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Introdução  
 

As atividades propostas enquadram-se nos objetivos definidos no Projeto Educativo do 

Agrupamento, visando contribuir para a sua concretização. 

Por razões óbvias, há ações que se enquadram em vários objetivos, o que se prende não só 

com a temática da própria ação, como também com o trabalho de articulação entre 

disciplinas/projetos/anos de escolaridade, pretendendo-se que este documento constitua um 

Plano coerente, integrado e integrador da vida da Escola. 

  

  São objetivos do Projeto Educativo: 

 

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

 Prevenir o absentismo e o abandono escolar. (LO2) 

 Promover competências sociais e de cidadania. (LO3) 

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

  

O Agrupamento colaborará 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, bem como participará eventualmente em 

atividades propostas por organizações externas. As reuniões e outras atividades mais 

específicas encontram-se nos planos de atividades de cada departamento/serviço. 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

set.  Dia Europeu do 
Desporto na 
Escola 

 - Promover o Desporto e a Atividade 
Física. 

Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

out. 16 Dia Mundial da 
alimentação 

- Sensibilizar para hábitos de alimentação 
saudável e equilibrada;  
- Confecionar espetadas de fruta. 

Departamento 
Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

out. 31 Halloween - Construir adereços alusivos ao 
Halloween. 

Departamento 
Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

out. 
 

Dia Mundial da 
Música –  
1 de outubro 

Realização de trabalhos alusivos à 
importância da Música na vida do Ser 
Humano.  
 - 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. 

Carla Leite Alunos  
(5.º e 6.º) 

5,00 € LO1 

out. 
 

O que é uma 
biblioteca Escolar? 

Apoiar o currículo com a minha ação de 
intervenção pedagógica. 

Maria do 
Amparo Morais 

Alunos  
(5.º) 

0,00 € LO1 

out. 
 

"Semana da 
Alimentação”   

Apoiar o currículo com a minha ação de 
intervenção pedagógica. 

Maria do 
Amparo Morais;  
Ana Paula Vilas 
Boas 

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

30,00€ LO1 

out. 
 

"Halloween" Decoração das salas de aula e 
corredores. Exploração da história “Room 
on the broom” de Julia Donaldson.  
 - Reconhecer elementos da cultura 
anglo-saxónica;  
 - Identificar festividades em diferentes 
partes do mundo (países de língua 
inglesa) e atividades relacionadas com as 
mesmas; 
 - Enriquecer o vocabulário (símbolos do 
Halloween); 
. 
 
 
 
 
 
 
 - Trabalhar a produção oral e escrita; 
 - Estimular a capacidade de participação 
e de cooperação; 

Ana Catarina 
Matos 
 

Alunos  
(3.º e 4.º) 

10,00 € LO1 



 

  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021/2022 
 
 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 14/10/221 

6 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

out. 
 

Semana da 
Alimentação 
“Combinações 
perfeitas com as 
leguminosas” 

 - Continuar a sensibilizar para a 
importância de uma alimentação 
saudável;  
 - Sensibilizar para o consumo de 
leguminosas;  
 - Identificar leguminosas;  
 - Compreender a importância do seu 
valor nutricional para a saúde.  
 - Aprender a confecionar Húmus.  
 - Disponibilizar no bufete da escola uma 
prova de húmus. 

Maria João 
Marado;  
Maria do 
Amparo Morais;  
Ana Paula Vilas 
Boas 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO4 

out; 
nov; 
dez. 

 

Pardilendo  - Consolidar a comunicação oral e as 
competências associadas ao 
relacionamento interpessoal 

Maria do 
Amparo Morais 

Alunos  
(P5; 1.º e 5.º) 

0,00 € LO1 

out. 
 

Concurso Canguru 
matemático:  
- Categoria Escolar 
(para alunos dos 5º 
e 6º anos de 
escolaridade);   
- Categoria 
Benjamim (para 
alunos dos 7º e 8º 
anos de 
escolaridade). 

- Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática;  
- Permitir que os alunos 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. 

Professores de 
Matemática 2º e 
3º Ciclo 

Alunos 
(5.º; 6.º; 7.º e 8.º) 

15,00 € LO1; LO2 

out; 
nov. 

 

Alimentação 
Saudável  
… e sem 
desperdício em 
Articulação com o 
Programa Eco 
Escolas 

 - Criar hábitos alimentares;  
 - Sensibilizar para uma alimentação 
saudável completa, variada e equilibrada; 
 - Compreender o conceito de saúde. 

Educadoras Pré-
Escolar 

Alunos  
(P5) 

0 € LO1 

out. 
 

Dia Mundial da 
Alimentação; 

- Sensibilizar para hábitos de alimentação 
saudável e equilibrada;  
- Confecionar espetadas de fruta 

Departamento 
Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(3.º; 4.º, 5.º; 6.º; 7.º B; 7.º C e 8.º 
A;) 

20 € LO1; LO3; 
LO4 

nov. 
11 

Dia de São 
Martinho/Magusto 

- Exploração da lenda de S. Martinho;  
- Realização de um pequeno magusto na 
oficina pedagógica. 

Departamento 
Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

 



 

  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021/2022 
 
 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 14/10/221 

7 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

nov. 
 

“Problemas e 
Emoções” 

 - Promover o desenvolvimento de 
competências que possibilitem lidar com 
problemas ou dificuldades de cariz 
emocional, social ou de comportamento;  
 - Minimizar os fatores de risco para a 
saúde psicológica e aumentar os fatores 
de proteção;  
 - Rastreio de dificuldades e problemas de 
saúde psicológica escolar. 

Paula 
Vasconcelos 
 

Alunos  
(Todas as turmas do 7.º) 

0,00 € LO3 

nov; 
dez. 

 

Concurso de Sinos 
de Natal 
Ecológicos 

 - Fomentar a colaboração da 
comunidade Escolar; 
 - Fomentar a reciclagem 

Equipa BE Alunos 
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

0 € LO1 

nov; 
dez. 

 
Semana da 
Inclusão 

- Construir cartazes de sensibilização 
sobre a temática da inclusão;  
- Divulgar e explorar materiais multimédia. 

Paula 
Vasconcelos 
Departamento 
de Educação 
Especial 
 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

10,00 € LO1; LO3 

nov; 
dez. 

 
Campanha 
“ABRAÇA 2021, 
para um Natal 
melhor!” 

- Angariar alimentos para doação na 
comunidade educativa através do GAAF.  
- Fomentar o espírito de solidariedade e 
partilha;  
- Promoção dos Direitos Humanos; 

Ana Paula Vilas 
Boas; 
Ana Maria Leão 
Torres 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º; 9.º) 

0 € LO1; LO2; 
LO3 

nov. 
 

Bebras - Castor 
Informático 

Iniciativa internacional destinada a 
promover a Informática (Ciência de 
Computadores) e o pensamento 
computacional;  
 - Promover a capacidade de partir um 
problema complexo em problemas mais 
simples, o desenho de algoritmos, o 
reconhecimento de padrões ou a 
capacidade de generalizar e abstrair. 

Susana Cipriano Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

dez. 
 

Celebração do 
Natal 

Recital e Exposição de presépios   
- Estudar o Valor artístico, cultural, social 
e religioso do Presépio;  
Tempo de Advento e Natal – recital: 
“Encontro muitas razões para celebrar”. 

Carla Leite;  
Ana Maria Leão 
Torres 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

20,00 € LO1; LO2; 
LO4 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

dez. 
 

Celebração do 
Natal. 

Celebração do Natal, com a apresentação 
à Comunidade Educativa de canções 
alusivas à quadra e diversas peças/temas 
musicais relacionados com o Natal.  
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 amizade e paz entre as pessoas. 

Carla Leite Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos 
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1 

dez. 
 

"Christmas for all" Decoração das salas de aula e dos 
corredores. Apresentação de músicas de 
Natal em Inglês às turmas do 1º e 2º 
anos. Elaboração de postais de Natal que 
serão enviados a lares/instituições de 
solidariedade de Pardilhó/Estarreja 
(articulação com 2º e 3º ciclos).  
 - Identificar festividades em diferentes 
partes do mundo (países de língua 
inglesa) e atividades relacionadas com as 
mesmas;  
 - Enriquecer o vocabulário (símbolos e 
músicas do Natal); 
 - Trabalhar a produção oral e escrita; 
 - Estimular a capacidade de participação 
e de cooperação; 
 - Desenvolver o sentido estético/artístico 
e de responsabilidade; 
 - Estimular a criatividade. 

Ana Catarina 
Matos 

Alunos  
(3.º e 4.º) 

10,00 € LO1; LO3 

dez. 
 

"Comemoração do 
Natal". 

 - Execução de elementos decorativos 
alusivos ao Natal.   
 - Sensibilização dos alunos/comunidade 
escolar para a importância da vivência da 
época Natalícia; 
 - Contribuir para o embelezamento do 
espaço escolar. 

Maria de Lurdes 
Oliveira 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(5.º e 6.º) 

30,00 € LO1; LO2 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

dez. 
 

Campanha 
“ABRAÇA 2021, 
para um Natal 
melhor!” 

- Angariar alimentos para doação na 
comunidade educativa através do GAAF. 

Ana Paula Vilas 
Boas; 
Ana Maria Leão 
Torres 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO2; LO3 

dez. 
 

Cabaz de Afeto 
 

 -  Recolha e seleção de géneros 
alimentícios para realização de cabazes 
de natal.  Seleção das famílias e entrega 
dos respetivos cabazes; 
 - Educar para uma cidadania 
comprometida assente no respeito pelo 
outro, na empatia e na solidariedade. 

Helena Silva Alunos 
Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00€ LO1; LO3  

dez. 
 

Natal  - Desenvolver as capacidades 
expressivas e criatividade a partir da 
utilização de diferentes matérias e 
técnicas;  
 - Fazer composições e estampagens 
utilizando moldes feitos em diferentes 
materiais;  
- Desenvolver a destreza sensorial; 
- Explorar sensorialmente materiais e 
objetos. 

Departamento 
de Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

30,00 € LO1; LO3 

dez. 
 

“Árvore de Natal 
Psicológica” 

- Promover o desenvolvimento de 
competências de consciência e 
verbalização emocional;  
- Rastreio de dificuldades e problemas de 
saúde psicológica escolar. 

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(1º, 2.º; 3.º; 4.º) 

0,00 € LO3 

dez. 
 

Corta-Mato Escolar Apuramento de alunos para o Corta-Mato 
fase CAE 

Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

80,00 € LO1 

dez. 
 

Conto de Natal - Criar oportunidades para que todos os 
alunos descubram/desenvolvam o prazer 
de ler. 

Câmara 
Municipal de 
Estarreja 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

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

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

dez. 
 

Eu e os Outros - 
“De mim para ti” 

 - Conhecer emoções; 
 - Viver e partilhar emoções; 
 - Conhecer os direitos humanos/crianças;  
 - Demonstrar consciência e compreensão 
pelos problemas dos outros;  
 - Expressar sentimentos de forma 
compreensível;  
 - Promover e valorizar sentimentos de 
Amizade e Solidariedade. 

Educadoras Pré-
Escolar 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(P5) 

0 € LO1 

dez. 
 

Celebração do Dia 
Mundial dos 
Direitos Humanos e 
Natal. 

Celebração do Dia Mundial dos Direitos 
Humanos e Natal, em articulação com a 
disciplina de EMRC.   
 Interpretação de temas musicais alusivos 
à temática “Direitos Humanos” e “Natal. 

Carla Leite Alunos  
(P5; 5.º e 6.º) 

0,00 € LO1 

jan. 
 

“Dia Mundial das 
Zonas Húmidas” - 2 
de fevereiro 

Sensibilização para a conservação e para 
o uso sustentável das zonas húmidas. 

Jorge Boto Reis;  
Ana Paula Vilas 
Boas 

Alunos  
(5.º) 

0,00 € LO1; LO4 

jan. 
 

"O Carnaval".  - Execução de máscaras de carnaval; 
 - Fomentar o conhecimento das vivências 
ético culturais no mundo, permitindo a 
aquisição de novos conhecimentos; 
 - Incentivar os alunos para a criação 
artística. 

Maria de Lurdes 
Oliveira 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(5.º e 6.º) 

20,00 € LO1; LO2 

jan. 
 

"Sessões de 
Conto/Mediação do 
Livro e da Leitura" 

O papel das histórias (com atividades 
interativas e intergeracionais), em 
colaboração com a Biblioteca Municipal de 
Estarreja.  
 - Desenvolver o gosto pela leitura e a 
criatividade; 
 - Criar a oportunidade para que todos os 
alunos descubram o prazer de ler; 
 - Promover a leitura nos seus vários 
formatos e possibilidades, com atividades 
interativas; 
 - Proporcionar momentos informais de 
aprendizagem e de socialização em 
diferentes contextos. 

Maria do 
Rosário Paiva;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1º) 

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

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

jan. 
 

"Os meus amigos". - Promover o desenvolvimento de 
competências que possibilitem lidar com 
problemas ou dificuldades de cariz 
emocional, social ou de comportamento;  
- Minimizar os fatores de risco para a 
saúde psicológica e aumentar os fatores 
de proteção;  
- Rastreio de dificuldades e problemas de 
saúde psicológica escolar. 

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(8.º) 

0,00 € LO3 

1º 
Sem. 

 
Ilustração Composição Gráfica Temática, postais de 

Natal. Ilustração Digital. Pequenos textos 
com felicitações Natalícias partilhadas 
com os alunos e professores dos 
diferentes países aderentes ao projeto 
Erasmus+.  
Universidade de Aveiro e outras 
entidades.   
 - Compreender as qualidades expressivas 
do desenho; 
 - Distinguir a ilustração gráfica da digital. 
Fomentar a aprendizagem dos meios 
digitais e o pensamento computacional; 
 - Promover o intercâmbio, a participação 
ativa entre os jovens, assim como a 
cooperação, a qualidade, a inclusão, a 
criatividade e o uso da língua universal; 
 - Promover a sustentabilidade ambiental 
do património paisagístico, natural e 
cultural; 
 - Desenvolver competências de cidadania 
ativa e democrática. 

Florbela Barreto;  
Luísa Miranda 

Docentes;  
Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

1º 
Sem. 

 
Interpretação de 
uma canção 
alusiva ao tema 
“Proteção do Meio 
Ambiente”. 

Interpretação de uma canção alusiva ao 
tema “Proteção do Meio Ambiente”; 
Compreender a música como um 
elemento cultural;  
Apresentar publicamente interpretações 
individuais e/ou em grupo de peças 
musicais 

Carla Leite Alunos  
(P5; 5.º e 6.º) 

1,00 € LO1 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

1º 
Sem. 

 

Projeto: “O Mundo 
a Partir de Uma 
Janela”. 

Projeto: “O Mundo a Partir de Uma 
Janela”.   
A Imagem: Cria e Constrói Opinião”. Texto 
de opinião: Partilha pública  
Elaboração de fotografias, através da 
câmara fotográfica do telemóvel: 
narrativas fotográficas, retrato e fotografia 
artística.  
Roteiro Visual: trabalhos plásticos.   
 - Elaboração de um Painel Digital de 
apresentação do trabalho desenvolvido: 
fotografia e texto de reflexão  
Publicação.  
 - Compreender os princípios básicos do 
respeito pelas diferentes manifestações 
culturais humanas. Compreender a 
fotografia como ferramenta 
comunicacional.  
 - Abrir Janelas a novas reflexões sobre 
sociedades multiculturais, compostas de 
indivíduos de diferentes origens, religiões, 
costumes, identidades. 

Florbela Barreto Alunos  
(9.º B) 

0,00 € LO1 

1º 
Sem. 

 
Andebol  - Promover a atividade física competitiva Professores 

Educação Física 
Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

1º 
Sem. 

 
Um Desejo de 
Natal para Ti!  
A Christmas wish 
card for you!  
Cartes Postales de 
Noël 

 - Desenvolver a capacidade de empatia 
para com o outro; 
 - Desenvolver o espírito criativo; 
 - Refletir sobre a partilha: Eu sou porque 
tu és... dar a conhecer a filosofia Ubuntu; 
 - Expressar-se em língua portuguesa e 
estrangeira; 
 - Envio de postais aos Lares; Centros de 
Dia e Instituições locais reconhecendo a 
partilha, tolerância e respeito pelo outro. 

Departamento 
de Línguas 

Outro;  
Alunos  
(5.º; 6.º; 8.º e 9.º) 

10,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

1º 
Sem. 

 

Visita ao 
Ecomuseu Marinha 
da Troncalhada, 
Aveiro. 

Visita ao Ecomuseu Marinha da 
Troncalhada, Aveiro.  
1 - Viagem de comboio.  
2 – Fotografia documental: registo 
fotográfico da Biodiversidade inerente às 
salinas e Paisagem natural.  
3 – Elaboração de miniaturas com base no 
conhecimento do trabalho da extração do 
sal.  
3 – Painel digital expositivo do trabalho 
realizado: legendas em língua Portuguesa 
e Inglesa.  
 - Fomentar o conhecimento e o contacto 
com novas realidades permitindo a 
aquisição e assimilação de novos 
conhecimentos e interesses. Publicação. 

Luísa Miranda;  
Florbela Barreto 

Alunos 
(7.º B) 

100,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

1º 
Sem. 

 
Basquetebol - Promover a atividade física competitiva Professores 

Educação Física 
Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

1º 
Sem. 

 
Concurso Rosa 
dos Ventos 

Construção de Rosas dos ventos com 
material reciclável. 
 - Sistematizar, de forma lúdicas os 
conhecimentos;  
 - Promover a defesa do ambiente. 

Elisabete Pinho; 
Luís Marcelino 

Alunos  
(5.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

1º 
Sem. 

 
Representação da 
escola em prova de 
âmbito distrital 
(Corta-Mato) 

Corta-Mato CAE Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 

50,00 € LO2; LO3 
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2 º Semestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de fevereiro a 30 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

 



 

  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021/2022 
 
 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 14/10/221 

15 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

2º 
Sem. 

 

Ler m@is  - Promover a leitura em diferentes 
suportes. 

Equipa BE Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

fev. 
 

St. Valentine's Day  
 
La Saint Valentin 

- Motivar para e escrita poética; 
 - Desenvolver o sentido estético. 

Ana Margarida 
Sousa;  
Carla Anileiro;  
Luísa Miranda;  
Maria Rosa 
Oliveira 

Alunos  
(5.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

fev. 
 

Semana dos Afetos - Promover a identificação dos 
afetos/diferentes estados emocionais;  
- Saber comunicar diferentes estados 
emocionais;  
- Desenvolver a inteligência emocional. 

Paula 
Vasconcelos;  
Departamento 
de Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

10,00 € LO1; LO3 

fev.  
 

Visita de estudo - 
"Conhecer a nossa 
Vila!" 

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

Rosa Paula 
Abreu;  
Anabela Lança 
Pereira 

Alunos  
(3.º) 

20,00 € LO3; LO4 

fev. 
 

"Semana dos 
Afetos". 

Abordagem da temática “Emoções, 
Pensamentos e Comportamentos” 
(dinâmica de grupo).  
Objetivos específicos:  
- Promover a reflexão sobre a importância 
das emoções na vida de cada um de nós;  
- Promover o desenvolvimento de 
competências de consciência, 
verbalização e gestão emocional;  
- Rastreio de dificuldades e problemas de 
saúde psicológica escolar. 

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO3 

fev. 
 

Viver o Carnaval 
conhecendo 
música 
carnavalesca de 
várias regiões do 
mundo. 

Viver o Carnaval conhecendo música 
carnavalesca de várias regiões do mundo.  
 - Compreender a música como um 
elemento cultural; 
 - Apresentar publicamente interpretações 
individuais e/ou em grupo de peças 
musicais. 

Carla Leite Alunos  
(5.º e 6.º) 

5,00 € LO1 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

fev. 
 

"Histórias 
Mascaradas" - Hora 
do Conto 
Carnavalesca 

 - Desenvolver o gosto pela leitura e 
criatividade; 
 - Criar a oportunidade para que todos os 
alunos descubram o prazer de ler; 
 - Promover a leitura nos seus vários 
formatos e possibilidades, com atividades 
interativas; 
 - Proporcionar momentos informais de 
aprendizagem e de socialização em 
diferentes contextos. (Em colaboração 
com a Biblioteca Municipal de Estarreja) 

Maria do 
Rosário Paiva;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1.º) 

0,00 € LO1; LO3 

fev. 
 

Carnaval - Construir adereços alusivos ao 
Carnaval. 

Departamento 
de Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

30,00 € LO3; LO4 

2º 
Sem. 

 
"Os pais contam 
muito!" 

Espaço de diálogo e envolvimento 
intencional dos pais e encarregados de 
educação na construção do percurso 
escolar e profissional dos filhos. 

Paula 
Vasconcelos 

Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 
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fev. 
 

"Valentine's Day" Decoração das salas de aula e dos 
corredores e concurso do coração mais 
original com materiais recicláveis, 
pretendendo-se:  
 - Identificar festividades em diferentes 
partes do mundo e atividades 
relacionadas com as mesmas; 
 - Enriquecer o vocabulário (símbolos do 
Dia de S. Valentim e expressar 
sentimentos); 
 - Trabalhar a produção oral e escrita; 
 - Estimular a capacidade de participação 
e de cooperação; 
 - Desenvolver o sentido estético/artístico 
e de responsabilidade; 
 - Estimular a criatividade. (Articulação 
com o Programa Eco Escolas) 

Ana Catarina 
Matos 

Alunos 
(3.º e 4.º) 

0,00 € LO1 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

mar. 
 

Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos 
do Autor 

 - Sensibilizar para o respeito pelos 
direitos do autor. 

Equipa BE Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 
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mar. 
 

"Feira da 
Juventude, 
Formação e 
Proteção Civil" 

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

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

mar 
 

Mês da Leitur@ - Promover a leitura;  
- Divulgar a Língua Portuguesa;  
- Promover a participação da comunidade  
  

Equipa BE Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(P5; 1º, 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

60 € LO1 

mar; 
abr; 
mai. 

. 
Entrevistas 
vocacionais. 

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

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

mar. 
 

“Quando os meus 
pais não me 
compreendem” 

- Promover o bem-estar e a adaptação aos 
diferentes contextos de vida (escola e 
família);  
- Promover o desenvolvimento de 
competências e estratégias de coping que 
possibilitem lidar com problemas ou 
dificuldades de cariz emocional, social ou 
de comportamento;  
- Rastreio de dificuldades e problemas de 
saúde psicológica escolar. 

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(9.º) 

0,00 €  

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 



 

  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2021/2022 
 
 

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO GERAL DE 14/10/221 

19 

 

mar. 
 

Semana da 
Disciplina  
EMRC 

- Expor e divulgar trabalhos realizados 
pelos alunos na disciplina de EMRC; 

Ana Maria Leão 
Torres 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

10,00 € LO1; LO4 

mar. 
 

Visita de Estudo - 
"World of 
Discoveries" 

Visita ao Museu Interativo e Parque 
Temático que reconstrói a fantástica 
odisseia dos navegadores portugueses, 
cruzando oceanos à descoberta de um 
mundo até então desconhecido.  
 - Proporcionar momentos informais de 
aprendizagem e de socialização em 
diferentes contextos; 
 - Compreender melhor o empreendimento 
dos Descobrimentos Marítimos 
Portugueses;  
 - Sensibilizar para a preservação do 
nosso património histórico e sociocultural. 

Maria Natália 
Brandão;  
Maria Alice 
Mortágua 

Alunos (4.º) 400,00 € LO1; LO4 

mar; 
abr. 

 
Pelo planeta Terra - Promover uma limpeza da praia;  

- Fomentar a adoção de comportamentos 
sustentáveis, através do treino ativo de 
competências; 
- Promover a criatividade com recurso a 
materiais retirados na limpeza da praia; 
- Promover a atividade física ao ar livre e o 
gosto pela natureza; 
- Promover o relacionamento entre todos 
os elementos da comunidade educativa. 

Pedro Pinheiro;  
Ana Paula Vilas 
Boas; 
Ana Maria Leão 
Torres;  
Jorge Boto Reis;  
Luís Marcelino;  
Maria do 
Amparo Morais;  
Maria João 
Marado 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(6.º) 

0,00 € LO3; LO4 

abr. 
 

Language and 
Culture Quiz 

 - Promover a curiosidade sobre a língua 
inglesa, francesa e de outros países 
europeus; 
 - Promover o conhecimento mais 
aprofundado sobre os países parceiros 
nas mobilidades Erasmus+ e eTwinning; 
 - Incentivar o bom uso das tecnologias da 
informação. 

Departamento 
de Línguas 

Alunos  
(5.º; 6.º e 9.º) 

50,00 € LO1; LO3 

Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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abr. 
 

Visita de estudo - 
"Uma Aventura até 
ao Moinho" 

Percurso pedestre proporcionando um 
pequeno passeio ao passado recente e a 
observação do rio Gonde.  
 - Proporcionar momentos informais de 
aprendizagem e de socialização em 
diferentes contextos; 
 - Contribuir para a descoberta de novas 
experiências (Moinho – moagem até à 
confeção de broa) valorizando o 
património cultural local. (Em colaboração 
com a CME) 

Rosa Maria 
Pais;  
Maria José 
Matos;  
Maria do 
Rosário Paiva;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1º e 2.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

abr. 
 

Páscoa - Construir elementos decorativos para a 
comemoração da Páscoa;  
- Desenvolver atividades alusivas à época 
festiva. 

Departamento 
de Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 
8.º e 9.º) 

20,00 € LO3; LO4 

mai. 
03 

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

Ana Maria Leão 
Torres 

Alunos  
(7.º; 8.º; 9.º) 

50,00 € LO3 

mai. 
 

Visita de estudo ao 
BIORIA - “Percurso 
Rio Jardim” 

- Compreender a estrutura e a dinâmica 
dos ecossistemas da região;  
- Conhecer a biodiversidade da fauna e da 
flora do concelho;  
- Contactar com o património natural da 
região;  
- Compreender as consequências da 
intervenção do Homem nos ecossistemas; 
 - Sensibilizar para a importância da 
conservação da Natureza e da 
biodiversidade; 
- Proporcionar a educação ambiental;  
- Desenvolver a capacidade de 
observação;  
- Proporcionar uma diversidade de 
atividades formativas fora do contexto 
escolar formal. 

Jorge Boto Reis Alunos  
(5.º) 

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

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

mai; 
jun; 
jul. 

 
"Vamos continuar 
na escola" 

Acompanhamento do percurso escolar dos 
alunos do Agrupamento de Escolas de 
Pardilhó após concluírem o 9º ano ou na 
sequência de encaminhamento para CEF, 
até estes concluírem o 12º ano ou a 
escolaridade obrigatória.  
Com o propósito último de combater o 
risco de abandono escolar precoce, o 
programa incide na sinalização dos alunos 
de risco que, no final de cada, ano saem 
da Escola de Pardilhó e na articulação 
com os estabelecimentos de ensino que 
os acolhem, disponibilizando apoio em 
caso de necessidade de reorientação. 

Paula 
Vasconcelos 

Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos  
(9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

mai. 
 

“O papel dos pais 
no processo de 
Orientação”: 
sessão de 
informação e 
sensibilização. 

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

Paula 
Vasconcelos 

Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

mai. 
 

Dia Internacional 
da Família 

 - Promover convívio entre escola e 
famílias. 
       

Equipa BE Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Alunos 
(Todas as turmas) 

0,00 € LO3 

mai; 
jun.  

 
O Património Estudo e representação de elementos do 

nosso Património (natural, material e 
imaterial).  
 - Reconhecer a importância do Património 
artístico, cultural e natural de cada região 
para a afirmação da nossa identidade 
cultural; 
 - Identificar e representar elementos do 
património local. 

Maria de Lurdes 
Oliveira 

Alunos  
(6.º) 

10,00 € LO1; LO4 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da 
atividade, referindo 

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

jun. 
 

Campeonato do 
Jogo 24 

- Fomentar o interesse dos alunos pela 
Matemática;  
- Estimular a componente lúdica ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem. 

Professores de 
Matemática 2º e 
3º Ciclo 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO2 

jun. 
 

Dia Mundial da 
Criança 

- Sensibilizar para os direitos da Criança - 
poesia e música;  
- Exposição de trabalhos; 
- Promoção dos Direitos Humanos. 

Irene Silveira;  
Carla Leite;  
Ana Maria Leão 
Torres 

Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO2 

jun. 
 

Dia Mundial da 
Criança  

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

Educadoras Pré-
Escolar 

Alunos  
(P5) 

250,00 € LO1 

jun. 
 

Dia Mundial da 
Criança 

- Sensibilizar para a importância do 
cumprimento dos Direitos das Crianças; 
- Compreensão de atitudes e valores. (Em 
colaboração com a Câmara Municipal de 
Estarreja, a Associação de Pais e as 
famílias) 

Professores 1º 
Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO1; LO3 

jun. 
 

Concurso Ler na 
Pista do Pormenor 

- Promover a leitura. Professores de 
Português do 2º 
Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3 

jun. 
 

Celebrar o Final do 
Ano Letivo com 
música. 

 - Interpretação de diversos temas 
musicais; 
 - Compreender a música como arte 
performativa que adquire sentido no 
âmbito da realização de práticas artísticas 
em diferentes contextos e espaços, com 
fins, pressupostos e públicos 
diferenciados; 
 - Apresentar publicamente interpretações 
individuais e/ou em grupo de peças 
musicais de diferentes géneros, 
trabalhados durante as aulas de Educação 
Musical. 

Carla Leite Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(5.º e 6.º) 

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

finalidades/objetivos 
específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

jun. 
 

Visita de Estudo ao 
Zoo de Santo 
Inácio 

-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. 

Maria do 
Rosário Paiva;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1.º) 

250,00 € LO1 

 
jun. 

 
Afilhados do 
coração 

- Colaborar com Nampula na angariação 
de fundos para garantir o ano escolar dos 
cinco afilhados da escola;  
- Promoção dos Direitos Humanos. 

Luísa Miranda;  
Florbela Barreto;  
Ana Maria Leão 
Torres 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; Outro;  
Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

0,00 € LO1; LO3 

  

2º 
Sem. 

 
Representação da 
escola em prova de 
âmbito distrital 
(Mega-sprint) 

Mega-sprint CAE Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

50,00 € LO2; LO3 

23 
2º 

Sem. 
 

 
Visita de Estudo ao 
Museu do Brincar 

- Explorar o potencial educativo de um 
museu proporcionando aos alunos 
conhecimentos e experiências sobre a 
forma como as crianças brincavam 
antigamente;  
- Alargar e diversificar situações informais 
de aprendizagem. 

Rosa Maria 
Pais;  
Maria José 
Matos 

Alunos 
(2.º) 

250,00 € LO1; LO4 
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2º 
Sem .. 

 
Visita de Estudo ao 
Porto 

Visita de Estudo ao Porto – Casa da 
Música;  
Participar num workshop ou assistir a um 
Ensaio Aberto da Orquestra Sinfónica do 
Porto.  
Compreender a música como arte 
performativa que adquire sentido no 
âmbito da realização de práticas artísticas 
em diferentes contextos e espaços, com 
fins pressupostos e públicos diferenciados. 

Carla Leite Alunos  
(6.º) 

250,00 € LO1 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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2º 
Sem. 

 
Visita de Estudo ao 
Porto. 

Visita de Estudo ao Porto:  
 
1- Museu de Serralves e /ou Alfândega do Porto; 
2- Passeio a pé pelas ruas do Porto à descoberta de 
Arte Urbana existente em vários pontos da cidade;   
3 - Registos fotográficos;  
4- Produto Final: Painel Digital (registos fotográficos 
feitos pelos alunos. Reflexão escrita sobre cada registo.  
 - Enriquecer a experiência do aluno; 
 - Compreender a Obra de Arte como forma de 
comunicação e Expressão Visual; 
 - Conhecer alguns aspetos que contextualizam e 
caracterizam a arte contemporânea; 
 - Conhecer artistas e respetivas obras. Compreender a 
importância do conhecimento e preservação do 
Património Artístico contemporâneo, perpetuando-o nas 
gerações futuras; 
 - Saber usar a câmara fotográfica do telemóvel na 
elaboração da fotografia documental, compreendendo o 
poder da imagem fotográfica como forma de comunicar; 
 - Saber editar imagens; 
 - Saber usar os meios digitais; 
 - Desenvolver hábitos e práticas de cooperação e 
cidadania e o respeito pelo local a visitar; 
Saber selecionar informação e imagem fotográfica.  
Promoção da consciência dos direitos e deveres, tendo 
em conta a responsabilidade pelo bem comum.  
Prevenir e combater o abandono escolar precoce, bem 
como todas as formas de discriminação e intimidação 
reforçando a inclusão escolar. 

Florbela Barreto Alunos  
(9.º) 

300,00 € LO1; LO4 

 2º Sem. 
2º 

Sem. 
 

 
Concurso 
Intermunicipal de 
Leitura 

Promover a leitura Professores de 
Português do 2º 
Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

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

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

2º 
Sem. 

 
Reinterpretação da 
Obra de Arte. 

Reinterpretação da Obra de Arte. Seleção de uma 
obra de Arte e reinterpretação através da fotografia 
digital. Ilustração através de Técnicas Mistas. 
Elaboração de um painel digital de mostra 
expositiva. Publicação.  
 - Compreender a Obra de Arte reinterpretada pela 
fotografia Digital ou reinterpretação plástica 
expressiva; 
 - Compreender a noção de composição fotográfica 
e interpretação da obra artística; 
 - Compreender as capacidades do telemóvel como 
objeto fotográfico. Desenvolver as capacidades 
digitais na elaboração fotográfica e edição de 
Imagem; 
 - Promover a consciência dos direitos e deveres, 
tendo em conta a responsabilidade pelo bem 
comum. Estimular os alunos para o interesse 
escolar; 
 - Prevenir e combater o abandono escolar precoce, 
bem como todas as formas de discriminação e 
intimidação reforçando a inclusão escolar. 

Florbela Barreto Alunos 
(9.º) 

10,00 € LO1 

2º Sem. 
2º 

Sem. 
 

 
Vamos conhecer a 
história do nome 
da nossa rua. 

 - Reconhecer e valorizar laços de pertença social e 
cultural; 
 - Descobrir e valorizar hábitos, costumes e tradições; 
 - Conhecer e valorizar manifestações do património 
natural e cultural, reconhecendo a necessidade da 
sua preservação. 

Educadoras 
Pré-Escolar 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

0 € LO4 

 2º Sem. 
2º 

Sem. 

 
“Pardilhó 
Sustentável”. 

Conceção do Concurso e regulamento.   
 - Estimular os alunos para a competição saudável; 
 - Compreender as regras de composição e 
enquadramento e edição de imagem através do 
telemóvel;  
 - Reconhecer a potencialidade expressiva e 
comunicativa da imagem; 
 - Promovera mudança de atitudes e de 
comportamentos face ao ambiente;  
 - Fomentar o uso das novas tecnologias; 
 - Refletir sobre temáticas ambientais. 

Florbela Barreto Alunos  
(8.º) 

60,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

2º 
Sem. 

 
Voleibol Promover atividade física competitiva Professores 

Educação Física 
Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

 2º Sem. 2º Sem. 
2º 

Sem. 
 

 
Tug Rugby Promover o Rugby na escola Professores 

Educação Física 
Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

 2º Sem. 2º Sem. 
2º 

Sem. 
 

 
Concurso Nacional 
promovido pelo 
projeto Eco 
Escolas, ABAE: 
Cartaz ECO - 
CÓDIGO, a 
desenvolver na 
disciplina de PAC 
em articulação com 
Educação Visual. 

Elaboração de um cartaz e publicação em plataformas 
digitais e páginas públicas da escola e outras 
exteriores. 
 - Estimular a participação e a criatividade dos alunos 
envolvendo-os no programa Eco Escolas; 
 - Estimular a competitividade saudável; 
 - Sensibilizar a comunidade para práticas ambientais 
e sustentáveis, reconhecendo os problemas 
existentes. 

Florbela Barreto Alunos  
(8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

 2º Sem. 
 

2º 
Sem. 

 

 
Comemorar o Dia 
Eco Escolas: 
Galardão Eco 
Escolas. 

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

Florbela Barreto;  
Carla Leite 

Docentes; 
Pessoal não docente;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 
2º 

Sem. 
 

Sem. 
Jogo do Mata  - Promover atividade física competitiva. Professores 

Educação Física 
Alunos 
(5.º) 

5,00 € LO1 

2º 
Sem. 

 
Auditoria Ambiental Diagnóstico e levantamento de problemas de carácter 

ambiental a resolver, como também sugerir atividades 
ou áreas de intervenção prioritárias na escola, e ainda 
evidenciar os progressos obtidos.  
- Analisar o processo sistemático e formal de 
verificação dos resultados obtidos. 

Florbela Barreto Outro;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

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

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

2º 
Sem. 

 
Basquetebol 3x3 Atividade interna. 

 - Promover atividade física competitiva. 
Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

 2º Sem. 
2º 

Sem. 
 

 
Conceção do 
Concurso e 
Regulamento 
“Pardilhó 
Sustentável”, na 
disciplina de 
Educação Visual 
em articulação 
com PAC e Eco 
Escolas. 

- Compreender as regras de composição e 
enquadramento e edição de imagem através do 
telemóvel; 
 - Reconhecer a potencialidade expressiva e 
comunicativa da imagem; 
 - Promover a mudança de atitudes e de 
comportamentos face ao ambiente/ Fomentar o uso 
das novas tecnologias; 
 - Envolver a comunidade na estrutura crítica e ativa, 
face à urgência na tomada de medidas mitigadoras 
do problema planetário. 

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

50,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 
2º 

Sem. 

 
Torneio de ténis de 
Mesa 

 - Promover atividade física competitiva. Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 

 
2º 

Sem. 
 

 
Cartaz ECO - 
CÓDIGO 

Concurso Nacional: promovido pelo projeto Eco 
Escolas, ABAE.  
 - Estimular a participação e a criatividade dos alunos 
envolvendo-os no programa Eco Escolas; 
 - Estimular a competitividade saudável; 
 - Perceber o processo de comunicação desde o 
emissor ao recetor; 
 - Sensibilizar a comunidade para práticas ambientais 
e sustentáveis, reconhecendo os problemas 
existentes; 
 - Promover a consciência dos direitos e deveres, 
tendo em conta a responsabilidade pelo bem comum. 

Florbela Barreto Alunos 
(8.º) 

10,00 € LO1; LO3 

 
2º 

Sem. 

 
Futsal Atividade interna.  

 - Promover atividade física competitiva. 
Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

10,00 € LO1 

 2º Sem. 
2º 

Sem. 

 
Tug Rugby Representação da escola em prova de âmbito 

distrital. 
Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 9.º) 

5,00 € LO1 

 2º Sem. 2º Sem. 
2º 

Sem. 

 
Basquetebol 3x3 Representação da escola em prova de âmbito 

distrital. 
Professores 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

5,00 € LO1 
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Ao Longo do Ano 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

set 

27 
Dia Europeu das 
Línguas 

- Consciencializar para a diversidade linguística e 
cultural.  
 - Promover os meios digitais de partilha de 
informação.  
 - Aprender de forma lúdica. 

Ana Margarida 
Sousa;  
Cristina Vila;  
Maria Rosa 
Oliveira;  
Luísa Miranda 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

1º 
Sem.  

 
E 
 

2º 
Sem.  

 
 

 
Programa Gosto 
de Estar Limpinho 

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

Helena Silva Alunos  
(P5; 1º, 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6º 
7.º; 8.º; e 9.º) 

150,00 € LO3 

1º 
Sem.  

 
e 

 
2º 

Sem 

 
Coordenação das 
terapias prestadas 
em contexto 
escolar 

Coordenação dos apoios prestados por gabinetes 
externos e Centro de Recursos para a Inclusão 
(CRI) no âmbito das ações protocoladas com a 
escola, visando contribuir para uma maior 
articulação entre os vários agentes educativos 
especializados. 

Paula 
Vasconcelos 

Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro. 

0,00 € LO1 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Questionando a 
Cidadania 

Apoiar o currículo com a minha ação de intervenção 
pedagógica. 

Equipa BE Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem.  

 
Programa de 
Desenvolvimento 
Pessoal e Social 

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

Helena Silva Alunos  
(6.º B; 7.º B e 7.º C) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Avaliação 
psicológica. 

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

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(P5; 1º, 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

1º 
Sem.  

 
E 
 

2º 
Sem. 

 
"Compreender o 
que sinto". 

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

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(P5; 1º, 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Reuniões de 
Equipa. 

Recurso organizacional específico de apoio à 
aprendizagem.  
Objetivos específicos:  
- Promover uma leitura alargada, integrada e 
participada de todos os intervenientes no processo 
educativo;  
- Aconselhar e orientar com vista à implementação 
de práticas pedagógicas inclusivas. 

Equipa EMAEI Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro;  
Alunos (P5; 1º, 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Avaliação 
Multidisciplinar 

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

Equipa EMAEI Alunos  
(Todas as turmas) 

0,00 € LO1 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
दरवाजा खोलें  

Portas Abertas   

Atendimento permanente e orientação dos alunos e 
Encarregados de Educação nas diversas vertentes: 
humana, social, cultural e educativa, em articulação 
constante com os parceiros e entidades locais. 
- Intermediar a comunicação (em inglês) entre a 
escola e os pais/EE 
- Acolher e promover ações de integração 
sociocultural da comunidade imigrante 
- Encaminhar para os diversos serviços, mediante 
diagnóstico prévio, funcionando como ponte para 
agilizar quaisquer processos burocráticos 
relevantes 
 

Helena Augusta 
da Silva 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 

 LO1; LO2; 
LO3; 
LO4. 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Portas Abertas" Atendimento permanente ao aluno, à família e ao 

pessoal docente e não docente.  
Objetivos específicos:  
- Apoiar e acompanhar os alunos numa dimensão 
mais abrangente (pessoal e familiar);  
- Apoiar as famílias e encarregados de educação 
na resolução de problemas ao nível escolar, familiar 
e pessoal;  
- Aconselhar e orientar docentes e não docente no 
plano da interação com os alunos;  
- Promover e reforçar práticas educativas 
adequadas. 

Paula Cristina 
de Vasconcelos; 
Helena Augusta 
da Silva 

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

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Projeto Portas 
Abertas -Educação 
Parental 

 - Apoiar e orientar o aluno de forma personalizada 
e permanente, colocando à sua disposição 
ferramentas que favoreçam o seu processo 
socioeducativo; 
 - Atender, orientar e encaminhar famílias para 
serviços que possam dar resposta aos seus 
problemas sociais e familiares; 
 - Conferir ferramentas para maior autonomização e 
comprometimento dos pais/EE: 
 - Capacitá-los para a parentalidade positiva, 
potenciando o seu papel enquanto educadores, 
recorrendo às melhores práticas sociopedagógicas. 

Helena Silva Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Acompanhamento 
socioeducativo 

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

Helena Silva Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

set. 
 

Bolsas Sociais Seleção de alunos para candidatura a bolsas 
sociais EPIS. Instrução de todo o processo de 
candidatura, incluindo inquérito ao aluno e 
Encarregado de Educação, recolha de informações 
relevantes, apoio na redação da carta de motivação 
do aluno e preenchimento em tempo útil dos 
respetivos formulários.   
- Apoiar os alunos mais carenciados no 
prosseguimento de estudos. 

Helena Silva Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Reuniões 
Multidisciplinares 

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

Paula 
Vasconcelos;  
Lurdes Pereira;  
Helena Silva 

Alunos  
(Todas as turmas) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Programa de 
Tutoria 

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

Helena Silva Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
EPIS (Empresários 
pela Inclusão 
Social) 

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

Helena Silva Alunos  
(7.º e 8.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Clube digital para 
alunos 

Apoiar o currículo com a minha ação de intervenção 
pedagógica. 

Maria do 
Amparo Morais 

Alunos 
(7.º) 

0,00 € LO1 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Murais e cartazes 
interativos 

Criar recursos digitais relevantes, fiáveis e 
ajustados 

Maria do 
Amparo Morais;  
Maria da Graça 
Abreu 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Aprender com a 
Biblioteca Escolar 

Apoiar o currículo com a minha ação de intervenção 
pedagógica. 

Equipa BE Alunos  
(P5; 1º, 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Jogo 24 - Treinar o cálculo mental;  

- Criar o hábito de relacionar os números entre si;  
- Criar o gosto de aprender Matemática através de 
um jogo. 

Professores de 
Matemática 2º e 
3º Ciclo 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Desafios 
Matemáticos da 
Khan Academy 

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

Professores de 
Matemática 2º e 
3º Ciclo 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Reading is fun - Promover a língua inglesa. Maria do 

Amparo Morais; 
Luísa Miranda 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º e 9.º) 

30,00 € LO1 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Concurso 
Ortografia 

Ditado de um pequeno texto. Desenvolver a fonia, 
caligrafia e ortografia; - - Promover o espírito 
competitivo são. 

Professores de 
Português 2º 
Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
“+” condições para 
as aves… “- 
“construção de 
comedouros e de 
bebedouros. 

- Sensibilizar para a importância das aves nos 
ecossistemas;  
- Promover a educação ambiental;  
- Promover a atuação consciente dos cidadãos;  
- Identificar algumas aves granívoras na nossa 
região. 

Jorge Boto Reis;  
Ana Paula 
Neves 

Alunos 
(5.º) 

20,00 € LO1; LO4 

 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Multipli  - Potenciar o desenvolvimento do pensamento 

lógico e dos conhecimentos relativos à tabuada;  
 - Fomentar o interesse dos alunos pela 
Matemática; 
 - Estimular a componente lúdica ao longo do 
processo de ensino-aprendizagem. 

Professores de 
Matemática do 
2º ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Projeto Jardim e 
Horta 
biopedagógicos 

Manutenção e limpeza dos espaços ajardinados e 
da horta bio-pedagógica. Introdução de novas 
espécies, fomentando a bio-diversidade e a 
recuperação do solo.    
 - Incutir nos alunos uma maior consciencialização 
ambiental; 
 - Interagir de forma construtiva e equilibrada com 
os sistemas e ciclos naturais, percebendo os seus 
benefícios para a saúde;   
 - Aumentar os espaços verdes; 
 - Sensibilizar para a preservação do espaço 
escolar. 

Helena Silva;  
Florbela Barreto 

Alunos  
(5.º B; 6.º B; 7.º; 8.º e 9.º) 

85,00 € LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Sempre a Ler Contribuir para o desenvolvimento do gosto pela 

leitura. 
Equipa BE Alunos (Todas as turmas 

do 2.º; Todas as turmas 
do 3.º; Todas as turmas 
do 4.º; Todas as turmas 
do 1.º) 

15 € LO1 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Projeto 
(Entre)laçar 
Famílias 

 - Promover a participação dos EE/Pais em 
atividades de cariz teórico-prático assentes nas 
suas necessidades específicas.    
 - Sensibilizar e munir os pais/EE de ferramentas e 
princípios orientadores da vida em sociedade, 
potenciando o seu papel, quer em termos de 
dinâmica familiar, quer enquanto educadores e 
cuidadores. 

Helena Silva Encarregados de 
educação/Comunidade 

50,00 € LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

Concurso 
Intermunicipal de 
leitura 

Concurso Intermunicipal de leitura. 
 - Promover a leitura oral 

Maria do 
Amparo Morais 

Alunos 
(4.º; 5.º; 6.º; 7.º, 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1 

 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Cursos da 
plataforma 
Code.org 

- Promover o gosto pela programação de uma 
forma lúdica;  
- Promover o pensamento computacional;  
- Promover o acesso à informática a todos os 
alunos. 

Susana Cipriano Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
Le Français c`est 
top 

 - Estimular o gosto pela língua francesa. Carla Anileiro;  
Maria do 
Amparo Morais 

Alunos (1º, 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º;) 

30,00 € LO3 

1º 
Sem.  

 
e 
 

2º 
Sem. 

 
"Depois do 9º 
ano". 

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

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(Todas as turmas do 9.º) 

50,00 € LO1 

dez. 
 

Semana dos 
Direitos Humanos. 
Maratona de 
Cartas 

- Divulgar, esclarecer e reconhecer a importância 
dos direitos de toda e qualquer pessoa;  
- Valorizar as diferenças e cultivar a igualdade em 
dignidade;  
- Valorizar a educação, a escola, a formação 
pessoal, dimensão fundante da cidadania e 
princípio indispensável à participação de todos nos 
espaços sociais e políticos;  
- Expor trabalhos elaborados pelos alunos: textos, 
poemas, ilustrações…  
- Participar na Maratona de cartas pelos DH. 

Henrique 
Guedes;  
Ana Paula 
Neves;  
Ana Maria Leão 
Torres 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

30,00 € LO3 

 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 

Objetivos 
PE 
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(escola) 

fev. 

17 
Ação de 
Sensibilização/Prevenção: 
“Ver os sons e ouvir as 
letras” (comemoração do 
dia mundial da 
motricidade orofacial – 17 
de fevereiro). 

Apresentação power point da atividade com 
interpretação, atividade coletiva, quadro de 
sons e letras e folheto informativo.  
Objetivos:  
- Sensibilizar os alunos para a área da 
Motricidade orofacial, produção de sons e 
associação fonema/grafema;  
- Consciencializar os alunos para as várias 
áreas e componentes base do processo de 
aprendizagem da leitura e escrita;  
- Diminuir fatores responsáveis pela 
ocorrência e desenvolvimento de patologias;  
- Promover a análise e pensamento sobre os 
diversos constituintes da associação 
fonema/grafema e a sua base de produção de 
sons e movimentos das estruturas orofaciais 
necessários;  
- Prevenir perturbações ao nível da 
motricidade orofacial, leitura e escrita;  
- Divulgar e consciencializar para os sinais de 
alerta destas perturbações;   
- Dar a conhecer o trabalho do Terapeuta da 
Fala na área da motricidade orofacial. 

Salomé Silva Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 
(3.º e 4.º) 

1,00 € LO1; LO2 

mar. 
07 

Ação de 
Sensibilização/Prevenção: 
“Do som ao texto” 
(comemoração do dia 
europeu da Terapia da 
Fala – 6 de março). 

Apresentação power point da atividade com 
interpretação, atividade coletiva e folheto 
informativo.  
Objetivos:  
- Sensibilizar os alunos para a área da 
Consciência Fonológica e seus constituintes;  
- Consciencializar os alunos para as várias 
áreas e componentes base do processo de 
aprendizagem da leitura e escrita;  
- Diminuir fatores responsáveis pela 
ocorrência e desenvolvimento de patologias;  
- Promover a análise e pensamento sobre os 
diversos constituintes da linguagem escrita;  
- Prevenir perturbações ao nível da leitura e 
escrita;  
- Divulgar e consciencializar para os sinais de 
alerta destas perturbações;   
- Dar a conhecer o trabalho do Terapeuta da 
Fala na área da consciência fonológica. 

Salomé Silva Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(1º e 2.º) 

1,00 € LO1; LO2 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

2º 
Sem. 

 
Saídas de campo/sociais 
(envolvente da escola 
e/ou visitas aos lares) 

 - Promover a formação integral do aluno e 
fomentar o gosto pela Natureza e pela cultura 
local;  
 - Promover uma cultura de solidariedade e 
partilha;  
 - Proporcionar aprendizagens em contextos 
diversificados fora do meio escolar;  
 - Sensibilizar para as questões do meio 
envolvente, ameaças e a importância da sua 
preservação; 

Henrique 
Guedes;  
Ana Paula 
Rocha;  
Ana Maria Leão 
Torres 

Alunos  
(4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO3; LO4 

abr. 
18 

Ação de 
Sensibilização/Prevenção: 
“Cuida da Tua Voz” 
(comemoração do dia 
mundial da voz – 16 de 
abril). 

História com interpretação, canção e folheto 
informativo.  
Objetivos:   
- Sensibilizar os Alunos, Educadores, 
Professores e Encarregados de Educação 
para as consequências de um mau uso e 
abuso vocal;  
- Consciencializar as crianças para os hábitos 
nocivos, alertando-as para os problemas de 
voz;  
- Alertar a comunidade para a importância da 
Terapia da Fala nos problemas de voz das 
crianças e adultos;  
- Inibir fatores responsáveis pela ocorrência e 
desenvolvimento de patologias;  
- Promover a saúde vocal dando conselhos 
para cuidar da voz;  
- Prevenir perturbações vocais em Crianças, 
Educadores, Professores e Encarregados de 
Educação;  
- Divulgar sinais de alerta por forma a incutir o 
hábito de agir e intervir precocemente nas 
perturbações vocais;  
- Dar a conhecer o trabalho do Terapeuta da 
Fala na área da Voz. 

Salomé Silva Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 
(4.º) 

1,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

jun. 

 
Exposição digital/Padlet - Dar a conhecer alguns trabalhos/projetos 

desenvolvidos ao longo do ano. 
Professores 1º 
Ciclo 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Blog P@rdilendo Aperfeiçoar uma presença em linha 

estruturada, atualizada e sistemática 
Maria do 
Amparo Morais; 
Maria da Graça 
Abreu 

Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO3 

 Ano letivo 21/22 
Ano 

letivo 
21/22 

 

 
Concurso “Ajudaris” - Promover a escrita criativa;  

 - Desenvolver o espírito de solidariedade;  
 - Ultrapassar problemas de linguagem. 

Professores de 
Português do 2º 
Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3 

 Ano letivo 21/22 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Datas comemorativas  Exploração de documentos, documentários e 

outros recursos. 
 - Promover o conhecimento, a compreensão 
histórica e a comunicação histórica. 

Professores de 
História e 
Geografia de 
Portugal do 2º 
ciclo 

Alunos  
(5.º; 6.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
BEP no Classroom Aperfeiçoar uma presença em linha 

estruturada e sistemática. 
Maria do 
Amparo Morais 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º) 

0,00 € LO1 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Idas ao Teatro  - Proporcionar o contacto direto com a 

representação teatral; 
 - Tornar mais significativas as aprendizagens; 
 - Consolidar conhecimentos e conteúdos 
relativos ao texto dramático  
Interpretar textos orais. 

Luísa Miranda Alunos  
(6.º; 7.º; 9.º) 

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

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Projeto Escolas de 
Valor" 

Uma aventura na sala de aula, em colaboração com a 
VALORMED.  
- Sensibilizar para o papel da reciclagem na proteção 
do ambiente; 
- Promover atitudes sustentáveis; 
- Proporcionar experiências diversificadas; 
(Articulação com o Programa Eco Escolas) 

Professores 1º 
Ciclo 
 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO1; LO3 
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 Ano letivo 21/22 
 
 

Ano 
letivo 
21/22 

 
 

 
Levantamento do 
Património da 
Azulejaria Local. 

1- Registo fotográfico de painéis de azulejos na 
arquitetura de Pardilhó, saída de rua à vila.   
2 - Elaboração de painéis fotográficos de azulejos em 
composição de Módulo/Padrão.  
3 – Breve História da Azulejaria em Portugal e no 
Mundo.  
4 – Elaboração de um painel digital expositivo. 
Publicação.   
5 – Conversa com os habitantes locais sobre algumas 
histórias dos azulejos - Registo escrito.  
 - Estudar malhas e outras estruturas modelares; 
 - Compreender a organização do Módulo/Padrão na 
integração Arquitetónica; 
 - Compreender a necessidade de preservar e 
valorizar o Património Arquitetónico Português; 
 - Reconhecer a responsabilidade cívica do indivíduo 
na salvaguarda do património; 
 - Desenvolver hábitos de experimentação e pesquisa;  
 - Fomentar o uso de meios digitais. Fomentar a 
cooperação, regras de convivência entre os alunos, 
professora e comunidade local; 
 - Promoção da consciência dos direitos e deveres 
tendo em conta a responsabilidade pelo bem comum; 
 - Compreender a noção de composição fotográfica e 
edição de imagem; 
 - Compreender as capacidades do telemóvel como 
objeto fotográfico; 
 - Desenvolver as capacidades digitais na Elaboração 
Fotográfica e Edição de Imagem; 
 - Promoção da consciência dos direitos e deveres 
tendo em conta a responsabilidade pelo bem comum; 
 - Estimular os alunos para o interesse escolar; 
 - Prevenir e combater o abandono escolar precoce, 
bem como todas as formas de discriminação e 
intimidação reforçando a inclusão escolar;  
 - Envolver a comunidade local no reconhecimento da 
preservação do património local; 

Florbela Barreto Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(7.º) 

0,00 € LO1; LO4 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
"Matemática Mais" "PLImat" (1º ano); 

"Matemática em ação" (2º ano);  
"Comunicar com a matemática" (3º ano); 
"A pensar é que a matemática se entende" (4º ano); 
- Fomentar o interesse pela prática do cálculo 
menta; 
- Desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; 
- Estimular o processo cognitivo dos alunos através 
de meios lúdico e pedagógicos; 
- Envolver as famílias; 
- Desenvolver o raciocínio e resolução de 
problemas;  
- Desenvolver o gosto pela matemática. 

Rosa Abreu;  
Rosa Pais;  
Maria Natália 
Brandão;  
Maria José 
Matos;  
Maria do Rosário 
Paiva;  
Maria Alice 
Mortágua;  
Anabela Lança 
Pereira;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

180,00 € LO1; LO2 

 Ano letivo 21/22 
Ano 

letivo 
21/22 

 

 
"Ler com a Biblioteca"  - Aumentar o gosto pela leitura de textos de 

diferentes géneros e tipologias; 
-Recorrer ao jogo para estímulo da compreensão 
leitora (articulação com TIC); 
-Compreender estereótipos de género (articulação 
com CD). 

Maria do Amparo 
Morais;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1.º B) 

0,00 € LO1; LO3 

 
Ano 

letivo 
21/22 
 

 
Thinking activities 
with P4C - eTwinning 

 - Desenvolver a capacidade de resolução de 
problemas; 
 - Explorara a destreza de raciocínio, curiosidade e 
capacidade de pesquisa; 
 - Desenvolver o esprito crítico; 
 - Uso de tecnologias e ferramentas Web 2.0; 
 - Explorara a língua inglesa em contexto oralmente 
e por escrito. 

Luísa Miranda;  
Ana Catarina 
Antão 

Alunos  
(7.º C) 

0,00 € LO1; LO3 

 Ano letivo 21/22 
Ano 

letivo 
21/22 
 

 
Fotografia 
Documental  

1- Fotografia documental: registo fotográfico da 
Biodiversidade inerente às salinas e Paisagem 
natural em contexto de visita ao Ecomuseu Marinha 
da Troncalhada.  
2 - Painel digital expositivo do trabalho realizado: 
legendas em língua Portuguesa e Inglesa. 
Publicação. 

Florbela Barreto Docentes;  
Alunos  
(7.º B) 

20,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Histórias na Escola" “Rapunzel” – 1º ano  

“A Girafa Que Comia Estrelas” – 2º ano  
“As Aventuras de Pinóquio” – 3º ano  
“Era uma vez…a 1ª Dinastia” – 4º ano  
 - Estimular o imaginário infantil; 
 - Partilhar opiniões. 

Câmara 
Municipal de 
Estarreja 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
A Magia da Ciência 
no Pré-Escolar 

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

Educadoras Pré-
Escolar 

Alunos 
(P5) 

0,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Projetos: Preparar  
Histórias em 
Movimento 

- Estimular o gosto pela leitura e pela escrita;   
 - Criar comunicações verbais e não-verbais; 
 - Desenvolver o respeito pelos livros;  
 - Adquirir vocabulário diversificado; 
 - Promover a troca de experiências entre as 
gerações; 
 - Promover a interação entre a escola e a família. 

Educadoras Pré-
Escolar 

Alunos  
(P5) 

20,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Momentos de m@gia - Fomentar a aquisição de novas palavras e a 

compreensão do seu significado; 
 - Promover o desejo e o gosto de participar em 
diferentes contextos comunicacionais;  
 - Fomentar a capacidade de expressão verbal com 
recurso a palavras e frases progressivamente mais 
bem articuladas/estruturadas.  

Maria do Amparo 
Morais;  
Maria da Graça 
Abreu 

Alunos  
(P5) 

30,00 € LO1 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Eu sei +  - Promover o gosto pela cultura. Maria do Amparo 

Morais 
Alunos  
(5.º; 6.º; 8.º e 9.º) 

50,00 € LO1 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Oficina de Leitur@ 
em voz alta 

 - Espalhar o vírus L, o vírus da leitura;  
  

Maria do Amparo 
Morais 

Alunos  
(P5; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

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

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

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

 - Responder às necessidades das famílias; 
 - Desenvolver atividades de ocupação; 
 - Complementar a atividade educativa de forma 
lúdica 

Educadoras Pré-
Escolar 

Alunos  
(P5) 

0,00 € LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Momentos em família:  
Mães, Pais, Avós… 

 - Interação com a família; 
 - Compreensão de atitudes e valores; 
 - Expressão de sentimentos; 
 - Reforçar laços de afeto e respeito; 
 - Sensibilizar para a importância de cada 
elemento da família 

Educadoras Pré-
Escolar 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5) 

100,00 € LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Descobrir a Nossa 
Terra  
Seus costumes, sua 
vida  
 S. Martinho  
Carnaval   
Santos Populares  
Comemorações ao 
longo do ano 

 - Reconhecer e valorizar laços de pertença social 
e cultural; 
 - Descobrir e valorizar hábitos, costumes e 
tradições; 
 - Conhecer e valorizar manifestações do 
património natural e cultural, reconhecendo a 
necessidade da sua preservação. 

Educadoras Pré-
Escolar 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5) 

0,00 € LO1; LO4 
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Ano 
letivo 
21/22 

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

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

Educadoras Pré-
Escolar 

Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade 

0,00 € LO2 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Cidadania ecológica  
  
Política dos 5 Rs  
  
Manutenção e 
preservação dos 
espaços cultivados – 
Hortas / Ervas 
Aromáticas  
  
Articulação com o 
Programa Eco 
Escolas 

 - Promover hábitos de respeito pelo meio ambiente; 
 - Promover conhecimentos científicos; 
 - Desenvolver o gosto pela observação; 
 - Envolver a comunidade para a mudança de 
hábitos e atitudes em relação ao meio ambiente. 

Educadoras Pré-
Escolar; 
Professores 1º 
Ciclo 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 
(P5; 1º, 2.º; 3.º e 4.º) 

500,00 € LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Criação de uma 
Biblioteca Digital 

 - Criar uma coleção híbrida integrando recursos de 
diferentes proveniências. 

Equipa BE Docentes;  
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Figuras marcantes da 
História: Cartão de 
cidadão 

Pequenas biografias que integrarão o friso;  
 - Promover o conhecimento histórico; 
 - Desenvolver a capacidade de síntese; 
 - Promover a defesa do ambiente. 

Professores de 
História e 
Geografia de 
Portugal 2º Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Salt work in Progress  - Valorizar e praticar as competências linguísticas e 

de comunicação;  
 - Desenvolver competências na área da 
aprendizagem ativa e cidadania;  
 - Desenvolver atitudes e competências ao nível da 
valorização e preservação do património natural e 
da sustentabilidade; 
 - Valorizar a escola e a comunidade aberta ao 
outro; 
 - Desenvolver as competências digitais dos alunos; 
 - Enhancing lab methodologies and activities; 
 - Preventing and counteracting early school drop-
out and any other discrimination and bullying 
attitudes, enhancing the school inclusion 

Luísa Miranda;  
Florbela Barreto 

Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3; 
LO4 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Recursos educativos 
digitais do 
Agrupamento de 
Pardilhó (REDAP) 

Organizar um banco de recursos em linha. Equipa BE Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Salt work in Progress 
- Young Cicerones 

 - Dar a conhecer, promover e preservar o 
património natural; 
 - Partilhar conhecimentos e experiências; 
 - Aprender técnicas de apresentação de trabalhos e 
desenvolver aptidões e competências ao nível da 
oralidade em inglês.  
 
ILUSTRAÇÂO:   
Composição Gráfica Temática, Postais Natal/ 
Ilustração Digital.  
Pequenos textos com felicitações Natalícias 
partilhadas com os alunos e professores dos 
diferentes países aderentes ao projeto Erasmus+/; 
Universidade de Aveiro e outras entidades.   
  
JOGO DE MEMÓRIA: construção de um jogo de 
memória    
Elaboração das regras de jogo em língua 
Portuguesa e Inglesa.  
Oferta de um jogo ao pré-escolar e 1ª ciclo/ Oferta 
de jogos aos alunos que integram o projeto 
Erasmus+. 

Luísa Miranda;  
Florbela Barreto 

Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Projeto “Leituras e 
histórias da minha 
família à turma” 

 - Promover a leitura; envolver os pais e 
encarregados de educação na vida escolar dos 
educandos;  
 - Desenvolver a partilha de conhecimentos e 
experiências entre as gerações. 

Professores de 
Português 2º 
Ciclo 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Conhecer os Médi@  - Formar para as literacias da informação e dos 

media; 
 - Promover a participação no concurso Medi@ção. 

Maria do Amparo 
Morais 

Alunos  
(P5; 3.º; 4.º; 8.º e 9.º) 

30,00 € LO1 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
“Friso cronológico”  - Construção de um friso cronológico para a sala de 

aula; desenvolver as noções de espaço/tempo, 
causas/acontecimentos/consequências; 

Professores de 
História e 
Geografia de 
Portugal 2º Ciclo 

Alunos  
(5.º e 6.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Salt work in Progress   
e outros”" 

 - Cooperar com projetos Erasmus e Etwinning Maria do Amparo 
Morais 

Alunos 
(1º, 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Vamos participar...  - Promover a participação em concursos Equipa BE Alunos  

(Todas as turmas) 
30,00 € LO1 

 
 
 
 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Comunicação com os 
pais - Momentos de 
colaboração 

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

Educadoras Pré-
Escolar 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5) 

0,00 € LO1; LO3; 
LO4 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Dinamização da 
página Facebook Eco 
Escolas de Pardilhó. 

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

Florbela Barreto Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro;  
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

0,00 € LO1; LO4 
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Ano 
letivo 
21/22 

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

Recolha, análise e registo de dados relativos aos 
consumos mensais na escola de: água, eletricidade 
e gás, envolvendo os alunos em projetos e 
atividades que apelem a comportamentos 
ambientais. 

Helena Silva; 
Florbela Barreto 

Outro;  
Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Campanhã Geração 
Depositrão 
 

- Recolha de Pilhas/Lâmpadas, 
Tinteiros/Papel/Plástico.   
 - Sensibilizar para a reutilização de resíduos;  
 - Introduzir a reciclagem como prática, visando a 
melhoria ambiental; 
 - Reforçar a escola enquanto comunidade ativa 
capaz de desenvolver uma maior interação com as 
famílias. 

Florbela Barreto Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO3; LO4 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, referindo 
finalidades/objetivos específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Plantação de árvores de 
fruto/ Plantas 
Protegidas. 

Plantação de árvores de fruto/ Plantas Protegidas doadas 
pelos pais e comunidade escolar e Camara Municipal de 
Estarreja. Campanha de sensibilização; 
 - Reforçar a escola enquanto comunidade ativa capaz de 
desenvolver uma maior interação com as famílias; 
 - Sensibilizar para a necessidade de preservar o espaço 
escolar; 
 - Desenvolver competências de cidadania ativa e 
democrática. 

Florbela Barreto Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 5.º; 
7.º; 8.º e 9.º) 

30,00 € 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Manutenção dos jardins 
e horta de ervas 
aromáticas. 

Equipas voluntárias de alunos que se responsabilizaram 
pela manutenção dos jardins e horta de ervas aromáticas. 
O projeto “Horta de Ervas Aromáticas” articula com o 1º 
ciclo, “O cantinho das ervas aromáticas”. 

Florbela Barreto;  
Helena Silva 

Docentes; Alunos (5.º; 6.º; 
7.º; 8.º; 9.º) 

0,00 € 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Reuniões de articulação Reuniões com o Pré-escolar.  

Reuniões de professores do 1º Ciclo.  
Reuniões com docentes de Educação Especial.  
Reuniões dos professores que estão a lecionar o 4º ano 
com os professores que lecionam o 5º ano.  
Reuniões dos professores das turmas dos 4º anos que 
transitaram ao 5º ano com os professores que vão 
lecionar o 5º ano.  
- Promover a articulação entre os departamentos; 
- Aferir estratégias de ação; 
- Partilhar aspetos relevantes na transição de ciclo;  
- Complementar o currículo. 

Professores 1º 
Ciclo 

Docentes 0,00 € 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Vivências e 
aprendizagens" 

"A Escola vai ao Pai Natal"  
"Programa Ninho da Ciência"  
"Música na Escola - Filarmonia das Beiras"  
- Proporcionar experiências diversificadas.  
- Contribuir para o desenvolvimento global dos 
alunos.  
- Desenvolver múltiplos gostos e interesses.  
(Em colaboração com a Câmara Municipal de 
Estarreja) 

Câmara 
Municipal de 
Estarreja e 
Professores do 
1.º Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO3 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Elaboração de 
painéis digitais 
expositivos dos 
trabalhos 
desenvolvidos.  
Publicação. 

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

Florbela Barreto Docentes;  
Pessoal não docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro; 
 Alunos (P5; 1.º; 2.º; 
3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º 
e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Reuniões de 
organização e 
avaliação do projeto 
Eco Escolas. 

 - Discutir, monitorizar, avaliar e decidir as ações 
prioritárias/garantir que toda a escola saiba sobre as 
atividades; 
 - Reunir evidencias para a candidatura à Bandeira 
Verde. 

Florbela Barreto Docentes 0,00 € LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Saídas de campo 
(envolvente da escola 
e/ou Percursos do 
BioRia) 

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

Marta Castro;  
Ana Paula Vilas 
Boas  

Alunos  
(8.º) 

0,00 € LO1; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
“Explorar. Futuros". Programa de orientação escolar dirigido a alunos 

em risco de abandono escolar e alunos com 
medidas adicionais e PIT.  
São objetivos específicos do programa:  
 - Promover a orientação de todos os alunos;  
 - Valorizar a escola e as competências 
diferenciadas dos alunos. 

Paula 
Vasconcelos 

Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Encontros desporto 
escolar (Escola Ativa, 
Natação NEE e Ténis 
de mesa) 

- Promover atividade física competitiva. Professores de 
Educação Física 

Alunos  
(5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

50,00 € LO1; LO2; 
LO3 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Convers@s.com - Promover o debate sobre diversas temáticas 

atuais. 
Equipa BE Outro;  

Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 
9.º) 

0,00 € LO1 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Apuramento de 
alunos para a fase 
CAE 

Mega-sprint e Mega Km Professores de 
Educação Física 

Alunos (5.º; 6.º; 7.º; 8.º; 
9.º) 

10,00 € LO2; LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Oficina Pedagógica – 
Saber ser, saber 
fazer 

- Desenvolver atividades práticas de promoção de 
autonomia pessoal e social;  
- Promover o desenvolvimento de competências de 
autonomia pessoal e social, através da realização 
de atividades práticas; 
- Executar/ desenvolver tarefas, tendo em conta as 
instruções/ orientações dadas;  
- Desenvolver a capacidades de trabalhar em 
contexto colaborativo. 

Departamento de 
Educação 
Especial 

Docentes;  
Pessoal não docente;  
Alunos  
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Reuniões da Equipa 
GAAF. 

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

Paula 
Vasconcelos;  
Lurdes Pereira;  
Helena Silva 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos 
(P5; 1.º; 2.º; 3.º; 4.º; 
5.º; 6.º; 7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Participação em 
concursos 
promovidos pela 
ABAE e seus 
parceiros, 
desenvolvidos na 
disciplina de PAC em 
articulação com 
Educação Visual.  
Participação em 
concursos 
promovidos por 
entidades exteriores à 
escola, desenvolvidos 
na disciplina de PAC 
em articulação com 
Educação Visual. 

 - Estimular os alunos para a competição promovida 
por entidades, concursos, alertando-os para as 
práticas ecológicas e artísticas; 
 - Estimular os alunos para o interesse escolar. 
Prevenir e combater o abandono escolar precoce, 
bem como todas as formas de discriminação e 
intimidação reforçando a inclusão escolar. 

Florbela Barreto Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Elaboração de 
painéis digitais 
expositivo dos 
trabalhos 
desenvolvidos.  
Publicação 

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

Florbela Barreto Docentes; Pessoal não 
docente; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Outro;  
Alunos (P5; 1.º; 2.º; 3.º; 
4.º; 5.º; 6.º; 7.º; 8.º) 

0,00 € LO1; LO2; 
LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
- Visualização de 
curtas-metragens 
sobre temáticas 
ambientais  
- Monitorização dos 
lixos em espaços 
escolares. 

- Promover e sensibilizar para hábitos de respeito 
pelo meio ambiente; 
 - Comprometer os alunos em práticas ambientais e 
sustentáveis, mantendo a escola limpa.  

Florbela Barreto Alunos  
(7.º; 8.º; 9.º) 

0,00 € LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Projeto Fénix - Consolidar as aprendizagens a português e a 

matemática prevenindo o insucesso; 
- Contribuir para a melhoria das aprendizagens 
realizadas pelos alunos. 

Professoras 1º 
Ciclo 

Alunos  
(2.º; 3.º e 4.º) 

30,00 € LO1; LO2 

Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 
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Ano 
letivo 
21/22 

 
Assessoria 
Pedagógica 

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

Maria do Rosário 
Paiva;  
Maria de Lurdes 
Fonseca;  
Ana Maria 
Machado;  
Ana Cristina 
Amaral 

Alunos  
(1.º) 

30,00 € LO1; LO2 

 

Ano 
letivo 
21/22 

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

 - Estimular os alunos para a competição promovida 
por entidades, concursos, alertando-os para as 
práticas ecológicas e artísticas.  
- Prevenir e combater o abandono escolar precoce.  

Florbela Barreto Docentes; 
Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Pintura Mural em 
espaço escolar. 

 - Reconhecer a importância das imagens como 
meio de comunicação;  
 - Organizar a turma em grupos onde a organização, 
o respeito, a troca, a entreajuda, a aprendizagem e 
humildade sejam prioridades entre todos, alunos e 
professores; 
 - Contribuir para o embelezamento do espaço 
escolar. 

Florbela Barreto Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

300,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Projeto ETWINNING - 
"Não somos apenas 
números" 

-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. 

Ana Maria 
Machado;  
Ana Cristina 
Amaral;  
Maria do Amparo 
Morais 

Alunos 
(1.º B) 

50,00 € LO1; LO2; 
LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
“Português. Mais" “Era uma vez…” (2º Ano)  

“Sem erros” (3º Ano)  
“Ler e escrever, para dar a conhecer…” (4º Ano)  
- Desenvolver e consolidar o conhecimento 
relacionado com o alfabeto e com as regras de 
ortografia; 
- Integrar família e escola no processo de leitura e 
escrita; 
- Estimular a transversalidade da leitura e da escrita, 
numa perspetiva curricular integrada; 
- Criar situações sociais de leitura; 
- Proporcionar o contato com variados livros. 

Rosa Abreu;  
Rosa Pais;  
Maria Rosa 
Oliveira; 
Maria José 
Matos;  
Maria Alice 
Mortágua;  
Anabela Lança 
Pereira 

Alunos  
(2.º; 3.º e 4.º) 

150,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Alimentação 
Saudável e 
Sustentável" - Dia 
Mundial da 
Alimentação 

“Os nomeados da época: fruta e hortícolas”  
“Lanchinho Booom”  
- Sensibilizar para uma alimentação racional; 
- Alertar para os perigos do consumo regular de 
alguns alimentos; 
 - Promover escolhas alimentares saudáveis para os 
lanches escolares; 
 - Partilhar conhecimentos entre ciclos; 
(Atividade proposta e dinamizada pelos Professores 
do 1º Ciclo em articulação com as Educadoras, com 
uma empresa de laticínios, com a Câmara Municipal 
de Estarreja e com o Programa Eco Escolas) 

Professoras 1º 
Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

40,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Oferta Complementar 
- "Tecnologias da 
informação e 
comunicação" 

- Capacitar os alunos para a utilização das TIC em 
contextos de aprendizagem. 

Professores 1º 
Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

0,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
“Vamos Salvar o 
Nosso Planeta”. 

 - Elaboração de cartazes; panfletos; marcadores de 
livros; 
 - Sensibilizar os alunos para a adoção de práticas 
que respeitem o Meio Ambiente, criando uma 
verdadeira consciência ambiental; 
 - Sensibilizar para os riscos das alterações 
climáticas. 

Maria de Lurdes 
Oliveira 

Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(5.º e 6.º) 

10,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Ciências 
Experimentais - 
"Primeiros Passos na 
Ciência" 

- Promover a curiosidade; 
- Desenvolver o uso de vocabulário específico de 
acordo com as experiências realizadas; 
- Desenvolver o trabalho colaborativo;  
- Desenvolver a compreensão de conceitos, o 
pensamento crítico, dedutivo e criativo; 
- Promover a observação de fenómenos do 
quotidiano simples; 
- Sistematizar o método experimental/metodologia 
científica no 1º ciclo;   
- Contribuir para que o ensino experimental se 
incorpore na rotina quotidiana. 

Maria Adelaide 
Matos Oliveira 

Alunos  
(3.º e 4.º) 

0,00 € LO1 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Jogo da Memória  - Construção de um jogo de memória; 

 - Elaboração das regras de jogo em língua 
Portuguesa e Inglesa; 
 - Oferta de um jogo ao pré-escolar e 1º ciclo; 
 - Oferta de jogos aos alunos que integram o projeto 
Erasmus+; 
 - Desenvolver a sensibilidade em relação ao 
equilíbrio de pesos visuais;  
 - Reconhecer a riqueza expressiva, plástica e 
comunicativa de artefactos simbólicos;  
 - Fomentar a competitividade saudável entre 
crianças e jovens na comunidade escolar e fora 
dela; 
 - Promover a sustentabilidade ambiental do 
património paisagístico, natural e cultural; 
  - Desenvolver competências de cidadania ativa e 
democrática; 
 - Reforçar a educação intercultural, o diálogo e 
promoção da paz, tolerância e respeito pelas 
diferenças; 
 - Prevenir e combater o abandono escolar precoce, 
bem como todas as formas de discriminação e 
intimidação reforçando a inclusão escolar. 

Florbela Barreto Alunos  
(7.º; 8.º e 9.º) 

20,00 € LO1; LO3 
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Mês Data Atividade Descrição resumida da atividade, 
referindo finalidades/objetivos 

específicos 

Dinamizador Público-alvo Custo/ 
orçamento  

previsto 
(escola) 

Objetivos 
PE 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Capacitar 
aprendizagens/Capacitar 
linguagem" 

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

Maria do Carmo 
Pinho;  
Maria da Graça 
Abreu; 
Salomé Silva 

Alunos 
(1º e 3º) 

30,00 € LO1; LO2 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
"Costumes e tradições" Vivência de dias/épocas festivas: S. Martinho; 

Natal; Carnaval; Páscoa; Encerramento do Ano 
Letivo...  
- Descobrir, conhecer e valorizar tradições locais, 
nacionais e/ou estrangeiras;  
- Reconhecer a importância de preservar o 
património natural e cultural; 
- Fortalecer laços sociais; 
(Em colaboração com a Câmara Municipal de 
Estarreja, a Associação de Pais, as famílias) 

Professores 1º 
Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

100,00 € LO3; LO4 

 

Ano 
letivo 
21/22 

 
Apoio Educativo e Apoio 
PLNM 

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

Professores 1º 
Ciclo 

Alunos  
(1.º; 2.º; 3.º e 4.º) 

30,00 € LO1; LO2 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
“Vamos Salvar o Nosso 
Planeta”. 

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

Maria de Lurdes 
Oliveira 

Docentes; 
Encarregados de 
educação/Comunidade; 
Alunos  
(5.º e 7.º) 

20,00 € LO3 

 
Ano 

letivo 
21/22 

 
Visita de estudo à Casa 
Museu Egas Moniz 

-Conhecer a história local e perceber que ela se 
renova a cada dia.  
-Despertar nos alunos o interesse pela nossa 
cultura. 

Rosa Paula 
Abreu;  
Anabela Pereira 
Lança Pereira 

Alunos  
(3.º) 

0,00 € LO4 


