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INTRODUÇÃO  

A presente proposta de Plano Anual de Atividades, é apresentada pela Associação de 

Estudantes e incluí uma planificação para o conjunto de atividades e iniciativas a 
organizar pela Associação de Estudantes ao longo deste mandato. A Associação 

representa os alunos do nosso Agrupamento, pelo que os principais destinatários das 
suas atividades serão os estudantes, o que não impede que as atividades 
organizadas não incluam, num registo extraordinário, as outras partes que compõem 

o nosso Agrupamento (professores, funcionários).  

OBJETIVOS  

 Promover a cooperação entre os alunos; 

ATIVIDADE  INTERVENIENTES DATA DE 
REALIZAÇÃO  

ORÇAMENTO 
PREVISTO 

DECORAÇÃO NA 
ÉPOCA 

NATALÍCIA 

Alunos, professores e 
funcionários  

Mês de Dezembro A definir 

CAÇA AOS 
PRESENTES 

Alunos e professores  Última semana de 
aulas do 1º Período 

A definir 

CONCURSO DE 
NATAL 

  Alunos e professores Última semana de 
aulas do 1º Período 

A definir 

DIA DE SÃO 
VALENTIM  

Alunos No respetivo dia de 
celebração  

A definir 

CONCURSO DE 
CARNAVAL 

Alunos e professores  No respetivo dia de 
celebração  

A definir 
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ATIVIDADE  INTERVENIENTES DATA DE 

REALIZAÇÃO  

ORÇAMENTO 

PREVISTO 

WORKSHOP DE 
FOTOGRAFIAS E 

DESENHO 

Alunos 9, 10 e 11 de março  A definir 

WORKSHOP DE 
DANÇA 

BAILE POPULAR 

NO 
POLIVALENTE 

Alunos e professores 

 

Alunos, Professores e 
Funcionários 

Última semana do 
2º Período 

 

26 de Março 
14horas 

 

        A definir 

CAMPANHAS 
SOLIDÁRIAS  

Alunos, professores e 
funcionários 

2º e 3º Período A definir 

TORNEIOS 
INTERNOS 

Alunos, professores e 
funcionários 

Depende da sua 
realização 

A definir 

 

Notas: 

 

1. Decoração na época natalícia, pretende-se decorar algumas salas de aula com 

frases a perguntar o que é o Natal para os alunos e o polivalente com luzes e 
trabalhos realizados por alunos e professores; 

 

 

2. Caça aos presentes, pretende-se a colaboração dos alunos, pois os presentes 

que serão escondidos são ofertas dos alunos à AE para que tal atividade possa 
ocorrer; 

 

 

3. Dia de São Valentim, pretendemos fazer um jogo em que os alunos escrevem o 

que os carateriza e as alunas o mesmo. De seguida faz-se um jogo em que se 
incluem os alunos participantes para descobrirem quem é a pessoa descrita, 

rapariga-rapaz e rapaz-rapariga; 

 

4. Workshop de fotografia e desenho, nestas atividades pretende-se a captação de 

fotografias e criações artísticas por parte dos alunos, para mostrar as 
qualidades dos alunos;  
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5. Workshop de dança, nesta atividade pretende-se organizar uma competição 

entre alunos consoante a participação dos alunos;  
Baile Popular abrilhantado pelo aluno do 12 ano Telmo Correia. 

 

6. Campanhas solidárias, prevê-se organizar uma recolha de alimentos em 
colaboração com a escola e uma recolha de beatas pela avenida do concelho de 

Meda; 

 

7. Torneios Internos, prevê-se fazer torneios de andebol, basquetebol ou voleibol 
e de futsal; 

 
 

 

 

 
 
 

CONCLUSÃO 

Com este plano prevê-se que os alunos aprendam a colaborar entre si, que a nossa 

escola melhore em termos de aprendizagem e que todos os intervenientes destas 
atividades se divirtam. 

 

 

 

 

 

 

Meda, 28 de novembro de 2019 

 

 
 

 
 

 
 
 


