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                                                                                    Eu nunca perco. 

                                                                     Ou eu ganho, 
                                                                   Ou aprendo.” 

          Nelson Mandela 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Anual de Atividades (PAA), enquanto instrumento do exercício de autonomia de uma instituição escolar, é um 

documento de planificação que se pretende abrangente nos seus propósitos e reincidente nos seus objetivos, tentando 

operacionalizar as metas, as estratégias e os caminhos definidos no Projeto Educativo, com vista à promoção do sucesso 

educativo, à prevenção do abandono escolar, à concretização da igualdade de oportunidades para todos, bem como à criação de 

condições de participação ativa dos membros da comunidade educativa. As atividades deste documento foram organizadas e 

programadas numa lógica assente nos seguintes pressupostos: a menor interrupção e perturbação do normal decurso das aulas; 

a maior articulação e colaboração possível entre as diferentes estruturas de coordenação pedagógica. Aposta-se numa 

diversidade de ofertas assente nas vertentes lúdico-pedagógica, de promoção da leitura, de formação, de apoio e complemento 

ao currículo, mas acima de tudo, numa vertente eminentemente cultural, porquanto a cultura, nas suas mais diversas 

manifestações, é indissociável da pedagogia e do conhecimento. 

A execução de um plano desta natureza implica a afetação de recursos vários: humanos, materiais, técnicos e financeiros. 

Privilegiam-se os primeiros, pois são os mais importantes, aqueles sem os quais se tornaria impossível operacionalizar este 

plano. Nos diferentes estabelecimentos de ensino, professores, alunos, assistentes operacionais, pais e encarregados de 

educação, parceiros, comunidade local são o verdadeiro motor do Plano Anual de Atividades. As propostas deste documento 

enquadram-se nas linhas orientadoras definidas no Projeto Educativo e assentam no cumprimento dos seus objetivos e metas. 

A prossecução destas metas e objetivos foi uma preocupação constante das diferentes estruturas, no que respeita à programação 

das atividades propostas. Ressalve-se que as atividades que se apresentam neste plano podem sofrer alterações decorrentes de 

situações imprevistas. Outras atividades poderão ser realizadas em função de oportunidades que surjam no decorrer do ano 

letivo e sempre que apresentem relevância pedagógico-didática. 
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II. OBJETIVOS 

 

1º. – Complementar aprendizagens de forma criativa e dinâmica, tendo como principal objetivo a socialização interpares,  

com o outro e com o meio envolvente. 

2º. – Melhorar os resultados escolares e a qualidade das aprendizagens. 

3º. – Criar condições para a concretização da igualdade de oportunidades e de sucesso escolar para todos. 

4º. – Contribuir para o enriquecimento curricular e formação integral dos alunos. 

5º. – Fomentar a exploração de situações didáticas de base cultural e experimental 

6º. – Possibilitar vivências concretas de conhecimentos e situações lecionadas nas várias disciplinas. 

7º. – Promover o civismo e a cidadania democrática.  

8º. – Incentivar o envolvimento dos encarregados de educação e a interação com a comunidade educativa. 

9º. – Promover o sentido de pertença e de identificação com o Agrupamento. 

10º. – Fomentar uma cultura de autoavaliação contínua e sistemática e o desenvolvimento qualitativo do Agrupamento. 
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III. TIPOLOGIAS DE ATIVIDADES 
 

Quanto às suas formas de operacionalização, as atividades poderão revestir as seguintes categorias: 
 

a) Projeto M+ Positivo – Atividades relevantes interciclicas e interdisciplinares, que envolvem toda a comunidade educativa, 
encarregados de educação e município, destinadas a um público mais amplo e que podem ser dinamizadas em parceria 
com outras entidades púbicas ou privadas, dentro ou fora dos espaços do Agrupamento (Carnaval, Jornadas Culturais, 
Mercado Medieval, etc.). 
 

b) Atividade cultural, experimental ou desportiva – Atividade relevante, inserida nos conteúdos programáticos de determinada 
disciplina que, normalmente, tem data fixa e que pode repetir-se todos os anos letivos (La Chandeleur, St. Valentine´s Day, 
etc.). 
 

c) Atividades efemérides – Atividades que se inserem no calendário e que são comemorações, que celebram um 
acontecimento ou uma data importante a nível regional, nacional ou internacional (Dia Mundial da Música, Dia Mundial do 
Ambiente, Dia Mundial das Línguas, etc.). 

 
d) Desporto Escolar – Atividades diversas de cariz desportivo, organizadas mediante diretrizes do Ministério da Educação, 

que podem realizar-se a nível distrital, regional e/ou nacional (Corta-Mato, Futsal, Danças Rítmicas Expressivas, etc.). 
 

e) Projetos – Atividades de cariz educativo, que se desenvolvem ao longo do ano letivo, em parcerias com entidades distritais, 
regionais e/ou nacionais (Parlamento dos Jovens, PREVINT, Concurso de Leitura, etc.).  
 

f) Clubes – Atividades opcional de complemento curricular, com frequência semanal, frequentadas mediante inscrição prévia 
(Clube de Ciência Viva, Clube de Línguas, Clube de Artes, Clube de Teatro, Clube de Xadrez; Clube de Proteção Civil). 
 

g) Visitas de Estudo – Atividades de carater lúdico-didático, inseridas nos conteúdos programáticos das disciplinas, que 
proporcionam vivência e experiencias in loco, enriquecedoras para o desenvolvimento e formação dos alunos,  
 

h) Formação – Atividades temáticas de formação pessoal, para alunos e/ou professores. 
 

i) Outras Atividades – Atividades isoladas que vão surgindo ao longo do ano letivo.  
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UMA ESCOLA DE TODOS, COM TODOS E PARA TODOS 

VALORIZAÇÃO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA 

                DIA DO DIPLOMA / PRÉMIOS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 

ECO+ positivo 

CIÊNCIA VIVA 

ENSINO EXPERIMENTAL 

CIENTIFICAMENTE PROVÁVEL 

HORTA PEDAGÓGICA/ PARCERIA UTAD 

  

  

  

CARNAVAL 

PRÉ-ESCOLAR/1ºCEB / 2ºCICLO 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

COMUNIDADE 

MERCADO MEDIEVAL 

PRÉ-ESCOLAR 

1ºCEB 

2º/ 3º CICLOS /SEC. 

  

  JORNADAS CULTURAIS 

LABORATÓRIOS ABERTOS 

FEIRA DO LIVRO 

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO 

... 

  

CLUBES 

ARTES /LÍNGUAS/ PROTEÇÃO 

CIVIL/ TEATRO/ XADREZ 

CIDADANIA 

  

OFERTA  

COMPLEMENTAR 

PLANOS DE TURMA 

ARTICULAÇÃO CURRICULAR +  ATIVIDADES  

DO PROJETO M+ 

DESPORTO ESCOLAR 

FUTSAL / BADMINGTON / DANÇA / 

TÉNIS DE MESA 

P.E.S 

CAMINHADA PELA SAÚDE 

PALESTRAS 

... 
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Projetos interciclos e interdisciplinares 

2º e 3º Períodos 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESFILE DE CARNAVAL  

22 de fevereiro 

- PRÉ-ESCOLAR 

- 1º e 2º CEB  

- ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

- COMUNIDADE 

- MUNICÍPIO 

 

JORNADAS CULTURAIS 

23 – 25 de março  

- ALMOÇO DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

- LABORATÓRIOS ABERTOS 

- OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO 

SEMANA DA LEITURA 

23 – 27 de março e 2 

 

 

 

 

 

MERCADO MEDIEVAL 

12 de março 

- PRÉ-ESCOLAR 

1º, 2º e 3º CEB 

- ENSINO SECUNDÁRIO 

- ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

- COMUNIDADE 

- MUNICÍPIO 
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1.º PERÍODO 

 

Atividades Datas  Objetivos Metodologias Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Destinatários Recursos  Custos 

- Atividade 
Agrupamento:  
 
Receção aos 
alunos 
 

13 de 
setembro 

 

- Mostrar as 
infraestruturas do 
agrupamento e as 
funcionalidades dos 
vários serviços. 
- Integrar os alunos no 
novo ambiente escolar. 
 

- Receção aos alunos e 
visita guiada à escola. 

- Diretores de 
Turma 
-Titulares Grupo/ 
Turma 
- Professora 
Bibliotecária 

- Alunos dos 5º 
anos de 
escolaridade, 
pais e 
professores 

- Jardim de 
Infância de 
Mêda 
- Escola 
Básica e  
Secundária 
de Mêda 

 

- Desporto 
Escolar:  
 
Torneio 
Interturmas Futsal 
 

17 a 19 de 
setembro 

- Criação de hábitos 
desportivos: 
- Divulgação da 
modalidade. 

- Afixação de cartazes  
- Torneio Interturmas 
com jogos de 30 
minutos. 

- Grupo de 
Educação Física 

- 2º Ciclo EB - Bolas 
futsal, 
- Apito 
- Cronómetro 
- Coletes 

 

- Desporto 
Escolar: 
 
Torneio 
Interturmas Futsal 

23 de 
setembro a 
3 de 
outubro 

- Promover a captação de 
alunos para a formação do 
Grupo/Equipa de Futsal, 
iniciados masculinos 
- Promover a empatia das 
alunas pelas atividades 
desportivas. 
 

- Afixação de cartazes  
- Torneio Interturmas 
com jogos de 30 
minutos. 

- Grupo de 
Educação Física 

- 7.º, 8.º e 9.º 
anos EB 
- 10.º, 11.º e 
12.º anos ES 

- Bolas 
futsal, 
- Apito 
- Cronómetro 
- Coletes 

 

- Efeméride: 
 
Dia Mundial da 
Música 
 

1 de  

outubro 

- Comemorar a efeméride; 
-Contribuir para a 
educação estética. 
 

- Manifestar a 
necessidade de 
comemorar a efeméride; 
- Criar uma toalha para 
usar no tabuleiro do 
refeitório, utilizando o 
computador e 
processador de texto, a 
partir de outras 
apresentadas pela 
professora; 

- Prof. de Ed. 
Musical e alunos 
das diferentes 
turmas. 

- Utentes do 
refeitório da 
escola. 

- 100 
Fotocópias 

 
+/- 10 € 
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- Fotocopiar tantas 
vezes quantos os 
almoços a servir no 
refeitório. 
 

- Efeméride:  
 
Dia Mundial da 
Alimentação 

16 de  

outubro 

 

 

(1º CEB 
quarta-
feira    9.00 
- 12.00) 

- Promover hábitos 
alimentares saudáveis. 
 
 
 
------------------------------------- 
- Interpretação a Roda dos 
Alimentos; 
- Reconhecer o modo 
como os alimentos tem 
influência na saúde; 
- Conhecer a origem e 
transformação dos 
alimentos. 
 

- Elaboração de 
trabalhos relacionados 
com o dia da 
alimentação. 
 
-------------------------------- 
- Diálogo com os alunos 
sobre a 
utilização de regras a 
seguir para uma 
alimentação saudável; 
- Recolha de imagens 
de vários alimentos e 
seleção dos mais 
saudáveis; 
- Confeção de uma 
salada de 
fruta/lanche; 
- Visita a uma 
vacaria. 
 

- Educadoras 
- Assistentes Op. 
 
 
 
------------------------ 
- Professores  
- Auxiliares  
- Alunos  
- Enc.de Ed. 

- Crianças do 
Jardim de 
Infância e suas 
famílias 
 
---------------------- 
- Alunos do 1º 
Ciclo de Ensino 
Básico 

- Frutas 
 
 
 
 
--------------- 
HUMANOS 
Professore
s; Alunos; 
Auxiliares; 
Encarregad
os de 
Educação/
Pais; 

 

MATERIAIS 

Frutas 
variadas; 
Imagens. 

 
 
 
 
 
 
 
A  
Definir 
 

- Efeméride: 
 
Dia Internacional 
da Biblioteca 
Escolar 
 

28 de  

outubro 

-Divulgar os serviços 
disponibilizados pela 
Biblioteca Escolar. 
 

 - Equipa da BE - Docentes de 
todos os ciclos 
de ensino 

  

- Atividade  
Grupo Disciplinar: 
 
Halloween 

31 de  

outubro 

- Promover o ensino e 
aprendizagem da cultura e 
da língua inglesa. 
- Desenvolver 
competências de 
comunicação em língua 
estrangeira. 
 

- Decoração da 
escola e salas de 
aulas com objetos e 
trabalhos elaborados 
pelos alunos, dentro 
da temática. 
- “Musicas e danças 
monstruosas”. 
 
 

- Professoras de 
Inglês do 1º e 
 2º CEB 

- Comunidade 
escolar 

- Cartolinas,  
- Material de 
desgaste 

 
+/- 10 € 
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Visita à adega do 
Poço do Canto 

outubro 
-Dar a conhecer as etapas 
do fabrico do vinho 
 

- Visita à adega - Educadoras 
A.O. 
- Funcionários da 
adega  

- Crianças do 
Jardim de 
Infância 

- Autocarro 
- Máquina 
fotográfica 

 

- Atividade BE:  

 

Inquérito RH 2020 

Base de 

dados RBE 

1º Fase (S. A e D) 

 

outubro  

dezembro 

   
- Professora 
Bibliotecária 

   

- Efeméride: 
 
São Martinho  
 
Magusto 

08 de  
novembro 
 
 
 
(1º CEB  

sexta-feira 
9.00 – 12.00) 

- Promover o convívio entre 
todas as crianças. 
 
---------------------------- 
- Dar a conhecer o 
património cultural e 
gastronómico; 

- Preservar a tradição do 

magusto; 

- Desenvolver o 
cumprimento de regras; 
- Promover as relações 
interpessoais. 

- Jogos tradicionais 
- Assar castanhas 
 
------------------------------ 
- Elaboração de 
cartuchos; 

- Recolha de 
canções e 
provérbios alusivos 
à época; 
- Exploração 
pedagógico da 
lenda de S. 
Martinho; 
- Escrita de textos e 
ilustração; 

Magusto. 
 

- Educadoras,  
- Professores, 
A.O.  
- Câmara;  
- Agrupamento  
de Escolas 
- Alunos  
- Auxiliares  
- Enc. de 
Educação 

- Crianças do 
Jardim de 
Infância e 1º 
Ciclo 
 

- HUMANOS 
Professore
s; Alunos; 
Auxiliares; 
Encarregad
o de 
Educação/ 
Pais; 
Autarquia 
 

MATERIAIS 
Moliço, 
castanhas, 
sal, Pinhas e 
Cartuchos. 

 

- Desporto 
Escolar: 
 
Corta-Mato do 
Agrupamento  

13 de 
novembro 
 
(Tarde) 

- Promover e manter a 
atividade como seleção dos 
melhores alunos e alunos 
nos respetivos escalões. 
 

- Afixação de cartazes - Grupo de 
Educação Física 

1.º, 2.º e 3º 
CEB e Ensino 
Secundário 

-Diplomas 
-Medalhas 
Cronómetros 
-Balizadores 

- Fitas 
 

+/- 50 € 

- Formação: 
 
“Desafio na BE” 

20 de 
novembro 

- Dar a conhecer 
orientações para a 
utilização dos recursos da 
BE. 

 - Professora 
Bibliotecária 

- Alunos do 5º 
ano 
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- Desenvolver 
competências associadas à 
literacia da informação. 
 

- Efeméride: 
 
Dia Internacional 
dos Direitos da 
Criança 
 
“Estendal dos 
direitos das 
crianças” 
 

20 de 
novembro 

- Promover estratégias 
para o desenvolvimento de 
competências que permita 
uma melhor qualidade de 
vida e bem-estar na 
Escola. 
- Despertar a Consciência 
de todos para prevenção 
dos maus tratos e na 
promoção de uma 
sociedade sem violência. 

- Recolha de peças de 
roupa; 
- Visualização/ leitura 
dos Direitos da Criança, 
aos alunos; 
- Escrita de um Direito 
da Criança, numa peça 
de roupa; 
- Construção de dois 
estendais com essas 
peças de roupa: um 
junto à sede da CPCJ, 
outo junto à Escola sede 
do Agrupamento. 
 

- Educadoras de  
Infância 
 
- Professores do 
1.º CEB 
 
- CPCJ de Mêda 
 

-Comunidade 
escolar 

- Roupa 
- Canetas 
- Marcadores 
- Cordel 
- Arame 
 
- Tesouras 

 

- Efeméride: 
 
Dia Mundial da 
Filosofia 
 

22 de 
novembro 

- Projetar estratégias que 

sejam propícias a um 

favorável desenvolvimento 

integral do aluno; 

- Motivar os alunos para o 

pensamento crítico e 

criativo; 

- Promover aprendizagens 

fora da sala de aula; 

- Promover a coesão entre 

os diversos elementos 

constituintes do 

Agrupamento. - Incentivar o 

trabalho em equipa. 

 

- Atividades realizadas 

com as crianças do 1º 

ciclo; 

- Atividades variadas. 

- Alunos do 10.º e 

11.º anos 

- Professora de 
Filosofia 

 - Cartolinas 
- Tesouras 
- Fotocópias 

 

- Atividade  
Grupo Disciplinar: 
 
Feira de rochas e 
minerais 
 

novembro - Estimular o interesse pela 
Geologia; 
- Demonstrar a aplicação 
prática das propriedades 
dos minerais; 

- Concretização de uma 
Feira de rochas e 
minerais.  

- Professores de 
Biologia e 
Geologia 
- Empresa 
comercializadora 
de amostras de 

- Comunidade 
escolar 

- Espaço 
próprio para 
venda 

Sem 
custos 
para a 
escola. 
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- Observar diferentes 
exemplos de processos de 
fossilização. 

rochas e minerais 

- Clube de 
Proteção Civil 
 

novembro - Sensibilizar/ 
Formar/ 
Dinamizar 

- Ação de formação 
sobre SBV (Suporte 
básico de vida). 

- Professores do 
grupo de 
Educação 
Física; 
- Professor 
responsável 
pelo clube de 
proteção civil; 
- Formadores dos 
Bombeiros 
Voluntários de 
Mêda e do Centro 
Municipal de 
Proteção Civil. 
 

- Todas as 
turmas do: 
2º e 3º CEB, 
Ensino 
Secundário 

- Sala de 
aula 
- Vídeo-
projetor 
- Kits de 
treino 

 

- Atividade BE:  
 
XI Feirinha do 
Livro  
 

De 10 a  
17 de  
dezembro 

- Proporcionar o 
contacto com o livro. 
- Sensibilizar alunos, pais 
e encarregados de 
educação e comunidade 
para a importância da 
leitura. 
 

 - Equipa da BE - Comunidade 
escolar 

  

- Atividade do 
Agrupamento: 
 
Dia do Diploma 

13 de 
dezembro 
 

- Valorização do mérito e 
excelência. 
- Atribuição de diplomas 
aos alunos. 
 

- Cerimónia de entrega 
de diplomas. 

- Diretores de 
turma dos 12º 
anos 

- Alunos 
finalistas dos 
12º anos 

- Material de 
desgaste 

 

 - Atividade 
Interdisciplinar: 
 
Semana dos 
Afetos 

Última 
semana do 
1º período 
  

- Reforçar a mensagem de 
união, respeito e 
compreensão necessária, 
para o bom relacionamento 
e uma melhor qualidade de 
todos que compõem a 
comunidade escolar. 
 
 

- Elaboração de cartões 
de Boas Festas. 
 
- Troca desses cartões 
pelas diferentes turmas 
da Escola. 

- Educadoras de 
Infância 
 
- Professores do 
1.º CEB 
- CPCJ de Mêda 

-Comunidade 
escolar 

- Cartolinas 
-canetas 
-marcadores 
-tintas 
-tesouras 
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- Efeméride: 
 
Natal  

Última 
semana do 
1.º período 

- Sensibilizar os alunos 
para diversificadas técnicas 
de expressão plástica.  
 
 
- Comemorar a efeméride. 
 

- Elaboração do 
Presépio de Natal e 
arranjos decorativos 
alusivos à época 
natalícia. 
------------------------------ 
- Selecionar repertório 
adequado à época 
natalícia e elaborar uma 
playlist; 
- Passar a playlist na 
rádio da escola, nos 
intervalos das atividades 
letivas. 
-------------------------------- 
- Decoração na época 
natalícia; 
- Caça aos presentes; 
- Concurso de Natal. 
 

- Professores de 
EV, ET e EM 
 
 
 
---------------------- 
- Prof. de Ed. 
Musical e alunos 
da Oficina dos 
Sons 
 
 
 
 
---------------------- 
 
- Associação de 
estudantes 
 

- Comunidade 
escolar 

- Materiais 
diversos 
 
 
 
------------------ 
-Computador 
amplificador 
de som 
 
 
 
 
------------------ 

 
+/- 30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+/- 85 € 

- Efeméride: 
 
Festa de Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Desporto 
Escolar: 
 

17 de  
dezembro 
 
 

(1º CEB 
Terça-feira 
9.00 - 12.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tarde) 

- Conhecer costumes e 
tradições da época 
natalícia. 
 
------------------------------------ 
- Reconhecer o sentido 
religioso e ecuménico, 
humano e festivo da época; 
 
- Conhecer a 
gastronomia tradicional 
portuguesa; 
 
- Viver sentimentos de 
união e paz entre todos. 
 
 
 
 
------------------------------------- 
- Promover o gosto pela 
modalidade. 

- Representação de 
canções, danças e 
poemas. 
 
------------------------------- 
- Atividades alusivas à 
época, no âmbito das 
Expressão (canções, 
dramatizações e 
postais); 
- Decoração interior das 
salas de aula e Casa da 
Cultura; 
- Ensaio de canções e 
dramatização de 
poemas; 
- Festa de Natal a 
realizar pelos alunos, na 
Casa da Cultura 
-------------------------------- 
- Afixação de cartazes; 
- Jogos por escalões e 
sexo. 

- Educadoras  
- Assistentes Op. 
- Professoras do 
1º CEB 
- Alunos  
- Auxiliares  
- Encarregados 
de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
- Grupo de 
Educação Física 

- Crianças e 
famílias do 
Jardim de 
Infância e do  
1º CEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
- 2.º e 3.º CEB e 
Ensino 
Secundário 

HUMANOS 
Professore
s; Alunos; 
Auxiliares; 
 
MATERIAIS 
Materiais 
existentes na 
escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 
- Bolas 
- Apitos 
- Marcadores 
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Torneio Compal 
Air Basquetebol 
3X3  

- Desenvolver dinâmicas 
específicas de competição 
inerentes ao Basquetebol. 
 
- Selecionar os melhores 
alunos para a Fase 
Distrital. 
 

 
 
 
 

- Coletes 

- Atividade do 
Agrupamento:  
 
Ceia de Natal  
 

18 de 
dezembro 
2019 

- Promover o convívio entre 
membros da comunidade 
escolar. 
 

- Ceia de Natal - Pessoal docente 
e não docente 

- Comunidade 
escolar e 
famílias  
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2.º PERÍODO 
 

 Atividades Datas  Objetivos Metodologias Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Destinatários Recursos  Custos 

- Efeméride: 
 
Dia de Reis 
 

07 de  

janeiro 

2020 

- Preservar as tradições 
locais. 

- Cantar os Reis. 
- Confeção de 
adereços (coroas). 
- Entoação de canções 
dos Reis, a realizar no 
interior da escola. 
 

- Professores do 
1.º CEB 

- Comunidade 
escolar 

   Humanos 
-Professores, 
- Alunos, 
- Auxiliares 
AE 
   Materiais: 
- Materiais 
existentes na 
escola. 
 

 

- Desporto Escolar: 
 
Mega- Sprinter, Salto 
e Quilómetro 
 

De 08 de 
janeiro a  

21 de 
fevereiro 

 

- Desenvolver dinâmicas 
específicas de competição 
inerentes ao Desporto 
Escolar. 
- Selecionar os melhores 
de cada escalão/sexo. 
 

- Provas são feitas 
dentro de cada turma, 
escalão e sexo. São 
apurados os dois 
melhores no Sprint e o 
melhor no salto e 
Quilómetro. 
 

- Grupo de 
Educação Física 
 

- Alunos do 2.º e 
3.º CEB e  
Ensino 
Secundário 

 
- Apito 
- Cronómetro 

 

- Atividade  

Grupo Disciplinar: 

 

Dia da não 

violência escolar e 

da educação para a 

PAZ 

31 de  

janeiro 

- Sensibilizar as nossas 
crianças e jovens, e toda a 
comunidade em geral, para 
a Solidariedade, 
Compaixão, Diferença, 
Amizade, … 
- Fomentar valores de 
cooperação e de 
participação de todos para 
a consecução da paz. 
 

- Escrever frases ou 
manifestos pela paz; 
- Ler textos sobre a 
paz; 
- Realização de 
trabalhos de grupo 
com o tema da paz; 
- Recreação de um 
mundo imaginário 
através de uma 
história em que os 
cinco sentidos 
simbolizam diferentes 
valores. 
 
 

-Professores do 
Departamento de 
Ciências Sociais 

- Comunidade 
escolar 

- Canetas 
- Marcadores 
- Livros 
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- Atividade  

Grupo Disciplinar: 

 

“La Chandeleur” 

4 de  

fevereiro 

- Promover a cultura e a 
língua francesa.  

- Confeção e venda de 
crepes no polivalente 
da escola sede.    

- Professora de 
Francês  

- Comunidade 
escolar 

- Ovos 
- Leite 
- Farinha 
- Açúcar 
- Chocolate, 
etc. 
 

 

- Atividade  

Grupo Disciplinar: 

 

“St. Valentine´s 

Day” 

 

14 de 

fevereiro 

- Promover a língua e 
cultura inglesa. 
- Sensibilizar os alunos 
para a importância da 
amizade/ amor. 
- Fomentar o respeito pelo 
outro. 

- Elaboração de 
cartões com 
mensagens de 
amizade/ amor. 
- Elaboração de um 
painel com 
mensagens de São 
Valentim.  

- Professoras de 
Inglês do 1.º e 2.º 
CEB e 7os anos 
 
- Associação de 
Estudantes 

- Comunidade 
escolar 

- Cartolinas 
- Painel de 
papelão 
- Marcadores 
 

 

- Atividade BE: 

 

Efeméride “Dia da 

Internet Segura” 

11 de  

fevereiro 

- Prevenir situações de 
risco associadas ao uso da 
Internet. 
- Formar utilizadores 
responsáveis da Internet.  
 

 - Equipa BE - Alunos de 
turmas a definir 

  

- Projeto M+ 
Positivo: 
 
Efeméride  
Carnaval 
 
 
 

21 de  
fevereiro 
 
 

- Manter tradições 
populares. 
- Dar a conhecer o sentido 
pagão e religioso da época. 
- Socialização das crianças 
- Promover a ligação 
Escola - Meio. 
- Promover o interesse 
pelas Artes Plásticas. 
- Promover apetências por 
diversas técnicas de 
expressão artística. 
 

• - Elaboração de 
máscaras e decoração 
da escola e ou sala de 
aula. 

•  

• - Cortejo de Carnaval 
a realizar nas ruas da 
cidade. 
 
 
- Concurso de 
Carnaval 

- Educadoras de 
Infância e alunos 
- Professores do 
1.º e 2.º CEB e 
alunos  
- Auxiliares AE 
- Município 
- Associação de 
Estudantes 

- Comunidade 
educativa  
 
- Encarregados 
de Educação 
 
- População em 
geral 
 

- Disfarces 
de Carnaval 
- Materiais 
diversos  
 

A  
Definir 

- Formação: 
 
Workshop de 
fotografia e 
desenho 
 
- Workshop de 
Dança 

9, 10 e 11 de 
março 
 
 
 
A definir 
 
 

  - Associação de 
Estudantes  

- Alunos   +/- 10 € 



16 
 

- Campanha 
Solidária 
 

2.º e 3.º 
Período 

- Efeméride: 
 
Dia da Árvore 
 

20 de março • - Sensibilizar para a 
importância da preservação 
da Natureza;  

• - Identificar sinais do 
renascer da Natureza; 

• - Reconhecer a floresta 
como parte integrante da 
Natureza; 
- Alertar para os problemas 
ambientais. 
 

• - Sensibilização dos 
alunos, sobre a 
importância das 
Árvores; 

• - Plantação de 
árvores; 

• - Elaboração de 
trabalhos alusivos ao 
tema.  
 

  • Humanos 
-Pessoal 
docente e 
não docente, 
-Autarquia 

• Materiais 
-Materiais 
existentes na 
escola, 
árvores, ... 

 

- Efeméride:  
 
Dia Mundial da 
Água (22 de março) 
 

23 de 
março 

- Reconhecer a importância 
da água; 
- Alertar para a importância 
do uso sustentável da 
água. 

• - Sensibilização dos 
alunos, sobre a 
importância da água; 

• - Visualização do filme 
“A Menina Gotinha de 
Água”; 

• - Exploração do livro; 

• - Elaboração de 
cartazes e folhetos. 

•  

- Docentes do 1.º 
CEB 

 • Humanos 
-Pessoal 
docente e 
não docente 

• Materiais 

• -Filme 

• -Livro 

• -Cartolinas  

• -Marcadores 

 

- Projeto M+ 
Positivo: 
 
“Jornadas 
Culturais” 
 
 
 
 
 
+ Laboratórios 
abertos 
 
 
 
 
+ X Olimpíadas do 
Conhecimento  

 De 23 a 25 
de março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Promover atividades 
interculturais diversificadas, 
pertinentes e atuais. 
- Fomentar o respeito pela 
diversidade e pelo outro.  
- Estimular a socialização 
entre a comunidade 
educativa.  
 
------------------------------------ 
- Estimular o gosto pela 
atividade científica. 
 
 
 
------------------------------------ 
- Promover competências 
sociais transversais às 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Atividades 
laboratoriais e 
exposição de materiais 
biológicos. 
 
------------------------------ 
- Jogo didático;  

- Professores de 
vários 
Departamentos 
 
 
 
 
 
------------------------ 
- Professores do 
Departamento e 
alunos das 
disciplinas 
envolvidas e do 
Clube de Ciências 
------------------------ 
- Docentes do 

Departamento de 

- Comunidade 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
- Alunos de 
todos os ciclos 

 
- Material de 
desgaste 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diversos 
 
 
 
------------------ 
- Fotocópias 
- Prémios 

 
 
 
A  
Definir 
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(1.ª Fase) 
 

*
(2.ª Fase - Final do 

3.º Período) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Almoço 
Internacional 
 
 
 
 
 
 
+ Torneio de 
Voleibol 
 
 
 
+ Torneio de 
Matraquilhos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de março 
 
 
 
27 de março 
 

várias disciplinas do 
currículo; 
- Desenvolver a 
capacidade de 
comunicação e raciocínio.  
- Obter conhecimentos de 
uma forma lúdico- didática. 
 -Avaliar habilidades 
técnicas e práticas dos 
alunos participantes. 
 -Promover a 
interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. 
 -Desenvolver 
competências pessoais e 
sociais. 
 -Sensibilizar os alunos 
para o estudo das 
diferentes ciências 
académicas. 
 
----------------------------------- 
- Promover o ensino das 
línguas estrangeiras. 
- Incentivar o interesse e o 
conhecimento das línguas 
e culturas estrangeiras. 
 
 
 
----------------------------------- 
- Promover o gosto pelas 
modalidades. 
- Desenvolver dinâmicas 
específicas de competição 
inerentes ao voleibol e ao 
jogo de matraquilhos. 

 - Grupos de 4 
elementos;  
 - Os professores 
elaboram um conjunto 
de questões que 
posteriormente serão 
colocadas aos alunos;  
 - Realiza-se em duas 
fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
- Almoço internacional 
(na cantina da escola). 
- Receitas típicas de 
França e Inglaterra. 
-Visualização de filmes 
estrangeiros. 
- Audição de canções. 
 
------------------------------ 
- Afixação de cartazes; 
 
- Jogos por escalões e 
sexo. 
 
 
 
 

Ciências Sociais 

e Humanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
-Professoras do 
Departamento de 
Línguas  
 
 
 
 
 
-------------------- 
- Grupo de 
Educação Física 
 
 
 
 

de ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------- 
- 3.º CEB e 
Ensino 
Secundário 
 
 
- 2.º e 3.º CEB e 
E. Secundário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------- 
- Alimentos 
típicos  
- Clube de 
Rádio  
- Músicas 
- Fotocópias 
 
 ----------------- 
- Bolas 
- Apitos 
- Marcadores 
 
 
- Mesa de 
matraquilhos 
 

---------- 
+/- 100€ 

- Atividade BE: 
 
+ Concurso de 
Leitura 

março 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
- Equipa da BE 
 
 

 
- Alunos do 2.º 
CEB 
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+ Encontro como 
escritor Pedro 
Guilherme Moreira 
 
+ Encontro com o 
escritor Luís 
Portugal 
 
+ “Não há planeta 
B” – Palestra no 
âmbito do 
programa: O CES 
vai à escola 
 
 
+ Semana da 
Leitura 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
+ Sessão formativa: 
“Ferramentas 
digitais para 
apresentação de 
trabalhos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 23 a 27 
de março 
 
 
 
 
 
 
A definir 
 

- Promover o 
desenvolvimento de 
hábitos de leitura. 
 
- Diversificar as estratégias 
de promoção da leitura. 
- Proporcionar aos alunos o 
contacto com autores. 
 
- Refletir sobre questões 
pertinentes na sociedade 
atual/ ambiente. 
 
 
- Promover o 
desenvolvimento dos 
hábitos de leitura da 
comunidade; 
- Promover a participação 
dos pais e encarregados de 
educação nas atividades 
de leitura; 
- Envolver a comunidade 
nas atividades dinamizadas 
pelo agrupamento. 
 
- Desenvolver 
competências associadas à 
literacia da informação; 
- Promover o uso de 
ferramentas digitais 
diversificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Equipa da BE 
em colaboração 
com as docentes 
de Português 
 
 
- Investigadores 
do Centro de 
Estudos Sociais 
da Universidade 
de Coimbra 
- Equipa BE 
- Técnicos da 
Biblioteca 
Municipal 
 
 
-Equipa da BE 
 
-Departamento 
Línguas 
 
- Professores 
   
- Alunos 
 
 
 
 
- Professora 
Bibliotecária 
 
 

 
- Alunos do 10.º, 
11.º e 12.º anos  
 
- Crianças do JI 
e do 1.º CEB 
 
 
- Alunos do 10.º, 
11.º e 12.º anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Docentes e 
alunos de todos 
os ciclos de 
ensino 
- Comunidade  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Turmas do 2.º 
e 3.º CEB 
 

- Sarau Cultural do 
Agrupamento de 
Escolas de Mêda 

março - Desenvolver atividades 
interativas com a família e 
o meio. 
 

•  

• - Dança/ coreografia - Educadoras de 
Infância 
- Técnicas da 
Câmara 
 

- Crianças e 
famílias 

•   
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- Mural “Foral da 
Mêda” 
 

A definir - Difundir e valorizar a 
importância da “street art”. 
- Recuperar e personalizar 
duas paredes de betão do 
Agrupamento. 
- Desenvolver parcerias 
com outras entidades. 

• - Execução de uma 
Mural em técnica de 
grafiti, com a 
participação de 
artistas convidados e 
acompanhamento por 
parte dos alunos que 
frequentam o Clube de 
Artes e as aulas de 
Educação Visual. 

•  

- C. M. Mêda 
- Clube de Artes 
- Alunos 
- Grafiters 
 

- Paredes do 
Agrupamento de 
Escolas de 
Mêda 

• - Tintas 

• - Sprays para 
a técnica 
grafiti 

• -Rolo, 
trinchas, etc. 

• - Andaime e 
escada 

 

- Efeméride: 
 
Páscoa 

27 de março • - Reconhecer o sentido 
religioso e ecuménico, 
humano e festivo da época: 

• - Conhecer a gastronomia 
tradicional portuguesa; 
- Viver sentimentos de 
união e paz entre todos. 

• - Confeção de 
trabalhos alusivos - 
cesta para ovos da 
Páscoa, 
- Entoação de 
canções. 

- Professoras do 
1.º CEB 

- Alunos do 1.º 
CEB 

• Humanos 
-Alunos, -
Pessoal 
docente e 
não docente,  

• Materiais 
-Materiais 
existentes na 
escola 
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3.º PERÍODO 
 

 Atividades Datas  Objetivos Metodologias Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Destinatários Recursos  Custos 

- Atividades 
Interdisciplin
ares: 
 
+ Campanha 
do Laço Azul 
 
 
 
 
+ O Cantinho 
da Escola 

abril  

 

 

 

 

 

A definir 

- Sensibilização da 
comunidade para o mês 
da Prevenção dos Maus 
Tratos Infantis. 
- Dar a conhecer e 
sensibilizar as crianças 
sobre os seus direitos.  
 
 
----------------------------------- 

• - Fomentar a articulação 
entre a educação pré-
escolar e o 1º ciclo. 
- Facilitar a transição das 
crianças de 5 anos para o 
1º ano de escolaridade. 
 

- Dramatização, pela 
Academia Sénior, da 
História do Laço Azul. 
- Ilustração da história 
pelas crianças. 
- Descoberta de algumas 
palavras chave, da 
história em palavras 
cruzadas.  
----------------------------------- 

• - Visita das crianças do JI 
de Mêda ao Centro 
Escolar. 
- Realização de 
atividades conjuntas entre 
as crianças de 5 anos e 
as turmas do 1º ano. 
 

- CPCJ 
 
- Educadoras de 
Infância 
 
- Professores do 
1.º CEB 

- Academia 
Sénior  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunidade 
educativa 

- Imagens 
para ilustrar 
- Palavras 
cruzadas 
 
 
 
 
 
 
- Materiais 
diversos 

 

- Desporto 
Escolar: 
 
Torneio de 
Futsal 
 

De 20 de 
abril a 22 
de maio 

-Promover o gosto pela 
modalidade; 
- Desenvolver dinâmicas 
específicas de 
competição inerentes ao 
Desporto Escolar 
- Promover o gosto pela 
competição enquadradas 
nas regras de fair-play. 
 

- Afixação de cartazes 
- Jogos em dois grupos 
de equipas 

- Grupo de 
Educação Física 
 

- 3.º CEB e  
E. Secundário 

- Bolas 
- Apitos 
- 
Marcadores 
- Coletes 

 

- Efeméride: 
 
Dia 
Internacional 
da Família  
 
 
 

15 de maio 
- Reforçar a mensagem 
de união, respeito e 
compreensão necessária 
para o bom 
relacionamento e uma 
melhor qualidade de vida 
e bem-estar na Família. 
---------------------------------- 
- Dar a conhecer o que se 
faz no jardim de Infância. 

• - Dramatização, pela 
Academia Sénior do livro 
“Álbum de Família”; 
- Desenhos livre sobre a 
dramatização. 
 
 
----------------------------------- 

- CPCJ 
- Professores do 
1.º CEB 
 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 

 - Livro 
- Imagens 
para colorir  
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“Uma semana 
aberta à 
família” 
 

- Promover o intercâmbio 
com as famílias. 
 

- Atividades realizadas no 
Jardim de Infância 
direcionadas às famílias. 

Infância 
A.O. 
- Famílias 

- Material 
diverso 

- Atividade BE 
e 
Departamento 
de Línguas: 
 
+ Feira do 
Livro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini-
Concerto 

De 28 maio 
a 1 de 
junho 

- Dinamizar a comunidade 
escolar e a comunidade 
envolvente; 
- Sensibilizar toda a 
comunidade para a 
importância da leitura; 
- Promover o contacto 
com o livro e o gosto pela 
leitura; 
- Diversificar as 
estratégias de promoção 
da leitura. 
----------------------------------- 
- Promover hábitos de 
leitura; 
- Permitir o contacto com 
obras literárias de 
referência; 
- Fomentar a 
interdisciplinaridade; 
- Sensibilizar a 
comunidade local para a 
importância do livro e da 
leitura. 
---------------------------------- 
- Valorizar a sua 
expressão musical e a 
dos outros. 
- Vivenciar o fenómeno 
musical para além dos 
seus aspetos técnicos e 
conceptuais.  
 
----------------------------------- 
- Divulgar e valorizar as 
produções artísticas 
realizadas pelos alunos à 
disciplina de EV- 3.º CEB 
e os projetos artísticos 

 
 
- Exposição de livros. 
 
- Contacto real com um 
escritor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
- Seleção de temas 
musicais; 
- Ensaio dos temas 
durante as aulas de Ed. 
Musical. 
- Apresentação na Feira 
do Livro. 
 
----------------------------------- 
- Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos à 
disciplina de EV e no 
Clube de Artes.  

- Equipa BE 
 
- Técnicos da 
Biblioteca 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
- Professoras de 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Prof.ª de Ed. 
Musical e 
equipa da BE 
- Alunos do 7.º 
ano 
 
 
 
 
- Alunos de EV 
e do Clube de 
Artes  
- Biblioteca 
Escolar 

- Docentes e 
alunos de 
todos os ciclos 
de ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunidade 
Educativa 

- Material 
diverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r com 
colunas 
E 
instrumenta
is gravados 
 
 
 
- Lápis de 
grafite 
- 
Esfuminhos 
- Tinta da 
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produzidos no Clube de 
Artes.  
 

China 
Lápis de cor 
Papel de 
desenho 

- Projeto M+ 
Positivo: 
 
Mercado 
Medieval  
 

maio 
- Promover competências 
sociais transversais às 
várias disciplinas do 
currículo; 
- Obter conhecimentos de 
uma forma lúdico- 
didática. 
 -Avaliar habilidades 
técnicas e práticas dos 
alunos participantes. 
 -Promover a 
interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. 
- Dar a conhecer outras 
épocas. 
- Sensibilizar a 
comunidade escolar para 
hábitos e costumes da 
época Medieval. 
----------------------------------- 
- Valorizar a sua 
expressão musical e a 
dos outros. 
- Vivenciar o fenómeno 
musical para além dos 
seus aspetos técnicos e 
conceptuais. 

 
- Elaboração de trajes 
medievais. 
 
 
- Participação no desfile 
de abertura da Feira 
Medieval. 
 
 
----------------------------------- 
- Banca de venda na 
Feira Medieval de 
trabalhos artesanais 
realizados pelos alunos 
de expressões plásticas. 
 
 
 
-----------------------------------
-- Seleção de temas 
musicais. 
- Ensaio dos temas 
durante as aulas de Ed. 
Musical. 
- Apresentação no 
Mercado Medieval. 
 

- Câmara 
Municipal 
 
- Comunidade 
Educativa 
 
 
 
 
 
-------------------- 
- Professores de 
Oficina de Artes 
e Sons, e Área 
de Projeto 
 
 
 
 
---------------------- 
Prof.ª de Ed. 
Musical e 
alunos do 3.º 
CEB 

- Comunidade 
educativa  
 
- 
Encarregados 
de Educação 
 
- População 
em geral 
 

 
- Trajes 
Medievais 
  
- Material 
diverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento
s musicais 
da escola 

 

- Efeméride: 
 
Dia da 
Criança 
 
 
Moral dos 
Direitos da 
Criança 

1 de junho 
- Festejar a Infância 
- Divulgar os Direitos da 
Criança. 
- Preparar a criança para 
reconhecer e defender os 
seus direitos e deveres 
como membros da 
sociedade. 
 
----------------------------------- 

• - Pinturas sobre Os 
Direitos da Criança 

• - Elaboração de trabalhos 
usando várias técnicas e 
materiais 

• - Atividades em parceria 
com a Câmara Municipal- 
- Piscinas Municipais 

•  

•  

 
- Câmara 
Municipal 
 
- CPCJ 
 
 
- Professores do 
1.º CEB 
 
 

- População 
em geral 

- Material 
diverso 
 
- Pulseiras 
 
- Puzzles 
 
- Tintas 
 
- Pinceis 
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- Desenvolvimento de 
atividades que envolvam 
a prática de desporto, o 
desenvolvimento 
intelectual e a promoção 
dos laços de amizade 
entre as crianças do 
concelho; 
Possibilitar às crianças 
que reflitam sobre a 
temática dos direitos da 
Criança; 
- Perceber de que forma 
as crianças veem os seus 
direitos; 
- Sensibilizar e alertar a 
comunidade local para os 
direitos da criança. 
----------------------------------- 
- Proporcionar momentos 
de diversão. 
 

•  
 
 
 

• ----------------------------------- 

• - Distribuição de pulseiras 
com frases alusiva aos 
direitos das crianças. 
 
Jogos: 
- Construção de puzzles 
“gigantes” com os direitos 
das crianças. 
 
- Pintura, a realizar nos 
muros da escola sede do 
agrupamento, com alguns 
direitos da criança. 
----------------------------------- 
- Atividades nas piscinas 
Municipais e na Casa da 
Cultura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Educadoras de 
Infância, A.O. 
 

- Sprays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Piscinas 
Municipais  
 
- Casa da 
Cultura 

- Desporto 
Escolar: 
 
Torneio de 
Badminton e 
Ténis de Mesa 
 
 

3 de junho 
- Promover o gosto pela 
modalidade; 
- Desenvolver dinâmicas 
específicas de 
competição inerentes ao 
Desporto Escolar 
- Promover o gosto pela 
competição enquadradas 
nas regras de fair-play. 
 

- Afixação de cartazes 
- Jogos por escalões e 
sexo 

- Grupo de Ed. 
Física 

- Alunos do 2.º 
e 3.º CEB e  
Ensino 
Secundário 

- Raquetes 
- Redes de 
badminton 
- Mesas de 
ténis de 
mesa  
 

 

- Efeméride: 
 
Dia Mundial 
do Ambiente 

5 de junho 
- Reconhecer a 
importância da Natureza  
- Sensibilizar para a 
necessidade de proteger 
o meio ambiente 
 

- Pintura de um painel 
- Elaboração de trabalhos 
usando várias técnicas e 
materiais usados. 
- Visualização de filmes 
para a proteção da 
Natureza (oceanos, 
floresta e animais). 
 

 
 

 Humanos 
Alunos, 
pessoal 
docente e 
não 
docente, 
pais/enc. 
de 
educação 

 
 
 



24 
 

• Materiais 
Materiais 
existentes 
na escola, 
filmes … 

- Atividade 
Clube- 
Torneio de 
Xadrez 
 
 
 

Final do 
ano letivo 

 

- Sensibilizar a 
comunidade escolar para 
a prática da modalidade. 
- Promover o 
desenvolvimento da 
atividade.  

- Competição de torneio 
aberto 

- Clube de 
Xadrez 

-Comunidade 
educativa 

 
- Material 
didático de 
Xadrez 

 

- EV- 9.º ano 
Final do 3.º 
período 

- Valorizar a importância 
do desenho por 
observação e as técnicas 
de execução dos 
suportes. 
 

- Personalizar de uma 
parede do “Poli” com 
trabalhos realizados pelos 
alunos de 9.º ano, sobre o 
estudo do rosto, a partir 
da interpretação/ análise 
da reprodução fotográfica 
de diversas 
personalidades ou rostos 
conhecidos do mundo da 
música, artes, ciências, 
política, etc. 
 

- Alunos do 9.º 
ano 

-Personaliza-
ção de espaço 
para a 
comunidade 
educativa 

- Lápis de 
grafiti 
- 
Esfuminhos 
- 
Esferográfi
ca 
- Tinta da 
China, etc.  

 

- Torneios 
Internos  

A definir  
 •  - Associação de 

Estudantes 

-Professores, 
alunos e 
auxiliares  
 

  

- Festa de 
final de ano 
letivo 

19 de 
junho 

 

- Festejar o final do 
percurso Pré-escolar e do 
1º Ciclo. 

• - Atividades conjuntas 
com o 1.º Ciclo. 

• - Atividades lúdicas 

• - Atividades na área das 
   expressões (canções, 
dança, decoração, 
dramatizações, jogos)     

• - Visualização de filmes 
-Festa de Finalistas: 
missa. 
 

-Professores do 

1.º CEB; 

-Alunos; 

Auxiliares; Pais 

e Enc. de 

Educação 

- Educadores de 
Infância 
 

- Crianças do 
jardim de 
Infância e 1.º 
CEB 

- Materiais 
variados 

 

 

 



25 
 

AO LONGO DO ANO LETIVO 
 

Biblioteca Escolar 

 

 
 

Programa “Cientificamente 
Provável” 

 
 
 
 
 

Tratamento técnico dos documentos 
existentes e adquiridos 

das BE’s da escola sede e do Centro 
Escolar 

 
 
 

Revisão dos guiões disponibilizados 
pela BE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estabelecer parcerias com 
unidades de investigação do 
ensino superior  
Desenvolver atividades que 
possibilitem o enriquecimento do 
percurso formativo dos alunos   
Fomentar a curiosidade científica 
 
 
 
 
Organizar o fundo documental de 
modo a facilitar a recuperação e a 
pesquisa da informação 
 
 
 
Promover o desenvolvimento de 
competências na área da literacia 
da informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunidade 

escolar 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
 
 

 
Comunidade 

escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professora 
Bibliotecária 
Equipa da BE 
Docentes do 
Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Experimentais 
 
 
 
 

 
 
Equipa da BE 
 
 
 
 

Equipa da BE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 
 

Crescer com os livros 
 

▪ Atividades de animação da 
leitura com as crianças do 
Jardim de Infância  

 
▪ Atividades de animação da 

leitura e desenvolvimento 
das literacias com os 
alunos do 1º ciclo 
(atividade quinzenal com 
planificação por ano de 
escolaridade) 

 
▪ Dinamização da BE do 

Centro Escolar  
 
 
 
 

Colaboração com docentes de 
Oferta Complementar, Cidadania 

e Desenvolvimento e Área 
Projeto 

 
 
 
 

Apoio aos utilizadores na seleção 
e utilização dos recursos 

 
 
 

 
Promover o desenvolvimento de 
hábitos de leitura. 
Desenvolver competências nos 
alunos no âmbito das várias  
literacias. 
Fomentar a utilização autónoma 
da biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover a aquisição de hábitos 
de pesquisa de informação em 
diferentes fontes. 
Utilizar a biblioteca escolar para 
pesquisar e tratar informação. 

 
 
 
Dar a conhecer o fundo 
documental da biblioteca e 
promover a sua utilização por 
docentes e alunos. 
 
 

 
 
Crianças do pré-
escolar e alunos 
do 1º ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos dos vários 
ciclos 
 
 
 

 
Equipa da BE 
Educadoras 
Docentes do 1º 
ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora 
Bibliotecária 
Docentes da 
Oferta 
Complementar 
Equipa da BE 
 
 
 
 
Equipa da BE 
 
 
 
 

 

 
Ao longo do 
ano letivo 

(segundo o 
horário 

estabelecido 
com 

educadoras e 
docentes 
titulares, e 

planificação 
própria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 

 

 
 
 
 

CLUBE DE LEITURA 
 
 
 
 
 
 
 

Blogue da BE 
 
 
 
 

 
Implementação da autoavaliação da 

Biblioteca escolar 
 
 
 
 
 
 

Promover a aquisição de hábitos 
de pesquisa de informação em 
diferentes fontes. 
Utilizar a biblioteca escolar para 
pesquisar e tratar informação 

 
Promover hábitos de leitura 
Diversificar as estratégias de 
promoção da leitura 
Sensibilizar toda a comunidade 
para a importância da leitura 
 
 
 
Dar a conhecer as atividades e os 
recursos da biblioteca escolar 
Divulgar informação relativa ao 
livro e às bibliotecas  
 
Proceder a avaliação dos serviços 
da BE 
Auscultar a comunidade escolar 
relativamente ao trabalho 
desenvolvido pela Biblioteca 
Escolar 
Tratar os dados recolhidos 
através dos instrumentos de 
avaliação da BE 
Refletir sobre as práticas 
desenvolvidas 
 
 

 
 

Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
escolar 

 

 
Equipa da BE 
 
 
 
 
Comissão 
organizadora 
do clube  
(BE, Bib. Municipal, 
Academia Sénior, 
CLA da Univ. 
Aberta)  

 
 
 
 
 
 
Equipa da BE 

 
 
 
 
 
 
Professora 
Bibliotecária 
 

 
 

 
Ao longo do 
ano letivo 

 
 
 
 
Ao longo do 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano letivo 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do 
ano letivo 
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CLUBE DE CIÊNCIAS 

Atividades Objetivos Metodologias Dinamizadores Destinatários 
Calendariz

ação 
Recursos 

Custo 

 

Visita de 

Estudo a um 

Geopark 

 

O objetivo será sensibilizar os 

alunos para a importância da 

interpretação da geologia das 

regiões e a promoção de um 

desenvolvimento sustentável. 

- Explorar com a ajuda do Guia do 

Parque os planos e itinerários do 

próprio parque 

- Professores 

afetos ao clube 

e de outras áreas 

disciplinares 

envolvidas  

Alunos do 

Ensino 

Secundário 

1º Período Autocarro  

Saídas de 

Campo ao 

Graben de 

Longroiva 

O objetivo explorar o Graben de 

Longroiva e aprofundar o 

conhecimento dos alunos nos 

fenómenos observados 

As Saídas de Campo ao Graben de 

Longroiva observando aspetos 

transdisciplinares relacionados com: 

- Tipo de Rochas; 

- Geomorfologia; 

- Tectónica; 

- Hidrologia; 

- Antropologia. 

As saídas de campo serão enriquecidas 

pelo acompanhamento de especialistas 

nas diversas áreas de acordo com as 

parcerias efetuadas 

- Professores 

afetos ao clube 

e de outras áreas 

disciplinares 

envolvidas 

- Docentes da 

UTAD 

Alunos do 

Ensino do 3º 

Ciclo e 

Secundário 

 

1º Período 

e 2º 

Período 

Autocarro 

Outros 

recursos 

associados à 

participação 

dos docentes 

da UTAD 

 

 

Realização de 

um projeto 

para um 

percurso 

O Objetivo será a aplicação 

prática dos conhecimentos que 

os alunos adquiriram nas aulas 

num projeto que vise contribuir 

Será concretizado através da realização 

de atividades práticas nas várias áreas 

disciplinares no contexto agregador do 

Clube de Ciência 

- Professores 

afetos ao clube 

Alunos do 

Ensino do 3º 

Ciclo e 

Secundário 

Durante 

todo o ano 

letivo 

Bens 

consumíveis e 

de suporte 

informático 
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pedestre de 

interpretação 

geológica do 

Graben de 

Longroiva. 

 

para o desenvolvimento 

sustentável da região 

e de outras áreas 

disciplinares 

envolvidas 

 

 

Realização de 

um Seminário 

subordinado 

ao tema: “As 

Ciências como 

instrumento 

de um 

Desenvolvime

nto 

Sustentável” 

 

O Objetivo será a aplicação 

prática dos conhecimentos que 

os alunos adquiriram nas aulas 

num projeto que vise contribuir 

para o desenvolvimento 

sustentável da região, bem 

como, mostrar o trabalho 

desenvolvido nas aulas à 

comunidade local 

Este seminário terá a participação de 

docentes da UTAD e/ou de outras 

instituições, especializados nas diversas 

áreas das ciências relacionadas com o 

desenvolvimento local. 

 Serão ainda apresentados os trabalhos 

dos alunos que culminaram no projeto 

do percurso pedestre de interpretação 

geológica do Graben de Longroiva. 

Paralelamente poderão ocorrer 

exposições, Workshops e 

eventualmente venda de produtos 

locais. 

- Professores 

afetos ao clube 

e de outras áreas 

disciplinares 

envolvidas 

 

- Diversos agentes 

das entidades 

parceiras e 

comunidade em 

geral 

Toda a 

comunidade 
3º Período 

Bens 

consumíveis e 

de suporte 

informático 

 

Semana 

Cultural:  

- Laboratórios 

Abertos 

 

- Estimular o gosto pela 

atividade científica. 

 Atividades laboratoriais e 

exposição de materiais biológicos 

Alunos envolvidos 

nos projetos do 

clube  

Toda a 

comunidade 

escolar 

Semana 

Cultural 
Diversos  
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Plano de Atividades da Equipa de Saúde Escolar do Núcleo de Saúde Pública de Mêda 

Tema Objetivos Intervenções Profissionais Público alvo 
Data de 

realização 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

Área de 

Intervenção: 
Alimentação 

Saudável 

 

Projeto PEACE 

Promover pequenos 

almoços e merendas 

saudáveis. 

- Forma-se 2 equipas de crianças. 

- Apresenta-se o jogo e a forma como as equipas são 

pontuadas. 

- o jogo é constituído por um conjunto de questões. 

- No jogo é colocada a questão e apresentada 

seguidamente a resposta correta e a explicação. 

- No final do jogo, a equipa com a pontuação mais 

alta ganha o prémio  

Nutricionista e 

Enfermeira 

• Alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico (6 

turmas -113 alunos 

• Respetivos 

Professores 

1º Período 

09 e 23 de 

outubro: 

 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

Área de 

Intervenção: 
Higiene 

Corporal/Saúd

e Oral 

 

PNPSO 

1 - Sensibilizar as crianças 

e famílias para a 

importância da escovagem 

diária. 

2 - Incentivar os bons 

hábitos alimentares. 

3 - Conhecer os problemas 

orais mais comuns e a sua 

prevenção. 

Sessões de Educação sobre Saúde Oral  
Higienista oral 

e Enfermeira 

• Alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico (6 

turmas -113 alunos) 

• Respetivos 

Professores 

1º Período 

 21 de 

outubro 

a partir das 

10h30, 

 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

Área de 

Intervenção: 
Alimentação 

Saudável 

 

Projeto PEACE 

 

 - Lanches super 

saudáveis 

1 - Identificar os alimentos 

de um lanche saudável. 

2- Promover atividade 

física através de um jogo 

tradicional. 

2- Conhecer os benefícios 

da ingestão de lanches 

saudáveis e a desvantagem 

da ingestão de lanches não 

saudáveis. 

- Colocar 3 tabuleiros na sala de aula: verde, vermelho e 
amarelo. 
- Ceder a todos os alunos desenhos de alimentos variados 
- Unir um puzzle com um formato de jogo da macaca.  
- Cada aluno atira uma pedra para uma das casas da 
macaca, saltando depois ao pé-coxinho até à casa onde 
está a pedra.  
- No final, cada aluno coloca o desenho do alimento no 
tabuleiro da cor correspondente ao alimento (vermelho- 
alto; amarelo- prudência; verde- para andar sempre) 
Depois começa outro jogador e assim sucessivamente.  

Nutricionista e 

Enfermeira 

• Restantes alunos 

em falta do 1º Ciclo 

do Ensino Básico  

• Alunos do Pré-

Escolar 

 (2 turmas - 41 

alunos)  

• Respetivos 

Professores e 

Educadores/as de 

Infância  

1º Período 

23 de 

outubro 
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TEMA OBJETIVOS INTERVENÇÕES 
PROFISSION

AIS 
PÚBLICO ALVO 

DATA DE 

REALIZAÇ

ÃO 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

Área de 

Intervenção: 
Higiene 

Corporal/Saúd

e Oral 

 

PNPSO 

1 - Sensibilizar as crianças e 

famílias para a importância 

da escovagem diária. 

2 - Incentivar hábitos 

alimentares saudáveis. 

3 - Conhecer os problemas 

orais mais comuns e a sua 

prevenção. 

Sessões de Educação sobre Saúde Oral  
Higienista Oral 

e Enfermeira 

• Restantes alunos 

em falta do 1º Ciclo 

do Ensino Básico 

• Alunos do Pré-

Escolar 

• Respetivos 

Professores e 

Educadores/as de 

Infância 

1º Período 

18.11.2019 

A partir 

10:30  

(das 14h às 

16h30´ para 

JI) 

Projeto PEACE 

Avaliar os lanches dos 

alunos 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 

Preenchimento dos questionários de lanches. 

Nutricionista e 

Enfermeira 

Alunos do 

 1º Ciclo do Ensino 

Básico 2º Período 

Data a 

definir  
Avaliar os lanches dos 

alunos do Ensino Pré-

Escolar. 

. 

Preenchimento dos questionários de lanches. 
Alunos do Ensino 

Pré-Escolar 
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Tema Objetivos Intervenções Profissionais Público alvo 
Data de 

realização 

Educação 

Alimentar 

em Meio 

Escolar 

 

Projeto 

PEACE 

 

Promover a alimentação saudável.  

Delinear estratégia de sensibilização aos 

pais/encarregados de educação. 

Ação de sensibilização e esclarecimento 

de dúvidas /tertúlia. 

Entrega do folheto informativo. 

Nutricionista 

e Enfermeira 

Pais 

/Encarregados 

de Educação 1º 

ciclo e Pré-

escolar 

1º Período 

 

23 outubro (18h) 
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Tema Objetivos Intervenções Profissionais Público alvo 
Data de 

realização 

Projeto Sopa. 

Come 

1 - Minimizar o impacto do consumo de 

excesso de sal na sopa, isto é, estratégia para 

combater as altas taxas de mortalidade e 

morbilidade por doenças cárdeo e cérebro 

vasculares. 

2 - Reduzir o sal adicionado à confeção da sopa 

para 0,24 g por 100 g de sopa. 

3 - Implementar a uniformização da dose da 

sopa para 200 ml nos JI e EB1 e para 250 ml 

na EB2, EB3 e Secundário. 

Recolha de amostra de sopa 

processada para avaliação analítica 

dos teores de sal 

Avaliar a dose de sopa servida aos 

alunos 

Técnica de 

Saúde 

Ambiental 

 

Outubro/novem

bro 

(colheitas 

trimestrais) 

 

Se objetivos não atingidos: Rever 

os conceitos ensinados 

anteriormente relativamente à 

quantidade de sal a colocar na 

confeção das sopas 

(PowerPoint “Estratégias 

minorsal. saúde – Projeto Sopa. 

Come, do departamento de Saúde 

Pública da Administração 

Regional de Saúde do Centro”) 

Nutricionista e 

Enfermeira 

Manipuladores 

das sopas 

1º Período 
Após a validação 

dos resultados das 

amostras de sopa, 

se valores de sal 

ou doses fora dos 

parâmetros 

definidos no 

projeto (dias a 

definir) 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 
Área de Intervenção:  

Educação 

Postural 

 

Projeto “Cuida 

das tuas Costas” 

1 - Habilitar os professores de informações 

relacionadas com posturas adequadas nas 

salas de aula. 

2 - Monitorizar a arrumação, o ajuste e o peso 

das mochilas dos alunos, de modo a 

sensibilizá-los para o peso considerado ideal 

das mesmas; Ensinar aos alunos estratégias 

adequadas para minimizar os fatores de risco 

relacionados com posturas inadequadas. 

3 - Ensinar sobre exercícios adequados para 

serem realizados nas atividades escolares 

prolongadas. 

4 - Promover a prática de atividade física. 

 Ação de Educação (PowerPoint); 

 Aplicação dos Questionário de 

avaliação 

 Pesagem alunos/mochilas e 

verificação do ajuste da arrumação 

das mochilas 

 Entrega de folhetos para as 

crianças e para os pais 

Fisioterapeuta 

e Enfermeira 

• Alunos do 2º 

Ano do 1º CEB 

Turma C (20 

alunos) 

•Pais/Encarrega

dos de Educação 

• Respetivos 

Professores 

 

1º Período 

22 de novembro 

 

(Duração de 2 

horas – horário 

a definir) 

 Pesagem alunos/mochilas e verificação 

do ajuste da arrumação das mochilas 

Relembrar conceitos principais do tema 

 

Alunos do 4º Ano 

em 2020-2021 (ou 

seja, mesmos 

alunos do 2º Ano de 

2018-2019) 

1º Período 

Do Ano Letivo 

2020-2021 

(Duração 30-45 

minutos) 
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Tema Objetivos Intervenções 
Profissiona

is 
Público alvo 

Data de 

Realização 

PNPSO 

Reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais 

na população escolarizada. 

Aos 18 anos todos os jovens que frequentam as escolas 

públicas e IPSS devem ter todos os dentes permanentes 

devidamente tratados e/ou protegidos. Rastrear alunos 

nascidos em 2012 e 2009. 

Rastreios orais 
Higienista 

oral 

Alunos nascidos 

em 2012 e 2009 

que frequentem 1º 

CEB 

1º Período 

 

23 ou 24 

outubro 

PNPSO 

Reduzir a incidência e a prevalência das doenças orais 

na população escolarizada. 

Aos 18 anos todos os jovens que frequentam as escolas 

públicas e IPSS devem ter todos os dentes permanentes 

devidamente tratados e/ou protegidos. Rastrear alunos 

nascidos em 2006 e 2009. 

Rastreios orais 
Higienista 

oral 

Alunos nascidos 

em 2009 e 2006 

que frequentem 2º 

e 3º CICLO 

2º Período 

Janeiro nascidos 

em 2009 

Fevereiro 

nascidos em 

2006 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 
Área de Intervenção: 

Saúde Mental/C. 

Socioemocionais 

 

Projeto “A 

Demência e a 

Comunidade” 

Sensibilizar a comunidade Escolar para a necessidade de 

saber mais para poder ajudar, atendendo que o aumento 

da longevidade leva a um maior número de casos de 

demência e a comunidade tem que estar informada e ser 

responsabilizada no sentido de dar resposta ao doente e 

à família. 

Aplicação de 

questionário antes e 

após as intervenções. 

Desenvolvimento de 

ações teóricas, 

interativas, com 

exemplos práticos/ 

atividades lúdicas. 

Médica/ 

Enfermeira/

Psicóloga 

• Alunos de 5º 

Anos 

(34 - 2 turmas 

• Alunos de 6º 

Anos 

(28 – 2 turmas) 

• Respetivos 

Professores 

3º Período 

 

Semana de 11 a 

15 de maio 

 

Dia a definir Projeto com 

duração de 3 anos 

(5º anos em 2020-

2021 e 2021-2022) 
Eixo Estratégico: 
Capacitação 
Área de Intervenção: 

•Hábitos de 

Sono e Repouso 

•Alimentação 

Saudável/Ativid

ade Física 

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da 

adoção de estilos de vida saudáveis visto que o melhor 

caminho para se sentir feliz, enérgico e saudável no 

futuro é levar uma vida feliz, enérgica e saudável no 

presente. A vida também é fruto das nossas atitudes e 

comportamentos. Nós somos, por isso, o resultado das 

nossas vivências. 

Ação de Educação para 

a Saúde sobre “Estilos 

de vida Saudável” 

 

Enfermeira 

• Alunos dos  

7º Anos  

(26 – 2 turmas) 

• Respetivos 

Professores 

1º Período 

 

22.10.2019 

 

Horário a 

definir- 
(6º Anos a partir 

de 2020-2021) 
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Tema Objetivos Intervenções 

Profissiona

is 
Público alvo 

Data de 

realização 
Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 

Área de Intervenção: 

• Prevenção do 

Consumo de 

Performance 

Sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção de 

consumo abusivo de substâncias performance 

Identificar os tipos de adições e dependências sem 

substâncias mais frequentes (videojogos, internet, 

telemóvel). 

Ação de educação sobre 

“ Prevenção do 

Consumo de 

Performance ” 

Enfermeira 

• Alunos de 8º 

Anos 

(46 alunos - 3 

turmas) 

• Respetivos 

Professores 

2º Período 

 

Semana de 24 a 

28 de fevereiro 

 

Dia a definir 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 

Área de Intervenção: 
Educação para 

os Afetos e 

Sexualidade 

Sensibilizar a comunidade escolar para a prática de 

atitudes e valores de respeito por si, pelo próximo e 

pelas diferenças. 

Identificar e desconstruir os mitos existentes. 

Ação de educação sobre 

“Métodos 

Contracetivos “ 

Enfermeira 

• Alunos de 

 10º Ano  

(14 alunos - 1 

turma) 

• Respetivo/a 

Professor/a 

 

2º Período 

 

Semana de 09 a 

13 de março 

 

Dia a definir 

Ação de educação sobre 

“Doenças Sexualmente 

Transmissíveis “ 

• Alunos de 

 11º Ano  

(25 alunos - 1 

turma) 

• Respetivo/a 

Professor/a 

3º Período 

 

Semana de 20 a 

24 de abril 

 

Dia a definir 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 

Área de Intervenção: 
Prevenção do 

consumo de 

bebidas 

alcoólicas 

Sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção de 

consumo de substâncias psicoativas.  

Identificar e analisar o impacto destes consumos durante 

a adolescência nos processos de maturação do sistema 

nervoso central. 

Identificar e avaliar as principais consequências a nível 

físico, psicológico, familiar, social e do rendimento 

escolar/laboral. 

Ação de Educação para 

a Saúde sobre a 

prevenção do consumo 

de substâncias 

psicoativas lícitas – 

alcoolismo. 

Enfermeira 

• Alunos dos 

12ºAnos 

(25 alunos - 1 

turma) 

• Respetivo/a 

Professor/a 

 

2º Período 

 

Semana de 23 a 

27 de março 

 

Antes das férias 

da Páscoa 

Dia a definir 
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Tema Objetivos Intervenções Profissionais 
Público 

alvo 

Data de 

realização 
 

Eixo Estratégico: 
Capacitação 

 
Área de Intervenção:  
Atividade Física 

Saúde Mental/C. 

Socio-

emocionais 

 

  

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância 

da adoção de estilos de vida saudáveis. 
Caminhada pela Saúde 

Equipa de SE 

Colaboradores da 

UCSP de Meda 

Toda a 

comunidade 

Escolar e 

comunidade 

do concelho 

de Meda 

3º Período 

 

29 de maio 2020 

sexta feira 
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Atividades no Âmbito de Projetos Nacionais 

 
Atividades 

 
Datas 

 
Objetivos 

 
Metodologias 

Responsáveis/ 

Dinamizadores 
Destinatários Recursos 

Custo  

 
- Programa PREVINT 
 
Projeto Violentómetro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-------------------------------- 

 
- Parlamento dos 
Jovens 

 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano letivo 

- Promover e intervir ao 
nível da prevenção da 
violência nas relações de 
intimidade, numa lógica de 
construção de uma 
sociedade promotora dos 
direitos humanos. 
 
- Obter conhecimentos 
sobre situações práticas de 
resposta (adaptativa) 
quando essas agressões 
ocorrem. 
------------------------------------- 
- Incentivar o interesse dos 
jovens pela participação 
cívica e política; 
- Sublinhar a importância 
da sua contribuição para a 
resolução de questões 
que afetam o seu presente 
e o futuro individual e 
coletivo, fazendo ouvir as 
suas propostas junto dos 
órgãos do poder político; 
- Dar a conhecer o significado 
do mandato parlamentar e o 
processo de decisão da 
Assembleia da República, 
enquanto órgão representativo 
de todos os cidadãos 
portugueses; 
- Incentivar as capacidades 
de argumentação na defesa 
das ideias, com respeito pelos 
valores da tolerância e da 
formação da vontade da 
maioria. 

 
- Fases 1 e 2: inscrição da 
escola e identificação dos 
alunos; 
- Fases 3 - 4: 
consultoria, análise e 
elaboração do 
relatório; 
- Fase 5: formação 
online; 
- Fase 6: 
implementação 
- Fase 7: Avaliação da 
intervenção 
--------------------------------------- 
 
- 1ª fase: inscrição da 
escola, debates e eleições 
para a sessão escolar; 

-2ª fase: realização 
das sessões nos 
distritos; 

- 3ª fase: sessão nacional 
na AR. 

 
- Diretor do 
Agrupamento 
 
- Psicopedagogo 
 
- Equipa de 
professores 
 

 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professoras:  
Isabel Pereira 

e  
Isabel Dias 

 

- Alunos 

do 3.º 

CEB e 

Ensino 

Secundá

rio. 

 

 

 ------------------ 
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Atividade 

 
Calendarização 

 
Objetivos 

 
Metodologias 

Responsáveis/ 
Dinamizadores 

Destinatários Recursos 
materiais 

Custo 

- Visita de estudo ao  

Geopark 

(visita de estudo com 

interdisciplinaridade 

entre Biologia e 

Geologia, Físico-

Química e História) 

------------------------------ 

- Saída de 
Campo ao 
“Graben” de 
Longroiva 

 
 

1.º Período 
 

 
 
 

 
---------------------- 

 
1.º e 2.º Período 

- Sensibilizar os alunos 
os alunos para a 
importância da 
interpretação da geologia 
das regiões e a 
promoção de um 
desenvolvimento 
sustentável. 

--------------------------------------- 

 

- Explorar o “Graben” de 
Longroiva e aprofundar o 
conhecimento dos alunos 
nos fenómenos 
observados. 

 

 
- Explorar com a ajuda do 
guia do parque, os planos e 
itinerários do próprio 
parque. 
 
 
 
------------------------------------- 
- Observar aspetos 
transdisciplinares 
relacionados com: 
. tipo de rocha, 
. geomorfologia, 
. tectónica, 
. hidrologia, 
. antropologia. 
 

 
- Grupo de Biologia 
e Geologia, Físico 
Química e História 
 

 
 

 
------------------------ 
 
- Professores dos 
Clubes 
- Docentes da 
UTAD 

- Alunos de 10º, 

11º e 12º anos 

 

 

 

---------------------- 

- Alunos do 3.º 

CEB e  

E. Secundário 

 
-Autocarro da 
Câmara 
Municipal 
 
 
 
 
 
----------------------- 
 
-Autocarro da 
Câmara 
Municipal 

 

 
-Visita de Estudo a 
Lisboa: 
 
- Percurso de “Os 
Maias” em Sintra; 
 
- Laboratório de 
línguas do British 
Council; 
 
- Futurália 
 
 

 

 
2º Período 

 
-Aplicar os conteúdos 
abordados nas disciplinas; 

-Contactar com os locais in 
loco com os espaços das 
obras literárias estudadas; 

-Identificar as principais áreas 
históricas das cidades 
visitadas e algum do seu 
património; 

-Proporcionar aos alunos 
experiências culturais e 
diversificadas e 
enriquecedoras; 
-Contribuir para o 
desenvolvimento de uma 
consciência cívica e cultural. 

 
-Visita à Futurália ou 
Pavilhão do conhecimento; 
 

- British Council 
 
-Peça de Teatro; 

 
-Visita a Sintra  
 

Visitas guiadas 

 
 
- Professores de: 
Português, Inglês, 
Filosofia, Geografia, 
História 
 
 

 
 
-Alunos do 
Ensino 
Secundário 

 
 
- Autocarro da 
Câmara Municipal 

- - Ingressos 

 
 

A definir 
 



40 
 

- - Visita de Estudo à 
- Região de Leiria 

 
2.º Período 

- Proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento do espírito 
crítico ed e análise. 

- Os conteúdos a desenhar 
para a visita de estudo 
envolvem várias áreas do 
saber, procurando com isso 
envolver o maior número de 
disciplinas. 
 

- Diretores de 
Turma, Prof. de EV 
e C. N. 

- Alunos dos 7os 
anos  

- Autocarro  
- Ingressos 

 A definir 

- Visita de Estudo 

 1.º CEB 

(A definir) 

 
junho 2020 

  - Professoras do 1.º 
CEB 
 
 
 

-  - Autocarro  
- Refeições  

- - Ingressos  

  

- Visita de Estudo 

Pré-Escolar e 1.º 
CEB 

(A definir) 

 
junho 2020 

- Contactar com novos 
espaços 

  -Educadores  
A.O. 
 
 
 

- - Crianças - -Material diverso   



 

 


