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Plano Anual de Atividades – 1º Período                                             
Avaliações 

DATA 
Entrega Atividade AVALIAÇÃO: 

(Objetivos atingidos: Sim/Não; N.º de participantes; Prémios/títulos/louvores recebidos; Constrangimentos: Não/Sim – Quais? 

28/09/21 Dia Europeu do Desporto na Escola 

A atividade decorreu conforme o programado. Os objetivos foram atingidos. Não se realizou a atividade final para toda a comunidade escolar uma vez que as 
condições meteorológicas adversas não permitiram que a mesma fosse realizada ao ar livre e, efetuá-la em recinto coberto colidia com as normas da Direção 
Geral de Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Ao invés disso, o evento final realizou-se com as turmas do 8ºB e 7ºB, aproveitando o momento da aula de Educação de Física. Estiveram presentes 
representantes do Instituto Português da Juventude (IPDJ), o Diretor deste AE, tendo participado 46 alunos e 8 adultos (docentes, estagiários e auxiliares de 
ação educativa). 
Foram distribuídas aos participantes T-shirts coloridas, alusivas à temática desportiva e foram entregues à escola pela Dra Catarina Durão, Diretora Regional do 
Centro do IPDJ, alguns kits de jogos tradicionais, aguardando-se a chegada de outro material desportivo. 

17/10/21 Abertura ano letivo Ed. de Infância  A maior parte dos pais/encarregados de educação participaram nas reuniões. Os objetivos delineados foram atingidos. Não se registaram constrangimentos 

20/10/21 Semana da Alimentação As atividades previstas foram cumpridas e os objetivos plenamente atingidos. Não se registaram constrangimentos. 

22/10/21 Colaboração na comemoração do 
dia da alimentação 

A atividade prevista prolongou-se ao longo de duas semanas, dada a boa recetividade que teve. Os alunos afluíram à biblioteca para realizarem trabalhos de 
pesquisa sobre ervas aromáticas, em articulação com CN, e a requisição de livros foi articulada com os professores de português através da dinamização dos 
projetos de leitura. A promoção da alimentação saudável, através da oferta de maçãs, foi um sucesso. 
Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 

22/10/21 Dia Mundial da Alimentação 
11 a 15 de outubro 

As atividades foram cumpridas e decorreram de acordo com o planificado, em articulação com a Biblioteca Escolar, disciplina de Ciências Naturais, disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, Eco-Escolas e PES.  
Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado com empenho. 
Não se registaram constrangimentos. 

22/10/21 Corta-mato Escolar  

A atividade decorreu de acordo com o planificado. Foram atingidos todos os objetivos previamente definidos. Inscreveram-se 93 alunos, tendo participado no 
evento 82 (56 rapazes e 26 raparigas). Foram entregues medalhas aos 3 primeiros classificados de cada escalão/género e certificados de participação aos 4º,5º 
e 6º lugares. À turma mais representada do 2º e 3º ciclo foi oferecida como prémio suplementar, uma bola. Os 6 primeiros classificados de cada escalão estão 
apurados para representarem a escola no corta-mato regional 
O aluno Marco Duarte, do 8ºB, nº17, representou a escola no corta-mato Nacional que se realizou em Valença nos dias 1 e 2 de abril. 

02/11/21 Abertura do ano letivo: 
- Reunião com alunos, pais/EE  

A atividade decorreu de acordo com o planificado. A maioria dos EE compareceram na escola. Os objetivos foram atingidos e não se verificaram 
constrangimentos 

03/11/21 
Canguru Matemático Sem 
Fronteiras 
25 a 29 de outubro 

Participaram no concurso 111 alunos do 1.º CEB: 36 do 2.º ano (categoria Mini-Escolar I); 28 do 3.º ano (categoria Mini-Escolar II); 47 do 4.º ano (categoria Mini-
Escolar III); 88 alunos do 2.º CEB (categoria Escolar); 126 alunos do 3.º CEB: 78 na categoria Benjamim (7.º e 8.º anos) e 48 na categoria Cadete (9.º ano). A 
atividade decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado com empenho. Não se registaram constrangimentos.  

03/11/21 Ação de Formação - Sensibilização 
para a Educação Inclusiva II 

 A atividade decorreu conforme o previsto, os objetivos foram amplamente atingidos e participaram 23 professores, incluindo o formador externo. Não se 
registaram constrangimentos  

03/11/21 
Dinamização do Mês Internacional 
da 
Biblioteca Escolar (MIBE)  

Todas as atividades previstas foram concretizadas. Participaram todas as crianças e alunos do Agrupamento, tendo sido abordados os seguintes contos: “O 
caldo de pedra” (pré-escolar e 1.º ciclo - dramatização com fantoches); “Pedro Malasartes” (2.º ciclo); “O Melro Branco” (7.º ano); “As preferências do pintor” (8.º 
ano) e “O amor vence o silêncio” (9.º ano). Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 

03/11/21 

Participação no Concurso de 
Quadras de S. 
Martinho (Biblioteca Municipal de 
Viseu) 

Foi realizada a divulgação e incentivo à participação neste Concurso da Biblioteca Municipal de Viseu, tendo-se registado 39 trabalhos entregues, sendo a 
maioria de alunos, mas incluindo também alguns da comunidade em geral. 
Foram premiados 10 trabalhos: 1 do 1º ciclo, 3 do 2º ciclo, 2 do 3º ciclo, 3 da comunidade adultos e 1 da comunidade sénior. 
Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 



 

 

                                                                                                                                                               - 4 

05/11/21 Halloween Cake Contest  A atividade atingiu os objetivos traçados. Participaram, a concurso, 54 alunos do 2º ciclo (e respetivas famílias). Foram atribuídos 4 prémios e 3 menções 
honrosas. Não se registaram quaisquer constrangimentos.  

08/11/21  Dia de aulas ao ar livre Todas as escolas participaram na atividade. Os objetivos foram atingidos sem se terem verificado constrangimentos.  

09/11/21 Día de Muertos 
A atividade realizada em articulação (Espanhol, Biblioteca Escolar, docentes de Oficina de Artes do 8.ºB e 9.º C e Rádio Escola) decorreu conforme o planificado.  
Os objetivos foram atingidos e os participantes revelaram bastante interesse. 
Não se registaram constrangimentos. 

09/11/21 Inglês-1.ºciclo ”RECYCLING 
HALLOWEEN”- 

A atividade foi muito bem recebida por todos os alunos das várias escolas. Os objetivos foram cumpridos.  
Não se verificaram constrangimentos. 

11/11/21 Eleição da Ass. de Estudantes   A atividade decorreu com amplo envolvimento dos discentes, na campanha e na votação, pelo que os objetivos foram atingidos. Não houve constrangimentos.  

13/11/21 Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática  

1ª eliminatória - 10 de novembro  
Participaram no concurso 36 alunos do 2.º CEB: 22 do 5.º ano (categoria Pré) e 14 do 6.º ano (categoria Júnior); 21 alunos do 3.º CEB: 7 do 7.º ano na categoria 
Júnior e 14 na categoria A (8.º e 9.º anos). A atividade decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado com 
empenho. Não se registaram constrangimentos.  

14/11/21 Exposição “O Futuro é amanhã” 

 Os objetivos propostos foram atingidos.  
• Todos os alunos do 2º e 3º ciclos participaram com muito interesse e entusiasmo nas atividades proposta pela equipa dinamizadora. Não houve lugar a 

constrangimentos.  
• 1º ciclo a atividade correu bem, mas, houve momentos em que o ruído aliado ao vocabulário utilizado dificultaram a atenção/concentração dos alunos.  

15/11/21  EXERCÍCIO A TERRA TREME (9.ª 
Edição)  

A atividade decorreu conforme o previsto, os objetivos foram parcialmente atingidos, tendo participado todos os grupos/ turmas do Agrupamento, à exceção dos 
JI´s de Cavernães e Cepões, devido à ausência das educadoras titulares. Como constrangimento podemos verificar que uma turma da EB 2,3 de Mundão saiu 
da sala de aula, o que não estava previsto.  

16/11/21 Dia de S. Martinho   As atividades previstas foram realizadas em articulação e os objetivos cumpridos. Não se registaram constrangimentos.  

17/11/21 O Espaço vai à Escola - 11 de 
novembro 

A atividade decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos foram atingidos. Os alunos participaram com empenho e gostaram de saber mais novidades 
sobre Ciência. Não se registaram constrangimentos.  

18/11/21 A Dança e a Matemática  
15 de novembro 

Participaram na atividade os alunos das turmas do 7.ºB e 9.ºA. A atividade decorreu de acordo com o planificado tendo os objetivos sido atingidos. Os alunos 
participaram com empenho, interesse e entusiamo. Não se registaram constrangimentos.  

20/11/21 Ida ao teatro – “A poesia não é tão 
rara como parece” 

Participaram todos os alunos do 2.º ciclo (e respetivos professores acompanhantes). Os alunos manifestaram muito entusiasmo. Não se registaram quaisquer 
constrangimentos.  

24/11/21 Ida ao teatro «Auto da Barca do 
Inferno» 

A visualização da peça realizou-se em boas condições e participaram na atividade 48 alunos do 9º ano, acompanhados por 4 professores. Os alunos mostraram-
se interessados e avaliaram a atividade como tendo sido útil para melhor compreenderem a lecionação da obra de Gil Vicente em sala de aula. Os objetivos 
foram, portanto, atingidos e não se registaram constrangimentos.  

02/12/21 Dia Nacional da Cultura Científica 
22 a 26 de novembro 

A BE associou-se a esta atividade com a divulgação/apresentação de obras científicas nos diferentes expositores e o desafio: "Um minuto de ciência", no qual os 
concorrentes tinham uma questão à qual responderam consultando vários meios - enciclopédias, livros e internet. Todos os participantes receberam um prémio 
de consolação - um marcador de livros e uma peça de fruta biológica. Participaram na atividade 34 alunos e 5 Docentes – 18 alunos do 2.º CEB: 13 do 5.º ano e 
5 do 6.º ano; 16 alunos do 3.º CEB: 6 do 7.º ano; 5 do 8.º ano e 5 do 9.º ano. 
Departamento de Ciências Exatas: Esta atividade foi dirigida, como o previsto, à comunidade escolar, em particular aos exploradores do Clube ConCiência. A 
atividade decorreu de acordo com o planificado tendo os objetivos sido atingidos. Os alunos participaram com empenho, interesse e entusiasmo. Não se 
registaram constrangimento  

13/12/21 Semana Nacional da Ed. Cristã As turmas refletiram sobre as propostas para esta semana, assim como a comunidade escolar. Os objetivos foram alcançados. 

13/12/21 Debate sobre o poder do faraó no A atividade decorreu conforme o programado. Os objetivos foram atingidos. Os alunos prepararam-se em casa, pesquisando sobre o poder do Faraó, a 
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Egipto e as suas atribuições sociedade e a religião do Antigo Egipto e da atualidade portuguesa. O Debate seguiu todas as regras e contou com a participação ativa e empenhada de quase 
toda a turma. Esta atividade foi desenvolvida pelos professores de História, Português e Matemática do 7 ano B. 

15/12/21 Thanksgiving Day A atividade foi bem recebida nas diversas escolas do 1º ciclo, os objetivos foram cumpridos. Não se registaram constrangimentos 

15/12/21 Comemoração do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência  

A atividade decorreu conforme o previsto, os objetivos foram amplamente atingidos com uma participação significativa da comunidade educativa. 
Não se registaram constrangimentos. 

16/12/21 Dia Internacional dos Direitos 
Humanos 

A ação decorreu em contexto de sala de aula e recuperámos o vídeo da campanha de sensibilização, de 2016 – “Se fosse um refugiado o que levaria na 
mochila?”. Constatámos que em 2021, os problemas continuam sem solução e que refletir sobre a crise dos refugiados é uma causa diária, pois todos temos 
uma grande responsabilidade, a de prosseguir com a nossa cultura de acolhimento e integração. Foram cumpridos os objetivos e os alunos demonstraram 
interesse e empenho.  

16 /12/21 Christmas As atividades foram realizadas com interesse e empenho pelos alunos. Os docentes do 1º Ciclo mostraram-se sempre disponíveis na articulação das atividades. 
Não se verificaram quaisquer constrangimentos.  

20/12/21 Comemoração/Projeto de Natal   As atividades previstas foram realizadas em articulação e os objetivos cumpridos em todos os estabelecimentos à exceção da Escola Básica de Travassós de 
Cima, onde não se pode concluir as últimas atividades previstas, devido ao Covid19. Não se registaram constrangimentos nos restantes.  

21/12/21 Correio de Natal 
Colab. Cáritas diocesana de Viseu 

A atividade decorreu dentro do previsto, tendo participado a turma TV2 de Travassós e as turma do 5ºC, 6º A e 6º B do 2º ciclo na disciplina de Educação Visual. 
Foram entregues à Cáritas Diocesana cerca de 70 postais de Natal, no dia 17 de dezembro. Não havendo constrangimentos. 

21/12/21 
Direitos Humanos/ Comemoração 

do “Dia Internacional dos Direitos 

Humanos” 

Todos os objetivos traçados para este Domínio de Autonomia Curricular (DAC), Direitos Humanos/ Comemoração do “Dia Internacional dos Direitos Humanos”, 

no âmbito da Estratégia da Educação para a Cidadania de Escola, foram atingidos, desde o processo até ao produto final. 
De realçar que toda a comunidade escolar (alunos, professores, assistentes operacionais, técnicos especializados (GAAF), técnicos administrativos), participou 
ativamente nesta atividade, como se poderá verificar pelas reportagens dos eventos na “Página da Escola” e no jornal escolar “Magia da Escrita”. De realçar a 
colaboração da Organização Internacional: Unidos pelos Direitos Humanos (sediada em Los Angeles/ USA). 

23/12/21 

Decoração Natalícia de alguns 
espaços da escola – construção de 
diferentes elementos alusivos ao 
Natal em diferentes materiais.  

Os objetivos foram plenamente atingidos devendo destacar-se o facto da sensibilização para uma educação ambiental ao nível da reutilização de embalagens de 
leite/sumo e caixas. A árvore exterior, em forma semicónica, envolveu maioritariamente os alunos do 6ºA.  
A decoração do espaço interior envolveu as restantes turmas dos 5º e 6º anos  
Registe-se ainda o elevado empenho das estagiárias, na disciplina de EV do 5º ano, na consecução da decoração do espaço interior. Também é de salientar a 
colaboração da Associação de Estudantes e dos técnicos operacionais, Sr. Fernando e Sr. Simões.  

29/12/21 Campanha de Solidariedade 
Hospital no Sudão do Sul 

Houve uma grande participação e envolvimento de toda a Comunidade Educativa na campanha de solidariedade.  
Os objetivos foram alcançados. 

29/12/21 Natal na escola e na família Houve uma boa participação e envolvimento dos alunos e das suas famílias. 
Não houve constrangimentos. Os objetivos foram alcançados. 

17/02/22 Às Voltas com a História – Viriato 
vai ao Jardim de Infância. 

  A ação decorreu durante todo o dia e foi organizada pela Coordenadora da Educação Pré-Escolar e os professores de História do 3º ciclo. Três alunos de 
História do 9º B planificaram uma aula sobre a “Lenda de Viriato”, através de um PowerPoint, sob orientação dos professores de História do 3º ciclo e foram aos 
Jardins de Infância apresentar esta atividade, ensinando quem foi Viriato, onde viveu, como vivia e como se tornou um herói. A atividade foi muito interessante, 
tendo as crianças adorado as aprendizagens com os colegas mais velhos. Destaca-se a articulação vertical entre crianças/alunos de níveis diferentes. Não se 
registaram constrangimentos.  

 

Mundão, 29 de dezembro de 2021 
O coordenador de projetos, 
Manuel Alexandre Dias Pereira 
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Plano Anual de Atividades – 2º Período                                        
Avaliações 

DATA 
Entrega Atividade AVALIAÇÃO: 

(Objetivos atingidos: Sim/Não; N.º de participantes; Prémios/títulos/louvores recebidos; Constrangimentos: Não/Sim – Quais? 

02/12/21 
 
 
 
 
29/03/22 

Participação no Concurso “Miúdos a 
Votos: quais 
os livros mais fixes?”  

Foi realizada a divulgação e incentivo à participação no Concurso “Miúdos a votos”, tendo sido feita a inscrição das turmas do 1ºciclo, 2º e 3º ciclos. Estão a 
desenvolver o projeto 1 turma do 1º ciclo, o 2º ciclo,  na disciplina de Cidadania, e o 3º ciclo, em Oferta Complementar e Português. Até 30 de novembro os 
alunos preencheram o formulário com a nomeação do seu livro escolhido. Nesta fase, os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 
O projeto foi continuado e desenvolvido com empenho dos alunos e docentes dinamizadores do projeto nas turmas aderentes. Houve total respeito pelo 
regulamento, com a campanha eleitoral até 21 de março e eleições a 23 de março. Na EB1 de Casal de Esporão votaram 81,8% dos alunos. Na EB2,3, no 2º 
ciclo, votaram 89,7% dos alunos deste ciclo e, no 3º ciclo, 88,8%. Os resultados das eleições foram divulgados na página da Escola e foram comunicados em 
formulário próprio à entidade promotora (Visão Júnior/RBE), aguardando-se a divulgação dos resultados a nível nacional. Os objetivos foram atingidos e não se 
registaram constrangimentos. 

04/01/22 
 
 
 
 
atualizado 
14/02/22 

Operacionalização do projeto de 
“Introdução à Cultura e Línguas 
Clássicas” 

Conforme aprovado pelo Conselho Pedagógico, o projeto foi operacionalizado no 7.º A e 7.º B. Os alunos perceberam o conceito greco-romano de Cidadania, o 
qual foi evoluindo ao longo dos séculos. Contactaram com étimos que deram origem a palavras que existem atualmente em algumas línguas românicas e na 
língua inglesa. Para sistematização, os discentes preencheram uma ficha de associação entre expressões latinas e portuguesas. O projeto constituiu-se como 
uma mais-valia para a consolidação da origem da língua portuguesa a partir do latim. As sessões sobre a “Cultura Clássica n´OS LUSÍADAS” decorreram online, 
via zoom, pela Associação de Professores de Latim e Grego, Coimbra, em 25 e 26 de janeiro, nas turmas do 9.º ano. Tendo a docente convidada realizado uma 
inter-relação entre a Epopeia Nacional e a Cultura/Epopeias Clássicas, as sessões foram uma mais-valia para o conhecimento e a consolidação do contributo da 
cultura e obras dos clássicos para a redação da Epopeia Nacional OS LUSÍADAS. Os alunos, tanto do 7º como do 9º ano, mostraram-se interessados e 
participativos. No caso do 9º ano, os discentes encararam a atividade como tendo sido útil para melhor compreenderem a lecionação da obra de Camões em 
sala de aula. Os objetivos foram, portanto, atingidos e não se registaram constrangimentos.  

05/01/22 Exposição de Rosas dos ventos A atividade decorreu conforme o programado. Os alunos utilizaram diversos materiais, aplicaram os conhecimentos adquiridos na sala de aula e puderam dar 
asas à sua criatividade partilhando com a Comunidade Escolar o que vão aprendendo na disciplina de Geografia. Os objetivos foram plenamente atingidos. 

07/01/22 Natal Multilingue Todas as atividades planificadas foram cumpridas. Os alunos realizaram-nas com entusiasmo e foram bastante recetivos às mesmas. Os objetivos foram 
atingidos. Não se registaram quaisquer constrangimentos. 

09/01/22 Natal solidário - Ass. Estudantes Em geral as atividades foram realizadas com sucesso e com uma boa adesão.  

12/01/22 Dia de Reis A atividade não foi realizada devido à alteração do calendário escolar, originada pela situação pandémica.   

14/01/22  Thanksgiving 3.º ciclo A atividade foi realizada nas aulas e com uma exposição. Todos os alunos foram recetivos. Os objetivos foram atingidos. Não houve constrangimentos.  

19/01/22 Participação no Concurso 
Nacional de Leitura (CNL) 
(RBE/PNL) 
- Fase escolar 

A fase escolar do CNL decorreu em 12/01(1º e 3º ciclos) e 14/01(2.º ciclo). Participaram 90 alunos (33 do 1º ciclo, 37 do 2.º ciclo e 20 do 3.º ciclo). 
Foram apurados para a fase municipal 9 alunos (3 de cada ciclo). 
Os objetivos foram atingidos e apenas se registou, como constrangimento relacionado com a pandemia COVID 19, a falta de presença de 10 alunos inicialmente 
inscritos. 

19/01/22 Laboratório Móvel das Ciências A atividade foi do agrado de todos os alunos que demonstraram muita curiosidade nos temas abordados e se mantiveram motivados, durante toda a atividade. 
Não se registaram constrangimentos.     

01/02/22 Formação acerca do Instrumento 
RALF (Rastreio de Linguagem e 
Fala)  

Nesta formação, registou-se a presença de 8 educadores de infância do agrupamento e a atividade decorreu sem constrangimentos, atingindo plenamente os 
objetivos. De acordo com a totalidade dos participantes, a formação foi ao encontro das suas necessidades formativas e as competências adquiridas irão ter 
impacto nas suas atividades profissionais, tendo assinalado como apreciação global da formação o nível “Excelente”  

14/02/22 Master English (1ª eliminatória)   A atividade atingiu os objetivos. Participaram 76 alunos do 2º ciclo. Apuraram-se 27 alunos para a Final, que terá lugar no 3º período. Um constrangimento 
verificado, 22 alunos não puderam participar por estarem a faltar, a maioria por estar a cumprir isolamento profilático.  



 

 

                                                                                                                                                               - 7 

22/02/22 Participação no Desafio Sara Terra A participação no desafio foi concretizada com êxito, dentro do definido pela entidade promotora- ENDESA. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos 
participado com muito empenho. Os constrangimentos registados prenderam-se com o constante adiar das filmagens, devido às ausências de alunos, por 
isolamento. 

23/02/22 Mensagens de São Valentim  A atividade realizada em articulação (Espanhol, Francês, Biblioteca Escolar e Rádio Escola) decorreu conforme o planificado. Os objetivos foram atingidos e os 
participantes revelaram bastante interesse. 

19/01/22 Participação no Concurso Nacional 
de Leitura (CNL) (RBE/PNL) 

Fase municipal. A fase municipal do CNL foi realizada na EB2,3 de Mundão, a convite do Município de Viseu, através da Biblioteca Municipal D. Miguel da Silva. 
Esta final recebeu os 66 alunos apurados na fase escolar e contou com a 9 participação de 9 alunos do nosso agrupamento, 3 de cada ciclo, tendo sido 
premiadas duas alunas, uma do 1º ciclo e outra do 2º, que passarão à fase intermunicipal. Para a decoração do espaço, a equipa da BE contou com a preciosa e 
criativa colaboração dos professores de EVT. A atividade foi concretizada com sucesso e não se registaram constrangimentos. 

04/03/22 Carnaval As atividades previstas foram realizadas em articulação e os objetivos cumpridos em todos os estabelecimentos de educação. Não se registaram 
constrangimentos. 

08/03/22 Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

1.º CEB dos 43 alunos inscritos, participaram 30: 11 do 3.º ano e 19 do 4.º ano. Devido à situação pandémica, à data da realização do concurso, uma das escolas 
encontrava-se encerrada e alunos de outras escolas estavam em isolamento. 

09/03/22 Pancake Day Race A atividade atingiu os objetivos propostos. Participaram todos os alunos do 2º ciclo presentes no dia da atividade (02/03/2022). Foram atribuídos 4 prémios. Não 
se verificaram constrangimentos. 

11/03/22 Workshop de Voz: “Projeta a tua 
Voz!” 

Registou-se a participação de 65 alunos e de 4 docentes de EDRA (Expressão Dramática). A atividade decorreu sem constrangimentos, atingindo plenamente os 
objetivos. 
De acordo com a grande maioria dos alunos, a informação transmitida foi interessante e irá ser útil nas aulas de EDRA. 
Mencionaram ainda que gostaram da forma como foi feita a apresentação e que estavam a precisar de ouvir falar sobre o tema da voz. A maioria dos alunos 
participantes assinalou como apreciação global do workshop o nível “Muito Bom”. 
Todos os docentes de EDRA consideraram que a metodologia e os conteúdos foram adequados, que o workshop foi ao encontro das suas necessidades e que 
as competências adquiridas irão ter impacto nas suas atividades, enquanto docentes de EDRA. A grande maioria dos docentes considerou como apreciação 
global do workshop o nível “Excelente”. 

15/03/22 Comemoração do Dia do Pi A atividade decorreu conforme o programado pelos docentes de Matemática, 2.º e 3.º ciclos. 
Os objetivos foram plenamente atingidos.  
Os alunos participaram com muito interesse e empenho. 
Não se verificaram quaisquer constrangimentos. 

15/03/22 Visualização da peça  
«Leandro, Rei da Helíria» de Alice 
Vieira, levada à cena pela 
companhia de teatro Actus. 

A visualização da peça ocorreu nos dias 4 de março (7º B) e 8 de março (7º A), na sala da turma e durante a aula de português. A visualização online realizou-se 
em boas condições e todos os alunos participaram na atividade. Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos 

23/03/22 Comemoração do Dia Mundial da 
Floresta (21 de março) 

As atividades foram cumpridas e decorreram de acordo com o planificado, em articulação com a Biblioteca Escolar, disciplinas de Ciências Naturais, Cidadania e 
Desenvolvimento, Português e Eco-Escolas. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado com empenho. Não se registaram constrangimentos 

23/03/22 Visita de estudo à ETAR da 
Habidecor (21 de março)  

A atividade decorreu conforme o programado pelos docentes de Ciências Naturais, Educação Física e Físico-Química da turma do 7.º A. Os objetivos foram 
plenamente atingidos. Os alunos gostaram e participaram com interesse e empenho. Não se verificaram quaisquer constrangimentos. 

19/03/22 DIA DO PAI Houve uma boa participação e envolvimento dos alunos. Não houve constrangimentos. Os objetivos foram alcançados. 

29/03/22 Comemoração do Dia da 
Árvore/Floresta 

As atividades previstas foram realizadas em articulação e os objetivos delineados, cumpridos em todos os estabelecimentos de educação (Jardins de Infância e 
1.º Ciclo). Não se registaram constrangimentos. 

29/03/22 Parlamento dos Jovens 2021/22 
«FAKE NEWS: Que estratégias 

Os alunos do 3º ciclo participaram, nas diversas fases do projeto, com empenho e entusiasmo. Os três deputados/representantes da escola estiveram presentes 
na sessão distrital, em Castro Daire. Não se verificaram constrangimentos. 
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para combater a desinformação?” 

29/03/22 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
edição 2021 / 22 

Os objetivos foram atingidos. Os alunos do 3º ciclo aceitaram o desafio com empenho e inspiração. Participaram no processo duas listas; a proposta vencedora 
apresentou a ideia de “adquirir bancos para o exterior da escola”. Não se verificaram constrangimentos. 

30/03/22 Semana do Ambiente As atividades decorreram de acordo com o planificado e os objetivos foram atingidos, tendo todos os alunos participado com empenho. Não se registaram 
constrangimentos. 

30/03/22 Comemoração do Dia Mundial da 
Poesia e do Dia Mundial da 

Árvore A participação na atividade superou as expetativas dos vários grupos dinamizadores. Os objetivos foram plenamente atingidos, tendo os alunos 
participado com muito entusiasmo e empenho. Nota muito positiva para a parceria estabelecida com a junta de Freguesia de Mundão. 

30/03/22 Projeto “Prevenir +” A atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto, de forma interdisciplinar, superaram as expectativas da equipa dinamizadora do projeto – Grupo Alerta 
Segurança (GAS). Os objetivos foram plenamente atingidos, tendo os alunos participado com muito entusiasmo e empenho. Foi feita a apresentação dos 
trabalhos finais a toda a comunidade escolar, estando presentes 5 elementos do GAS. 

06/04/22 Comemoração do Dia Europeu da 
Terapia da Fala 

Esta atividade, subordinada ao tema oficial “Intervir ao longo da vida”, teve início dois dias antes do que estava previsto pela divulgação online de um cartaz, uma 
vez que o Dia Europeu da Terapia da Fala era a 6 de março, um domingo. O cartaz supramencionado, elaborado de raiz pelas terapeutas da fala do GAAF para 
o efeito, foi posteriormente afixado nos distintos estabelecimentos escolares e divulgado nas plataformas digitais. Apesar de não se terem projetado slides na EB 
2, 3, como inicialmente previsto, pelo facto de ter sido feita uma divulgação alargada e bem-sucedida do cartaz considera-se que o objetivo de sensibilizar a 
comunidade escolar para o papel do terapeuta da fala foi plenamente atingido. 

06/04/22 Valentine’s Day As atividades foram realizadas com bastante interesse e empenho pelos alunos. Não se verificaram quaisquer constrangimentos. 

07/04/22 Olimpíadas de Educação Financeira 
integradas no Projeto "No poupar 
está o ganho"  

 (21 de fevereiro a 4 de março) A atividade decorreu conforme o programado pelos docentes de Matemática do 2º ciclo. Os objetivos foram plenamente atingidos. 
Os alunos gostaram e participaram com interesse e empenho. Não se verificaram quaisquer constrangimentos. Pela primeira vez, entre mais de 13 mil alunos, o 
Agrupamento de Escolas de Mundão participou e ganhou! O 5.º B foi uma das turmas vencedoras municipais do 2.º ciclo. 

08/04/22 A Festa do Cinema Francês”  “Os objetivos previstos foram atingidos, os participantes demonstraram interesse e empenho, não houve constrangimentos. 

09/04/22 A Semana da Leitura A Semana da Leitura desenvolveu todas as atividades planificadas, destacando “dança com livros”, encontro com escritores, partilha de leituras e feira do livro 
solidária “Alimente esta ideia”. Em todas as escolas do Agrupamento houve lugar a leituras partilhadas e incentivo à leitura. A comunidade educativa aderiu com 
empenho e solidariedade contribuindo para a concretização eficaz das atividades desta Semana. Os objetivos foram atingidos e não se registaram 
constrangimentos. (Não houve necessidade de ajudas de custo, previstas inicialmente.) 

09/04/22 Alimente esta IDEIA O projeto “Alimente esta ideia” decorreu conforme o planificado, com elevado grau de participação da comunidade educativa na doação de livros e alimentos que 
permitiu a elaboração de cabazes pascoais para entrega a 19 famílias carenciadas do Agrupamento (31 alunos abrangidos). A prestimosa colaboração da 
Associação de Pais permitiu a concretização eficaz do Projeto. Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 

11/04/22 Programa “Estudar é Fixe…Quando 
se Sabe Como” 

A atividade correu conforme o planificado. Os objetivos foram atingidos e os participantes revelaram bastante interesse. Não se registaram constrangimentos. 

11/04/22 O papel da família no processo de 
orientação vocacional "Quero ser…” 

A atividade realizou-se conforme o programado. Os objetivos foram atingidos e participaram de forma positiva, havendo o consentimento para todos os alunos 
participarem no Programa de Orientação Vocacional. Não se registaram constrangimentos. 

11/04/22 Mega atleta Procedeu-se à realização da fase escola do Mega atleta, tendo-se atingido os objetivos da atividade. Participaram todos os alunos das turmas do 2º e 3º ciclo. 

12/04/22 Simulacro de SISMO 
7/4/2022 

A atividade, no global, decorreu conforme o previsto. Os objetivos foram atingidos. No entanto, como constrangimento podemos verificar que 2 professores não 
cumpriram a ordem de evacuação para o ponto de encontro. 

12/04/22 Concurso de Língua Portuguesa No 1º CEB, realizaram a 1ª eliminatória do Concurso de LP 156 alunos. Foram apurados 43 alunos do 1º ano, 12 do 2º ano, 5 do 3º ano e 24 do 4º ano, num total 
de 69 alunos, que passarão à 2ª fase do concurso. A turma CA2, 2º e 3º anos da EB de Cavernães, não participou no concurso, verificando-se este 
constrangimento. 
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13/04/22 DIA CULTURAL (exposição de 
trabalhos dos alunos) 

Foram atingidos e excedidos todos os objetivos programados, tendo havido um reconhecimento da qualidade dos trabalhos dos alunos e da globalidade da 
exposição por parte de muitos docentes dos diferentes níveis de ensino, de alguns diretores de turma e de elementos da direção. 
O local da exposição teve uma maior visibilidade para a comunidade escolar. 
Registe-se ainda o elevado empenho das estagiárias, nas disciplinas de EV e ET, na consecução do painel “Quem é o pintor?” e no espaço da exposição 
denominado “Da Cadeira Tradicional ao Trono Real”. 

13/04/22 A Páscoa e as suas tradições  Houve uma boa participação e envolvimento dos alunos. Não houve constrangimentos. Os objetivos foram alcançados. 

13/04/22 Concurso Interturmas “Quem é o melhor geógrafo?” A atividade decorreu conforme o programado. Os objetivos foram plenamente atingidos. 

13/04/22 Dramatização sobre o Concílio dos 
Deuses da Grécia, fazendo uma 
analogia com os Deuses romanos 

A atividade decorreu conforme o programado. Os objetivos foram atingidos. Os alunos prepararam-se em casa, pesquisando sobre deuses gregos e os deuses 
romanos. Na aula de História foi feita uma pequena dramatização sobre o concílio dos Deuses. Esta atividade foi desenvolvida em ambas as turmas do 7º ano. 

19/04/22 Torneio de Raquetes O torneio decorreu de acordo com o previsto, tendo participado um total de 78 alunos. Todos os objetivos foram alcançados. 

19/04/22 Formação: Medidas de 
Autoproteção 

A atividade decorreu conforme o previsto. Os objetivos foram atingidos. Contou com a participação de 22 elementos da comunidade escolar. Não se registaram 
constrangimentos. 

19/0422 Dia dos Namorados _ AE Em geral a atividade foi bem-sucedida, houve adesão por parte de muitos alunos e de diferentes anos de escolaridade. Cumprimos também com sucesso o 
nosso objetivo de angariação de fundos para o baile de finalista. 

20/04/22 Intercâmbio de 1 hora e 30 minutos 
de Formação entre o AE de Mundão 
e o AE de Ílhavo  

Esta atividade, com duas etapas previstas para duas datas comemorativas (Dia Mundial da Pessoa com Deficiência | para dezembro ocorreu em março Dia 
Mundial da Voz) sofreu uma nova calendarização da primeira etapa devido à pandemia de COVID-19. Em consequência, a formação prevista o. Não obstante, a 
11 de março, foi ministrada pela terapeuta Sara Ferreira (AEM) a formação online “Ensino Estruturado – metodologia teacch”, com a duração de 2 horas e 30 
minutos. Esta formação superou o período previsto porque a troca de experiências e a motivação dos participantes assim o ditou, de modo que, na avaliação 
realizada junto dos formandos estes classificaram a formação com o critério máximo de satisfação na apreciação global da mesma. Por sua vez, a 7 de abril, foi 
apresentada pela terapeuta Ana Mécia Oliveira (AEI) a formação online “Treinar a voz com técnica”, com a duração de 2 horas e 30 minutos. Esta formação 
excedeu igualmente a duração prevista e resultou também na plena satisfação dos participantes. Esta iniciativa de intercâmbio de saberes que se realizou este 
ano pela primeira vez foi muito bem recebida pela população a quem era dirigida e os objetivos propostos para a mesma foram atingidos na sua totalidade. 

20/04/22 Ação de formação subordinada à 
temática TEACCH 

Esta atividade, cujo objetivo era transmitir estratégias acerca da organização do tempo e do espaço para reduzir alterações do comportamento impostas por 
imprevistos/ falta de rotinas em crianças/ alunos com perturbação do espetro do autismo e ou outros com alterações de comportamento, realizou-se no dia 30 de 
março de 2022 pelas 16 horas. A formação superou a duração inicialmente prevista e pôde realizar-se presencialmente na sala 15 da EB 2, 3 porque ao invés de 
ser publicitada a todos os docentes, optou-se por dirigir um convite a um grupo restrito de docentes que estivessem em contacto com alunos com o diagnóstico 
de PEA ou que estivessem em posição de coordenação, para que, estes pudessem transmitir a informação mais pertinente a terceiros posteriormente. Para além 
de transmitidas informações, esta iniciativa funcionou como um espaço de partilha e foi tida para os participantes como uma atividade com uma apreciação 
global de 4,5 em 5 pontos possíveis. 

 

Mundão, 20 de abril de 2022 
O coordenador de projetos, 
Manuel Alexandre Dias Pereira 
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