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Plano Anual de Atividades 

3º Período 19 abril - (9º ano 7 junho) (5º, 6º. 6º e 8ºano 15 junho) (pré e 1ºciclo 30 junho) 
 

Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

 
 1.43 e 1.46 

 
 2.4 e 2.5 

 
4.3, 4.4 e 4.5 

 

Projeto Olimpíada Sustentada 
 Ninguém deve ser deixado para trás 
 

• Sensibilizar todos os intervenientes para a necessidade do nosso 
sistema educativo ser mais inclusivo; 

• Dotar os alunos do máximo de conhecimento no que diz respeito ao 
desporto adaptado; 

• Incentivar hábitos de vida mais saudáveis e lutar por um país mais 
limpo e sustentável;  

• Possibilidade da integração nas aprendizagens essenciais de 
desportos adaptados; 

• Experiência e conhecimento dos desportos adaptados pela 
comunidade educativa; 

• Perceção da importância do desporto adaptado em contexto escolar 
e não escolar. 

Docentes do 
Grupo Disciplinar 
de EDF - 260/620. 

 
Estagiários 

Alunos (5.º ao 
9.º Ano) 

04/05 a 03/06 

Bicicletas 
Sala  

Impressão de 
cartazes 

 
 

1 
2 
4 
 
 
 

 Projeto 
      PREVENIR  + • Mobilizar a população escolar na prevenção de acidentes,  

• privilegiando a formação pelos pares. 

• Promover a segurança infantil e juvenil. 

• Sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção de acidentes. 

• Consciencializar para os riscos de acidente no meio envolvente – 
escola, casa e percursos. 

• Diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre acidentes domésticos, 
de  lazer e rodoviários 

• Capacitar os alunos para a gestão do risco 

GAS – Grupo de 
Alerta para a 
Segurança 
UCC de Viseu – 
Unidade de 
Cuidados na 
Comunidade 
 
Diretora de turma 
e conselho de 
turma do 5ºA 

Alunos do 5ºA 
e comunidade 

2º e 3º períodos  Consoantes as 
necessidades do 

projeto 

1.46 
2.5 

3.1 e 3.11 
4.1, 4.2, 4.3 e 4.5 

O papel da família no processo de orientação 
vocacional 

"Quero ser…” 

• Dar a conhecer o Programa de Orientação Vocacional; 
• Consciencializar os pais/E.E. para a importância do seu 

acompanhamento e apoio nas decisões dos seus educandos nesta 
etapa escolar; 

Estreitar a relação entre a família e a escola. 

GAAF 

Pais/ 
Encarregados 
de educação 
dos alunos do 

9.º ano 

2º e 3º período 
dia a definirem 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

1.44  

2.5 

Parlamento dos Jovens 2021/22 

 

• «FAKE NEWS: que estratégias Para 
combater a desinformação?” 

• Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 
participação cívica e política. 

• Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do 
mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o 
processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão 
representativo de todos os cidadãos portugueses; 

• Promover           o  debate         democrático, o     respeito  pela  diversidade 
de  opiniões e pelas regras de formação das decisões; 

• Incentivar a reflexão e o debate sobre o tema, anual; 
• Proporcionar a experiência de participação em processos 

eleitorais; 
• Estimular as capacidades de expressão e argumentação na 

defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 
formação da vontade da maioria; 

• Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de 
questões que afetem o seu presente e o futuro. 

 

 

 

 

Direção, 
Professores 

responsáveis e 
Comunidade 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 
ano 

 
 
 
 
 

 
70 € 

1.29, 1.30, 1.31, 

1.32 

2.5 

3.2 

4.5 

 

 

 

Ano Internacional do Vidro 2022 – declarado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

 

- Proteger o meio ambiente é um dos principais benefícios do vidro, um 

material em crescimento, e que se destaca por ser 100% reciclável. 

- Realçar a importância tecnológica, científica, cultural e económica do 

vidro, o material mais puro e único que existe, basicamente reciclável e 

inerte. 

- Reconhecer que o vidro faz parte do nosso dia-a-dia, às vezes de 

forma impercetível.    

- Enaltecer a vantagem da utilização do vidro para o mundo, com tudo 

o que ele representa e todas contribuições que dá à sociedade e ao 

meio ambiente. 

- Desenvolver a criatividade, a autonomia, espírito de equipa e o 

convívio entre os alunos. 

- Envolver toda a comunidade escolar. 

Docentes de 

Ciências Naturais,  

Físico-Química 

(3º ciclo) 

e 

Biblioteca  

Comunidade 

escolar 

 

16 a 20 maio 

  

Papel A4, 

cartolinas, papeis, 

Placas K-line, 

material de 

pintura cola, 

impressões a 

cores (estimativa: 

20€) 

1.4, 1.7, 1.32, 
1.33, 1.44 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 
4 

Palestra ““25 de Abril de 1974 – o antes e o 
depois””, proferida pelo Professor Francisco 
Cantanhede, autor de manuais escolares de 
História da Texto Editora 

Desenvolver o gosto pela História; Conhecer a realidade do nosso país 
durante a época do Estado Novo; Compreender a importância do 
testemunho oral na História; Comemorar o 25 de abril e o 10 de maio;  

DCSH  6º ano 9º ano 9 maio 
Sala Convívio 

Cadeiras para os 
6º e 9º 

1.4, 1.7, 1.32, 
1.33, 1.44 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 
4  

Palestra “Como se vivia no Estado Novo?”, 
proferida pelo Professor Francisco 
Cantanhede, autor de manuais escolares de 
História da Texto Editora  

Desenvolver o gosto pela História;   
Conhecer a realidade do nosso país durante a época do Estado Novo;  
Compreender a importância do testemunho oral na História;  
 Comemorar o 25 de Abril e o 10 de Maio;  

Professores do 
grupo 400 de  9º ano  Abril/Maio Sala Convívio Cadeiras 

para os 9º anos 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

1.14 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 
4.5 

“SPELLING CONTEST” 

• Incentivar o gosto pela língua inglesa 
• Proporcionar momentos de interação e socialização 
• Incentivar ao estudo da língua. 
• Implementar projetos que promovam a organização e realização de 

tarefas, implicando a cooperação entre os alunos e a família e 
reforçando progressivamente o trabalho autónomo 

 

Docentes de 
Inglês do 1.º ciclo/ 
Bibliotecária 

Alunos do 1.º 
CEB 

Início do 
3ºperíodo 

Material digital 
Cartões; cartolinas 
Sala disponível  
Prémio para o 
vencedor (livro) 
Certificado 

 
 

1.6, 1.9, 1.24, 
1.25, 1.26, 1.27, 
1.29, 1.42, 1.46 

2.1, 2.2, 2.5 

 
 
Diada de Sant Jord – St. George – Saint 
Georges: 

 
• Leitura da lenda em diversas línguas; 
• Troca de livros e rosas. 

 
• Incentivar a criatividade, a iniciativa, a autoestima e a capacidade de 

relacionamento e comunicação dos alunos. 
• Enriquecer o seu universo linguístico. 
• Promover a interação cultural. 
• Ampliar os conhecimentos socioculturais dos alunos. 
• Contactar com os costumes e tradições de diversos países. 
• Sensibilizar e dar a conhecer a cultura anglo-americana. 
• Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras. 

 
 

Docentes de 
Espanhol, 

Francês, Inglês, e 
BE 

 
  
 
Comunidade 

escolar 

 

 
 
 
 
 
20 a 22 de abril 

 
 

  
 

Material 
audiovisual, rosas 

e livros 

  •      

1.36 Dia da mãe • Reconhecer a importância da figura da mãe no desenvolvimento da 
pessoa. 

Professores, 
alunos de EMRC e 
suas famílias 

 alunos de 
EMRC 

28 abril  
 1 maio  

1.43, 1.46  
2.4, 2.5  

4.5 

“Dia Mundial da dança” 

• Workshops de dança ao longo do dia, de 
acordo com um cronograma afixado 

• Desenvolver o gosto pela prática regular de atividade física através 
da Dança.  

• Promover a expressão artística e a criatividade no desenvolvimento 
integral do aluno. 

Docentes do 
Grupo Disciplinar 
de EDF - 260/620 

Alunos (5º ao 
9º Ano) 

29 abril 
Entre as 8,20 e 

as 15,45h 

Coluna de som/ 
PC / Projetor 
Sem custos 

1.3 

Visita de estudo 
• Museu do Quartzo; 
• Cava de Viriato. 

• Conhecer o museu e lugares da cidade de Viseu; 
• Alargar o conhecimento das crianças; 
• Estimular a curiosidade de saber mais. 

Educadores de 
infância Crianças Maio 

(data a definir) 
Transportes/ 

CMV 

 
 1.4, 1.7 

Encontro/Convívio entre turmas 
• Visita ao Sealife e ida à praia 

(Matosinhos). (Se for possível) 

• Desenvolver a autoestima e as relações interpessoais; 
• Intercâmbio entre escolas; 
• Proporcionar às crianças um dia diferente; 
• Promover a aprendizagem através de estratégias diversificadas. 
• Proporcionar aos alunos momentos de socialização e alegria; 
• Promover o conhecimento de novas experiências. 

Professores do 1º 
CEB 

e 
 Assistentes 
operacionais 

 

Alunos do 1º 
CEB 

 

Maio  
A definir 

Transporte  
disponibilizar pela 

CMV 
Ingressos a 

custear pelo aluno 

1.46 
2.4, 2.5 

VISITA DE ESTUDO 
 
Nota: A definir de acordo com Plano de 
Contingência 

• Vivenciar novas experiências. 
• Proporcionar experiências que promovam vivências/contacto com 

novas realidades. 
• Saber estar em diferentes espaços e situações. 
• Desenvolver a criatividade e o sentido estético. 
• Promover a aprendizagem através de estratégias diversificadas. 
• Contactar com diferentes percursos formativos. 

 
Grupo de EE 

 

Alunos C/ 
Medidas 

Adicionais 

MAIO 
Data a definir Transporte 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

1.31 
2.5 
3.2 
4.5 

Sessão prática de “Suporte Básico de Vida” 
 

• Dinamização, por parte dos bombeiros 
voluntários, de uma sessão prática 
exemplificativa dos procedimentos a pôr 
em prática no socorro à vítima 
inconsciente. 

• Explicar a importância da cadeia de sobrevivência no aumento da 

taxa de sobrevivência em paragem cardiovascular. 
• Exemplificar os procedimentos de um correto alarme em caso de 

emergência. 
• Executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto e 

pediátrico). 
• Exemplificar medidas de socorro à obstrução grave e ligeira da via 

aérea (remoção de qualquer obstrução evidente, extensão da 

cabeça, palmadas interescapulares, manobra de Heimlich, 

encorajamento da tosse). 
• Demonstrar a posição lateral de segurança. 

 
- Em parceria com 

o PES; 
- Bombeiros 

Voluntários de 
Viseu 

 

Alunos do 9º 
ano do 3.º 

CEB 
Mês de Maio 

orçamento poderá 
corresponder a 1 

almoço do 
formador que 
realizará as 

sessões 

1.36 Semana EMRC da Diocese de Viseu 
• Tema: “Vitamina EMRC”  

• Produzir, com criatividade, materiais, atividades e momentos de 
reflexão/divulgação das vitaminas de EMRC à comunidade escolar. 

EMRC (todas as 
turmas de todos os 
ciclos) 

Comunidade 
escolar 

 
2 a 6 de maio  

1.43, 1.46 
2.4 e 2.5 

4.1, 4.2, 4.5 
Dia do Desporto em Família 

• Criar hábitos de prática regular de atividade física na comunidade 
escolar. 

• Promover a relação família escola. 
 

Docentes do 
Grupo Disciplinar 
de EDF - 260/620 

Comunidade 
Escolar 

13 ou 16 
maio orientações 

da DGS 
S\ custos 

4.4 Comemoração do Dia da Família 

• Promover a aproximação entre a Escola e Família; 
• Fortalecer as relações intra e interfamiliares; 
• Promover o valor da família, enquanto estrutura basilar da formação 

dos alunos. 

GAAF 
Alunos e 

agregado 

familiar 
15 maio 

Material de 

desgaste 

1.4, 1.7, 1.13, 1.15 
3.1 

Dia de aulas ao ar livre 
• Realização de atividades no recreio; 
• Realização das atividades sugeridas no 

site promotor da atividade; 
• Realização de atividades comuns com os 

outros professores da turma 

• Fomentar a relação dos alunos com a natureza; 
• Promover hábitos de vida saudável; 
• Melhorar a capacidade de trabalho e a resiliência; 
• Aprender e brincar ao ar livre; 
• Descobrir o património cultural e ambiental; 
• Realizar experiências com os materiais recolhidos. 

Professores do 1º 
CEB 

e 
 Assistentes 
operacionais 

 

Alunos do 1º 
CEB 

 
20 maio Sem custos 

1.3 
2.5 

3.1, 3.3 

“Mês do coração”  
breve diálogo sobre o coração (funcionamento; 

importância);  

• visualização de um vídeo;  

• colagem de um “coração” num boneco e 

representação do sistema circulatório, 

com tintas;  

• tirar fotografias com a cabeça no “corpo 

do boneco”. 

• Prevenção do insucesso escolar; 
• Motivação para hábitos de vida saudável e desporto; 
• Compreender a importância e o funcionamento do coração. 

Prof Célia Silva 
Prof Ilda Cunha 

Prof 1ºciclo 

1ºciclo 
Travassós 

26maio 
Entre as 10h e 

as 11h 

Papel cenário 
Tintas (verm, azul) 

Pincéis 
Cartolinas 
PC projetor 

Máquina 
fotográfica 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

1.3 

Interescolas Nacional EMRC - 1.º Ciclo 
• Nota: Esta atividade dependerá das 

circunstâncias da pandemia e da 
autorização de instâncias superiores 

• Valorizar a importância da EMRC na formação integral da pessoa. 

Secretariado 
Nacional de 
Educação Cristã. 
EMRC 1.º ciclo; 
Professor titular 

alunos do 1.º 
Ciclo 27 de maio  

1.4, 1.7, 1.10, 
1,11, 1.13, 1.15 

3.1 

Semana das Artes 
• Inclui 
• Dia do Brincar e Dia Mundial da Criança 
• Atividades sensoriais 
• Brincadeiras/jogos variados; 
 

• Aprender e brincar; 
• Desenvolver a autoestima e as relações interpessoais; 
• Desenvolver o gosto e o respeito pelas artes; 
• Desenvolver a curiosidade intelectual, o gosto pelo saber, pelo 

trabalho e pela pesquisa em diversas fontes; 
• Promover a educação artística e a criatividade com recurso a 

materiais recicláveis e outros; 
• Descobrir o património cultural e ambiental; 
• Proporcionar aos alunos momentos de socialização e alegria; 
• Promover o conhecimento de novas experiências 

Professores do 1º 
CEB 

 

 
Alunos do 1º 

CEB 
 
 

30 de maio a 3 
de junho A definir 

1.1, 1.2, 1.3 1.4, 
1.7, 1.15 

3.1 

Dia Mundial da Criança 
• Atividades lúdicas diversas; 
• Diálogos sobre ser criança, direitos e 

deveres; 
• Ida ao cinema/teatro. 

• Sensibilizar as crianças para os seus direitos/deveres enquanto 
pessoa; 

• Propiciar situações lúdicas e de bem-estar; 
• Aprender acerca das regras de vida em sociedade. 

Educadores de 
infância, 

professores do 1º 
CEB 

Crianças da 
Educação Pré-

Escolar, 
alunos do 1º 

CEB. 

1 JUNHO 

Jogos 
Livros 

Transportes/ 
CMV 

1.1, 1.2,3 
3.10 

Dia Mundial do Ambiente- “o vidro” 
• Visualização de vídeos: 
• De onde vem o vidro? 
• Diálogos: perigos do vidro: poluição; 

reutilização do vidro / ciclo do vidro; 
• Registos gráficos. 

• Compreender a necessidade de preservar o meio ambiente; 
• Conhecer a história do vidro e sua composição; 
• Identificar como ocorre a fabricação do vidro e as suas diferentes 

utilidades; 
• Identificar a importância da reciclagem e o cuidado com o lixo. 

Educadores de 
infância Crianças 6 a 9 JUNHO 

Filmes/ 
Vídeos 
Livros 

Enciclopédia 
Textos informativos 
Material reciclável 

1.6, 1.9, 1.27, 
1.28, 1.46 

2.1, 2.2, 2.5 
Jogos de “Pétanque 

• Alargar o repertório cultural e linguístico dos alunos. 
• Conhecer tradições francesas e confrontá-las com as portuguesas. 
• Estimular o gosto dos alunos pelo estudo do francês. 

Docente do 3.º 
ciclo de Francês 

Alunos do 3.º 
ciclo de 
Francês 

6 a 15 de junho   

1.24, 1.25 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 
Comemoração de “Independence Day 

• Sensibilizar e dar a conhecer a cultura e história inglesa. 
• Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras. 

Grupo de Inglês do 
3.º ciclo 

Alunos do 3.º 
ciclo  

Última semana 
do  3.º período  

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 
1.e 

1.4, 1.7, 1.10, 
1.12, 1.16, 1.19, 

20,46  
3.2  
4  

Concurso da Língua Portuguesa – final 

• Incentivar a descoberta e o gosto pela língua materna. 
• Reforçar a componente lúdica na aprendizagem do Português. 
• Combater o erro ortográfico. 
• Aprofundar conhecimentos adquiridos. 
• Alargar horizontes culturais. 

Docentes de 
Português do 1.º, 

2.º e 3.º CEB 

Alunos do 1.º, 
2.º e 3.º CEB 

3.º período, em 
dia a definir 

Impressões a 
cores para 
divulgação  

fotocópias da 
prova 

1.23, 1.47 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

MASTER ENGLISH” - Concurso de língua e 
cultura anglo-saxónica – Final 

• Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural. 
• Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa. 
• Desenvolver atitudes positivas perante universos culturais e sociais 

distintos. 
• Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 

diversificadas, integradoras e socializadoras. 

Professoras de 
Inglês do 2.º ciclo 

Alunos do 2.º 
ciclo 3º período 

50 € para 
aquisição de 

prémios 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 

3.10 
 2.3, 2.4, 2.5 

Mercado:Cores & Sabores 

• Promover a participação da comunidade escolar na vida escolar;  
• Divulgar a produção artesanal e os artesãos existentes na 

comunidade educativa escolar; 
• Divulgar os grupos/associações culturais existentes na comunidade 

educativa escolar. 

GAAF  
Coord.  de 

Projetos 
Alunos 

Assoc. de Pais 

Toda a 

comunidade 

Educativa 

Terceiro período 

(data a definir)  
Flyers informativos 

1.4, 1.7, 1.32, 
1.33,1. 44 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 
4 

Palestra “Como se vivia no Estado Novo?”, 
proferida pelo Professor Francisco 
Cantanhede, autor de manuais escolares de 
História da Texto Editora 

-  - Desenvolver o gosto pela História; 
  - Conhecer a realidade do nosso país durante a época do Estado Novo; 

   - Compreender a importância do testemunho oral na História; 
-  - Comemorar o 25 de Abril e o 10 de Maio; 
 
 

Professores do 
grupo 400 9º ano Abril/Maio 

Sala de 
Convívio 

 
Cadeiras para 
os 3 9º anos 
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Plano Anual de Atividades                                                  

                                                                                                            Atividades a realizar ao longo do ano 
 

Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização 

Recursos  
Meios 

Avaliado 

 

46 
2.4 e 2.5 

3.10 
4.3, 4.4 e5 

PES 

• Programa de Educação para a 
Saúde; 

• Atividades a desenvolver nos 
domínios de; 

• Educação alimentar e 

atividade física 
Comemoração de: 

• Dia Mundial da Alimentação,16 de outubro. 

• Dia Europeu da Alimentação e Cozinha 
Saudáveis, 8 de novembro. 

• Dia de Diabetes, 14 de novembro. Dia da 
SIDA, 1 de dezembro. 

• Ações de sensibilização. 

• Promoção  e participação  em concursos. 
Criação de brigadas alimentares; 

• Leitura de contos saudáveis; 

• Intervalos diferentes; 

• Afetos e educação para a sexualidade 
Aplicação do projeto “Eu e os outros” nas 
turmas do 7º ano; 

• Comemoração do Dia de S. Valentim e do 
mês do coração 

• Criação do “Mural dos Afetos”; 

• Concurso “Escrever afetos”/ “; Distribuir 
Afetos”; 

•  Jogos no chão; 

• Saúde Mental e prevenção da Violência; 

• Aplicação do projeto + Contigo nas turmas 
do 8ºano; 

• Ações da GNR/ Escola Segura; 

• Comportamentos aditivos e dependências; 

• Aplicação do projeto Jogos Mais Vida nas 
turmas do 9ºano; 

• Ações de sensibilização; 

• Importância do sono; 

• Combate aos Vícios em Jogos Eletrónicos" 
Dinamização da ação “Estás online” para 
pais. 

• Sensibilizar os alunos para a importância de uma alimentação saudável 

e equilibrada, assim como para a prática do exercício físico: 

Comemoração do   dia   Mundial   da   Alimentação,16   de   outubro   e   

Dia   Europeu   da Alimentação e Cozinha Saudáveis, 8 de novembro; 

• Fomentar e respeitar hábitos de vida saudável; 

• Promover rastreios de saúde; 

• Apoiar e divulgar o rastreio de higiene oral; 

• Desenvolver atividades que promovam o bem - estar físico e mental 

nos jovens.( Dinamização dos intervalos); 

• Promover ações de sensibilização/formação para alunos, docentes, 

assistentes, pais e encarregados de educação, no âmbito das diversas 

temáticas relacionadas com a saúde, bem-estar e alimentação 

sustentável; 

• Promover os afetos de uma forma saudável. (Comemoração do dia de 

S. Valentim, 14 de fevereiro); 

• Realizar     concursos     internos     como     forma     de     sensibilizar     
e consciencializar para a temática: concursos de fotografia, escrita, 
desenho…; 

• Desenvolver atividades/ ações de sensibilização/formação, no âmbito 

das temáticas Saúde Mental prevenção da Violência; 

• Sensibilizar  os  alunos  para  a  adoção  de  comportamentos  saudáveis  

e alertar para as consequências do uso de aditivos e dependências; 

• Desenvolver as atividades propostas por outros projetos e parceiros. 

 

Equipa de 

Saúde 

Escolar 

 
Equipa da 

UCC. do 

ACES. Dão 

Lafões. 

Equipa dos 

Jogos Mais 

Vida 

GNR/Escola 

Segura 

Equipa 

Programa 

para a 

Diabetes da 

ARSC 

Equipa CDLS 

 
Associação de 

Pais e E. de 

Educação 

GAAF 

Biblioteca 
Escolar 

Diretores de 

Turma 

Docentes 

 
Alunos dos 
diversos níveis 
de ensino 

Comunidade 

educativa 

Alunos 

Professores 

Assistentes 

Operacionai

s e  

Administrativo

s 

 
Pais e 
Encarregados 
de Educação. 

Ao longo do ano. 

Orçamento 
difícil de 
prever. 

 

1.46 
  

4.5 

“Espelho online” 

• Sessões de terapia da fala simultâneas em 
contexto skype com alunos do AE Mundão e 
do AE de Santa Cruz da Trapa 

• Realizar sessões de terapia da fala em simultâneo com o serviço de TF do 
GAAF de Santa Cruz da Trapa; 

• Mostrar aos alunos que existem outros com dificuldades semelhantes; 

• Aumentar a motivação dos alunos selecionados; 

• Promover uma evolução mais célere. 

 
GAAF AE 

Mundão (TF) - 

GAAF AE Santa 
Cruz da Trapa 
(TF) 

Alunos em 
Terapia da 
Fala 

De outubro até 
ao final do ano 
letivo 

 
Computador 
com acesso à 
internet; skype 
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1.1, 1.2, 1.13  
Ida ao Teatro (Escolas e JI que tiverem acesso a 

transportes públicos) 

• Promover a interação escola/comunidade; Saber estar em diferentes 
espaços e situações; 

• Desenvolver as capacidades de expressão oral e corporal. 

Educadores de 
infância 
Professores do 
1º CEB 

Crianças do 
pré-escolar e 
alunos do 1º 
ciclo 

 
Uma vez por 
período 

Bilhetes 
(espetáculo 
autocarro) a 
custear pelos 
EE 

 

 

1.1, 1.8, 

1.10  

2.4 

 

 

 

*Projeto “Leitura em voz alta” 

• Criar nas crianças o gosto pela leitura; 

• Proporcionar momentos de descontração e prazer; 

• Desenvolver competências de comunicação;  

• Aumentar e mobilizar novo vocabulário; 

• Desenvolver a criatividade;  

• Despertar e estimular a imaginação; 

• Facilitar a transição das crianças da Educação Pré-Escolar para o 1º CEB;  

• Reforçar as relações na comunidade educativa. 

 

Educadores de 

infância 

Docentes do 1.º 
CEB Centro 
Social e 
Paroquial de 
Mundão 

Crianças do 
Pré-escolar 
Alunos do 1.º 
CEB 

 

 

Dois dias por 
período 

 

 

 

Sem custos  

 

1.1, 1.2, 1.5, 

1.11, 1.44 

 

Projeto “Ciência em ação” 

• Atividade experimental: troca de 
experiências 

• Desenvolver a curiosidade e o interesse por explorar, descobrir e 
compreender; 

• Aprofundar   conhecimentos    e  promover  o  enriquecimento cultural sobre 
as ciências experimentais; 

• Promover o ensino experimental das ciências; 

• Desenvolver a curiosidade intelectual, o gosto pelo saber, pelo trabalho e 
pela pesquisa em diversas fontes. 

Educadores 

de infância 

Docentes do 1º 
CEB 

 

Crianças do 
Pré-escolar 

Alunos do 1º 
CEB 

Dois dias por 
período 

 

 

Sem custos 
 

1.43, 1.46  

2.4 e 2.5 

4.5 

 

 

Escola Ativamente “TEIP” 

 

 

• Criar hábitos de prática regular formal/informal de atividade física. 
Tornar a escola mais atrativa e motivadora para os alunos. 

 

Docentes do 
Grupo 

Disciplinar de 
EDF - 260/620 

 

 

Alunos do 1º 
CEB 

 

 

Ao longo do Ano 

 

Custos 
conforme 

orçamento TEIP 

 

1.43, 1.46  

2.4 e 2.5 

4.5 

 

 

Espaço aventura X-Y “TEIP” 

 

 

• Criar hábitos de prática regular formal/informal de atividade física. 
Tornar a escola mais atrativa e motivadora para os alunos. 

 

Docentes do 
Grupo 

Disciplinar de 
EDF - 260/620 

 

 

Alunos do 2º e 
3º CEB CEB 

 

 

Ao longo do Ano 

 

Custos 
conforme 

orçamento TEIP 

 

1.43, 1.46 

2.4 e 2.5 

 4.5 

Pé ante pé “TEIP” • Criar hábitos de prática regular de atividade física. Tornar a escola mais 
atrativa e motivadora para os alunos. 

Docentes do 

Grupo 

Disciplinar de 

EDF – 

260/620 

Alunos do 3º 
CEB 

Ao longo do Ano Custos 
conforme 

orçamento 
TEIP  

 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, e 
2.5 

 

 
Observatório do Bem-estar e da saúde mental 
dos alunos do concelho de Viseu 

• Promover a saúde mental; 

• Contribuir para  o  aumento  do  conhecimento  sobre  os  níveis  de  bem- 

estar e de envolvimento dos alunos na Escola; 

• Propor e/ou implementar estratégias que favoreçam uma atitude 

positiva   dos   alunos   face   à   Escola,  reforcem   competências   sociais   e 

prevenção de comportamentos de risco. 

Psicólogas GAAF 
/ Psicólogas 

integradas no 
projeto “Viseu 

Educa” 

Crianças de 
Educação Pré- 

escolar 
Alunos dos 1.º, 
2.º e 3.ºCEB 

 

 
Ao longo do ano 

 

 
Material de 
desgaste 

 



 

                                                                                                                                                                                                                  
Cor do texto: Verde – atividade proposta por validar,; Preto – atividade proposta validada e Azul -atividade concluída e avaliada                                                                                                                                  - 10 

Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização 

Recursos  
Meios 

Avaliado 

 

1.46  

4.1,  4.3 
“Terapia da Fala em Família” 

• A família/ encarregado de educação após 
entrega de convite e marcação de data 
conveniente a ambas as partes virá assistir a 
uma sessão de terapia. 

• Sensibilizar   os   pais   e   encarregados   de   educação   para   o   trabalho 

desenvolvido nas sessões de terapia da fala;  

• Fornecer estratégias, dicas e exemplos de atividades que poderão ser 

realizadas em casa, de modo a reforçar o trabalho desenvolvido 

nas sessões de terapia da fala; 

• Aumentar a motivação do aluno/ criança; aumentar a motivação dos 

pais/ encarregados de educação, de modo a darem continuidade ao 

trabalho desenvolvido nas sessões de terapia da fala. sessões de 

terapia da fala; 

• Aumentar a motivação do aluno/ criança; aumentar a motivação dos 

pais/ encarregados de educação, de modo a darem continuidade ao 

trabalho desenvolvido nas sessões de terapia da fala. 

 

GAAF (TF) Criança/ 
aluno, pais/ 

encarregados 
de educação 

Ao longo do ano Impressão de 
convites 

 

1.4, 1.7 e 1.46 
“Qual é coisa, qual é ela” 

• Projeto de prevenção/ intervenção em 
metalinguagem 

 

• Desenvolver recursos de intervenção em metalinguagem e iniciar a sua 
implementação. 

 
GAAF (TF) 

 
Alunos (1º Ano 

1º CEB) 

 
Ao longo do ano 

Impressão de 

recursos, 

material de 

desgaste 

 

1.1, 1.2, 

1.3  

2.2, 2.5  

4.4, 4.5 

 
 

Projeto “Leitura em Vai e Vem” (Educação 
Pré-escolar) 

 
 
 

• Despertar o gosto pela leitura; 

• Promover a leitura em família. 

 
 
 

Equipa da BE 

 
 

Alunos da 
Educação Pré- 

escolar 

 
 
 
Ao longo do ano 

Livros da BE 
Baús e sacolas 

Aquisição de 
novos livros: a 

definir 
Deslocação aos 

JI do AE 

 

 
1.4, 1.5, 

1.6 2.2, 2.5 
4.4, 4.5 

 
 
 
Projeto “Já sei Ler” (1º ciclo) 

 
 
 

• Promover o gosto pela leitura; 

• Desenvolver hábitos de leitura. 

 
 
 
 

Equipa da BE 

 
 
 
Alunos do 1º 

ciclo 

 
 
 
Ao longo do ano 

Livros da BE 
Baús e sacolas 

Aquisição de 
novos livros: a 

definir 
Deslocação às 
escolas do 1º 
ciclo do AE 

 

 

1.1,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.16, 

1.19, 1.20 
1.44, 1.45, 1.46 

2.2,  2.5  

4.4, 4.5 

Poesia com Música: 

• sessões de leitura de poesia e prosa  

poética com acompanhamento 

musical; 

• atividade com convite à participação dos pais 

e encarregados de educação a realizar uma 

vez por período durante uma hora no final das 

atividades letivas; 

• apresentação de trabalhos preparados com 

os alunos e convite à participação espontânea 

dos pais e encarregados de educação; 

• momentos musicais de interpretação 
instrumental e vocal. 

 

 
 

• Desenvolver competências com significado e úteis para a 

formação pessoal, social e laboral; 

• Potenciar o sucesso educativo; 

• Contribuir para a realização de experiências positivas que evitem o 
abandono escolar. 

 
 
 

 
BE/ Grupo de Ed 

Musical 

 
 
 

Alunos da 
escola/ Pais e 
Encarregados 
e Educação 

 
 
 

 
Ao longo do ano 

letivo 

 
Material 

existente na 
escola (BE/sala 

de música e 
clube de teatro) 
Deslocação às 

escolas e JI do 
AE 
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Avaliado 

 

 
1.2 

Projeto “Escola Ativa-crianças em movimento” 

• Exploração livre do espaço, do movimento e 

dos materiais de forma lúdica; 

• Realização de atividades organizadas de 

movimento e jogos. 

 

• Promover estilos de vida saudável e prática do exercício físico; 

• Mobilizar o corpo com mais precisão e coordenação, desenvolvendo a 

resistência, força, flexibilidade, velocidade e destreza geral; 

• Desenvolver a cooperação., autoconfiança e autonomia. 

 
 
Educadores de 

infância e 
técnicos da CMV 

 
 
 

Crianças 

2 horas por 

semana 

durante ano 

(1 letiva 
1 AAAF) 

 
 
 

CMV  

1.1, 1.2, 1.3     
3.10 

 
“Às voltas com a HISTÓRIA” (Projeto comum a 
todos os JI) 

• Identificar algumas manifestações do património artístico e cultural 

local; 

• Promover um maior interesse das crianças no nosso património histórico, 

social e cultural; 

• Favorecer uma crescente compreensão do passado, presente e futuro.  

 
Educadores de 

infância 

 

 
Crianças 

 
Ao longo do ano 

Materiais 
diversos Livros 

 

 
1.2, 1.4, 1.7,1.11 

  
3.1 

 
 

 
Atividade: “Tarefas matemáticas” 

 

• Desenvolver capacidades de raciocínio e comunicação matemática; 

• Desenvolver o gosto pela matemática; 

• Facilitar a transição das crianças da Educação Pré-Escolar para o 1º CEB. 

Ed. de infância, 

professores do 

1º CEB 

Centro Social 
e Paroquial de 
Mundão 

 
Crianças de 5 

anos da 
Educação Pré- 

Escolar e 
alunos do 1º 

CEB 

Educação Pré- 

Escolar: uma 

por período. 

1º Ciclo: duas por 
período 

 
 

 
Fotocópias  

 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4,1.5, 1.6, 
1.16, 1.19, 
1.20, 1.44, 1.45, 
1.46 

2.2, 2.5  

4.4, 4.5 

Projeto “O Sabor dos Saberes” 

• Leitura,  silenciosa/em  voz  alta,  de  livros  
em diversas línguas; 

• Pesquisa de vocabulário
 em dicionário (unilingues/ bilingues); 

• Consulta de sítios da internet sobre 
monumentos e tradições de diferentes países; 

• Audição de textos gravados em
 diversos idiomas; 

• Visualização de filmes em línguas 
estrangeiras legendados nos respetivos 
idiomas; 

• Apresentação de sugestões gastronómicas 
típicas de diferentes países. 

• Praticar a leitura em diversas línguas; 

• Identificar semelhanças e diferenças inter e intralinguísticas; 

• Conhecer alguns escritores de referência de diferentes línguas; 

• Partilhar tradições e costumes de diferentes países; 

• Promover o intercâmbio cultural. 

 
Equipa da 
BE/articulação 
com docentes 
do Dep. De 
Línguas e 1º 
Ciclo 

 
Alunos do AE 

(sem EMRC 

que vêm para a 

BE/outros) 

 
Comunidade 

Educativa 

 
Ao longo do ano 

letivo 

 
Livros e outros 

recursos da 
BE/AE 

 

1.33, 1.46  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5 
4.5 

“CONECTANDO MUNDOS: “Crise climática: tempo 
de atuar” 
Proposta Educativa Interativa da responsabilidade 
da Oxfam  Intermón (Espanha), com a colaboração 
do Centro de Intervenção para o Desenvolvimento 
Amílcar Cabral (CIDAC), da Oxfam Itália e da 
Inizjamed (Malta) com: 

• Formação das professoras envolvidas no projeto. 

• Combinação da atividade na aula com o trabalho 
colaborativo on- line no qual participam alunos e 
alunas de diferentes países; 

• Trabalho cooperativo, com os alunos organizados 
em equipas de trabalho da mesma faixa etária, 
através de uma plataforma telemática multilingue 
em 8 línguas (italiano, castelhano, português; 
inglês, francês, galego, catalão e basco). 

• Produção de textos utilizando a língua materna 
com recurso às TIC. 

• Comemoração do “Dia Mundial da Terra”- 22 abril. 

• Entender como funciona o efeito estufa visando reconhecer as causas das 
mudanças climáticas e a situação de emergência atual; 

• Conhecer as consequências das mudanças climáticas para o meio ambiente e 
para as pessoas; 

• Mobilizar a consciência crítica analisando os hábitos de consumo/estilo de vida e 
a sua relação com a crise climática; 

• Trabalhar o desenvolvimento da resiliência (individual e coletiva) como estratégia 
para enfrentar a crise climática (capacidade de assimilação,;capacidade de 
adaptação, capacidade de transformação); 

• Mobilizar as TIC, para apreender e representar informação; 

• Promover a interdisciplinaridade. 

Professoras do 
Grupo Disciplinar 
de História e 
Geografia de 
Portugal (HGP) 
do 2º ciclo. 
 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Ao longo do ano 
letivo de acordo 
com o calendário 
do projeto 
(CIDAC): 

Material de 
desgaste 
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1.33, 1.46  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 

4.5 

Projeto: “NO ENCALÇO DO 
PATRIMÓNIO: Interação Escola/ Meio; 
Passado/ Presente” - Ação TEIP – “PARA 
LÁ DOS MUROS DA ESCOLA” com: 

• Visitas de estudo virtuais a locais da região (reais 
só se a situação o permitir); 

• Comemoração de efemérides e de 
acontecimentos através de pesquisas; exposições 
de trabalhos e sua divulgação à Comunidade 
Educativa, através do Jornal “Magia da Escrita”; 

• Recriação de personagens e realização de 
quadros históricos; 

• Continuação de parcerias, em função das 
atividades apresentadas e relacionadas com as 
aprendizagens essenciais de HGP com o Teatro 
Viriato e museus locais, nomeadamente o Museu 
Municipal, Casa do Miradouro - Coleção 
Arqueológica José Coelho, através do seu projeto 
“O Museu vai à Escola, a Escola vai ao Museu”. 

• Criar/desenvolver o gosto pela História e Geografia de Portugal.; 

• Reconhecer o património cultural local material e imaterial; 

• Sensibilizar para a necessidade da preservação do património cultural material 
e imaterial; 

• Divulgar aspetos do Património cultural local material e imaterial a toda a 
Comunidade Educativa; 

• Promover a interligação da Escola/Meio; 

• Desenvolver atitudes de pesquisa, seleção e organização de informação, 
através de diferentes suportes.; 

• Mobilizar aprendizagens; 

• Promover a cidadania; 

• Mobilizar as TIC; 

• Promover a interdisciplinaridade. 

Professoras do 
Grupo Disciplinar 
de História e 
Geografia de 
Portugal (HGP) 
do 2º ciclo. 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Ao longo do ano 
letivo de acordo 
com o programa de 
HGP e com a 
disponibili-dade de 
outros agentes 
internos e/ou 
externos, incluindo 
a programa-
ção/oferta de 
atividades do 
Teatro Viriato e do 
Museu 

Municipal, “Casa 
do Miradouro” 
 
ANEXO 

Material de 
desgaste 

 

1.46 
2.4 e 2.5 

3.10 
4.3, 4.4, 4.5 

 

Eco – Escolas 

 
Realização das atividades propostas pelo programa. 
Comemoração de dias temáticos: 
Dia Mundial da Alimentação-16 de outubro; 
Dia de S. Martinho -11 de novembro; 
Dia da Floresta Autóctone – 23 de novembro, 
Natal; 
Dia dos afetos -14 de fevereiro; 
Carnaval, 
Dia Internacional da Floresta/ Dia da poesia- 21 de 
março; 
Dia da Terra- 22 de abril; 
Dia Mundial da energia- 29 de maio; 
Dia Mundial do Ambiente- 5 de junho. 
Promoção e realização de concurso temáticos. 
Saídas de campos. 
Passeios pedestres. 
Ações de sensibilização. 
Campanhas de recolha de materiais 
recicláveis/reutilizáveis. 
Festa das plantas. 
 
Nota: O cumprimento de algumas das atividades 
pode ficar comprometido, caso a situação de 
contingência face à pandemia Covid-19 se prolongue 
no tempo. 
Pretende-se que as atividades sejam realizadas de 
forma transdisciplinar. Em articulação com outros 
projetos. 

• Implementar os sete passos da metodologia do programa Eco 

• escolas. 

• Desenvolver a atividades e projetos propostos pela coordenação nacional do 
programa. 

• Estimular o hábito de participação e a adoção de comportamentos sustentáveis 
no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário. 

• Fornecer fundamentalmente uma metodologia, formação, enquadramento e 
apoio a muitas das atividades que as escolas desenvolvem. 

• Promover e realizar atividades com vista à atribuição do galardão Eco-Escolas - 
Bandeira Verde. 

• Promover hábitos de salvaguarda do património ambiental.  

• Incutir hábitos e tomadas de atitude que conduzam à preservação do ambiente 
e à floresta em particular. 

• Desenvolver atividades no âmbito dos temas (água, resíduos, energia, espaços 
exteriores, biodiversidade, alterações climáticas, alimentação saudável…). 

• Comemorar dias temáticos. 

• Promover e participar em concursos internos e externos relacionados com os 
temas a trabalhar. 

• Estabelecer parcerias com outras instituições, famílias, particulares… 

• Fomentar a metodologia do aprender/fazendo. 

• Contribuir para a formação de cidadãos conscientes, autónomos e interventivos. 

Equipa de Saúde 
e Ambiente 

 
Diretores de 
Turma 

 
 
Coordenadora 
do programa 

 
Parceiros 

Alunos dos 
diversos níveis 
de ensino 

 
Pessoal 
docente e não 
docente 

 
Comunidade 
educativa 

 Cidadania e 
Desenvolvimento. 
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1 
2 
3 
 
 

 Projeto Jogos + Vida 

 
(Realização de atividades propostas pela entidade 
dinamizadora). 

Retardar a idade de início dos primeiros consumos de substâncias psicoativas e 
reduzir a experimentação e/ou a frequência dos mesmos. 
Desenvolver competências parentais. 
Identificar e encaminhar indivíduos que apresentam sinais iniciais de abuso e 
outros problemas relacionados. 
Formar Grupos-alvo estratégicos. 
Produzir materiais de prevenção 

Equipa dos 
Jogos + Vida 

/Associação de 
Futebol de Viseu 

 
Diretores de 

turma do 9º ano 

 
Equipa PES 

Alunos do 
9ºano 

9ºA 

9ºB 

9ºC 

2º e 3º período Material de 
desgaste 
(fotocópias, 
cartolinas…) 

 

 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 

  Projeto   +Contigo - Promover a saúde mental e bem-estar em jovens do 3º ciclo ; 
- Prevenir comportamentos da esfera suicidária; 
- Combater o estigma em saúde mental; 
- Criar uma rede de atendimento de saúde mental 

Equipa de Saúde 
Escolar do 

Agrupamento do 
Centro de Saúde 

Dão Lafões 

 
Diretores de 

turma do 8ºano e 
docentes do 
conselho de 

turma. 
 

Equipa  do PES 

Alunos do 
8ºano 

2º e 3º período Material de 
desgaste( 
fotocópias, 
cartolinas…) 

 

 
 

1 
2 
4 
 
 
 

  
Projeto Partilha de saberes e experiências- TEIP 

- Contribuir para o reforço da identidade da escola a nível local/regional/nacional 
através do intercâmbio intergeracional; 
 - Fortalecer a ligação da escola com o meio local e o mundo do trabalho; 
 - Partilhar saberes e experiências com testemunhos vivos nas salas de aula e nos 
espaços escolares; 
 - Promover intervenções diversas, pessoais e profissionais sobre as temáticas: 
igualdade de oportunidades 

no acesso ao ensino, ao empreendedorismo e mercado do trabalho, a melhoria do 
sucesso educativo dos alunos; o respeito pela diversidade  
cultural. 
 - Estabelecer e manter a relação entre a escola e os ex-alunos para fortalecer o 
ambiente educacional e social. 

Isilda Monteiro  

Carlos Marques  
João Botelho  
Ana Isabel 
Almeida  
Estagiárias de 
mestrado da 
ESEV   
 

Comunidade 
escolar e ex-
alunos. 

Ao longo do ano TEIP 

 

2.5 
 

3.11 
 

4.5 
 

- palestra dinamizada por uma pessoa com 
deficiência sobre os obstáculos que encontra no seu 
quotidiano; 
- avaliar as acessibilidades da escola; 

-  palestra online com Salvador Mendes de Almeida 
(Presidente e Fundador da Associação Salvador) e 
Joana Reais (Mentora de Acessibilidades da 
Associação Salvador) 

- Sensibilizar para o respeito pela diferença e pela igualdade de oportunidades; 
 
 
- Sensibilizar para a inclusão social e  
para a necessidade de melhoria das acessibilidades; 

 

Associação 
Salvador 
 
DT (Patrícia  

Nunes) 

Alunos do 7.ºB Ao longo do ano Computador e 
projetor 

 

 

1.46 

2.4 e 2.5 

3.10 

4.5 

 Projeto “IR E FAZER” TEIP • Promover aprendizagens e técnicas na área da jardinagem;  

• Respeitar/adotar normas de higiene e segurança no trabalho; 

• Respeitar/implementar normas ambientais; 

• Motivar para a ação e experimentar processos próprios das diferentes formas de arte. 

 

 

Coordenadores do 
Projeto 
Professores 
destacados 
 

Alunos: 

preferencialmen

te alunos 

abrangidos por 

medidas 

adicionais com 

adaptações 

curriculares 

significativas; 

 

Outros alunos  

Ao longo do ano 

letivo 

 
 
 
 

TEIP 
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Plano Anual de Atividades                                                  

                                                                                               Atividades que aguardam calendarização 
 

Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 
Avaliado 
 

1.a, 1.b,  1.c, 1.d, 

1.e 

1.6, 1.20, 1.46 

3.2 

4.5 

Participação nas no Projeto da RBE: 
“Olimpíadas da Cultura Clássica 2021-22” 

• Divulgar o conhecimento da Cultura Clássica, estimulando a 

curiosidade dos alunos pelas civilizações da Antiguidade; 

• Mostrar a presença da Cultura Clássica na atualidade, nas 

mais diversas áreas: nas línguas e literaturas, na música, 

no cinema, na ciência, no direito, na própria matriz do 

sistema democrático e em muitas vertentes do quotidiano; 

• Estimular  a  criatividade  dos  alunos  através  de  desafios  que  

apelam  à escrita, à expressão artística e ao domínio de 

ferramentas digitais. 

 

BE 

Docentes de 
Português, 
HGP, EVT, EV, 
TIC 

Alunos com 
escalão B (7º, 
8º e 9º anos) 

A definir de 
acordo com a 
organização 
nacional da 
RBE 

 

 

Computadores 
com internet 

 

3.11  
4.5 

Intercâmbio de 1 hora e 30 minutos de 

Formação entre os GAAF’s do AE de Mundão 

e AE de Santa Cruz da Trapa 

• Partilha de práticas e conhecimentos. Terapeutas 
da fala AE 
Mundão e 
AE Santa 
Cruz da 
Trapa  
cada 
dinamizar 
1h30m  

 

Docentes 

   

3.10 e 3.11  

4.3, 4.4, 4.5 

Ações de formação e informação dirigidas 
a pais e encarregados de educação de todos 
os alunos do agrupamento. 

•  Promover a realização de atividades em família que 
estimulem o desenvolvimento cognitivo, emocional e 
comportamental das crianças/jovens; - Promover o 
envolvimento da família na escola; 

• Estreitar a relação entre a escola e a família. 

GAAF 

Associação de 
Pais 

Pais e EE de 
todos os 
alunos do 
Agrupamento 

 Material de 
desgaste 

 

1.43, 1.46 

2.4 e 2.5 

4.5 

Mega Atleta • Criar hábitos de prática regular de atividade física. 
• Promover o Atletismo, corridas de velocidade e saltos. 
• Apurar os alunos que irão representar o Agrupamento na fase CLDE 

Viseu deste evento 

Docentes do 
Grupo 
Disciplinar de 
EDF - 
260/620 
 

 

Alunos do 2.º e 
3.ºCEB 
 
 

 

A definir 
Consoante as 
orientações da 
CLDE Viseu 
 

 

 

 

Sem custo 
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Eixos 
Metas Atividades Objetivos Dinamizadores Público-alvo Calendarização Recursos  

Meios 
Avaliado 
 

3 Simulacro de INCÊNDIO  

• Sensibilização / informação da Comunidade 
Escolar; 

• Operacionalização da estrutura de 
segurança (recursos humanos afetos à 
estrutura da segurança); 

• Verificação e operacionalização da 
sinalética; 

• Realização de um simulacro de emergência 
e evacuação interna com presença da 
proteção civil de Viseu (sem informação 
prévia). 

• Instituir normas e procedimentos de segurança a cumprir pela 
comunidade escolar, em caso de emergência; 

• Sensibilizar para comportamentos e atitudes a ter em caso de 
ocorrência de um sinistro (incêndio, explosão, sismo, inundação…); 

• Dar a conhecer os comportamentos e procedimentos básicos a 
adotar em situações de sinistralidade Interna (edifício da escola sede, 
gimnodesportivo, recintos e espaços envolventes); 

• Verificar, em termos de funcionalidade, a sinalética e meios de 
extinção; 

• Atenuar os efeitos e as consequências em caso de sinistro. 

Coordenador 
de Segurança/ 
Estrutura de 
Segurança/ 
Assistentes 
Operacionais/ 
Professores/ 
Alunos 
(destacados) 
Proteção Civil  
de Viseu 

 
 
 
Comunidade 
Escolar 

 

Dia a definir Sinalética e 
Panfletos de 
divulgação 

18 € 

 

 “Mundão sem Fronteiras” • Promover a integração de alunos de diferentes nacionalidades e/ou 
emigrantes na turma e na escola; 

• Promover o sucesso educativo e a igualdade de oportunidades 
através da implementação de medidas que contribuem para 
compensar desigualdades sociais e culturais; 

• Conhecer outras culturas (através de um mapa com localizações, 
idioma de origem, palavras-chave nesse idioma e gastronomia); 

GAAF 
Docentes 
 
 
 

 

Alunos   
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Atividades sem qualquer informação 

1.36 

Visita de Estudo EMRC – 9.ºAno - A Santiago 
de Compostela 
Nota: Esta atividade dependerá das 
circunstâncias da pandemia e da autorização 
de instâncias superiores 

• Interpretar produções culturais que utilizam ou aludem a perspetivas 
religiosas ou a valores éticos. 

EMRC e 
Secretariado 
Diocesano da 

Educação Cristã 

Alunos do 9.º 
ano 

1 e 2 abril 
 

 

1.a,1.b,1.c, 1.d, 
1.e  

1.6, 1.20, 1.46  
3.2  
4.5  

Ida ao Teatro – Presencial:  

• “Os Lusíadas à conquista do Mar Largo”, 
pela Companhia de Teatro Actus.  

• Compreender a diferença entre texto épico e a adaptação para 
representação teatral. Adquirir uma visão global da epopeia de Luís 
de Camões. Desenvolver a interação cultural. Saber estar em 
diferentes espaços e situações.  

Grupo de 
português do 3º 

ciclo  

Alunos do 9º 
ano 

23 fevereiro às 
10:30 

5,50 € por aluno  

1.14, 
2.1, 2.2,  2.3, 2.4 , 

2.5 
4.5 

EASTER HAT PARADE 

• Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, 
diversificadas, integradoras e socializadoras. 

• Implementar projetos que promovam a organização e realização de 
tarefas, implicando a cooperação entre os alunos e a família e 
reforçando progressivamente o trabalho autónomo 

Docentes de 
Inglês do 1.º ciclo/ 

2.ºciclo 

Alunos do 1.º 
CEB/2.ºciclo 

28 março a 01 
de abril 

Material de 
papelaria e 

adereços alusivos 
à páscoa 

1.46  

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 

2.5 

 4.5 

 
Instituições e Participação Democrática/ 
Participação no projeto, lançado no “Dia 
Internacional da Democracia” (15 de 
setembro), “Tenho Voto na Matéria. UNICEF 
Portugal quer ouvir crianças e jovens sobre 
eleições autárquicas”: 
- Preenchimento pelos alunos do 6º ano de um 
inquérito on-line, disponível entre o dia 15 e o 
dia 26 de setembro, na página UNICEF 
Portugal. 
 - Preenchimento, em suporte papel, do 
referido inquérito da UNICEF, em Cidadania e 
Desenvolvimento, para recolha das opiniões, 
desejos e vontades dos jovens alunos sobre 
as comunidades onde vivem. 
- Tratamento dos dados recolhidos e redação 
de uma carta/documento a enviar para os 
representantes das Autarquias Locais e/ou 
publicar no jornal escolar: Magia da Escrita. 

 

- Reconhecer o respeito pelos direitos humanos como imperativo para a 
implementação de políticas coerentes de combate às desigualdades, à 
pobreza e à exclusão social. 
- Participar na reflexão democrática em período de campanha eleitoral 
(Eleições Autárquicas de 26 de setembro). 
- Refletir e partilhar o que pensam sobre a cidade ou aldeias onde 
vivem. 
- Expressar a sua opinião e partilhar as suas ideias e sugestões com os 
titulares do poder público local para que as soluções que desenvolvam 
considerem também esta perspetiva única que poderá contribuir para a 
qualidade das suas comunidades e o bem-estar de todos. 
 

- Coord EEC na 
Escola 
- Professoras de 
Cidadania e 
Desenvolvimento e 
de HGP das turmas 
do 6º ano. 
-UNICEF Portugal. 
Representantes 
Autárquicos 

Alunos das 

turmas: 

- 6º A e 6º B; 

 

1º Período 
e 
 

2º Período 

Material de 
desgaste 

 
 

Mundão, 13 de outubro de 2021 
                  O coordenador, 
 

_______________________________________ 
                (Manuel Alexandre Dias Pereira) 
 


