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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. 
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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.  
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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"  

 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. 
As atividades realizadas possibilitaram desenvolver, nos alunos, competências muito significativas no âmbito da literacia financeira, criando-lhes hábitos de 
poupança, promoção do consumo responsável e promoção de uma relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções. A 
participação no projeto contribuiu para a capacitação da promoção da mudança social num mundo mais sustentável, dos 10 alunos que aderiram ao projeto 

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 
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constrangimento. 

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. 

25/04/22 Ida ao teatro «Os Lusíadas – À 
conquista do Mar Largo», 
encenação levada à cena pela 
Companhia de Teatro Actus 

Esta atividade, mesmo após alteração da data, não se concretizou em virtude de a Companhia de Teatro ter decidido não vir a Viseu fazer os espetáculos 
agendados por falta de adesão por parte das escolas locais. De facto, as contingências ligadas à Covid-19 levaram as escolas a desmarcar a sua presença e, 
dessa forma, a apresentação dos espetáculos agendados não ocorreu. 

 

Mundão, 20 de abril de 2022 
O coordenador de projetos, 
Manuel Alexandre Dias Pereira 
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Plano Anual de Atividades – 3º Período                                        
Avaliações 

DATA 
Entrega Atividade AVALIAÇÃO: 

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

26/04/22 

 
“CONECTANDO MUNDOS: “Crise 
climática: tempo de atuar” 

Todos os objetivos traçados para este projeto interativo foram atingidos. Os alunos do 5º C, entre o início de janeiro e o “Dia da Terra” (22 de abril), trabalharam 
com motivação e empenho em todas as atividades interativas on-line (sala 22) e de pesquisa/seleção/organização de informação sobre a crise climática e formas 
de atuação local, nacional e mundial. Esta atividade foi desenvolvida em estreita interdisciplinaridade com Cidadania e Desenvolvimento, nos domínios: 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. As famílias participaram na atividade “Diálogo Intergeracional”, respondendo a uma entrevista sobre os 
efeitos da diferença de hábitos na sustentabilidade do planeta. 

27/04/22 Dia de S. Jorge e Dia Mundial do 
Livro 

A atividade realizada em articulação (Espanhol, Francês, Inglês e Biblioteca Escolar) decorreu conforme o planificado. Os objetivos foram atingidos e os 
participantes revelaram bastante interesse. Não se registaram constrangimentos 

02/05/22 Dia Mundial da dança Os objetivos propostos foram plenamente alcançados. A população alvo foram todos os alunos dos 2º e 3º ciclos, (à exceção do 9ºA que optou por ficar na aula 
de Inglês e não participar na atividade). Para além dos 5 docentes de EF, estiveram envolvidos 6 professores acompanhantes das turmas e 2 assistentes 
operacionais. O evento foi de cariz totalmente prático, com sessões de dança de 50’ por turma, dinamizadas ao longo do dia. Não se verificaram 
constrangimentos. 

01/05/22 Participação no Projeto da RBE: 
“Olimpíadas da Cultura Clássica 
2021-22 

”Foi feita a divulgação e incentivo para participação dos alunos do 3.º ciclo, com a colaboração dos professores de Português/Contar+ e a disponibilização dos 
docentes de Oficina de Artes, em articulação com a equipa da Biblioteca Escolar. Obteve-se apenas a participação efetiva de duas alunas (uma do 7º A e outra 
do 9.º B), nos desafios de Artes e Multimédia, cujos trabalhos foram submetidos em formulário online dentro da data prevista (29 de abril de 2022). Aguarda-se a 
publicação dos resultados deste concurso. Os objetivos foram parcialmente atingidos, dado o diminuto número de participantes com entrega de trabalhos. Não 
se registaram outros constrangimentos 

12/05/22 VISITA DE ESTUDO EMRC – 
9.ºANO A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

A visita foi cancelada, pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu, devido à pandemia. 

12/05/22 DIA DA MÃE  Houve uma boa participação e envolvimento dos alunos. Não houve constrangimentos. Os objetivos foram alcançados 

10/05/22 SEMANA EMRC DA DIOCESE DE 
VISEU “Vitamina EMRC” 

A atividade foi cancelada, pelo Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu. 

09/05/22 Palestra “25 de Abril de 1974 – o 
antes e o depois”, proferida pelo 
Professor Francisco Cantanhede 

O Professor Francisco Cantanhede proferiu palestras aos alunos do 6º e do 9º anos de escolaridade sobre o quotidiano durante o Estado Novo e a Revolução do 
25 de abril de 1974. A atividade decorreu muito bem, os discentes estiveram atentos e demonstraram muito empenho e interesse. Os conteúdos desenvolvidos 
pela palestra do professor Francisco vieram complementar os conteúdos lecionados nas aulas. Todos os objetivos traçados para esta atividade, foram cumpridos 
Autor de manuais escolares de História da Texto Editora A ação decorreu durante a manhã e foi organizada pelo departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

20/05/22 “Desporto em família” Os objetivos propostos foram plenamente alcançados. De salientar uma grande adesão dos pais e encarregados de educação que interagiram com os seus 
educandos, e com outros encarregados de educação, na execução das tarefas propostas. Todos os participantes empenharam-se na realização das tarefas 
manifestando muito entusiasmo e interesse. Para além dos dinamizadores do evento, estiveram também envolvidos 4 assistentes operacionais que prestaram 
total apoio, e responderam de forma eficaz a todas as solicitações O evento foi de cariz totalmente prático 

20/05/22 Sessão prática de “Suporte Básico 
de Vida” 

Participaram 47 alunos do 9.ºano nas aulas de turnos, a docente de Ciências Naturais, 2 elementos da CLDS e 1 bombeiro sapador de Viseu. A atividade foi 
cumprida e decorreu de acordo com o planificado, em articulação com o PES, GAAF e CLDS. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado com 
empenho, interesse e entusiasmo. Não se registaram constrangimentos. 

25/05/22 Dia de aulas ao ar livre Todas as escolas participaram na atividade.  
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Os objetivos foram atingidos, não se verificando constrangimentos. 

27/05/22 VISITA DE ESTUDO – EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

A atividade não se realizou, tendo a empresa selecionada apresentado a seguinte justificação: “(…) por motivos de estrutura e organização interna não nos é 
possível efetuar o acolhimento de visitas de estudo a esta empresa”. 

27/05/22 “Mês do coração” Os objetivos foram plenamente atingidos, concluindo-se que cada vez mais, as aprendizagens tornam-se significativas quando se apoiam em atividades 
interdisciplinares. Iniciativas destas são importantes, uma vez que quanto mais diversificadas forem as oportunidades e as experiências, mais enriquecidas ficam 
as crianças. Participaram 15 alunos, 4 docentes (Ed. Física, Ensino Especial e 2 professoras do 1ºciclo). Não houve qualquer constrangimento a referir 

01/06/22 Spelling Contest A atividade realizou-se entre as várias turmas do Agrupamento. No entanto, não foi possível realizar a final entre os 3º e 4ºanos, uma vez que a Direção não 
conseguiu os meios para que todos os alunos fossem transportados até à Sede do Agrupamento. Não obstante, os alunos participaram avida e 
entusiasticamente na atividade e foram atribuídos prémios para os vencedores de cada turma, bem como diplomas de participação. 

02/06/22 Formação PLNM– Integração no 
Sistema de Ensino Português 

A atividade decorreu conforme o previsto com a participação de 22 docentes (4 do grupo 910; 6 do grupo 220; 1 do grupo 210; 1 do grupo 350; 1 do grupo 200; 1 
do grupo 420; 5 do grupo 300; 2 do grupo 110 e 1 do grupo 100). Os objetivos foram amplamente atingidos com uma participação significativa dos presentes. 
Não se registaram constrangimentos. 

03/06/22 Comemoração do Ano Internacional 
do vidro Semana de 30 de maio a 3 
de junho 

As atividades foram cumpridas e decorreram de acordo com o planificado, em articulação com a Biblioteca Escolar, disciplinas de Físico-Química e Ciências 
Naturais. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos participado e colaborado com interesse. Não se registaram constrangimentos. 

06/06/22 Palestra Optometria- Saúde dos 
olhos: "Defeitos de visão e sua 
correção com lentes" 

A atividade foi cumprida e decorreu de acordo com o planificado. Os objetivos foram atingidos, tendo os alunos demonstrado muito interesse nas temáticas 
abordadas. Não se registaram constrangimentos.  
Decorreu no dia 6 de junho, pelas 14h, dirigida aos alunos dos oitavos anos (Turmas do 8ºA e do 8ºB). 

07/06/22 INTERESCOLAS NACIONAL 
EMRC - 1.º CICLO 

A participação no encontro não se concretizou por ter ficado decidido que não se fariam, ainda, visitas de estudo este ano letivo. 

09/06/22 Semana das artes Todas as escolas participaram na atividade. Os objetivos delineados foram atingidos e não se verificaram constrangimentos. 

16/06/22 Jogos de “Pétanque” Os objetivos foram atingidos, os alunos participaram com entusiasmo, não houve constrangimentos. 

18/06/22 Dia Mundial do Ambiente-Vidro 6 a 
9-06-22 

As atividades previstas foram realizadas em todos os Jardins de Infância. Os objetivos delineados foram atingidos e não se registaram constrangimentos. 

19/06/22 Arte Mundão Os objetivos foram plenamente atingidos. Os alunos empenharam-se para que o evento fosse possível. Participaram com entusiasmo e permitiram uma partilha 
com a Comunidade Educativa. Não houve constrangimentos. 

22/06/22 Concurso de Língua Portuguesa No 1º CEB, dos 69 alunos apurados para a 2ª eliminatória do Concurso de Língua Portuguesa realizaram a prova 62 alunos. No 1º ano, ficaram 2 alunos em 1º 
lugar, com 90 pontos; no 2º ano ficaram dois alunos em 1º lugar, com 95 pontos; no 3º ano ficou um aluno no 1º lugar, com 93,75 pontos e no 4º ano ficaram dois 
alunos em 1º lugar com 87,5 pontos. O 1º ano da turma AM1, da EB1 de Mundão, não participou no concurso, verificando-se este constrangimento. No 2.º CEB, 
27 alunos foram selecionados para a 2.ª eliminatória e, no 3.º CEB, foram selecionados 18 alunos. Destes 45 alunos, foram premiados 6 no 2.º CEB (três alunos 
no 5.º ano e três no 6.º) e 10 no 3.º CEB (três por cada ano de escolaridade, tendo havido dois prémios “ex-aequo” no 8.º ano). Os alunos mostraram-se 
interessados e empenhados em obter bons resultados. 

23/06/22 Projeto “O Sabor dos Saberes” O Projeto TEIP “O sabor dos saberes” foi dinamizado pela equipa da Biblioteca, semanalmente, com alunos sem EMRC, que vêm para a Biblioteca (inicialmente 
7 turmas, mais recentemente 6 turmas). A adesão dos alunos à leitura em língua estrangeira foi o ponto de partida do projeto, ao longo do 1º período, com a 
leitura de livros em língua inglesa (em maior número) e francesa. O projeto adaptou-se às necessidades dos alunos no âmbito dos projetos de leitura (2º e 3.º 
ciclo). Foram realizadas leituras de autores portugueses ou de traduções de autores estrangeiros em articulação com os projetos de leitura no âmbito da 
disciplina de português. Os alunos foram incentivados a pesquisar e conhecer aspetos da biografia dos autores lidos ou da cultura dos países referidos nos 
livros, especialmente música e filmes associados aos livros. Também houve articulação com temáticas abordadas sobretudo nas disciplinas de história, HGP, 
Cidadania (Direitos Humanos, perseguição Nazi, …) ou ainda com a comemoração de efemérides (Dia de Muertos, Halloween, Dia dos Direitos Humanos,…). 
Em articulação com as línguas estrangeiras, foi feita a gravação multilingue com video do conto tradicional “O Príncipe com orelhas de burro” e possibilitou-se a 
visualização de fimes legendados nos respetivos idiomas (ex. “Coco”, no Dia de Muertos). Promoveram-se desafios diversos que incentivaram a criatividade e a 
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descoberta de sabores e saberes como o desafio do limão ou “Faz uma rima e descobre o sabor da tangerina”, entre outros. Devido a contingências da 
pandemia COVID 19, não foram desenvolvidas atividades que envolvessem a participação de pais/EE. 

24/06/22 Projeto: “NO ENCALÇO DO 
PATRIMÓNIO: Interação Escola/ 
Meio; Passado/ Presente” - Ação 
TEIP – “PARA LÁ DOS MUROS DA 
ESCOLA” 

Todos os objetivos traçados para este projeto anual foram atingidos e a articulação com o projeto de Educação Patrimonial, de Viseu “Património na Escola” 
(PEs), desenhado pelo Polo Arqueológico de Viseu António Almeida Henriques (PAV-AAH) e pelo Museu de História da Cidade (MHC) revelou-se, mais uma vez, 
um excelente parceiro externo. Com a participação das duas estagiárias do Curso de Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e 
História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico, da Escola Superior de Educação de Viseu (HGP/6º B), as três professoras de HP dinamizaram as 
seguintes atividades ao longo de todo o ano letivo: Participação do 6º A e 6º B na Oficina em Sala de Aula “De todas as partes do Mundo… (PAV-AAH) e 
participação do 5º A, 5º B e 5º C na Oficina em Sala de Aula “Caçadores recoletores vs Pastores agricultores… (PAV-AAH). Exploração pelo 5º A, 5º B e 5º C de 
recursos digitais referentes ao Toolkit temático “Romanos: grandes construtores”, do projeto Património na Escola, dedicado às construções de época romana, 
sobretudo na região de Viseu. Na atividade prática individual, cada aluno criou um mosaico romano, a partir de um postal e um conjunto de tesselas em papel. 
Realização de cinco Visitas de Estudo Guiadas ao Património da nossa cidade (três em maio e duas em junho): 5º A, 5ºB e 5º C, durante a manhã, a zonas 
patrimoniais de Viseu e ao museu “A Casa do Miradouro - José Coelho, Coleção Arqueológica” e 6º A e 6º B, durante todo o dia, a zonas patrimoniais de Viseu e 
“Museu da Cidade” (o percurso foi feito de autocarro e a pé). Comemoração de Efemérides/ Dias com História (turmas do 5º e 6º anos): “O 5 de Outubro de 
1910: Implantação da República”; “O 1º de Dezembro: Restauração da Independência de Portugal”; “Dia Internacional dos Direitos Humanos10 de dezembro” 
(semana interdisciplinar); “48 anos da revolução do 25 de abril de 1974” (semana interdisciplinar) com a colaboração da Biblioteca Escolar, Rádio Escola e 
Comunidade Educativa e encontro entre os alunos do 6º A e do 6º B com o professor Francisco Cantanhede sobre “25 de Abril, Antes e Depois”. Também, em 
interdisciplinaridade com o projeto “Saúde/ Alimentação Equilibrada/ Exercício Físico”, no dia 13 de junho, os alunos do 5º A visitaram a Anta de Mamaltar de Vale 
das Fachas. (Rio de Loba, Viseu). O percurso foi feito a pé. De realçar que, para além dos alunos do 2º ciclo, toda a comunidade escolar (alunos, professores, 
assistentes operacionais, técnicos especializados (GAAF), técnicos administrativos), aderiu com interesse às atividades de cariz aberto, como se poderá verificar 
pelas reportagens dos eventos na “Página da Escola” e no jornal escolar “Magia da Escrita”. A interdisciplinaridade realizada com Cidadania e Desenvolvimento, 
Educação Visual, Português e outras disciplinas também se revelaram muito profícuas. Não houve constrangimento 

24/06/22 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” 

Todos os objetivos traçados para esta atividade foram atingidos tendo os alunos do 6º A e do 6º B participado com empenho e motivação em todos os trabalhos 
dinamizados ao longo do ano, em interdisciplinaridade com os conteúdos de HGP: Monarquia Absoluta; Monarquia Constitucional; República de 1911; Ditadura 
Militar; Estado Novo; República Democrática; Órgãos de soberania, Poder Central/Regional e Loca; Direito de voto, entre outros. Participaram com muito 
interesse no projeto “Tenho Voto na Matéria. UNICEF Portugal quer ouvir crianças e jovens sobre eleições autárquicas”, através do preenchimento de um 
inquérito on-line, disponível na página UNICEF Portugal e interpretação dos resultados locais e nacionais. Para além de debates sobre as Eleições Presidenciais 
(24 janeiro de 2021), as Eleições Autárquicas (26 setembro 2021), as Eleições Legislativas (30 janeiro 2022), os alunos, ao longo do ano letivo, participaram e 
concluíram com êxito a atividade “Miúdos a Votos”, promovida pela Visão Júnior e Biblioteca Escolar. Dado terem-se realizado dois tipos de eleições, ao longo 
deste ano letivo, tornou-se constrangedor solicitar a vinda à sala de aula de um ou mais autarcas locais, por poder confundir-se com atos de “propaganda 
eleitoral”, por esta razão, em associação com HGP e História, foi convidado o professor/autor de manuais escolares Francisco Cantanhede para palestrar sobre o 
tema “25 de Abril, Antes e Depois”, nas turmas do 6º ano. 

24/06/22 Jogos + Vida Projeto “Jogos + Vida” - As atividades deste projeto foram desenvolvidas pela equipa dos “Jogos + Vida da Associação de Futebol de Viseu, de forma 
interdisciplinar, em todas as turmas do 9º ano. Os objetivos foram plenamente atingidos, tendo os alunos participado com muito entusiasmo e empenho. Não 
houve constrangimentos. 

24/06/22 Projeto + Contigo Projeto  “+ Contigo” - As atividades deste projeto foram desenvolvidas pela equipa da Equipa de Saúde Local do projeto + Contigo, da UCC/Viseu, de forma 
interdisciplinar, em todas as turmas do 8º ano. Os objetivos foram plenamente atingidos, tendo os alunos participado com muito entusiasmo e empenho. Não 
houve constrangimentos. 

24/06/22 Partilha de Saberes e Experiências Todos os objetivos traçados para este projeto foram superados com êxito. De realçar a participação ativa de toda a comunidade educativa, dos ilustres 
convidados, da comunicação social e dos rasgados elogios recebidos. O êxito deste projeto ficou a dever-se a todo um trabalho de equipa manifestado ao longo 
de todas as atividades. Não houve constrangimentos. 

24/0622 PES Programa de Educação para a 
Saúde 

Os objetivos deste programa foram atingidos e até superados. O número de participantes foi variável, dependendo se a atividade era micro, macro ou de cariz 
aberto à comunidade. Contudo, a maioria das atividades envolveu toda a comunidade escolar. De realçar as parcerias estabelecidas com a UCC- Viseu Dão 
Lafões, GNR/ Escola Segura, CLDS4G/ Viseu, Grupo GAS, Associação de Futebol de Viseu, Câmara Municipal e com outros projetos internos e externos. As 
diversas atividades foram amplamente divulgadas na “Página do Agrupamento” e alguns visíveis nos espaços exteriores da Escola. Foi salutar o trabalho de 
equipa. Não houve constrangimentos. 

24/0622 Programa Eco-Escolas Os objetivos deste programa foram atingidos e até superados. O número de participantes foi variável, dependendo se a atividade era micro, macro ou de cariz 
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aberto à comunidade. De realçar as parcerias estabelecidas com a Junta de Freguesia de Mundão, Câmara Municipal, Pais e com outros projetos internos e 
externos, e, ainda, a participação em concursos externos. Tendo a Escola sido premiada no concurso “ Como fogo não se brinca”. As diversas atividades foram 
amplamente divulgadas na “Página do Agrupamento”. Não houve constrangimentos. 

24/06/22 Comemoração de “Independence 
Day” 

A atividade decorreu conforme a planificação prevista. Os alunos e toda a escola foram recetivos à mesma. Não houve constrangimentos. 

28/06/22 palestra online com Salvador 
Mendes de Almeida (Presidente e 
Fundador da Associação Salvador 

A palestra online com Salvador Mendes de Almeida (Presidente e Fundador da Associação Salvador) e Joana Reais (Mentora de Acessibilidades da Associação 
Salvador) não se realizou por dificuldades em conciliar horários. Relativamente às outras duas atividades associadas a esta, os objetivos foram atingidos, tendo 
os alunos participado com bastante interesse. Não se registaram constrangimentos. 

29/06/22 Intercâmbio de 1 hora e 30 minutos 
de Formação entre o AE de Mundão 
e o AE de Santa Cruz da Trapa 

Esta atividade, com duas etapas previstas para o terceiro período realizou-se a 26 e 27 de maio por acordo entre as entidades parceiras. A 26 de maio de 2022 
foi ministrada a formação online “Ensino Estruturado – metodologia teacch” com a duração de duas horas. Considera-se que os objetivos propostos para a 
atividade foram cumpridos na integra, o que é corroborado pela avaliação realizada junto dos formandos que classificaram a iniciativa com o critério máximo de 
satisfação. Por sua vez, a 27 de maio de 2022 realizou-se a formação online “Desafios no desenvolvimento da linguagem” com a duração de uma hora e trinta 
minutos. Esta temática foi pensada em função da manifestação de interesse por parte dos educadores de infância em iniciativas anteriores, pelo que a baixa 
adesão (3 educadores de infância) foi uma surpresa para o GAAF e para a formadora. Não obstante, os formandos ficaram muito satisfeitos com a qualidade da 
formação e a competência da formadora. 

29/06/22 “Terapia da Fala em Famíli A atividade decorreu sem constrangimentos, atingindo plenamente os objetivos, com as famílias que participaram. A participação, no âmbito deste projeto, por 
parte dos pais/encarregados de educação, constituiu um fator positivo para o reforço das competências em casa, para um maior grau de motivação, tanto por 
parte do aluno/criança, como da família e, consequentemente, para o sucesso da intervenção terapêutica. Registou-se a participação de 3 pais/encarregados de 
educação, o que corresponde a uma taxa de participação de 8,33%. Seria expectável uma maior taxa de participação, dada a pertinência deste projeto no 
processo de intervenção dos alunos/crianças. Considera-se que esta situação resultou do facto de os convites terem sido entregues em duas etapas diferentes: 
os que foram entregues no 2.º período tiveram uma taxa de participação de 28,57%, enquanto que os que foram entregues apenas no 3.º período tiveram uma 
taxa de participação de 3,45%. 

30/07/22 Master English - Final A atividade foi realizada no dia 20/05/2022 e atingiu os objetivos propostos. Participaram na prova final do concurso os 27 alunos apurados na 1ª eliminatória 
realizada no dia 03/02/2022. Foram premiados, dois alunos do sexto ano e duas alunas do quinto, com vouchers da papelaria Aufer, de 50 euros cada, para 
compra de material escolar. O único constrangimento resultou da impossibilidade de se ter procedido à entrega pública dos prémios. 

05/07/22 Projeto Escola-Ativa: crianças em 
movimento 

Estiveram envolvidas todas as crianças inscritas nos Jardins de Infância (104). Os objetivos foram alcançados. As atividades decorreram ao longo do ano 
conforme estavam previstas não se tendo registado constrangimentos. 

05/07/22 Projeto: “Às voltas com a História” O projeto/atividades decorreu conforme estava delineado. Os objetivos foram alcançados não se tendo registado constrangimentos. 

06/07/22 Projeto “Leitura em Vai e Vem” 
(Educação Pré-escolar) 

Trimestralmente, foi entregue um baú com livros a cada grupo do Pré-Escolar. Circularam nos baús um total de 372 livros. Participaram no Projeto “Leitura em 
Vai e Vem” 104 crianças, o que representa a totalidade das crianças da Educação Pré-Escolar do nosso Agrupamento presentemente. 535 livros que foram 
levados para leitura domiciliária. Verificou-se um total de 37 livros trazidos de casa pelas crianças para leitura na sala e/ou para empréstimo entre colegas; 235 
sessões de leitura realizadas por famílias; 28 sessões realizadas por outros intervenientes ou parceiros. Os objetivos foram atingidos e não se registaram 
constrangimentos, para além das relacionadas com a pandemia Covid. 

06/07/22 Projeto “Já sei Ler” (1º ciclo) Trimestralmente, foi entregue um baú com livros a cada uma das turmas do 1º ciclo, à exceção das turmas de Casal de Esporão, porque dispõem de biblioteca 
própria e os docentes não sentiram necessidade. Circularam nos baús um total de 570 livros. Participaram no Projeto “Já sei ler” todos os alunos do 1º ciclo, um 
total de 179 alunos no final do ano. Contabilizaram-se 2312 requisições para leitura domiciliária 1750 (Baús) + 562 (BE Casal de Esporão). Os alunos trouxeram 
de casa para leitura em sala de aula e/ou empréstimo aos colegas 177 livros (aprox.). Houve 140 sessões de leitura realizadas por famílias e 60 sessões 
realizadas por outros intervenientes ou parceiros. Os objetivos foram atingidos e não se registaram constrangimentos, para além das relacionadas com a 
pandemia Covid. 

11/07/22 Tarefas matemáticas Foram aplicadas ao longo do ano e os objetivos concretizados. Não se registaram constrangimentos. 

11/07/22 Projeto: Leitura em voz alta O projeto/atividades decorreram conforme o que estava delineado, tendo sido atingidos os objetivos propostos. Não se registaram constrangimentos. 

11/07/22 Projeto: Ciência em ação O projeto/atividades decorreram conforme o previsto, tendo sido atingidos os objetivos propostos. Não se registaram constrangimentos. --------------------------------- 
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11/07/22 Ida ao teatro (Escolas e JIs…) A atividade não se realizou devido à situação pandémica (covid 19). 

11/07/22 Pé ante pé “TEIP” Todos os objetivos foram alcançados; Os valores gastos ficaram dentro do orçamentado; Os participantes consideraram a atividade como muito boa. O relatório 
pode ser lido na integra no documento constante do dossier da atividade 

11/07/22 Escola Ativamente “TEIP” Todos os objetivos foram alcançados; Os valores gastos ficaram dentro do orçamentado; O publico alvo ficou muito satisfeito com os novos jogos na escola. O 
relatório pode ser lido na integra no documento constante do dossier da atividade. 

11/07/22 Espaço aventura X-Y “TEIP” A atividade ainda não está concluída. Aguarda-se a colocação das presas de escalada por parte de um técnico. Contudo, os objetivos estão a ser cumpridos e 
prevê-se uma boa aceitação do projeto por parte dos alunos. 

13/07/22 “Qual é coisa, qual é ela” – Projeto 
de prevenção/ intervenção em 
metalinguagem 

Esta atividade tinha inerente a si duas fases: - desenvolver recursos de prevenção/ intervenção em metalinguagem - implementar a sua utilização junto de alunos 
do 1.º CEB. A primeira parte do projeto pôde iniciar-se pela recolha, elaboração e compilação de recursos num dossier próprio, identificado com um logo criado 
especificamente para o projeto. Estes foram arquivados em função das áreas linguísticas a que diziam respeito com separadores também eles devidamente 
identificados com código de cor e respetivo símbolo criado propositadamente para o projeto. Chegado o final do ano letivo, considera-se que apenas uma parte 
foi cumprida, dado que o dossier acima descrito ainda não está finalizado e a aplicação destes recursos não foi iniciada. Esta situação foi o resultado de um 
conjunto substancial de solicitações em termos de avaliações, reuniões, períodos de doença, outros projetos, entre outras situações incontornáveis. Não 
obstante, a avaliação que é feita à porção do projeto que efetivamente foi colocada em prática é positiva. 

13/07/22 Mundão Sem Fronteiras Foi efetuado o levantamento dos alunos ou famílias de alunos oriundos de outros países e construídos vários mapas mundo, elaborados pelo grupo de EV e 
distribuídos pelos diversos estabelecimentos de ensino do agrupamento, para neles serem sinalizados os países de ligação com os nossos alunos. O projeto 
culminou na realização do “Mercado Mundão sem Fronteiras”, que contou com a presença de dez expositores, oito deles pais, familiares e pessoas com ligações 
aos alunos desta escola, dos quais, dois com nacionalidade estrangeira e associação de pais. Houve a presença de diversos grupos da comunidade local; os 
alunos do 4.º ano da EB1 Mundão e da turma do 5.º A. 

13/07/22 Ações de formação e informação 
dirigidas a pais e encarregados de 
educação de todos os alunos do 
agrupamento. 

Foi realizada a atividade “Dia da Família”, promotora do bem-estar geral e dirigida a toda a comunidade educativa; Participaram 60 famílias, isto é, 13% de 
pais/encarregados de educação. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 14 de julho de 2022 

O presidente do Conselho Pedagógico 

Carlos Manuel Martins Correia 

O coordenador de projetos, 

Manuel Alexandre Dias Pereira 

 


