escola-família, 
fomentando a participação 
desta no processo de 
aprendizagem dos seus 
educandos. 

Projeto Portas Abertas 
Atendimento permanente 
e sistémico/Intervenção/ 
Encaminhamento para 
outras entidades 
Visitas domiciliárias 

Educadora social (gabinete 
de apoio ao aluno e 
família) em articulação 
com centro paroquial de 
Pardilhó, parceiros locais, 
coordenador do gabinete 
de apoio ao aluno e 

Pais e encarregados de 
educação 

--- 0,00€ 
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- Prevenir e/ou atenuar 
fatores de risco em 
articulação com as 
entidades locais 
competentes. 
- Desenvolver 
competências parentais 
conducentes ao 
favorecimento de 
mecanismos de autonomia 
e responsabilidade. 

família, coordenador do 
programa Territórios 
Educativos de Intervenção 
Prioritária e entidades 
locais 

- Concertar estratégias 
socioeducativas que 
promovam quer o 
desenvolvimento pessoal e 
social do aluno, quer o seu 
processo educativo. 

Participação em reuniões 
multidisciplinares 

Educadora social 
(articulação com a equipa 
multidisciplinar) 

Alunos sinalizados pelo 
corpo docente e gabinete 
de apoio ao aluno e família 

--- 0,00€ 

- Mediar os alunos 
sinalizados no EPIS para 
o sucesso escolar, 
através de uma 
mecânica de 
proximidade, cuja 
ênfase é colocada nas 
capacidades não-
cognitivas. 

Projeto Empresários 
Pela Inclusão Social 

Educadora Social 
(articulação com 
diretores de turma, 
coordenador do 
Gabinete de Apoio ao 
Aluno e Família e 
coordenador do projeto 
Empresários Pela 
Inclusão Social) 

Alunos do 2º Ciclo 

--- 0,00€ 

Previsão de custos referente ao objetivo Promover Competências Sociais e de Cidadania. 595,00€ 
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Preservar e promover o património cultural e natural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATIVIDADES DINAMIZADORES PÚBLICO 
ALVO 

CALENDARIZAÇÃO CUSTOS 

1º PERÍODO 
setembro 

- Conhecer que agentes 
são causadores da 
poluição por resíduos 
sólidos. 
- Conhecer formas para 
combater a poluição 
causada pelo abandono 
de resíduos sólidos. 
- Conhecer que danos elas 
causam ao homem. 
- Conhecer que danos elas 
causam ao meio 
ambiente.  
- Influenciar a 
comunidade escolar a 
implementar medidas de 
recolha de lixo. 

Apresentação e sensibilização 
para o “Movimento Não Lixes...” 

Professores de Ciências 
Naturais e alunos do 5º e 
8º ano 

Comunidade escolar 

setembro/outubro 50,00 €a) 

outubro 

- Sensibilizar para um dos 
principais problemas 
ambientais da atualidade. 
- Alertar para os efeitos 
nefastos que os plásticos 
têm nos ecossistemas e 
fauna marinhos e vida 
humana. 
- Reforçar para a 
importância da redução, 
reutilização e reciclagem 
dos plásticos. 

Um problema chamado plástico Professores do 3º ano em 
parceria com a BioRia 

Alunos do 3º ano 

21 ou 23 outubro 0,00€ 
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novembro 

- Valorizar o património 
cultural, os costumes e as 
tradições. 
- Promover o intercâmbio 
entre os alunos da escola. 

Feira de S. Martinho Crianças e alunos da Pré-
Escolar e do 1º Ciclo, 
educadoras e professores 
do 1º Ciclo 

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do 1º Ciclo, 
famílias e encarregados 
de educação 

11 de novembro 0,00€ 

dezembro 

- Estudar o Valor artístico, 
cultural, social e religioso 
do Presépio. 
- Tempo de Advento e 
Natal. 

Exposição de Presépios Professor de Educação 
Moral e Religiosa Católica 

 Alunos do 2º, 5º e 6º 
ano 

14 a 18 de dezembro 25,00€a) 

- Sensibilizar para a 
importância da 
preservação do planeta. 
- Incutir nas crianças 
novos hábitos de 
prevenção de resíduos. 
- Aprender o significado e 
práticas dos 3 R´s - 
reduzir, reutilizar e 
reciclar. 

Semana Europeia de Prevenção 
de Resíduos 
3 R’s no Planetário – “A nossa 
casa é um Planeta” 
 

Professores do 3º ano Alunos do 3º ano 

18 ou 20 de novembro 0,00€ 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais 
do património local e 
global. 
- Reconhecer a 
importância das imagens 
como meios de 
comunicação de massas. 
- Estimular os alunos para 
a competição saudável. 

“Ilustração de Património 
cultural”: Turquia e Polónia 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Práticas Artísticas 
Contemporâneas e o 
projecto “Erasmus+, 
Heritage of Us” 

Alunos do 3º Ciclo 

1º Período 0,00€ 

- Reutilizar. 
 - Sensibilizar para a 
reutilização “Consumo 
Sustentável e Boas 
Práticas Ambientais”. 

Recolha de vestuário e calçado 
usado. 

Educadora social Helena 
Augusta e coordenadora 
do Eco Escolas Florbela 
Barreto 

Alunos do Agrupamento 

1º Período 0,00€ 
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- Incentivar ações e 
gestos para reduzir o 
desperdício e prevenir a 
produção de resíduos 
fomentando a 
Solidariedade. 

2º PERÍODO 
fevereiro 

- Colaborar em projetos 
comuns. 
- Expressar sentimentos. 
- Uso construtivo de 
imitar/recriar 
personagens. 
- Vivenciar épocas 
festivas. 
- Desenvolver a 
imaginação e a 
criatividade. 
- Promover o convívio, a 
amizade e alegria. 

Carnaval – “Cidadãos Ecológicos” 
Desfile de Carnaval na localidade 
e em Estarreja 
(colaboração dos pais e 
encarregados de educação) 

Educadoras, assistentes 
operacionais e famílias 
em parceria com o 
Município de Estarreja 

Crianças da Pré-Escolar, 
famílias e comunidade 
escolar 

fevereiro 0,00€ 

- Promover atividades que 
levem a conhecer as 
tradições carnavalescas. 
- Reconhecer o carnaval 
como uma expressão de 
cultura e de arte do povo. 

Carnaval Professores do 1º Ciclo Alunos do 1º Ciclo 

fevereiro 20,00€a) 

- Sensibilizar para os 
riscos de fogos, 
desflorestação, agravada 
pela desertificação e 
consequente abate de 
árvores, o que tem 
conduzido à degradação e 
destruição dos habitats 
naturais. 

Execução de cartazes de 
sensibilização 
Exposição “Dia mundial da 
árvore” 

Professora de Educação 
Visual do 8º ano 

Comunidade educativa 

fevereiro/março 0,00€ 
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- Alertar a população para 
os perigos do desperdício 
de água. 
- Promover hábitos de 
respeito pelo meio 
ambiente. 

Cartazes de sensibilização 
Exposição “Dia mundial da água” 

Professora de Educação 
Visual do 8º ano 

Comunidade educativa 

fevereiro/março 0,00€ 

março 

- Promover a curiosidade 
sobre a língua inglesa 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 bem como dos 
países em Erasmus+ na 
sua vertente cultural, 
gastronómica, literária… 
- Incentivar o uso das 
tecnologias da 
informação. 

Spelling Bee and Erasmus tea Professores do 
departamento de Línguas 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

março 50,00€a) 

- Promover atitudes que 
contribuem para a 
proteção do meio 
ambiente. 
- Desenvolver estratégias 
de trabalho de pesquisa 
orientada. 
- Perceber a importância 
que as árvores têm para a 
saúde e a qualidade de 
vida de todos. 

Comemoração do Dia Mundial da 
Árvore 

Departamento de 
Educação Especial 

Comunidade escolar 

março 0,00€ 
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maio 

- Compreender a 
existência de formas de 
produção agrícola 
sustentáveis. 
- Envolver os alunos em 
projetos e atividades que 
apelem a 
comportamentos 
ambientais e alimentares 
corretos. 

Dar a conhecer a diversidade de 
plantas da nossa horta biológica 
numa mostra de chás dirigida à 
comunidade escolar 

Crianças da Pré-escolar, 
educadoras, 
coordenadora do Eco 
Escolas, educadora social 
Helena Augusta e 
coordenadora da 
biblioteca escolar 
Amparo Morais 

Comunidade escolar 

maio 0,00€ 

- Sensibilizar para a 
importância do ruído na 
saúde humana 

Elaboração de pictogramas Professora de Educação 
Visual do 7º ano 

Comunidade educativa 
maio 0,00€ 

- Promover hábitos de 
respeito pelo meio 
ambiente. 
- Promover 
conhecimentos 
científicos. 
- Desenvolver o gosto 
pela observação. 

Comunicar com o Ambiente 
Teatro “Viagem à Origem da água 
da torneira” 
“Da flor ao mel” - As abelhas e os 
ecossistemas 
Cidadania Ecológica 

Educadoras e assistentes 
operacionais 

Crianças da Pré-Escolar 

2º Período 500,00€a) 

- Sensibilizar os alunos 
para as questões 
ambientais e para o 
exercício de uma filosofia 
de não-desperdício, de 
sustentabilidade e de 
respeito ambiental. 

Programa Eco Escolas 
Brigada de Monitorização 
Brigada Verde 

Educadora social 
(articulação com 
programa Eco Escolas)  
 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

2º Período 0,00€ 

- O Carnaval: importância 
das vivências ético 
culturais no mundo. 
- Incentivar os alunos 
para a criação artística. 

Execução de máscaras de 
carnaval 

Professora Lurdes 
Oliveira em articulação 
com as disciplinas de 
Educação Visual e 
Educação Tecnológica 

Alunos do 2º Ciclo 

2º Período 20,00€a) 

- Dominar conceitos de 
plano, ritmo, espaço, 
estrutura, luz-cor, 
enquadramento e outros, 

Passatempo “As melhores Ideias 
dão Frutos, a Brincar ao 
Carnaval” – Desafio 
Tetrapak/Compal  

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco Escolas 

Alunos do 7º ano 

2º Período 0,00€ 
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em diferentes contextos e 
modalidades expressivas. 
- Estimular os alunos para 
a competição promovida 
por entidades, concursos, 
alertando-os para as 
práticas ecológicas e 
artísticas. 

- 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. 

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

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

2º Período 0,00€ 

- 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. 

Passatempo “Criar com Estilo” 
promovido por A H SARAH 
Trading (Entidade Gestora de 
Resíduos) e a ABAE – Associação 
Bandeira Azul da Europa  

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco Escolas 

Alunos do 7º ano 

2º Período 0,00€ 

- Dominar conceitos de 
plano, ritmo, espaço, 
estrutura, luz-cor, 
enquadramento e outros, 
em diferentes contextos e 
modalidades expressivas.  
- Estimular os alunos para 
a competição promovida 
por entidades, concursos, 
alertando-os para as 

Concurso de projetos criativos, 
promovidos pela APEVT 
(Associação Nacional de 
Professores de Educação 
Tecnológica) em parceria com a 
Associação Bandeira Azul da 
Europa 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com o projeto Eco Escolas 

Alunos do 9º Ano 

2º Período 0,00€ 
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práticas ecológicas e 
artísticas. 

- Reconhecer plantas 
aromáticas e as suas 
vantagens na alimentação 
e medicina. 
- Compreender a 
existência de formas de 
produção agrícola 
sustentáveis. 
- Contribuir para a 
formação de 
comportamentos 
responsáveis e formas de 
mudar hábitos 
alimentares. 
- Levantamento de nomes 
de plantas aromáticas e 
seus benefícios. 
- Pesquisa de poemas, 
canções e provérbios 
sobre ervas aromáticas. 
- Utilizar ervas aromáticas 
em substituição do sal 
marinho. 

Ervas aromáticas 
Do cultivo ao bem-estar 
O agricultor vem à escola 
Elaboração de um herbário 
Pesquisa de poemas, canções e 
provérbios sobre ervas 
aromáticas (com um elemento da 
comunidade) 

Educadoras e professores 
do 1º Ciclo 

Crianças da Pré-Escolar e 
alunos do 1º Ciclo 

2º Período/3º Período 50,00€ 

3º PERÍODO 
julho 

- Conferir aos alunos, em 
particular aos mais 
desfavorecidos, a 
oportunidade, em grande 
parte dos casos única, de 
promover a relação com o 
outro em diferentes 
contextos. 
- Promover a saúde e o 
bem-estar, bem como 

Projeto Vamos Todos de Férias Educadora social 
(apoio de duas 
assistentes operacionais 
do Agrupamento em 
articulação estreita com a 
comunidade e parceiros 
locais) 

Alunos do 2º e 3º Ciclo 

20 de julho 300,00€a) 
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uma cidadania 
responsável e participada. 
- Estreitar laços entre a 
comunidade educativa e a 
comunidade local. 

- Perceber a fragilidade 
ambiental da zona 
litoral. 
- Compreender a 
importância da proteção 
do cordão dunar como 
forma de preservação 
do ambiente e do 
património edificado. 
- Promover a formação 
integral do aluno através 
do conhecimento 
científico. 
- Promover 
aprendizagens em 
contextos diversificados 
fora do meio escolar. 
- Proporcionar 
momentos de 
convivência e 
cooperação. 

Visita de estudo 
“Reserva Natural Dunas de S. 
Jacinto” 

Professores de Ciências 
Naturais e de 
Matemática 

Alunos do 5º ano 

3º Período 450,00€a) 

- Importância do 
Património artístico, 
cultural e natural de cada 
região para a afirmação 
da sua identidade 
cultural. 

Levantamento gráfico, fotográfico 
Elaboração de um roteiro 

Disciplina de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 6º ano 

3º Período 15,00€a) 

- Estimular a participação 
e a criatividade dos 
alunos envolvidos no 
programa Eco Escolas, 
dinamizando uma série 
de práticas ecológicas. 

Concurso Nacional: Cartaz Eco-
Código 

Disciplina de Educação 
Visual do 3º Ciclo em 
articulação com o projeto 
Eco Escolas em concurso 
nacional 

Comunidade educativa 

3º Período 2,00€a) 
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- Conduta ecológica. 
- Estimular a 
competitividade. 

- Sensibilizar os alunos 
para a importância do 
Património artístico, 
cultural e natural de cada 
região, para a afirmação 
da identidade de um 
povo. 

A definir de acordo com as 
escolhas dos alunos 

Professora de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 2º Ciclo 

3º Período 10,00€a) 

- Sensibilizar para os 
alunos/comunidade 
educativa para a 
importância da 
preservação do Planeta.  
- Sensibilizar para a 
adoção de práticas que 
respeitem o meio 
ambiente. 

Execução de cartazes 
Marcadores de livros, … 

Professora de Educação 
Visual do 2º Ciclo 

Alunos do 2º Ciclo 

3º Período 20,00€a) 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
- Promover o trabalho de 
grupo. 
- Estimular a 
aprendizagem dos alunos 
no campo da oralidade. 
- Promover a 
interdisciplinaridade. 

Domínios de Autonomia 
Curricular 
Tema: “Vamos conhecer os 
animais para os proteger” 

Professores do 2º ano Alunos do 2º ano 

--- 40, 00€a) 

- Refletir sobre as 
manifestações culturais 
do património local e 
global (Obras de arte e 
artefactos de arte – 
Artesanato.) 
- Refletir sobre temáticas 
ambientais – desperdícios 
de matérias e 
possibilidade de 

Criação de “Personagens de 
Norte a Sul do meu País” 

Professora Florbela 
Barreto em articulação 
com a disciplina de 
Educação Visual e projeto 
Eco Escolas 

Alunos do 8º ano 

--- 0,00€ 
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reutilização com carácter 
estético. 

- Aumentar o número de 
alunos, funcionários e 
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, 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. 

Candidatura de Projeto de Apoio 
Papocar “Aprender Sobre Rodas” 

Coordenadora da Eco 
Escolas e professora Luísa 
Miranda 

 Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

- Aumentar os espaços 
verdes e apresentação 
escolar. 

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

Crianças da Pré-Escolar, 
alunos do 3º Ciclo, 
educadora Graça Abreu, 
educadora social Helena 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 
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- Melhorar os espaços de 
recreio dos alunos 
tornando-a mais bonita e 
saudável. 

Augusta e professora 
Florbela Barreto com 
colaboração do Município 
de Estarreja 

- Promover 
comportamentos de 
cidadania responsável e 
comprometida. 
- Sensibilizar a 
comunidade envolvente 
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. 

Campanha Geração Depositrão: 
Recolha de eletrodomésticos fora 
de vida. 
Recolha de pilhas, lâmpadas, 
tinteiros, papel e plástico 

Coordenadora do Eco 
Escolas 

Comunidade educativa 

--- 0,00€ 

- Promover 
comportamentos de 
cidadania responsável e 
comprometida. 
- Sensibilizar a 
comunidade envolvente 
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 

Substituir os copos de plásticos 
usados na máquina para tiragem 
de café por recipientes em 
cerâmica 

Coordenadora do Eco 
Escolas, equipa de alunos 
e assistentes 
operacionais 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 
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plástico tem no nosso 
planeta. 

- Promover 
comportamentos de 
cidadania responsável e 
comprometida. 
- Sensibilizar a 
comunidade envolvente 
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. 

Monitorização dos lixos em 
espaços escolares 

Alunos do 3º Ciclo e 
coordenadora do Eco 
Escolas 

Comunidade educativa 

--- 0,00€ 

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

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

Alunos do 2º e 3º Ciclo, 
coordenadora do Eco 
Escolas em articulação 
com a educadora social 
Helena Augusta 

Comunidade escolar  

--- 0,00€ 

- 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 

Execução de esculturas 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 e materiais 
considerados lixos. 

Alunos do 7º e 8º ano, 
disciplina de Práticas 
Artísticas 
Contemporâneas e 
professora de Educação 
Visual em articulação 
com a educação Pré-
Escolar 

Comunidade educativa 

--- 40,00€a) 
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do património de cada 
país, tendo sempre 
presente a importância 
dos recursos ambientais. 

- Sensibilizar para a 
reutilização de resíduos.  
- Introduzir a reciclagem 
como prática, visando a 
melhoria ambiental. 

Recolha de escovas de dentes 
usadas, continuação do projeto 
iniciado pelo 1º Ciclo em 2018/19 
Recolha de palhinhas de plástico 

Coordenadora do Eco 
Escolas 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

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

Participação em concursos 
promovidos pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE) e 
seus parceiros. 
- Participação em concursos 
promovidos por entidades 
exteriores à escola. 

Disciplina de Educação 
Visual em articulação 
com Práticas Artísticas 
Contemporâneas 

Alunos do 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Preservar os recursos 
de água na escola 
evitando o consumo 
excessivo de água 
engarrafada em 
plástico e sensibilizando 
para o consumo de 
água potável da 
torneira. 
- Diminuir 
significativamente o 
desperdício de plástico. 

Recuperar os bebedouros 
existentes no espaço de recreio 
dos alunos tornando-os 
funcionais 

Alunos e coordenadora 
do Eco Escolas 

Comunidade escolar 

--- 0,00€ 

- Promover e 
sensibilizar para hábitos 
de respeito pelo meio 
ambiente. 

Visualização de curtas-
metragens sobre temáticas 
ambientais 

Coordenadora do Eco 
Escolas em articulação 
com Educação Visual e 
Práticas Artísticas 
Contemporâneas 

Alunos do 3º Ciclo 

--- 0,00€ 

- Fazer perceber que a 
reciclagem faz bem 
para o ambiente, e 
também para nossas 
casas. 

Recolha de revistas e jornais 
fora de uso para 
aproveitamento em trabalhos 
criativos 

Coordenadora do Eco 
Escolas com equipa de 
alunos 

Alunos do Agrupamento 

--- 0,00€ 
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- Tentar eliminar os 
lixos em espaços 
escolares e sensibilizar 
para a separação dos 
lixos. 
- Reutilizar. 

- 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. 

Projeto  Erasmus  Ka229 Heritage 
of Us 

Professores 
coordenadores Luísa 
Miranda e Florbela 
Barreto, Dilek Sahin 
(Turquia) 
Svetla Tzankova- 
Stoyanova (Bulgaria) 
Dita Grigore (Letónia)  
Agnieska Osmulska 
(Polónia) e professores 
Carmen Santos, Maria 
João Luz, Amparo Morais, 
Cristina Alçada e Marisa 
Galvão 

Alunos dos 11 aos 14 
anos em grupos de 6 
acompanhados por dois 
professores  

2018- 2020 
29 de setembro a 5 de 

outubro  (visita de 7 
alunos e 3 professores  à 

Letónia 
1 a 7 de março  2020 

(Turquia) 
junho 2020 (Polónia)  

0,00€ 

- Melhorar as 
competências 
linguísticas, com 

Projeto  Erasmus  Ka229 
Saltwork in progress 

Professoras 
coordenadoras Florbela 
Barreto, Luísa Miranda, 

Alunos do 3º Ciclo em 
grupos de 5 alunos 2019-2021 0,00€ 



 
 

 

66 

especial referência à 
língua inglesa como 
língua de comunicação 
e outras línguas da 
união europeia. 
- Desenvolver 
competências de 
cidadania ativa e 
democrática. 
- Reforçar a educação 
intercultural, o diálogo 
e promoção da paz, 
tolerância e respeito 
pelas diferenças. 
- Promoção da 
consciência dos direitos 
e deveres tendo em 
conta a 
responsabilidade pelo 
bem comum. 
- Promover a 
sustentabilidade 
ambiental do 
património paisagístico, 
natural e cultural. 
- Reforçar a escola 
enquanto comunidade 
ativa capaz de 
desenvolver uma maior 
interação com as 
famílias, comunidade 
local e outras 
comunidades 
educativas de 
realidades 
transnacionais. 
- Promover o uso de 
recursos digitais e o 

Itália: Beatrice DiVenosa 
e Paola de Gennaro, 
Eslovénia: Jadranka 
Mittendorfer e Pia 
Ernestini, Grécia: Maria 
Morfoulaki e Roménia: 
Catalin Craciun 

acompanhados por dois 
professores 
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pensamento 
computacional. 
- Usar de forma 
responsável as redes 
sociais. 
- Prevenir e combater o 
abandono escolar 
precoce, bem como 
todas as formas de 
discriminação e 
intimidação reforçando 
a inclusão escolar. 

Previsão de custos referente ao objetivo Preservar e promover o património cultural e natural. 50,00€ 
a) Valor já inserido na previsão de custos de uma linha orientadora 

  


