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O Plano Anual de Atividades (PAA) traduz a dinâmica dos estabelecimentos escolares do Agrupamento, bem como dos diferentes intervenientes da 

comunidade escolar. Neste documento, apresentam-se as atividades que foram aprovadas em Conselho Pedagógico de 2 de dezembro de 2015.  

Foram inscritas 180 atividades pelos diferentes órgãos e estruturas educativas, das quais 12 são propostas de clubes/ projetos e 5 modalidades 

desportivas propostas no quadro do Desporto Escolar. 

Nesta edição do PAA, as atividades, projetos e clubes encontram-se organizados cronologicamente pelas diferentes estruturas educativas (cf. Índice). 

As atividades do Deporto Escolar e da Educação para a Saúde são apresentadas separadamente nos pontos 3, 4 respetivamente.  

A informação recolhida revela, quer pela diversidade, quer pelo volume de propostas, o esforço da comunidade escolar em procurar responder aos 

interesses e às necessidades dos alunos e a aposta na melhoria dos serviços prestados, multiplicando oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

integral dos alunos, como também de desenvolvimento profissional dos docentes através da partilha de boas práticas e do trabalho colaborativo. 

 As ações constantes neste PAA estão devidamente enquadradas no planeamento estratégico do Projeto Educativa do Agrupamento (PEA), com vista 

à consecução dos objetivos e compromissos elencados no PEA. As atividades, projetos e modalidades desportivas inscritas no PAA que aqui se apresentam 

abrangem as várias áreas prioritárias de intervenção que visam dar resposta às necessidades da Comunidade Educativa. 

 Destacam-se as atividades interturmas e os projetos desenvolvidos ao longo do ano na área da saúde, leitura, do conhecimento dos sons, das 

relações interculturais, multilinguísticas e da dimensão europeia da educação e ainda as atividades que permitem conhecer o nosso património, a 

nossa história e cultivar as nossas tradições, favorecendo e potenciando o trabalho em equipa interdisciplinar. 

 O PAA apresenta, este ano, um incremento das atividades que promovem e valorizam a participação criativa dos alunos em todos os ciclos e 

níveis de ensino, com destaque para os diversos concursos de leitura e poesia dinamizados por diferentes estruturas do agrupamento e ainda os 

projetos onde os alunos são chamados a desenvolver propostas/ atividades de proteção ambiental e promoção de boas práticas junto dos seus 

pares. 
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 As relações entre a escola e o meio serão intensificadas através do acolhimento de exposições internacionais itinerantes, da exposição de 

trabalhos realizados pelos alunos, da participação e organização de palestras, debates e formação a diferentes membros da comunidade escolar, de 

atividades de aproveitamento dos recursos ambientais, e do Dia Aberto com um conjunto diversificado de propostas para todos os membros da 

comunidade escolar. 

 Diversas atividades implicam o desenvolvimento de uma cidadania ativa social e politicamente comprometida, promovendo a 

responsabilidade intergeracional e do aprender a viver juntos. É ainda de louvar o envolvimento dos alunos nas inúmeras atividades desportivas e 

as propostas diversificadas para os alunos CEI. 

Muitas destas atividades contam com os apoios concedidos pelos parceiros do Agrupamento, nomeadamente a Câmara Municipal de Sátão e o tecido 

empresarial do concelho, através da oferta de patrocínios, da cedência de espaços e recursos e da colaboração no transporte dos alunos. 

 As atividades registadas futuramente serão incluídas, periodicamente, em anexo, após aprovação em Conselho Pedagógico e Conselho Geral. 
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1. Atividades da Direção 
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Direção 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

1.  
Ação de Formação - Lei 

Tutelar Educativa 
Ação de formação para pessoal docente 

1A 

3A 
08-09-2015 

Helena Fátima 

Gonçalves Castro 
Docentes do Agrupamento 

Formação de 

pessoal docente 

Fotocópias, 

computador e 

projetor multimédia, 

Cineteatro de Sátão 

50€ 

2.  

Abertura do ano letivo 

com receção aos Pais e 

Encarregados de Educação 

Reunião com os Pais e Encarregados de Educação. 
4A 

4B 

14 a 18 de 

setembro de 2015 

Diretora 

CE 

CPCJ 

SPO 

Pais e Encarregados de 

Educação 
Reunião 

Projetor multimédia 

Computador 

Tela 

Polivalente 

20€ 

FF 123 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2. 1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.1. Departamento da Educação Pré-Escolar  
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Departamento Educação Pré-escolar 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

3.  Jardins Sonoros 

É um projeto anual, realizado em todos os jardins-de-

infância do agrupamento. O “SOM” é o tema central a 
partir do qual serão proporcionadas situações de 

aprendizagem desafiantes, com incidências que 

ultrapassam a educação musical e/ou as ciências, e 
servem as aprendizagens em áreas tão diversas como a 

matemática, o conhecimento do mundo, a linguagem e 

comunicação, a educação artística, as TIC…Pretende-se 
utilizar o Som como centro e ponto de partida das 

aprendizagens. Como principais objetivos do projeto 

destacam-se: estimular as crianças a criarem o seu 
próprio conhecimento no contexto interdisciplinar; 

explorar, identificar e categorizar informação necessária 

sobre temas relacionados com o SOM (o que é o som; 
propagação do som; som e música); fomentar o trabalho 

de cooperação entre as crianças e crianças-adulto; 

apreciar e criar objetos artísticos com base no SOM. 

1A 

1B 
1D 

2A 

2B 
3B 

4A 

4B 

Ano letivo 
Departamento da 

Educação Pré-Escolar 

Crianças que frequentam os 
jardins-de-infância do 

agrupamento 

Projeto-Clube 

Interno 

Para o 

desenvolvimento do 

projeto serão 

mobilizados recursos 

humanos e materiais 

do jardim-de-
infância e recursos 

locais. Poderão 

ainda ser 
mobilizados recursos 

existentes no 

agrupamento, 
nomeadamente no 

âmbito da expressão 

musical e ciências-
física.  

100€ 
FF 111 

FF 123 

4.  
Ciência a Brincar: Queres 

Experimentar? 

O projeto pretende dinamizar, com caráter sistemático e 

regular, atividades de inclusão das ciências 

experimentais no conjunto das estratégias de 

desenvolvimento do currículo, promotoras da literacia 

científica. 

As situações experimentais centram-se em torno da 

temática do SOM, de acordo com a seguinte 

planificação: O que é o SOM? (1º período); Propagação 

do SOM (2º período); Som e música (3º período). 

1B 

2A 

3A 

3B 

4B 

Ano letivo 
Departamento da 

Educação Pré-Escolar 

Crianças que frequentam os 

jardins-de-infância do 

agrupamento 

Projeto-Clube 

Interno 

Material de 

expressões (plástica 

e musical); CD’s; 
Livros e 

enciclopédias ; 

material de apoio às 
experiências. 

Materiais e 

equipamentos dos 
laboratórios. 

50€ 

FF123 

5.  Descobre o Enigma 

Mensalmente, é proposto às crianças de 5 anos de idade 

um enigma-desafio matemático, num total de nove. Este 

desafio é apresentado em formato papel e será resolvido 

em casa, com a ajuda de familiares. 

A elaboração dos enigmas é da responsabilidade do 

departamento da educação pré-escolar, tende-se o 

cuidado dos mesmos remeterem para lógicas-raciocínios 

diferenciados e de serem bem contextualizados. 

Com este projeto pretende-se fomentar a articulação 

escola-família e reforçar as aprendizagens escolares. 

1A 

1B 

2A 

3B 

4A 

Ano letivo 
Departamento da 

Educação Pré-Escolar 

Crianças que frequentam os 

jardins-de-infância do 

agrupamento 

Projeto-Clube 

Interno 
Fotocópias 

20€ 

FF 123 
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6.  Viva a Música! 

O dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, servirá de 

ponto de partida para o projeto anual “Jardins Sonoros”, 

a desenvolver em todos os jardins-de-infância. 

Assim, em todos os jardins-de-infância, será ensaiada a 

canção “Sons do Mundo” e será construído com as 

crianças um brinquedo-objeto sonoro. 

1A 

1B 

2A 

3B 

3C 

01-10-2015 
Departamento da 

Educação Pré-Escolar 

Crianças que frequentam os 

jardins-de-infância do 

agrupamento 

Comemoração 

Tintas-pincéis; cola; 

lápis cor; papéis; 

material de 

desperdício 

20€ 

FF 123 

7.  Dia da Alimentação 

“Almoço com os pais no jardim-de-infância” - confeção 

de um almoço completo, saudável, elaborado pelos pais 

e partilhado com as crianças, no jardim-de-infância. 

Pretende-se sensibilizar crianças e adultos para a 

importância de uma alimentação diversificada e 

saudável e estreitar relações entre as famílias e o jardim-

de-infância. 

2A 

2B 

4A 

4B 

16-10-2015 

Pais-Encarregados de 

Educação do jardim-de-

infância de Cruz 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de Cruz 

Comemoração-

Convívio 

Recursos 

disponibilizados 

pelos encarregados 

de educação 

 

8.  
Museu Nacional Grão 

Vasco 

Visita ao Museu Nacional Grão Vasco e participação 

numa oficina orientada pelos serviços educativos. 

Observação das decorações de natal da cidade de Viseu 

e visita à casa do Pai Natal, num espaço comercial da 

cidade. 

2A 

3B 

4B 

02-12-2015 

Jardins-de-infância de 

Avelal, Cruz e Pedrosas 

Colaboradores: CMS 

Crianças Visita de estudo Autocarro CMS  

9.  
Visita à cidade de Viseu ao 

Palácio do Gelo 

Realização de uma visita de estudo a Viseu, para assistir 

a uma sessão de cinema, visita à casa do Pai Natal e 

passeio pela cidade em comboio turístico. Além de ser 

uma vivência de Natal, tem também como finalidade dar 

a conhecer o património local aos alunos. 

1D 

2A 

2D 

4A 

4B 

17-12-2015 

Jardim-de-Infância de 

Abrunhosa 

Colaboradores: CMS 

Crianças do jardim-de-

infância 
Visita de estudo 

Autocarro 

Camarário 

Bilhetes 

80€ 

FF 123 

10.  Festa de Natal 

Animação feita por um grupo de artistas, com atividades 

circenses e musicais. A atividade decorre no período da 

manhã e é dirigida para as crianças do jardim-de-

infância de Sátão, Mioma e da Fundação Elísio Ferreira 

Afonso. Termina com a chegada do pai Natal. A 

atividade realiza-se no JI de Sátão. 

2D 

4B 
18-12-2015 

Jardim-de-infância de 

Sátão 

 

Crianças dos jardins-de-

infância de Sátão, Mioma e 

Fundação Elísio Ferreira 

Afonso  

Convívio-

Comemoração 

Prendas de natal  

Honorários do grupo 

550€ 

FF I29 

Junta de 

Freguesia 

11.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de natal 

Os Encarregados de Educação das crianças farão, a 

apresentação de uma dramatização na festa de natal do 

jardim-de-infância de Mioma e financiarão a 

participação do grupo “Zunzum” que virá apresentar 

uma atividade de natal para a comunidade escolar do 

jardim-de-infância de Mioma. 

Pretende-se estreitar as relações entre o jardim-de-

infância e as famílias, através de uma participação 

efetiva dos Pais na vida do jardim-de-infância.   

4A 

4B 
18-12-2015 

Pais-Encarregados de 

Educação do jardim-de-

infância de Mioma 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de 

Mioma 

Convívio- 

Comemoração 
-  
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12.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de natal 

Os pais e mães das crianças farão, respetivamente, a 

apresentação de duas peças de teatro-dramatizações na 

festa de natal do jardim-de-infância de Pedrosas. 

Pretende-se estreitar as relações entre o jardim-de-

infância e as famílias, através de uma participação 

efetiva dos Pais na vida do jardim-de-infância.   

4A 

4B 
17-12-2015 

Pais-Encarregados de 

educação do jardim-de-

infância de Pedrosas 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de 

Pedrosas 

Convívio-

Comemoração 
  

13.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de Natal 

Os Pais irão dinamizar uma atividade recreativa de 

expressão dramática-musical na festa de natal do 

jardim-de-infância de Cruz. 

Visa o aprofundamento das relações entre o jardim-de-

infância e as famílias e o bom relacionamento das 

famílias entre si. 

4A 

4B 
18-12-2015 

Pais -Encarregados de 

Educação do jardim-de-

infância de Cruz 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de Cruz 

Comemoração-

Convívio 
  

14.  
“Espantedos” 

(Instalação artística) 

A partir da ideia de espanta-espíritos, cada grupo de 

crianças irá criar um “Espantedo” (espanta medos). 

Trata-se de uma produção artística de exterior, a partir 

da reutilização de materiais e que servirá de fonte 

sonora. Esta atividade inscreve-se no âmbito do projeto 

anual “Jardins sonoros”. 

A instalação estará aberta a toda a comunidade 

educativa no dia da Escola Aberta. 

1A 

1B 

1D 

2A 

3B 

4A 

4B 

16 a 18-03-2016 
Departamento da 

Educação Pré-Escolar 

Crianças que frequentam os 

jardins-de-infância do 

agrupamento 

Exposição-

Mostra 

Tintas-pincéis; cola; 

plástico; reutilização 

de materiais 

(arames; fios; 

vidrilhos; objetos 

metálicos 

25€ 

FF 123 

15.  
Conservatório de Coimbra 

e Parque Botânico 

Visita ao Conservatório de Coimbra e Parque Botânico. 

Esta visita insere-se no âmbito do projeto “Jardins 

Sonoros “e pretende fazer articulação com o mesmo. 

Participação em “Workshops” e assistir a um concerto 

que está a ser programado para esta visita. 

1A 

1B 

1D 

2A 

3B 

3C 

Durante o 

3ªperiodo 

Jardim-de-infância de 

Satão 

Crianças que frequentam o 

jardim-de-infância de Sátão 
Visita de estudo 

Autocarros 

Entradas no 

Conservatório 

1500€ 

FF 129 

16.  Casa da Música (Porto) 

Deslocação à Casa da Música, Porto, para participar nos 

workshops “Precursão tradicional iTec Kids” e “ABC 

dos porquês” e assistir ao concerto “Sheiks do Shake”. 

Esta visita inscreve-se no âmbito do projeto “Jardins 

Sonoros” e pretende fazer articulação com o mesmo. 

1A 

1B 

1D 

2A 

3B 

3C 

14-03-2016 
Jardins de Infância de 

Lamas e Mioma 

Crianças que frequentam os 

Jardins de Infância de 

Lamas e Mioma 

Visita de Estudo 

Autocarro 

Entradas nos 

workshops  

700€ 

FF 129 

Pais-EE 

17.  Casa da Música (Porto) 

Deslocação à Casa da Música, Porto, para participar nos 

workshops “Precursão tradicional iTec Kids” e “ABC 

dos porquês” e assistir ao concerto “Sheiks do Shake”. 

Esta visita inscreve-se no âmbito do projeto “Jardins 

Sonoros” e pretende fazer articulação com o mesmo. 

1A 

1B 

1D 

2A 

3B 

3C 

23-05-2016 

Jardins de Infância de 

Avelal, Cruz, Pedrosas e 

Rãs 

Crianças que frequentam os 

Jardins de Infância de 

Avelal, Cruz, Pedrosas e 

Rãs 

Visita de Estudo 

Autocarro 

Entradas nos 

workshops e 

concerto 

700€ 

FF 129 

Pais-EE 
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18.  Festa de fim de ano 

Apresentações feitas pelas crianças do jardim-de-

infância de Sátão que irão para o 1º CEB. 

Apresentações-Sketches feitos pelos pais-encarregados 

de educação. 

4A 

4B 

Final do 3º 

período 

Jardim de infância Sátão 

Pais-Encarregados de 

educação. 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de Satão 

Convívio-

Comemoração 
 

200€ 

FF 123 

19.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de Final de Ano 

Os Pais irão dinamizar uma atividade recreativa na festa 

de final de ano do jardim-de-infância. 

Pretende-se estreitar as relações entre o jardim-de-

infância e as famílias, através de uma participação 

efetiva dos Pais na vida do jardim-de-infância. 

4A 

4B 

Final do 3º 

Período 

Pais- Encarregados de 

Educação do Jardim-de-

infância de Mioma 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de 

Mioma 

Convívio- 

Comemoração 
  

20.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de final de ano 

Os pais e as mães das crianças farão a apresentação de 

duas peças de teatro-dramatizações na festa de final de 

ano letivo do jardim-de-infância. 

Pretende-se estreitar as relações entre o jardim-de-

infância e as famílias, através de uma participação 

efetiva dos Pais na vida do jardim-de-infância.   

4A 

4B 

Final do 3º 

período 

Pais-Encarregados de 

educação do jardim-de-

infância de Pedrosas 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de 

Pedrosas 

Convívio-

Comemoração 
  

21.  
Participação dos Pais-EE 

na festa de Final de Ano 

Os Pais irão dinamizar uma atividade recreativa de 

expressão dramática-musical na festa de final de ano do 

jardim-de-infância. 

Visa o aprofundamento das relações entre o jardim-de-

infância e as famílias e o bom relacionamento das 

famílias entre si. 

4A 

4B 

Final do 3º 

período 

Pais -Encarregados de 

Educação do jardim-de-

infância de Cruz 

Comunidade escolar do 

jardim-de-infância de Cruz 

Comemoração-

Convívio 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.2. Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico  
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Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

22.  
Dia Mundial da 

Alimentação 

Pretende-se sensibilizar os alunos para a importância de 

praticar uma alimentação variada, equilibrada e 

saudável. 

1A 

2A 

2B 

4A 

16-10-2015 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula 
Frutos variados  

23.  
Feira de S. Martinho/ 

magusto 

Pretende-se dar a conhecer aos alunos as tradições do 

nosso povo (magusto), dinamizar a interligação 

escola/meio (feira) e desenvolver a socialização 

interturmas,  

1D 

1C 

4A 

4B 

11-11-2015 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula e 

exterior 

Produtos 

confecionados pelos 

pais 

Castanhas 

 

24.  
Visita ao património do 

concelho de Sátão 

Realização de um roteiro por diferentes locais do 

concelho, a fim de dar a conhecer o património local aos 

alunos e sensibilizá-los para a importância da 

preservação do mesmo, no âmbito da disciplina de 

estudo do meio. 

1D 

1B 

2D 

4B 

17, 18 e 19 de 

novembro 2015 

Departamento do 1º CEB 

Professores do 4º 

ano/coordenadores de 

estabelecimento 

Alunos do 4º ano Visita de estudo 

Câmara Municipal 

 

Autocarro 

 

25.  Natal na Escola 

Elaboração de mensagens de Natal; construção do 

pinheiro de Natal e do presépio; canções, poesias, 

histórias... 

Realização da Festa de Natal. 

Procurar-se-á dinamizar o intercâmbio e a socialização 

entre a escola- família - comunidade; compreender o 

significado histórico e religioso do Natal e promover o 

espírito de amizade, solidariedade e amor pelos outros. 

2D 

3B 

4A 

4B 

17-12-2015 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula e 

exterior 

Câmara Municipal 

 

Cineteatro 
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26.  Carnaval 

Promover o convívio, a amizade e a alegria; 

Compreender o significado profano desta festividade; 

Desenvolver a imaginação criativa; 

Dinamizar o intercâmbio e a socialização entre a escola 

- jardim de infância - família – comunidade. 

3B 

4A 

4B 

06-02-2016 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula e 

exterior 

Família 

 

GNR 

 

27.  
Visita ao Planetário de 

Torredeita 

Dar a conhecer o sistema solar; complementar 

conteúdos abordados nas aulas de estudo do meio e 

consolidar conhecimentos. 

1D 

1B 

1A 

1 e 2 de março 

2016 

Departamento do 1º CEB 

Professores do 3º 

ano/coordenadores de 

estabelecimento 

Alunos do 3º ano Visita de estudo 

Câmara Municipal 

 

Autocarro 

 

28.  
Escola Aberta 

Páscoa 

Promover a união e o intercâmbio entre todo o 

Agrupamento. 

Viver o espírito festivo da Páscoa, através da 

visualização de pequenos filmes, da realização de 

trabalhos de expressão plástica, entre outras. 

1A 

2A 

3B 

3C 

18-03-2016 

Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 

 

Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula e 

exterior  

Professores e alunos 

do 2º e 3º ciclos e do 

ensino secundário 

 

ESFRoV   

 

29.  Visitas de estudo 

Incentivar a alegria e o convívio; 

Desenvolver o sentimento de nacionalidade e de 

cidadania;  

Complementar conhecimentos académicos; 

Proporcionar aos alunos um dia diferente. 

1B 

1D 
maio 2016 

Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo Visita de estudo 

Câmara Municipal 

Juntas de Freguesia 

Encarregados de 

Educação 

Autocarros 

 

30.  Dia Mundial da Criança 

Comemorar o Dia da Criança, proporcionando às 

crianças um dia diferente e divertido, em que a alegria e 

o convívio serão a tónica dominante. Além disso, 

realizar-se-ão atividades lúdicas diversificadas, ao nível 

da área das expressões, no sentido de lhes dar a 

conhecer os seus direitos. 

2A 

2D 

3B 

01-06-2016 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula e 

exterior 

Papel de cenário 

Cartolinas 

Material de desenho 

e pintura 

 

31.  Dia Mundial do Ambiente 
Promover a defesa do meio ambiente. 

Realizar trabalhos alusivos ao tema. 

2A 

2C 

3B. 

06-06-2016 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

sala de aula  

Saída de campo 

Material de desenho 

e pintura 

Materiais recicláveis 

 

32.  Festa de final de ano 
Comemorar o final do ano letivo; 

Promover a amizade e a união entre toda a comunidade. 

3B 

4B 
09-06-2016 

Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo 

Atividade de 

exterior 

Comunidade 

educativa 

Família 
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33.  
Projeto “De mãos dadas 

com a Ciência” 

Pretende-se desenvolver atividades experimentais 

simples, enquadradas no programa de estudo do meio, 

com materiais comuns. 

1B 

2A 

3B 

Ao longo do ano 
Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 

Alunos do 1º ciclo da EB1 

de Sátão 
Projeto 

Materiais comuns e 

de laboratório 
 

34.  
Projeto “Oficina de 

Escrita” 

Pretende-se incentivar todos os alunos a escrever 

diferentes tipos de textos em contexto sala de aulas, de 

forma a desenvolver o gosto pela escrita, o espírito 

crítico e a criatividade; 

Estes textos serão arquivados em dossier  próprio, na 

biblioteca da EB1 de Sátão, para que todos alunos 

possam ter acesso aos mesmos. 

2A 

3B 
Ao longo do ano 

Departamento do 1º CEB 

– grupo 110 
Todos os alunos do 1º ciclo Projeto Material de escrita  
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

35.  

Inovações Técnicas: séc. 

XII e Séc. XIII 

Exposição de trabalhos 

Objetivos: atenuar o verbalismo dos conteúdos 

lecionados; colocar, na prática, conteúdos estudados; 

“aprender, construindo”. 

1B 

1D 

2A 

11-11-2015 

08-12-2015 
Grupo 400 8º ano Exposição 

Vitrine 

expositor 
 

36.  
Caramulo - Magusto 

EMRC-Secundário 

Atividade promovida e dinamizada em parceria com o 

Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu 

destinada aos alunos do ensino secundário, inscritos em 

EMRC. 

1A 

1B 
1C 

2A 

2D 
3B 

4A 

4B 

1º Período 

7 de novembro 

Grupo 290 

Salomão Carvalho 

Câmara Municipal 
(transporte) 

Alunos do ensino 

secundário 

Visita de Estudo 

Magusto 
  

37.  Exposição sobre Viriato 

Exposição que pretende dar a conhecer a personagem 

histórica de Viriato e desenvolver a criatividade dos 

alunos, integrada nos conteúdos curriculares.  

1A 

1B 

1C 

2A 

3B 

1º Período  

novembro 
Grupo 200 Alunos do 5º e 6º ano Exposição Placards da escola  

38.  Dia Mundial da Filosofia 

Realização de um conjunto de atividades propostas pela 
Associação de Professores de Filosofia em colaboração 

com a Unesco. 

1A 

2A 
20-11-2015 

Departamento de Ciência 
Humanas – grupo de 

filosofia 410 

Alunos secundário 
Debate no 

contexto das 

aulas 

  

39.  Acantonamento 

Acantonamento para os alunos do secundário inscritos 

em EMRC. 

A atividade será planificada e concretizada em parceria 

com outras escolas na área geográfica da Diocese de 

Viseu. 

1A 
1B 

1C 

2A 
2C 

2D 

3B 
4A 

4B 

1º período 

12 e 13 de 

dezembro 

Grupo 290 
Alunos do ensino 

secundário 
Acantonamento  

300€ 
FF 

alunos 
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40.  Cabazes de Natal 

Recolha na comunidade escolar de todos os géneros 

alimentares, devidamente embalados e em validade. 

Recolha, também de brinquedos. Os diretores de turma, 
professores, educadores selecionam os destinatários da 

campanha. A entrega dos cabazes será no último dia de 

aulas do 1º período. 

1A 

1C 

2D 
3B 

4A 

4B 

1º Período 

novembro 

dezembro 

Grupo 290 

Susete Mota 

Diretores de Turma 

Alunos 
Campanha de 
Solidariedade 

Espaço 

Cabaz de recolha nas 
escolas do 

Agrupamento 

50€ 
FF 123 

41.  
“Vamos ao Museu” 

(Grão Vasco) 

Aula ao vivo: conhecer-estudar a pintura renascentista 

com base na obra de “Grão Vasco”; aprender a gostar de 

um museu. 

1C 

1D 

4B 

16 e 17-12-2015 

(EBFL, EBIFA; 

ESFRoV) 

Professores de História 

do 8º ano 

Delegada de Grupo 

8º ano Aula ao vivo 
Autocarro 

fotocópias 
 

42.  
Visita de Estudo 

a Taizé  - França 

Atividade promovida e dinamizada em parceria com o 

Secretariado Diocesano da Educação Cristã de Viseu 

destinada aos alunos do ensino secundário, inscritos em 

EMRC. Também participarão outras escolas da diocese 

de Viseu. 

1A 
1B 

1C 
2A 

2D 

3B 
4A 

4B 

2º Período 

6 a 14 de fevereiro 

Grupo 290 

Salomão Carvalho 

Câmara Municipal 
(transporte do 1º dia: 

Sátão- Viseu) 

Alunos do ensino 

secundário 
Visita de Estudo  

775€ 

FF 123 

 

3450 € 

FF alunos 

43.  

Comemoração do 

Centenário da entrada de 

Portugal na I Guerra 

Mundial 

Recordar a participação do CEP na 1ª Guerra Mundial; 

valorização de um evento que faz parte da nossa 

memória coletiva; identificar factos e personalidades 
mais marcantes. 

1A 

1B 

1D 
2A 

“Dia Aberto” Grupo 400 9º e 12º anos Exposição 
Sala 8 
Expositores 

cartolinas 

 

44.  
Sala Interativa de 

Geografia 

A atividade consiste numa sala temática de Geografia na 

qual se apresentarão exposições de trabalhos, realizados 

pelos alunos, e se convidarão os visitantes a interagir 

com algumas apresentações expostas. 

1A 

1B 

1C 

4B 

Dia da Escola 

Aberta 

Todos os docentes de 

Geografia 
Comunidade Escolar Sala Temática 

Papel cenário; 

Cartolinas, 

marcadores… 

20€ 

45.  
Visita de Estudo a Santiago 

de Compostela 

Visita de estudo promovida e dinamizada em parceria 

com o Secretariado Diocesano da Educação Cristã de 

Viseu destinada aos alunos do 9º ano de escolaridade, 

inscritos em EMRC. 

Também participarão outras escolas da diocese de 

Viseu. 

1A 
1B 

1C 

2A 
2D 

3B 

4A 

4B 

2º Período 

18 e 19 de março 

Grupo 290 
Salomão Carvalho 

Alunos do 9ºano Visita de Estudo  

1050€ 

FF 123 

 

3.000 € 

FF Alunos 

46.  

Conferência “Riscos de 

uma alimentação 

industrializada” 

A atividade consiste numa conferência sobre os riscos 

para a saúde de uma alimentação cada vez mais 

industrializada na atualidade. O conferencista é o 

Professor Doutor Jorge Paiva da U.C. e será no 

cineteatro de Sátão. Pretende-se levar os alunos a 

tomarem consciência dos riscos da alimentação atual. 

1A 

1B 

1C 
2A 

04-05-2016 

Docentes de Geografia: 

José Carlos Cabral e 

Fátima Domingues. 

Alunos do 9ºAno do 

Agrupamento  
Conferência 

Autocarro para 

transportar os alunos 

do 9ºAno da Escola 

de F. de Aves 
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47.  
Comemoração do 25 de 

abril 

A atividade pretende tratar o tema do 25 de abril, 

provendo a recolha e tratamento de informação 

diversificada. Haverá lugar à construção de um painel, 

apresentação de uma exposição de trabalhos e de 

canções.  

1A 

1B 

1C 

2A 

3B 

4A 

4B 

3º Período 

20 a 27 de abril 
Grupo 200 Alunos do 5º e 6º  ano Exposição Placards da escola  

48.  
À Descoberta da Expansão 

Marítima 

A atividade pretende sensibilizar para o tema dos 

Descobrimentos, provendo a recolha e tratamento de 

informação diversificada. Haverá lugar à construção de 

um painel, apresentação de uma exposição de trabalhos 

e de canções. O tema será introduzido com uma visita 

de estudo ao Museu dos Descobrimentos.  

1A 

1B 

1C 

2A 

3B 

4A 

4B 

3º Período 

abril-maio 
Grupo 200 Alunos do 5º ano Exposição Placards da escola  

49.  
Visita de estuda 

Sintra 

Objetivos: atenuar o verbalismo das aulas; conhecer e 

valorizar o património nacional; promover a 

interdisciplinaridade; proporcionar momentos de 

convívio.  

1A 

1B 

1D 

2A 

abril  2015 (de 

acordo com a 

disponibilidade 

dos locais a 

visitar) 

Conceição Lima 11º e 12º anos Visita  de estudo 
Autocarro 

fotocópias 
A definir 

50.  
Visita de estudo 

“Aldeias Históricas” 

Objetivos: atenuar o verbalismo das aulas; conhecer e 

valorizar o património local e regional; promover a 

interdisciplinaridade; proporcionar momentos de 

convívio. 

1A 

1B 

1D 

2A 

maio de 2015 

(de acordo com a 

disponibilidade 

dos locais a 

visitar) 

Conceição Lima 10º ano Visita de estudo 
Autocarro 

fotocópias 
A definir 

51.  
Acampamento- 

Acantonamento 

Acampamento ou acantonamento para os alunos do 8º 

ano inscritos em EMRC. 

A atividade será planificada e concretizada em parceria 

com outras escolas na área geográfica da Diocese de 

Viseu. 

1A 
1B 

1C 

2A 
2C 

2D 

3B 

4A 

4B 

3º período  

3 e 4 de junho 
Grupo 290 Alunos do 8ºano Acantonamento  

250€ 

FF 123 

 

1400 € 

FF alunos 
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52.  Parlamento Jovem 

Os alunos são convidados a constituir Listas de 10 

elementos. Cada Lista apresenta até três medidas, 

propostas de solução de um problema todos os anos 
lançado à discussão. Este ano o tema é: “Assimetrias 

Litoral-Interior – que soluções?”. As diferentes Listas 

sujeitam-se ao escrutínio dos seus pares do secundário, 
em eleições destinadas a eleger os deputados à Sessão 

Escolar. Aí serão votadas as medidas que integram o 

Projeto de Recomendação da Escola e eleitos os 
deputados que as defenderão na Sessão Distrital. O 

Programa termina com a realização da Sessão Nacional, 

na Assembleia da República, em maio. 

1A 

2A 

Eleições, no final 

do 1ºperíodo ou no 

mês de janeiro, e a 

Sessão Distrital, 

até 20 de janeiro. 

A Sessão Distrital 

realiza-se em 

março e a 

Nacional em maio. 

Departamento de Ciência 

Humanas – grupo de 

filosofia 410  

Coordenador: António 

Jorge Figueiredo 

  

Folhas A3, A4, 

cartolinas, 
fotocópias, 

marcadores, papel 

autocolante, outro de 
que as Listas 

venham a precisar 

Computadores 
Autocarro para 

transporte dos alunos 

distrital) 

Auditório  

 

53.  Projeto Escola Solidária 

Perante o atual contexto socioeconómico, o nosso 

Agrupamento, sensível aos problemas sociais da 

comunidade educativa, pretende com este projeto 

minorar as necessidades dos seus alunos e famílias, com 

apoios dos parceiros locais (empresas, instituições e de 

toda a comunidade), trabalhando em rede, queremos dar 

continuidade à loja-sala solidária para recolha e 

distribuição de bens. 

1A 
1B 

1C 

2B 
2D 

3B 

4A 

4B 

Ao longo do ano 

Grupo 290 
 

Graça Galiano 

Valentina Brito 

Susete Mota 

Comunidade Educativa Projeto  
100€ 

FF 123 

54.  Loja Solidária 

A atividade consiste na dinamização de um espaço de 

partilha onde os elementos da comunidade educativa 

podem entregar ou recolher roupas-objetos em bom 
estado de conservação.  

Paralelamente funciona um clube de reciclagem de 

materiais da loja que já não se encontrem em boas 
condições de utilização.  

1C 
2A 

2B 

2D 
4A 

4B 

Todo o ano 

Graça Galeano 

Valentina Brito 

Susete Mota  
Ana Isabel Ferreira 

Alunos 

Docentes 

Pessoal Não Docente 
Enc de Educação 

Projeto 

Clube 
  

55.  

Clube 

À Descoberta da História 

Local 

O clube pretende desenvolver atividades de pesquisa no 

âmbito do património local e divulgação no blog https:--

descobertadahistorialocal.wordpress.com 

O clube vai participar no concurso Pequeno Grande c. 

promovido pela fundação Calouste Gulbenkian. 

O clube vai ainda iniciar a compilação de todas as 

pesquisas para uma futura publicação.  

1A 

1B 

1C 

2A 

2C 

2D 

3B 

4 B 

Ao longo do ano 
Manuel Batista Ribeiro 

Susete Mota 
Alunos do 6º A e 6º B Clube   

56.  Frase da quinzena 
Pesquisa realizada pelos alunos na senda de uma frase 

filosófica significativa e posterior afixação da mesma. 

1A 

2A 
Ao longo do ano 

Departamento de Ciência 

Humanas – grupo de 

filosofia 410 

Alunos secundário 

Material 

existente na 

biblioteca. 

  

https://descobertadahistorialocal.wordpress.com/
https://descobertadahistorialocal.wordpress.com/
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.4. Departamento de Expressões 
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Departamento de Expressões 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

57.  S. Martinho 

Decoração de diferentes espaços escolares; 

Realização de cartazes e painéis coletivos (colaboração 

com os docentes de Português); 

Colaboração na decoração da mesa de S. Martinho 

(apoio aos Diretores de Turma).  

1A 

1B 
1D 

2A 

2C 

2D 

3B 

4B 

11-11-2015 Grupo 240 5º e 6º ano Comemoração 
Papéis diversos;  

Materiais de pintura. 

40€ 

FF 123 

58.  Viver o Natal 

Decoração de diferentes espaços das escolas;  

Colaboração na Campanha “Cabazes de Natal”, na 

decoração dos espaços destinados à recolha de bens. 

1A 

1B 
1C 

2A 

2D 
3B 

4A 

4B 

dezembro 2015 Grupo 240 Comunidade Educativa Comemoração 
Papéis, material de 

pintura, arame, fios, 

cola, tesouras... 

50€ 

FF 123 

59.  Tribol Torneio de 3 atividades em simultâneo 

1A 
2B 

3B 

4B 

18-03-2016 Grupo 620 Alunos Torneio 

A determinar em 

função das 

modalidades 

escolhidas para o 

torneio. 

FF 123 

60.  Masterclasse Aula de Aeróbica aberta a toda a Comunidade Escolar 

1A 

2B 

3B 

4B 

18-03-2016 
Grupo 620  

da Esfrov 

Toda a Comunidade 

Escolar 

Aula 

Coreografada 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 

Aparelhos de Som 

Mesas 

FF 123 
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61.  

Workshop 

(integrado na Escola 

Aberta) 

Atelier de dobragens e pinturas. 

1A 

1B 
1C 

2A 

2D 

4B 

18-03-2016 Grupo 240 Comunidade Educativa Workshop 
Papéis, material de 

pintura 
40€ 

62.  Os Nossos Trabalhos  

Exposição/divulgação de trabalhos realizados pelos 

alunos ao longo do ano escolar, nas disciplinas de EV e 

de ET. 

1A 
1B 

2A 

2B 

2C 

2D 

3B 
3C 

4B 

Ao longo do ano 
 

21-09-2015 

09-06-2016 

Grupo 240 Comunidade Educativa 
Exposição/ 

Mostra 

Papéis, material de 

pintura, arame, fios, 

cola, tesouras... 

100€ 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.5. Departamento de Línguas 
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Departamento de Línguas 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIV

OS 

PEA 

CALENDÁRIO 
DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS CUSTO-FF 

63.  Día de la hispanidad 

Celebração da data, em cada sala de aula das turmas de 

espanhol com a exploração de um ppt sobre o tema e a 

realização de um concurso de cultura. 

Objetivos: Dar a conhecer a cultura de Espanha e dos 

países hispanofalantes; Fomentar o gosto pela língua e 

cultura espanholas; 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3B 

12-10-2015 Grupo 350 
Todos os alunos de 

espanhol 
Outro 

Projector 

 

música 

 

64.  
Feira do Livro 

Escola Secundária 

.Feira de Mostra de livros com os objetivos de promover o 

gosto pela leitura, divulgar novidades editoriais e 

contactar com obras de géneros e temas variados. 

1A 
1B 

2A 

3B 
4B 

26 a 30 de outubro 
1º Período 

Grupo 300 
Brincolivro 

Comunidade Educativa Feira do Livro Mesas e espaço - 

65.  Concurso de fotografia 
Concurso para comemoração do Halloween, cujo objetivo 
é os alunos tirarem fotografias alusivas a esta festividade. 

2D 

4A 

4B 

outubro 2015 Grupo 330 

Todos os alunos que 

frequentam a disciplina de 

Inglês 

Concurso Google drive  

66.  Hallowe’en  A atividade consiste na decoração da sala de aula. 
2A 

2D 
outubro 2015 Professora de Inglês Alunos do 3º ano 

Atividade de 

sala de aula 
Papel, cores 

 

AES 

 

67.  
Clube Europeu ESFRoV e 

EBIFA 

Serão desenvolvidas atividades diversas com vista a 

valorizar a aprendizagem de línguas estrangeiras e a 

importância da diversidade cultural, bem como  promover 

a cidadania europeia. Tema para o concurso dos Clubes 

Europeus 2015/2016: Interculturalidade e Mobilidade no 

Espaço Europeu 

1D 
2D 

4A 

4B 

outubro de 2015 a 

maio de 2016 

Maria José Marques 
Isabel Monteiro 

Maria Piedade Silva 

António Casal 

Alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário 
Clube 

Sala 14; 

Computadores; 

Internet 

Impressões a cores e 

preto e branco 

FF 129 

FF 123 
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68.  Maratona de Cartas 2015 

Difusão, na página do Agrupamento de escolas, do 

resultado da Maratona de Cartas 2014 e angariação de 

assinaturas para a edição Maratona de Cartas deste ano. 

Exposição em diversos espaços sobre os casos-alvo. A 

participação do Clube Europeu nesta iniciativa visa 

promover a cidadania ativa dos jovens e a abordagem dos 

Direitos Humanos. 

2D 

4A 

4B 

dezembro de 2015 

Maria Piedade Silva 

Maria José Marques, 

Isabel Monteiro 

Toda a comunidade 

educativa 

Projeto em 

parceria com 

entidade externa 

Impressões a cores 

dos cartazes e a 

preto e branco dos 

formulários e 

espaços para 

exposição 

30€ 

69.  

Sessões em língua francesa 

com o professor/ator 

francês René Rivière 

As sessões decorreram na EBIF Aves e na EBF Lapa, no 

dia 10 de novembro 2015, das 13.50 às 15.15 e das 15.30 

às 17h. Consistiu numa aula de francês com um docente 

nativo, colaborador da Texto Editora.. 

B1 

A2 

D2 

B3 

10-11-2015 

Professor/ator René 

Rivière em colaboração 

com as docentes de 

francês do Agrupamento: 

Maria José Marques e 

Isabel Monteiro 

Alunos do 9º ano 

Aula de língua 

com professor 

nativo 

Salas de aula  

70.  
Exposição fotográfica 

alusiva ao Halloween 

Exposição das melhores fotografias do concurso 

fotográfico alusivo ao Halloween. 

2D 

4A 

4B 

11-11-2015 Grupo 330 Todos os alunos Exposição Impressões 
 

10 – 20 € 

71.  

Concurso de São Martinho 

Concurso de quadras de 

cartazes  

A atividade consiste em sensibilizar os alunos para a 
preservação das tradições e do património histórico e 

cultural, desenvolver o gosto pela escrita, o sentido 

estético e o gosto pelas artes manuais.  

Cada aluno de quinto e sexto anos elabora uma quadra 

alusiva ao tema de outono e de São Martinho, na aula de 

português, sendo selecionadas pela respetiva turma, as três 

melhores quadras. As melhores quadras de cada turma 

serão escritas no cartaz da turma, elaborado nas aulas de 

Educação Visual e/ou Educação Tecnológica 

(regulamento próprio). Os cartazes serão expostos nas 

escolas EBFL e EBIFA  e no dia de São Martinho serão 

expostos na feira, onde o júri selecionará a melhor quadra 

e o melhor cartaz de 5.º e de 6.º anos, que serão 

premiados.     

 

2A 
3B 

4A 

4B 

novembro 2015 

 
11- 11- 2015 

Professores de português 

do 2.º ciclo; 

Professores de Educação 
Visual e de Educação 

Tecnológica do 2.º Ciclo 

Alunos de 5.º e 6.º anos do 

Agrupamento (EBIFA e 
EBFL) 

Concurso 

Cartolinas; 

marcadores; lápis de 

cor; cola e outros 
materiais de artes; 

2 prémios 

individuais e 2 
prémios coletivos 

por turma 

*AES 

72.  
Exposição – “Livros que 

fizeram história” 

Exposição de painéis que apresentam uma seleção de doze 

obras e um conjunto de informação que visa dar a 

conhecer aquele que terá sido o seu maior contributo, a 

par da explicitação de alguns factos históricos que poderão 

ajudar a compreender a época em que o mesmo surgiu. 

1A 
1B 

2A 

3B 

4B 

23 a 27 de 

novembro 2015 
Grupo 300 

Alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário 

Comunidade escolar 

Exposição 

Espaço – pavilhão 3 

da escola secundária 
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73.  
Thanksgiving Day (Dia de 

Ação de Graças) 

Os alunos terão a oportunidade de tomar conhecimento 

desta festividade americana, produzindo mensagens e 

cartazes alusivos ao dia, saboreando um prato típico que 
será servido na cantina e visualizando um filme sobre o 

tema.  

2A 

2D 
3B 

26-11-2015 
Professores de Inglês, 2º 

ciclo 
Alunos do 2º ciclo 

Atividades no 

recinto escolar 

Cartolinas, folhas 

A4, computadores, 
Internet, projetores, 

lápis de cor, lápis de 

cera, tubos de cola, 
Patafix, cordão 

AES 

74.  Thanksgiving  

Os alunos irão aprender vocabulário alusivo ao dia e 

conhecer a origem/história desta comemoração nos 

estados Unidos da América e no Canadá (países de língua 

oficial inglesa) 

2A 

2D 
novembro Professora de Inglês Alunos do 3º ano 

Atividade de 

sala de aula 

Folhas A4, lápis de 

cor, lápis de cera 
AES 

75.  Feira do Livro da EBIFA 

A atividade consiste na exposição e venda de livros de 

diferentes autores portugueses e estrangeiros, com o 

intuito de sensibilizar os alunos para a importância da 
leitura e do livro e promover a participação e 

envolvimento da comunidade educativa (famílias). 

 

2A 

4A 

4B 

24-11-2015 

a 

04-12-2015 

Departamento de 

Línguas Professores de 
português 2.º Ciclo 

Equipa da B E / Dona 

Otília, livreira “A Casita 
do Drax”. 

Comunidade Escolar da 

Escola Básica Integrada de 
Ferreira de Aves 

 

Exposição/ 

venda 

Biblioteca; D. Otília, 

responsável pela 

vigilância e venda de 

livros e profs de 

port. a lecionar na 

EBIFA. 

 

76.  Merry Christmas 

Os alunos irão elaborar cartões e ouvir músicas com 

mensagens natalícias. Poderão, também, realizar jogos 

didácticos. 

2A 

2D 

4B 

dezembro 
Professores de Inglês, 2º 

ciclo 
Alunos do 2º ciclo 

Atividades de 

sala de aula 

Cartolinas, folhas 

A4, computadores, 

Internet, lápis de cor, 

tubos de cola 

AES 

77.  
Christmas and St. 

Valentine’s Day  

Os alunos irão redigir poemas/mensagens e elaborar 

objetos/artefactos caraterísticos do dia. 

2A 

2D 

dezembro 2015 

fevereiro 2016 
Professora de Inglês Alunos do 3º ano 

Atividade de 

sala de aula 
cartolinas 

 

AES 

 

78.  
Concurso Nacional de 

Leitura 

Uma iniciativa do PNL que propõe um desafio às 

competências de expressão escrita e oral dos alunos do 

3ºciclo e do ensino secundário. O processo decorre em 3 

fases distintas, o longo do ano letivo e culmina numa final 

nacional em que são apurados os vencedores em cada um 

dos níveis de ensino. 

1A 

1B 

2A 
3B 

4B 

novembro 2015 

a janeiro 2016 
Grupo 300 

Alunos do 3º ciclo e ensino 

secundário 
Concurso Folhas 

250 € 

FF 123 

79.  Projeto Apps for Good 

APPS FOR GOOD consiste no desafio de que equipas de 

alunos apoiadas por professores assumam um papel ativo 

na identificação de problemas e propostas de resolução 

num processo de criação de uma App que contribua para a 

resolução de um problema da comunidade envolvente da 

escola. Este programa será implementado na turma do 9ºB 

nas aulas de Inglês e de Ciências. 

1B 

2A 

2D 
3B 

4B 

 

janeiro-maio 2016 

Docente de Inglês 

Docente de Ciências 

Naturais e outros 

professores do Conselho 

de Turma que mostrarem 

interesse em colaborar 

Clube Europeu 

Alunos do 9ºB e do Clube 

Europeu 

Projeto 

Atividade de 

enriquecimento 

Acesso a 

computadores com 

ligação à internet 

Fotocópias 
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80.  Día de Reyes Magos 

Celebração da importância desta data em Espanha, vestido 

três alunos como Reis Magos, para junto com os colegas 

distribuírem caramelos pela comunidade escolar (de 

manhã na Secundária, de tarde, na Ferreira Lapa) Os 

restantes alunos acompanharão os colegas cantando 

“vilancicos” em colaboração com o professor de Música. 

Na sala de aula, os alunos farão troca de presentes entre si. 

Objetivos: Desenvolver o conhecimento e apreço pelos 

valores da tradição portuguesa e espanhola; 

Compreender o significado histórico e religioso do Dia de 

Reis em diferentes culturas; 

Reforçar o convívio na comunidade educativa. 

1A 

1B, 

1C, 

1D 

2A 

2D 

3B 

06-01-2016 Grupo 350 
Todos os alunos de 

espanhol 
Outro 

Roupas de época 

2 kg de caramelos 

Preço dos 

caramelos 

81.  
Notre Planète Océan/ O 

Nosso Planeta Oceano 

Exposição educativa em parceria com a Alliance 

Française de Coimbra  e o Institut Français  de Portugal. O 

grupo 320 inscreveu o AES no universo desta exposição. 

B1 

A2 

C2 

D2 

B3 

13 a 21 de janeiro 

de 2016 

Grupo 320 – Francês 

Docentes Isabel 

Monteiro e Maria José 

Marques 

Comunidade educativa: 

alunos desde o 5º até ao 12º 

ano 

Exposição/ 

Mostra 

Bibliotecas 

Pelo menos a da 

ESFRoV 

 

82.  
Les Crêpes…les voilà!/La 

Chandeleur 

Comemoração do dia 2 de fevereiro “ La  Chandeleur” nas 

festas e tradições francesas, através da confeção e venda 

de crepes. Colaboração do curso profissional de 

restauração – Cozinha e Pastelaria. Intervalo grande da 

manhã e/ou hora de almoço 

2A 

2D 

3B 

02-02 2016 

Grupo 320 – Francês 

Docentes Isabel 

Monteiro e Maria José 

Marques 

Comunidade educativa: 

alunos, docentes, 

funcionários… 

Convívio/ 

Comemoração 

Mesas; Utensílios de 

cozinha do curso; 

Fogões elétricos; 

Ingrediente para a 

confeção de crepes: 

ovos, leite, açúcar, 

compota de morango 

e creme do tipo 

Nutella para rechear 

os crepes 

60€ 

FF Curso de 

Cozinha/ 

Pastelaria 

83.  

Explicar para os Resultados 

Melhorar/Preparação 

DELF 

Sessões de apoio para os alunos que venham a inscrever-

se no exame de Francês DELF Diplômes d’Études en 

Langue Française, nível A2. Na ESFRoV decorrerão na 

sala 14,às segundas-feiras, das 12h às 12.45. Na EBIFA às 

quintas-feiras das 11.50 às 12.35. 

1B 

1D 

2A 

janeiro de 2016 a 

abril de 2016 

 

29-05-2016  

Grupo 320 – Francês. 

Isabel Monteiro 

Maria José Marques 

Alunos do 9º ano Outro 

Transporte do Sátão 

– Viseu – Sátão a 

assegurar pelo AES 

Escola Secundária 

Viriato, Viseu, 

exame nível A2 

FF 111 

Os alunos 

pagam o 

diploma: 30 

euros 
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84.  

Tea and Books 

 atividade integrada na 

Semana da Leitura 

Alunos, professores e outros intervenientes serão 

convidados a ler e a ouvir leituras (histórias) em Inglês na 

Biblioteca Escolar e, em simultâneo, poderão saborear 

“cookies and tea”. 

2A 
3B 14 a 18 de março 

Professores de Inglês (2º 

ciclo) e Biblioteca 

Escolar 

Alunos do 2º ciclo 

Atividades na 

Biblioteca 

Escolar 

Livros, 

computadores, 

Internet, biscoitos e 

chá 

AES 

85.  

Semana da Leitura. 

Tema”Elos de Leitura: 

Conhecer autores 

franceses/francófonos” 

Dar a conhecer excertos de obras dos referidos autores em 

contexto de sala de aula e/ou na biblioteca e/ou outros 
espaços escolares. 

Esta atividade poderá desenrolar-se através da leitura de 

pequenos excertos de obras a selecionar. 

A2 

D2 

14,15,16,17, 18 de 

março de 2016 

Grupo 320 – Francês 

Docentes Isabel 

Monteiro  e Maria José 
Marques 

Alunos no geral, 

professores, funcionários 

Exposição/ 

mostra 

Salas de aula; 

Bibliotecas 
 

86.  Feira do Livro da EBFL 

A atividade consiste na exposição e venda de livros de 

diferentes autores portugueses e estrangeiros, com o 
intuito de sensibilizar os alunos para a importância da 

leitura e do livro e promover a participação e 

envolvimento da comunidade educativa (famílias) na vida 
escolar. Dinamizar a semana da leitura. 

2A 

4A 

4B 

14 a de março- 

2016 

Departamento de 

Línguas Professores de 

português 2.º Ciclo 
Equipa da B E / 

Funcionário da Livraria 

Brincolivro. 

Comunidade Escolar da 

Escola Básica Ferreira 
Lapa 

Exposição/ 

venda 

Sala de trabalho; 

Funcionário da 

livraria e professores 

de português da 

EBFL 

 

87.  

Easter Parade (Desfile de 

Páscoa ou Desfile 

Primaveril) 

Confeção de chapéus com  motivos primaveris; 

Realização de um “Desfile de Primavera” – “Easter 

Parade”, 

1C 

2D; 

3B 

4A 

18-03-2016 

(Escola Aberta) 

Professores de Inglês (2º 

ciclo) 
Comunidade educativa 

Atividades no 

recinto escolar 

Chapéus, folhas, 

flores (materiais 

diversos da 

responsabilidade de 

cada participante. 

 

88.  Father’s Day  A atividade consiste na elaboração de postais. 
2A 

2D 
março 2016 Professora de Inglês Alunos do 3º ano 

Atividade de 

sala de aula 
cartolinas 

 

 

AES 
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89.  Peddy paper multicultural 

Concurso onde os alunos devem cumprir um percurso pré-

estabelecido, respondendo a questões relativas a diversos 

países. 

1A 

2D 

3B 

4A 

4B 

18-03-2016 Grupo 330 Todos os alunos Concurso Papel, impressões 
 

10 € 

90.  
Visita de estudo a 

Salamanca 

Visita de estudo a Salamanca para  proporcionar aos 

alunos meios que levem a desenvolver as competências de 

comunicação na Língua Espanhola; 

Ampliar os horizontes socioculturais e geográficos dos 

alunos; 

Promover a interligação entre teoria e prática, escola e 

realidade; 

Será feita articulação com as disciplinas de educação 

Visual, História e Geografia.. 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3B 

Final do 2º 

período 
Ana Fonseca 

7º B, 7º E, 

8º B, 8º D 
Visita de estudo 

Autocarro 

Fotocopias 

 

+- 25 euros 

 

 

91.  

Visita de estudo a Espanha 

(2 a 3 dias com destino e 

datas a aguardarem os 

orçamentos, para 

marcação) 

Visita de estudo a Espanha para  proporcionar aos alunos 

meios que levem a desenvolver as competências de 

comunicação na Língua Espanhola; 

Ampliar os horizontes socioculturais e geográficos dos 

alunos; 

Promover a interligação entre teoria e prática, escola e 

realidade; 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3B 

3º Período Grupo 350 
Alunos de espanhol do 

secundário 
Visita de estudo 

Autocarro/avião 
Fotocópias 

A aguardar 
orçamento 

92.  
Exposição de trabalhos 

para o Dia da Europa 

Os alunos da EBIFA realizarão trabalhos para a exposição 

do Dia da Europa. 

A1 

B1 

A2 

D2 

janeiro a maio de 

2016 
Docente Isabel Monteiro 

Alunos dos 7º, 8º e 9º F da 

EBIFA 

Exposição/ 

Mostra 

Salas da EBIFA e/ou 

Biblioteca 
 

93.  Mother’s day   A atividade consiste na elaboração de postais. 
2A 

2D 
maio 2016 Professora de Inglês Alunos do 3º ano 

Atividade de 

sala de aula 
cartolinas 

 

 

AES 
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94.  

Visita de estudo a Londres 

“Let’s discover the city of 

London” 

Esta visita de estudo enquadra-se nos objetivos do ano 

Europeu da Mobilidade e da Interculturalidade e nas metas 

de aprendizagem da disciplina de Inglês: 

 Utilizar a língua inglesa em situação real de comunicação 

com falantes nativos; 

 Desenvolver a competência de comunicação na língua 

inglesa; 

 Alargar os horizontes culturais; 

 Adquirir e consolidar conhecimentos paleontológicos 

durante a visita ao Museu de História Natural; 

 Visitar o museu da Ciência para reforçar conteúdos 

programáticos. 

2D 

3B 

4A 

4B 

30-05-2015 

04-06-2016 

Maria Piedade Silva 

Maria José Marques, 

Isabel Monteiro 

Alunos do 9 ano Visita de estudo 

Apoios das juntas de 

freguesia, da Câmara 

Municipal de Sátão e 

de empresas locais 

Custo com a 

viagem, 

ligações, 

alojamento e 

visitas/ 

atrações 400-

450 euros/pp 

Financiado 

pelos 

participantes 

Apoios 

câmara 

municipal, 

juntas de 

freguesia e 

empresas 

locias 

95.  

Exposição “Aprende 

español com tus 

compañeros” 

Objetivos: Divulgar e valorizar o trabalho feito pelos 

alunos ao longo do ano; 

Articular as aprendizagens dos três níveis de ensino; 

Motivar os alunos para a aprendizagem da língua através 

de atividades diferentes; 

Promover o cooperativismo e a interação entre os colegas. 

Exposição realizada na escola secundária e na Básica 

Ferreira Lapa 

1A, 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3B 

4A 

4B 

Última semana de 

maio e primeira 

semana de junho 

2016 

Ana Fonseca Toda a comunidade escolar Exposição 

Trabalhos realizados 

pelos alunos ao 

longo do ano 

Cartazes de 

divulgação 

 

 

+-10 euros 
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96.  
“El Prado viene a la 

escuela” 

Exposição de 20 réplicas de quadros do Museu do Padro. 

Preparação de uma visita à exposição, sendo guiados pelos 

alunos de espanhol que prepararão a apresentação de cada 

obra. 

Objetivos: - Aprofundar conhecimentos sobre a cultura 

espanhola e o seu legado na arte mundial; desenvolver a 

competência cultural dos alunos; consolidar 

conhecimentos relacionados com a arte europeia da Idade 

Moderna e início da Idade Contemporânea; contribuir oara 

o desenvolvimento da sensibilidade artística dos 

alunos/visitantes.   

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3B 

4A 

4B 

Data a definir, 

segundo a 

disponibilidade da 

“consejería de la 

educación”. 

Grupo 350 Toda a comunidade escolar Exposição 

20 cabaletes 

20 réplicas de 

quadros do Museu 

do Prado 

 

+- 50 € 

 

 

97.  
Projeto eTwinning "TAG: 

Teens in Action 4 Good" 

Enquadrado do programa comunitário Erasmus+, o 

projeto TAG visa promover a cidadania com uma 

intervenção direta dos jovens na sua comunidade numa 

parceria que conta com a participação de 3 escolas 

portuguesas (Sátão, Madeira e Seia) e escolas de Itália, 

República Checa, Polónia, Espanha, Chipre e Reino 

Unido. Este projeto de caráter social desafia os alunos 

inspirados pelas ações dos seus 'heróis' a desenvolverem 

ações com vista a resolver problemas na sua turma, escola 

ou comunidade. Para além de fomentar o gosto pela 

aprendizagem de línguas, este projeto permitirá 

desenvolver a criatividade, a adaptabilidade, a capacidade 

de colaborar com os outros, de aprender a aprender e de 

resolver os problemas, elementos cruciais no 

desenvolvimento das Competências de aprendizagem para 

o séc. XXI. 

1A 

1B 

2A 

2D 

3B 

4B 

Ao longo do ano 

letivo 

Maria Piedade Silva 

António Casal 
Alunos do 9ºB Projeto 

Internet sem fios, 

computadores 

portáteis, fotocópias 

a cores, cartolinas, 

marcadores, envio 

postal para Europa e 

outros 

100 € 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.1. Atividades dos Departamentos Curriculares 

2.1.6. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

98.  

Conferência sobre 

"Influência da Diabetes  na 

função reprodutora 

masculina" 

Conferência sobre "Influência da Diabetes na função 

reprodutora masculina", com Sandra Amaral, 

investigadora do Centro de Neurociências  e Biologia 

Celular da Universidade de Coimbra 

2A 

2B 
23 Novembro Grupo 520 12º ano A e B Conferência 

Auditório da 

ESFRoV 
 

99.  "Vida Saudável" 

Ao longo do 1º período serão realizados no âmbito das 

atividades de sala de aula de Ciências Naturais e/ou 

Educação para a Cidadania (em articulação com o 

Projeto de Educação para a Saúde de cada turma) ou 

ainda do Clube de Ciências Naturais, trabalhos 

relacionados com os temas: “Alimentação e Saúde”; 

"Tabagismo", etc. O grupo propõe-se realizar uma 

exposição final, divulgando os trabalhos realizados 

pelos alunos. 

Pretende-se com esta atividade: desenvolver atitudes e 

hábitos promotores de saúde; sensibilizar a comunidade 

escolar para a importância de uma alimentação racional; 

compreender a importância da prática de uma 

alimentação equilibrada; conhecer os princípios a pôr 

em prática para uma alimentação saudável; conhecer os 

principais erros alimentares de forma a evitá-los; 

relacionar alimentação equilibrada com saúde; 

manifestar uma atitude responsável face à conservação 

da saúde; criar condições para que a Escola seja 

promotora de saúde em todas as vertentes; compreender 

os malefícios do tabaco; promover a capacidade de 

argumentação/decisão perante opções de vida. 

1B 

2B 

4A 

7 a 11 de 

dezembro 2015 
Professores do grupo 230  Alunos do 2º ciclo 

Exposição/ 

Mostra 

Material laboratorial 

recursos da 

Biblioteca; 

computador/ 

projetor/internet; 

câmara fotográfica; 

materiais 

disponibilizados pela 

docente e pelos 

alunos; papel (folhas 

A4, A3, cartolinas, 

…); material de 

escrita/desenho 

(marcadores, tintas, 

…), outros 

(reaproveitamento 

de materiais 

recicláveis), etc; 

impressão de 

trabalhos e 

fotografias (algumas 

a cores). 
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100.  "Ambiente" 

Ao longo do 2ºperíodo serão realizados no âmbito das 

atividades de sala de aula de Ciências Naturais e/ou 

Educação para a Cidadania (em articulação com o 

Projeto de Educação para a Saúde de cada turma) ou 

ainda do Clube de Ciências Naturais, trabalhos 

relacionados com o tema: “A Preservação do 

Ambiente". O grupo propõe-se realizar uma exposição 

final, divulgando os trabalhos realizados pelos alunos. 

Pretende-se com esta atividade: sensibilizar os alunos 

para a necessidade de preservarmos as nossas florestas 

(e outros recursos naturais: água, etc.); contribuir para a 

preservação ambiental, a nível local, nacional e 

mundial; desenvolver atitudes e valores ligados à 

cidadania. 

1B 

2C 

4A 

14 a 17 de março 

2016 
Professores do grupo 230  Alunos do 2º ciclo 

Exposição/ 

Mostra 

Material 

laboratorial; 

 recursos da 

Biblioteca; 

computador/projetor/ 

câmara fotográfica; 

Folhas A3 e A4, 

cartolinas, …; 

material de 

escrita/desenho 

(marcadores, tintas, 

…), outros 

(reaproveitamento 

de materiais 

recicláveis), etc; 

impressão de 

trabalhos e 

fotografias (algumas 

a cores). 

 

101.  
Canguru Matemático sem 

Fronteiras 2016 

A atividade consiste na realização de uma prova 

internacional realizada pela SPM destinada a diferentes 

níveis etários. A prova será realizada no mesmo dia e à 

mesma hora nas três escolas do Agrupamento. 

1B 

2A 

3B 
17-03-2016 

Departamento Curricular 

de Matemática e ciências 

Experimentais -  

Grupo 500 

Todos os alunos do 

Agrupamento 
Concurso 

Fotocópias das 

Provas  
25 € 

102.  
Conferência e exposição 

sobre Ilustração Científica 

Conferência e exposição sobre Ilustração Científica, 

com o ilustrador Fernando Correia, docente da 

Universidade de Aveiro 

2A 
18 Março 

(Escola Aberta) 
Grupo 520 12º ano A e B Conferência 

Auditório da 

ESFRoV 

 



Plano Anual de Atividades 2015/2016 
Agrupamento de Escolas de Sátão 

 
 

 

 
 

 

37 

103.  
Dia da Escola Aberta Realização de uma atividade a definir com o objetivo 

principal de despertar nos alunos o gosto pela Ciência. 

1A 

1B 

3B 

4B 

18-03-2016 
Todos os docentes do 

grupo 510 
Alunos do Agrupamento    

104.  

Participação na Escola 

Aberta: "Feira das 

Plantas" e/ou "Feira dos 

Minerais" 

Dinamização de uma Feira das Plantas e/ou dos 

minerais (recursos: Viveiro “Já Planta” e empresa 

“Biofóssil”). 

Pretende-se com esta atividade: sensibilizar a 

comunidade educativa, em especial os alunos para a 

preservação e 

respeito pela Natureza (plantas/minerais); contribuir 

para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio 

ecológico e 

para a preservação do património natural; fomentar a 

Educação Ambiental em contexto mais informal; 

incentivar a vinda 

dos pais à escola e a sua participação em iniciativas de 

enriquecimento e complemento curricular. 

1A 

2C 

4A 

18-03-2016 Professores do grupo 230  Comunidade Educativa 

Dia/Semana da 

Escola/A 

grupamento 

Viveiro “Já Planta” e 

empresa “Biofóssil”. 
 

105.  
Participação na “Escola 

Aberta” 

Organização / coordenação das atividades a desenvolver 

- Uma sala com jogos matemáticos. 

1A 

1B 

2A 

3B 

4B 

18-03-2016 Docentes do Grupo 230 Alunos do 2º ciclo - 

Jogos matemáticos 

 

Computadores com 

internet 

 

106.  

Participação no “ Dia da 

Escola Aberta”, com uma 

Sala da Matemática, com 

jogos e materiais 

manipuláveis. 

A atividade consiste em participar no “ Dia da Escola 

Aberta” com uma sala equipada com jogos matemáticos 

e materiais manipuláveis. Esta atividade decorrerá em 

horário a definir e será direcionada para todos os alunos 

do agrupamento que queiram participar. 

1B 

2A 

3B 

18- 03-2016 

Departamento Curricular 

de Matemática e ciências 

Experimentais -  

Grupo 500 

Todos os alunos do 

Agrupamento 
 Sala 39  

107.  
Conferência (Tema a 

definir) 

Conferência com o Prof. Dr. Jorge Paiva (Tema a 

definir) 
2A 4 Maio Grupo 520 12º ano A e B Conferência 

 

Auditório da 

ESFRoV 
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108.  
Comemoração do Dia 

Mundial da Energia 

Participação dos alunos do 7º ano, numa atividade que 

envolver elaboração de trabalhos de pesquisa, de 

slogans e exposição de materiais relacionados com o 

tema e trabalhos dos alunos. 

1A 

1B 

1D 

2C 

3B 

4B 

29-05-2016 

Maria do Carmo Oliveira 

Lúcia Marinho 

Sara cunha 

 

Alunos do 7º ano 
Exposição/ 

divulgação 

Cartolinas  

Internet, material 

bibliográfico 

20 € 

FF 123 

109.  Jornadas da Informática Apresentação de trabalhos realizados pelos alunos 
2A 

4B 
Dia Escola Aberta Grupo 550 Comunidade escolar Exposição Sala 29  

110.  

Participação no Concurso: 

“Canguru Matemático” 

Realização das provas previstas (no mesmo dia, à 

mesma hora), de acordo com a Associação dos 

Professores de Matemática (SPM). 

1B 

2A 

março /abril 

(A marcar pela 

SPM) 

Docentes do Grupo 230 Alunos do 2º ciclo Concurso/Prova 
Fotocópias das 

provas. 

20€ 

FF 123 

111.  

Olimpíadas de Química 

Júnior 

Inscrição de uma ou mais equipas com alunos do 9º ano, 

nas Olimpíadas de Química Júnior, no sentido de 

estimular o gosto pela ciência de cativar vocações para a 

Química e para cursos científico-tecnológicas e 

contribuir para estreitar os laços de amizade entre as 

equipas das várias escolas participantes do 

Agrupamento, de modo a criar um espaço propício para 

o intercâmbio de experiências. 

1A 

1B 

3B 

4B 

A marcar pela 

Sociedade 

Portuguesa de 

Química 

Maria do Carmo Oliveira 

Cristina Alves  

Sara Cunha 

 

Câmara Municipal 

Alunos do 9º Ano Visita de estudo 
Transporte a solicitar 

à Câmara Municipal 
 

112.  Clube de Matemática 

Dinamização de atividades matemáticas de natureza 

lúdica e pedagógica. 

Esclarecimento de dúvidas apresentadas pelos alunos. 

Resolução de tarefas envolvendo a resolução de 

problemas, raciocínio e comunicação. 

Visionamento de filmes relacionados com a 

Matemática. 

Treino e realização de jogos. 

Torneios de jogos matemáticos como o “Jogo do 

24”,”Ouri”,”Hex” e/ou outros. 

1B 

2A 
Ao longo do ano 

Professor(es) do Clube 

de Matemática 
Alunos da EBFL  

(em especial do 2º ciclo) 
- 

Sala 21 da EBFL; 

Jogos; 

Computadores / 

Internet. 

Fotocópias de 

problemas, provas, 

jogos, ... 

Prémios simbólicos. 

50 € 

FF 123 
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113.  
Clube de Ciências Naturais 

Trata-se de uma atividade de complemento curricular 

que pretende proporcionar a alunos do 2º ciclo: a 

realização de atividades experimentais relacionadas com 

os conteúdos curriculares e com outros temas do seu 

interesse; a oportunidade de fazerem observações 

microscópicas; sessões personalizadas de trabalho e de 

aprendizagem; visualização de filmes; a preparação de 

atividades do Plano Anual propostas pelos professores 

de Ciências Naturais; a criação de um Blogue do Clube. 

 

1D 

2B 

2C 

Ao longo do ano 
Rosa Ângela Mendes 

Alves 
Alunos do 2º ciclo 

Projeto/clube 

interno 

Material laboratorial 

e reagentes; 

Recursos da 

Biblioteca; 

Computador/projetor

/internet; Câmara 

fotográfica; 

 Papel (folhas A4, 

A3, cartolinas, …); 

Material de 

escrita/desenho 

(marcadores, tintas, 

…), outros 

(reaproveitamento 

de materiais  

recicláveis), etc; 

Impressão de 

trabalhos e 

fotografias (algumas 

a cores). 

 

114.  
Visita de estudo à Região do 

Porto 

A atividade consiste na realização de uma visita de 

estudo à região do Porto, onde se dará a conhecer aos 

alunos diferentes centros de interesse cultural, artístico e 

natural desta região do norte (Museu dos 

Descobrimentos, Parques Naturais, entre 

outros).Pretende-se promover situações de aprendizagem 

fora do contexto da sala de aula e despertar a curiosidade 

em aprender; ampliar conhecimentos em termos 

pedagógicos, culturais e ambientais; aprofundar 

conhecimentos sobre a cultura Portuguesa; dar a 

conhecer o património natural e histórico nacional; 

desenvolver a interdisciplinaridade; desenvolver nos 

alunos o gosto pela arte e pela preservação do 

património e da memória coletiva; desenvolver o espírito 

de observação e de investigação; contribuir para uma sã 

camaradagem e cooperação entre alunos e 

alunos/professores/pessoal não docente. 

1B 

2A 

4B 

08-04-2016 

Professores: Manuel 

Batista, Susete Mota e 

Rosa Ângela Alves 

 

Diretores de turma 

Alunos do 2º ciclo 

(5º e 6º ano) 
Visita de estudo 

6 Autocarros 

Fotocópias 

A definir 

(cerca de 15 

euros por 

aluno) 

 

FF: 129 e 

123 

 

Pagamento 

dos alunos 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.2. Atividades dos Cursos Profissionalizantes  
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Cursos Profissionalizantes  

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

115.  
“12º Aprender em festa – 

imagens que falam” 

Visionamento de curtas-metragens no Cine Clube de 

Viseu  

1A 

1C 

1D 

2A 

4B 

29-10-2015 
Ana Figueiredo 

Joaquim Costa 

Alunos do 11º e 12º anos 

do curso profissional de 

Multimédia. 

Visita de estudo 
Entrada no Cine 

clube 

37 € 

FF 242 

116.  
“12º Aprender em festa – 

imagens que falam” 

Visionamento de curtas-metragens no Cine Clube de 

Viseu  

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

4B 

29-10-2015 
Sandra Soares 

Fátima Esteves 

Alunos do curso vocacional 

ofícios e multimédia 
Visita de estudo 

Entrada no Cine 

clube 

23 € 

FF 242 

117.  
Visita de estudo à cidade do 

Porto 

Cada turma irá visitar locais da cidade relacionados com 

temáticas lecionadas nos seus cursos. 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

4B 

07-11-2015 

Rui Nobre 

Fernanda Barros 

Ivo Lacerda 

Alunos do 10º e 11º anos 

dos cursos profissionais de 

Turismo Rural e 

Ambiental, Energias 

Renováveis e Solares e 

Multimédia. 

Visita de estudo  FF 242 

118.  
Saberes e Sabores 

Solidários 

Os alunos irão participar na confeção de refeições no 

Centro de Dia de Sátão, todas as semanas, em grupos de 

4 elementos. Paralelamente vão também confecionar 

sobremesas com sugestões da instituição. 

No final de cada período será feita uma atividade 

cultural e recreativa com os utentes do centro de dia.  

Esta atividade será alargada a outras associações de 

carácter social do concelho. 

1C 

2D 

4B 

Ao longo do ano 

letivo 

Fernando Amaral 

Ana Figueiredo 

Dilar Cardoso 

Alunos: 11º, 12º F e 12º E Atividade social 

Alimentos vários 

Papel fotográfico e 

tinteiros 

DVD’s 

1000€ 

FF 242 
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119.  Salão de chá 

Atividade dinamizada em articulação pelos alunos dos 3 

cursos profissionais que consiste na criação de um salão 

de chá onde serão servidos bolinhos, bolachas e chás 

confecionados pelos alunos de restauração. Os alunos de 

multimédia farão a divulgação e irão tirar fotografias 

para oferecer aos presentes. Os alunos de comércio 

farão o inventário, levantamento de custos e receberão o 

pagamento. 

1A 

1D 

2A 

2D 

3B 

4A 

4B 

XVI Feira de 

Informação 

Escolar e 

Profissional 

"PENSAR 

FUTUROS": 29 

de abril de 2016 

Cursos profissionais 

Técnico de Multimédia, 

Comércio e Restauração. 

Comunidade  

Sala 25 

Chás 

Bolinhos e bolachas 

Decoração 

Papel fotográfico e 

tinteiro 

150€ 

FF 242 

120.  Comunicar em segurança 

O objetivo é sensibilizar alunos do ensino secundário 

para a correta utilização das tecnologias de informação, 

nomeadamente Internet e telemóvel. 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

4B 

A definir Coordenadora dos cursos 

profissionalizantes 

Todas as turmas dos cursos 

profissionalizantes 
Peça de teatro 

Pagamento de 1€ por 

aluno 

120€ 

FF 242 

121.  Plano Nacional de Cinema 

Objetivo é a divulgação de obras cinematográficas 

nacionais junto da comunidade escolar e despertar nos 

alunos o hábito de ver cinema. 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

4B 

Ao longo do ano 
Ana Cristina Figueiredo 

Joaquim Costa 

Ana Cristina Esteves 

Alunos do Agrupamento  

Filmes 

Fotocópias dos 

guiões-roteiros 

destinados a 

acompanhar o 

visionamento do 

filme 

150€ 

FF 123 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.3. Atividades dos Conselhos de Diretores de Turma 
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Conselhos de Diretores de Turma 

 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

122.  Feira de São Martinho 

Participação no concurso de mesas, alusivo ao S. 

Martinho.  

Realização de uma feira, no período da manhã, aberta à 

comunidade.  

Almoço convívio.  

Participação num sarau cultural com atividades 

Lúdicas/recreativas.  

Participação em jogos tradicionais.  

Realização do magusto.  

1A 

4A 
3B 

4B 

2D 

11-11-2015 

Diretores de turma do 2º 

e 3º ciclos e do ensino 

secundário e respetivos 
Secretários 

Todos os alunos do 2º e 3º 

ciclos e do ensino 

secundário e respetivos 
encarregados de educação. 

Convívio/Come

moração 

Mesas, cadeiras, 
castanhas, bolos e 

sumos. 

100€ 

123 

123.  
Dia do Reconhecimento do 

Mérito. 

Preparação, organização e realização da festa do Dia do 

Reconhecimento do Mérito.  

Desenvolvimento de uma atividade para a comunidade 

educativa para reconhecimento de situações de valor, 

mérito e/ou excelência dos alunos que se destacaram 

pelo seu valor/ desempenho académico. 

1A 

4A 

1B 

3B 

4B 

2D 

18-12-2015 

Conselhos de Diretores 

de Turma / Caixa de 

Crédito Agrícola de 

Sátão/ Câmara Municipal 

de Sátão e Editoras 

Escolares. 

Todos os alunos do 

Agrupamento e respetivas 

famílias. 

Projeto em 

parceria com 

entidade 

externa. 

Cineteatro 

Municipal de Sátão 

/diplomas/ 

certificados e 

prémios a definir. 

100€ 

111 

124.  “Voltar à escola!” 

Convite a antigos alunos do nosso agrupamento, que 

tenham enveredado por diversas profissões, para 

conversarem, em tertúlia, com os atuais alunos sobre o 

seu percurso escolar/profissional. 

1C 

2A 

4B 

2º e 3º períodos 

Coordenador dos DT 

Sec/ elementos dos 

conselhos de diretores de 

turma 

Comunidade escolar 

(principalmente alunos) 
Tertúlia Auditório/biblioteca 

100€ 

123 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.4. Atividades dos Serviços Técnico-Pedagógicos 

2.4.1 Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 
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Serviços de Psicologia e Orientação 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

125.  

CRESCER É ENCOLHER 

O MUNDO: O 

Desenvolvimento das 

Crianças dos 0-6 anos: O 

que esperar? Como 

intervir? 

Ação de sensibilização (90m), que tem como objetivo 

sensibilizar os participantes para os parâmetros normais 

de desenvolvimento psicomotor (cognição, linguagem, 

motricidade, sociabilidade) em crianças dos 0 aos 6 

anos, bem como identificar os sinais associados a 

perturbação neurodesenvolvimental e como intervir 

nesses casos. 

1A 
1B 

2A 

2B 
3A 

4A 

4B 

12-11-2015 

Jéssica Pina e Marta 

Melo, terapeuta da fala e 

psicomotricista do 
PSINAPSES – Centro de 

Psicologia e Terapêuticas 

Educadores de Infância, 
Professores do 1º CEB e 

Pais/Encarregados de 

Educação 

Conferência/ 

Palestra/ Debate 

Computador 

Videoprojector 

Fotocópias  

 

126.  “COMO AJUDAR…?” 

- Sessões de esclarecimento sobre temáticas 

relacionadas com a motivação para o estudo, a 

planificação do estudo e métodos de estudo, tendo em 

vista dotar os pais/encarregados de educação de 

melhores estratégias para melhorar o seu nível de 

envolvimento e de participação no acompanhamento do 

estudo do(s) seu(s) educando(s), em casa, mais 

adequado às exigências dos diferentes ciclos e níveis de 

ensino.  

- As sessões ocorreram durante as reuniões de 

preparação do ano letivo dirigidas a todos os 

pais/encarregados de educação do 5º ao 12º anos de 

escolaridade, em articulação com a Diretora do 

Agrupamento e com a representante da Educação na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

1A 

1B 

1C 

2A 

2B 

3A 

3B 

4A 

4B 

15 a 18 de 

setembro 2015 

Teresa Fernandes/ 

Diretora do 
Agrupamento 

Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de 
Sátão 

Pais/Encarregados de 

Educação do 2º CEB, 3º 
CEB e Ensino Secundário 

Conferência/ 

Palestra 

Fotocópias 

Computador 

Videoprojector 
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127.  

"9º ANO: O que SER?!" - 

Programa de Orientação 

Escolar e Profissional 

- Sessão de sensibilização realizada em todas as turmas 

do 9º ano de escolaridade, em colaboração com os 

respetivos diretores de turma, sobre o processo de 

tomada de decisão vocacional e a sua importância na 

construção e definição de projetos de vida, assim como 

sobre o sistema educativo português. 

- Consulta psicológica em grupo dirigida aos alunos 

interessados e mediante a autorização dos 

pais/encarregados de educação, através da realização de 

sessões semanais (45m), que visam apoiar os alunos e 

suas famílias na tomada de decisão vocacional e na 

construção de projetos de vida mediante o 

desenvolvimento de competências de decisão de carreira 

e de construção de projetos de vida; 

- Atividades complementares: 

. Sessões de esclarecimento para alunos e 

pais/encarregados de educação sobre o Sistema 

Educativo Português e sobre a oferta educativa do 

Agrupamento para o ano letivo 2015/2016;  

. Visita de estudo ao evento FUTURÁLIA, em Lisboa, e 

à iniciativa "Dias Abertos" do Instituto Politécnico de 

Viseu; 

. XVI Feira de Informação Escolar e Profissional;  

. Apoio às matrículas. 

1A 

1C 

1D 

2A 

2B 

2D 

3A 

4A 

4B 

Ano letivo 
Teresa Fernandes/ 

Diretores de Turma 

Alunos do 9º ano de 

escolaridade 
Professores 

Pais/Encarregados de 

Educação 

Sessão de 

esclarecimento/ 

Consulta 

psicológica 

Fotocópias  

Papel 

Tinteiros 

Impressora 

Computador Testes 

psicológicos  

400€ 

128.  
"12º ANO: O que 

FAZER?!" 

Sessão de esclarecimento sobre a oferta educativa e 

formativa após o Ensino Secundário, nomeadamente 

sobre os Cursos de Especialização Tecnológica, os 

Cursos Técnico Superiores Profissionais e os Cursos do 

Ensino Superior, a realizar no Anfiteatro da Escola 

Secundária Frei Rosa Viterbo, às 14:30h. 

- Visa especialmente:  

. Divulgar a oferta educativa e formativa do Sistema 

Educativo Português após o Ensino Secundário; 

. Apoiar os alunos na tomada de decisão vocacional 

e na construção de projetos de vida após o Ensino 

Secundário. 

1B 

1C 

2A 

3A 

4B 

24-02-2016 
Teresa Fernandes/ 

Diretores de Turma 

Alunos do 12º ano de 

escolaridade 

Conferência/ 

Palestra 

Fotocópias 

Computador 

Videoprojector 
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129.  

“ALTERNATIVAS 

ESCOLARES E 

FORMATIVAS APÓS O 9º 

ANO” 

- Mostra divulgativa sobre os vários percursos 

educativos/formativos e níveis de qualificação nacionais 

e internacionais, assim como sobre o mundo do trabalho 

e das profissões; 

- Atividade de exploração vocacional e de recolha de 

informação escolar e profissional, no âmbito da 

Orientação Escolar e Profissional; 

- Atividade complementar do Programa de Orientação 

Escolar e Profissional "9º ANO: O que SER?!". 

1B 

1C 

2A 

3A 

4A 

25-02-2016 
Teresa Fernandes/ 

Diretores de Turma 

Pais/Encarregados de 

Educação do 9º ano de 

escolaridade 

Conferência/ 

Palestra/ Debate 

Fotocópias 

Computador 

Videoprojector 

AES 

130.  
Visita de estudo 

FUTURÁLIA 

- Mostra divulgativa sobre os vários percursos 

educativos/formativos e níveis de qualificação nacionais 

e internacionais, assim como sobre o mundo do trabalho 

e das profissões; 

- Atividade de exploração vocacional e de recolha de 

informação escolar e profissional, no âmbito da 

Orientação Escolar e Profissional; 

- Atividade complementar do Programa de Orientação 

Escolar e Profissional "9º ANO: O que SER?!". 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3A 

3B 

4B 

 

16-03-2016 

Teresa Fernandes / 

Diretores de Turma 

Autarquia 

Alunos do 9º e 12º anos de 

escolaridade 
Visita de estudo 

Fotocópias  

Transporte 

Bilhetes de ingresso 

AES 

Famílias 

Autarquia 

131.  

XVI Feira de Informação 

Escolar e Profissional 

“FORMAR FUTUROS” 

- Evento de divulgação da oferta educativa do 

Agrupamento de Escolas de Sátão, assim como das 

alternativas educativas e formativas e das instituições 

militares e de segurança;  

- Visa esclarecer a comunidade educativa sobre os 

planos curriculares, as condições de acesso e de 

ingresso, e os apoios prestados aos candidatos 

interessados em frequentar tais percursos formativos. 

 - Atividade complementar do Programa de Orientação 

Escolar e Profissional "9º ANO: O que SER?!" e da 

Sessão de Esclarecimento "12º ANO: O que FAZER'!". 

1A 

1B 

1C 

1D 

2A 

2D 

3A 

3B 

4A 

4 B 

29-04- 2016 

Teresa Fernandes/ 

Cursos 
Profissionalizantes 

Instituições do Ensino 

Superior 
Instituições policiais e 

militares 

Comunidade educativa 
Exposição/ 

Mostra 
Fotocópias 
Cartolinas 

AES 

132.  
“COMO PROCURAR 

EMPREGO?” 

Sessão de esclarecimento sobre técnicas ativas de 

procura de emprego e apoios governamentais ao 

primeiro emprego, destinada aos alunos finalistas dos 

Cursos Profissionais, nomeadamente do Curso 

Profissional Técnico de Restauração, variante Cozinha - 

Pastelaria (12º E) e do Curso Profissional Técnico de 

Multimédia (12º F). 

1B 

1C 

1D 

2A 

4B 

05-05-2016 

Dr. Paulo Rodrigues - 

Gabinete de Inserção 

Profissional da Câmara 

Municipal de Sátão 

Alunos do 12º E  e 12º F 
Conferência/ 

Palestra/ Debate 

Fotocópias 

Computador 

Videoprojector 
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133.  
“OFERTA EDUCATIVA 

2016/2017” 

Sessão de esclarecimento sobre os cursos que vão ser 

ministrados no Agrupamento de Escolas de Sátão no 

ano letivo 2016/2017, respetivos planos curriculares, 

sistemas de avaliação e principais saídas profissionais. 

1B 

1C 

2A 

4A 

26-05-2016 
Teresa Fernandes/ 

Diretores de Turma 

Pais/Encarregados de 

Educação do 9º ano de 

escolaridade 

Conferência/ 

Palestra/ Debate 

Fotocópias 

Computador 

Videoprojector 

 

134.  

"10º ANO: Novo Desafio!?" 

- Programa de Apoio 

Psicopedagógico 

- Sessão de sensibilização realizada em todas as turmas 

10º ano de escolaridade dos Cursos Científico-

Humanísticos (10º A/B/C/D) e dos Cursos Profissionais 

(10º H/I), em colaboração com os respetivos diretores 

de turma, tendo em vista incentivar nos alunos a 

aquisição de hábitos de estudo e o desenvolvimento de 

competências de estudo de acordo com as características 

e exigências do Ensino Secundário. Nesta são abordados 

principalmente os seguintes temas: reconhecimento das 

principais diferenças entre o ensino básico e o ensino 

secundário; atitudes a considerar/desenvolver pelos 

alunos face às características do ensino secundário, de 

modo a concretizarem com sucesso os seus projetos de 

vida; as ações a desenvolver no âmbito da consulta 

psicológica de grupo. 

 - Consulta psicológica em grupo, dirigida aos alunos 

interessados e mediante a autorização dos 

pais/encarregados de educação, através da realização de 

sessões semanais (45m), que visam abordar 

principalmente as temáticas relacionadas com hábitos, 

condições, planificação e métodos/técnicas de estudo, 

bem como com projetos vocacionais. 

1B 

1C 

2A 

1º e 2º períodos 

Teresa Fernandes/ 

Diretores de Turma 

 

Alunos do 10º ano de 

escolaridade 

Sessão de 

esclarecimento/ 

Consulta 

psicológica 

Fotocópias  

Papel 

Tinteiros 

Impressora 

Computador Testes 

psicológicos  

 

AES 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.4. Atividades dos Serviços Técnico-Pedagógicos 

2.4.2. Educação Especial 
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Educação Especial 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

135.  
Clube Reciclarte 

O clube terá um caráter essencialmente prático. 

Pretende-se desenvolver e simular uma vertente de 

âmbito criativo, utilizando material de desperdício, de 

forma autónoma, responsável e criativa, como 

identificar, selecionar e aplicar métodos numa 

perspetiva crítica. Tem como objetivos: sensibilizar para 

a prevenção da natureza; sensibilizar para a importância 

da reutilização e/ou reutilização dos materiais e 

estimular o espírito de trabalho de grupo e avaliar o grau 

de envolvimento em trabalho de equipa.  

1C 

1D 

2A 

2B 

2C 

3A 

4B 

21-09-2015 

09-06-2015 
Luís Pires 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, no entanto, está 

aberto a todos os alunos da 

EBFL. 

Clube 

Papel, Embalagens 

em plástico, 

Cola de madeira, 

Várias tintas, 

Canetas de acetato 

Fita-cola, Tesouras , 

X-ato, Régua, 

Ripas de madeira 

Recipientes de 

plástico, Panos de 

feltro, Pregos, 

Tecidos, 

Embalagens, 

plásticas 

Materiais recicláveis 

diversos, Outros 

200 € 

136.  
Clube do Azulejo 

Pesquisar, decalcar, pintar e contornar desenhos com 

noções temporais e outras no azulejo chacota. Vidrar e 

cozer os azulejos. Utilização prática dos trabalhos 

realizados a longo prazo.  

1C 

1D 

2A 

2B 

2C 

3A 

21-09-2015 

09-06-2015 
Madalena Diogo 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, no entanto, está 

aberto a todos os alunos da 

EBFL 

Clube 

Fotocópias 

ampliadas;  

fotocópias A4,  

Azulejo chacota; 

tisas; lápis cerâmico 

de contorno; Pó de 

vidro, computador. 

280 € 
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137.  
Lavandaria Pedagógica 

Desenvolver competências como saber utilizar a 

máquina de lavar roupa; atuar de modo independente e 

eficaz na execução das diferentes tarefas; adquirir treino 

em atividades de caráter funcional; desenvolver a 

responsabilidade no cumprimento do horário 

estabelecido; maximizar as capacidades de autonomia; 

desenvolver a aquisição de regras de organização no 

trabalho; responsabilizar os alunos pelas tarefas a 

cumprir. 

1C 

1D 

3B 

21-09-2015 

09-06-2016 
Rosário Carvalho 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, da Escola 

Básica Ferreira Lapa. 

Clube 

Tábua de engomar 

Ferro de engomar 

Máquina de lavar 

roupa 

Detergente 

Açafate 

Cesto de roupa 

Bacia 

50 € 

138.  
Clube de Têxteis 

Desenvolver competências de carácter prático, 

essenciais para o dia-a-dia, exercitar a motricidade fina, 
desenvolver a atenção / concentração e a criatividade. 

Identificar e usar corretamente os vários utensílios e 

materiais. Executar as várias atividades, com 
concentração, aplicando as técnicas corretamente. Ser 

autónomo nas atividades que deve executar; Demonstrar 

criatividade e espírito de iniciativa e Respeitar as 
normas em sala de aula. 

1A 

1B 

1C 

3B 

21-09-2015 

09-06-2015 
Maria Luísa Coelho 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, da Escola 

Básica Ferreira Lapa. 

Clube 

Agulhas, Agulhas de 

crochet, Agulhas de 

tricot. Linhas de 

Costura, Linhas de 

crochet, Lãs, 

Tecidos 

Botões, Apliques 

Fitas de cetim 

Folhas de Feltro 

Elástico, Tesoura 

Fita métrica 

50 € 

139.  
Hipoterapia 

Melhoria na mobilidade articular, no equilíbrio e na 
coordenação, Normalização do tónus muscular, 

Aumento da tonificação muscular; 

Aumento da autoconfiança, desenvolvimento da 
autoestima; 

Melhorias na aprendizagem, concentração e orientação 

espacial; 
Motivação para definir e atingir objetivos. 

2A 

2B 

2C 

3A 

3B 

21-09-2015 

09-06-2015 
Fernanda Paixão 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro e que frequentam 

as Unidades de 

Multideficiência 

Projeto 

Autocarro da da 

câmara; 
Centro Hipico de 

Vseu 

44 € 
semanais 

140.  Cozinha Pedagógica 

Desenvolver competências práticas e úteis para o dia a 

dia, tais como: saber confecionar refeições simples 

(sopa, pratos e sobremesas); atuar de modo 

independente, responsável e eficaz na execução das 

diferentes tarefas; adquirir competências de caráter 

funcional; desenvolver a responsabilidade no 

cumprimento do horário estabelecido; maximizar as 

capacidades de autonomia; desenvolver a aquisição de 

regras de organização no trabalho.  

1A 

1B 

2B 

1C 

2A 

3B 

21-09-2015 

09-06-2016 
Ester Oliveira 

Alunos com NEE a 

beneficiarem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, ao abrigo do 

Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro, da Escola 

Básica Ferreira Lapa. 

Clube 

Alimentos variados; 

Utensílios e 

equipamentos de 

cozinha  

Outros 

200 € 
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141.  

Lavandaria Pedagógica -

inclusiva 

Desenvolver competências funcionais fundamentais 

para a vida ativa; conhecer as regras básicas para a 

lavagem da roupa, saber manusear os utensílios e 

detergentes; maximizar as capacidades de autonomia e 

independência pessoal; Promover o sentido de 

responsabilidade. 

1A 

1B 

1C 

3B 

21-09-2015 

09-06-2015 

Isabel Félix 

Liliana Simões 

Ana Batista 

Seis alunos com NEE, 

abrangidos pelo Decreto-lei 

n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

que usufruem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, que frequentam 

a ESFRoV. 

Projeto 

Tábua de engomar 

Ferro de engomar 

Máquina de lavar 

roupa 

Detergente 

Açafate 

Cesto de roupa 

Bacia 

50 € 

142.  
Cozinha Pedagógica  

inclusiva 

Contribuir para que os discentes se tornem autónomos e 

empreendedores em processos sustentáveis, em especial 

na produção culinária. 

Oferecer as condições de segurança necessárias para o 
desenvolvimento de um trabalho adequado para todos 

os alunos, numa perspetiva de empreendedorismo. 

Organizar o espaço por áreas de tarefas distintas, de 
forma a incutir hábitos de higiene e segurança (ex: área 

de higiene – lava‐mãos, área da preparação de alimentos 
– copa limpa, área de depósito de lixo e lavagem de 

loiças ‐ copa suja, área de fardamento, área de 
armazenamento de víveres), numa perspetiva pré 

profissional para alguns dos nossos alunos.  

3B 

1B 

2B 

2C 

4B 

21-09-2015 

09-06-2015 

Isabel Félix 

Liliana Simões 

Ana Batista 

Seis alunos com NEE, 

abrangidos pelo Decreto-lei 

n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

que usufruem da medida 

educativa, alínea e) 

Currículo Específico 

Individual, que frequentam 

a ESFRoV. 

Projeto  
220 € 

FF 123 

143.  
Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência 

O dia internacional das pessoas com deficiência (3 de 

dezembro) é uma data comemorativa internacional 

promovida pelas Nações Unidas desde 1998, com o 

objetivo de promover uma maior compreensão dos 

assuntos concernentes à deficiência e para mobilizar a 

defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das 

pessoas. Procura também aumentar a consciência dos 

benefícios trazidos pela integração das pessoas com 

deficiência em cada aspeto da vida política, social, 

económica e cultural. 

1B 

2A 

3B 

4B 

3-12-2015 
Departamento de 

Educação Especial 
Comunidade Educativa 

Dia 

comemorativo 

Cartolinas, Cola 

Jogos 

Produtos de vária 

natureza 

(alimentares, de 

limpeza,…). 

Bolas 

Tecidos 

100 € 
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2. Atividades das Estruturas de Coordenação Educativa 

2.4. Atividades dos Serviços Técnico-Pedagógicos 

2.4.3. Biblioteca Escolar 
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Biblioteca Escolar 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

144.  
A Biblioteca Escolar e o 

currículo 

- Apoio a turmas/alunos em atividades de estudo 

orientado, leitura e pesquisa e no uso das TIC ( projeto 
"Ler+ para Aprender +" e outros);   

- Realização de trabalhos de pesquisa com turmas,  em 

articulação com os grupos disciplinares/professor 
curricular.  

- Dinamização de sessões de promoção do uso das TIC. 

1A 

1B 

2A 

3B 

Ao longo do ano. 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da BE 

Docentes do 1º. 2º, 3º 

ciclo e Secundário 

Alunos 

Outro 

 

Sessões de 

trabalho 

PC e Vídeoprojetor; 

papel de impressão 

30€ 

FF 111 

145.  A BE e a Família 

- Convite aos Pais/EE para uma visita à BE, à Feira do 

Livro e outras atividades dinamizadas pela BE.   

-  Projeto "Já sei Ler", do PNL.  

-  Continuidade do projeto “A Mala das Histórias” ( Pré-

escolar, 1º e 2º ciclos)  - continuidade do projeto 

envolvendo as famílias na leitura partilhada de obras e 

criação de textos a partir das mesmas.  

- Convite aos Pais/Enc. de Educação para participarem 

em atividades da BE: Voluntários de Leitura / Amigos 

da BE/Semana da Leitura  

4A 

4B 
Ao longo do ano. 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da BE 

Educadores e Docentes 

do 1º. 2º, 3º ciclo e 

Secundário 

Crianças e alunos 

Pais e Encarregados de 

Educação 

Famílias 

Outro 

 

Atividades de 

leitura e escrita 

Papel 

Impressões 

Fotocópias 

Mochilas do projeto 

"Já sei ler" 

20€ 

FF 111 

146.  A BE em Dia 

- Atualização do fundo documental, de acordo com os 

recursos financeiros disponíveis.  
- Recolha de sugestões de aquisição, junto dos 

utilizadores.  

- Disponibilização do fundo documental entre 
bibliotecas e escolas e jardins de infância sem 

biblioteca.  

- Organização e tratamento do fundo documental: 
carimbagem, registo, classificação, catalogação e 

arrumação dos documentos a partir das Regras 

Portuguesas de Catalogação e da CDU e de acordo com 
o Manual de Procedimentos.  

1A 

1B 

2A 

3A 

4B 

Ao longo do ano. 

Equipa das BE 

Educadores e professores 

do Agrupamento 

Comunidade Educativa 

Outro 

 

Gestão de 

Recursos (BE) 

Fundo documental 

das BE - atualização 

Equipamentos das 

BE - reparação ou 

substituição 

A definir 

pela 

Direção e 

autarquia 

FF 111 

FF 129 
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147.  Autor do Mês 

- Divulgação mensal da biobibliografia de um autor, no 

placar da BE.  

- Convite às turmas para a realização de trabalhos, a 

partir da vida e obra do autor, em articulação com outras 

disciplinas.  

 - Exposição de algumas obras do autor em destaque.  

1A 

1B 

3B 

Ao longo do ano. 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Docentes de Português e 

Professores titulares- 

1ºCEB 

Comunidade  

Escolar 

Exposição/  

mostra 

Fundo documental 

das BE 

Fotocópias 

/impressões 

10€ 

148.  Concursos 

- Dinamização de concursos de leitura e de escrita:  

• «Ler com prazer» (concurso de leitura expressiva na 

Semana da Leitura 2016 - 1º, 2º e 3º ciclos);  

• Pontos da leitura   

 - Dinamização do concurso de leitura de obras integrais 

com o preenchimento do Cartão do Leitor.   

- Eleição do “Melhor leitor do período”, a partir da 

análise das fichas de leitura e do número de pontos 

obtidos.  

- Divulgação e apoio à participação em concursos de 

âmbito nacional:  

• Concurso Nacional de Leitura;   

• Faça lá um poema;  

• Uma aventura literária;  e • outros (…)  

1A 

1B 
2A 

Ao longo do ano. 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Professores de Português 

e Professores titulares- 

1ºCEB 

ALUNOS do 1º, 2º, 3º 

Ciclos e Secundário 
Concurso 

Fundo documental 
das BE; Cartazes; 

papel de impressão; 

fotocópias 

100€ 

(prémios) 

149.  
Conhece a Biblioteca 

Escolar 

- Realização de atividades de formação de utilizadores, 

de caráter lúdico-informativo, em situação de uso livre 

da BE ou em articulação curricular com o professor.  

- Organização de grupos de alunos «Amigos da BE» 

disponíveis para colaborar na dinamização da BE e 

orientar os colegas.  

- Apoio aos alunos participantes, numa perspetiva de 

integração no funcionamento da BE e da sua formação 

contínua como utilizadores.  

1B 

1D 

2A 

Ao longo do ano. 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Professores das várias 

disciplinas e Professores 

titulares- 1ºCEB (3º e 4º 

ano) 

Alunos 

 do 1º, 2 º. 3.º ciclo e 

secundário 

Outro 

 

Sessões de 

trabalho com 

turmas/grupos 

de alunos/ 

ocupação de 

tempos livres 

PC e videoprojetor; 

papel de impressão; 

fotocópias. 

10€ 

150.  Escola Aberta 

Encerramento da Semana da Leitura:   

- Maratona da Leitura - partilha de atividades  

(dramatizações/ declamação de poesia/ canções/ …)  

- Convite aos Pais/E.Educ. para apresentação de 

atividades de leitura  

- Divulgação/apresentação das atividades desenvolvidas 

no âmbito dos projetos «Ler para Viver+»/ »Ler+ para 

Aprender+»/ «A Mala das Histórias».  

2A 

3B 

4A 

4B 

18-03-2016 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Professores das várias 

disciplinas e Professores 

titulares- 1ºCEB 

Comunidade Educativa 
Dia do 

Agrupamento 

Os utilizados na 

Semana da Leitura 
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151.  Leitura e Leituras 

•Quem conta um conto... / Perlimpimpim, a História é 

Assim;   

•Biblioteca da Amizade;   

•À Conversa com os Livros;   

.Ler+ para aprender+;  

•Projeto Todos a Ler+ - As andanças dos livros;  

•Projeto SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares);  

•Encontro com escritor(es) e contadores de histórias;   

1A 

1B 

1C 

2A 

4A 

4B 

Ao longo do ano 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Educadores,  

Professores do 1º CEB 

Professores de Português 

, Educação para a 

Cidadania, Apoio ao 

Estudo 

Alunos do Agrupamento 

Outro 

Atividades de 

promoção da 

Leitura 

Fundo documental; 

cartolinas; cartazes; 

papel de impressão; 

fotocópias 

2 Baús novos 

 

€50 

+ 

Despesas de 

deslocação  

escritores/ 

contadores 

de histórias 

152.  «Conhecer+ o Holocausto» 

Abordagem interdisciplinar do tema do Holocausto, 

através da leitura e pesquisa em diversas fontes, em 

articulação com a disciplina de História:  

 - Promoção de livros e outros recursos sobre o 

Holocausto, pelas BE.  

- Leitura de obras sobre a temática para cumprimento 

dos “Contratos de Leitura”.  

- Elaboração de trabalhos de grupo.  

- Estudo da vida e obra de Aristides de Sousa Mendes. 

Colaboração na organização de uma visita de estudo.  

- Divulgação dos trabalhos nas bibliotecas e nos blogues 

das bibliotecas. 

1A 

1B 

2A 

2D 

3B 

4B 

2º período 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa das BE 

Professores de 

Português, História e 

EMRC (9ºano) 

Alunos do 9º ano e 12ºC Projeto 

Fundo documental 

das BE; 

Computadores e 

projetor; 

Transporte a solicitar 

à CMS para a visita 

de estudo; 

Papel e impressões 

15€ 

153.  Ler+ para Aprender+ 

- “Visita guiada à BE ” pelos alunos do 5º ano.  

- Organização de pacotes de livros no âmbito das metas 

curriculares de Português e do PNL.  

- Dinamização de sessões de leitura, utilizando os 

grupos de livros e os iPad e tablets.  

- Visita à biblioteca com o objetivo de requisitar livros 

para leitura domiciliária. 

- Dinamização de sessões de literacia da informação: 

Modelo de pesquisa The Big6;  

referências bibliográficas; trabalhos de pesquisa;  

- Dinamização de sessões no âmbito das TIC: 

PowerPoints; Ferramentas WEB 2.0  

- Participação nas atividades de promoção da leitura 

organizadas pela Biblioteca Escolar.  

- Divulgação nos blogues das Bibliotecas Escolares, das 

atividades. 

1A 

1B 
1C 

3B 

4B 

Ao longo do ano 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da BE 

Docentes de  Português 

do Apoio ao Estudo, 
Educação para a 

Cidadania  

 (2º ciclo) 

Alunos e professores do 2º 

ciclo 
Projeto 

Fundo documental 

das BE , IPads e 

Tablets 

Computadores e 

projetor 

Papel e impressões 

40€ 
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154.  Ler para viver+ 

- Leituras entre gerações – sessões de leitura no Centro 

de Dia,Lar de idosos Casinhas de S. Pedro, Casa da 

Madrinha e as Rosas;  recolha de histórias, canções, 

orações…, organização de uma biblioteca itinerante.  

- Ler com a rádio Sátão – colaboração em  programas de 

rádio.  

- Colaboração entre a Equipa da BE, os professores de 

Português, na motivação para a leitura, fomentando os 

contratos de leitura já existentes e a utilização do 

material livro e não livro e dos equipamentos (IPad).  

1A 

1B 

2A 

2D 

3B 

4A 

4B 

Ao longo do ano 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da BE 

Docentes de  Português 

do 10 e 11º ano 

Alunos do 10º e 11º ano 

Projeto em 

parceria com 

entidade externa 

Papel de impressão; 

fotocópias; Fundo 

documental da BE; 

gravador; máquina 

fotográfica e de 

filmar; Ipad. 

800€ 

FF 

PROJETO 

PNL Ler+ 

Jovem 

155.  

Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares: A 

Biblioteca Escolar é Super! 

- Visitas guiadas (formação de utilizadores) com os 

alunos do 1º, 5º, 7º e 10º anos com marcação prévia nas 

Bibliotecas.  

- Sessões de formação de utilizadores com os Amigos 

da BE e algumas turmas em visitas guiadas. Divulgação 

do catálogo online.  

- Apresentação de histórias - Hora do Conto.  

- Divulgação do projeto “Ler para viver+” aos alunos do 

10º ano.  

1B 

2A 

3B 

outubro 2015 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da Biblioteca 

Rosa Aguiar 

Alunos 1º, 5º, 7º  e 10º 

Docentes 

Convívio/Come

moração 

Cartolinas, 

Esponja eva 

Papel e impressões 

Material de escrita e 

pintura 

FF 111 

30 euros 

156.  
Comemoração do Dia 

Mundial da Música 

Comemoração do Dia Mundial da Música com música 

ambiente nas bibliotecas do agrupamento, visualização 

de vídeos musicais no Youtube, exposição de diversas 

fotos de artistas nacionais e estrangeiros e  uma pequena 

homenagem a dois artistas portugueses cantando duas 

das suas canções mais conhecidas (na BE da EBFL); 

divulgação de materiais do fundo documental das 

bibliotecas escolares.  

1A 

1B 

2A 

3B 

outubro2015 

Professoras 

Bibliotecárias 

Equipa da Biblioteca 

José António Moreira 

Gomes, ,Catarina Isabel 

Figueiredo Oliveira 

Alunos 

,Docentes 

,Pessoal não docente 

Convívio/Come

moração 

Cartazes; papel de 

impressão; 

fotocópias; 

FF 111 

10€ 

157.  Saber+, comer melhor 

- Os alunos do 5º ano elaboram o seu menu com 

propostas de refeições saudáveis; jogo de adivinhas com 

alimentos, legumes e frutos; canção alusiva aos 

alimentos (utilização de materiais preparados pelos 

alunos do 9º ano (turmas A,C,D e E), na disciplina de 

Ciências Naturais); divulgação de materiais do fundo 

documental das bibliotecas escolares 

1A 

1B 

2B 

2C 

3B 

16-10-2015 

Professoras 

Bibliotecárias; Ana 

Maria P Lopes, Equipa 

da Biblioteca 

Alunos  
Convívio/Come

moração 

Papel de impressão; 

fotocópias. 
20 € 

FF 111 
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158.  Dia de S. Martinho 

- Participação na Feira de S. Martinho, com venda de 

produtos.  

- Decoração do espaço e placares, alusiva à época.  

- Exposição de trabalhos dos alunos, em articulação com 

os professores de Português – quadras, provérbios, 

lenda de S. Martinho, tradições do Magusto,…  

- Exposição de fotografias/ visionamento de imagens 

sobre o Magusto de anos anteriores.  

1B 

2A 

3B 

4A 

4B 

11-11-2015 

Professoras 

Bibliotecárias, Equipa da 

Biblioteca 

Comunidade Educativa 
Convívio/Come

moração 

Cartolinas, papel, 

esponja eva, 

materiais de escrita e 

pintura. 

Computador e 

projetor 

30 € 

FF 111 

159.  Natal 

- Decoração do espaço.  

- Destaque de livros e filmes com histórias de Natal.  

- Dinamização da  Hora do Conto com obras/ histórias 

alusivas à época.  

- Exposição de trabalhos.  

- Música ambiente.  

1B 

2A 

4B 

dezembro 2015 

Professoras 

Bibliotecárias, Equipa da 

Biblioteca 

Alunos 
Convívio/Come

moração 

Fundo documental 

das BE 

Computador e 

projetor 

Adereços e cenários 

20€ 

FF 111 

160.  
Semana da Leitura 2016: 

“Elos de Leitura” 

- Encontro com escritores: Carlos Paixão e Elisabete 

Jacinto (a confirmar)  

- Exposições; visionamento de filmes/documentários…  

- Concurso de leitura “Ler com Prazer”  

- "Silêncio, estamos a ler"  

- Feira do Livro da EBFL (14 a 18 de Março) -

articulação com o Grupo de Português do 2º ciclo.  

- Planificação a apresentar oportunamente.  

1B 

1D 

2A 

3B 

4A 

4B 

 

14 a 18 de março 

de 2016 

Agrupamento 

Professoras 

Bibliotecárias, Equipa da 

Biblioteca 

Professores de Português 

do 2º ciclo 

Comunidade Educativa 
Convívio/Come

moração 

Cartolinas, esponja 

eva, outros materiais 

papel e impressões, 

materiais diversos de 

pintura 

100€ 

FF 111 

161.  

Dia Mundial do livro e dos 

Direitos do Autor 

(23 de abril) 

 

- “Quem mora  no meu livro?” – alguns alunos, por 

turma, caracterizam-se de personagens dos seus livros 

preferidos e a turma adivinha a sua identidade e o livro a 

que pertencem. Partilha inter-turmas.  

- Realização de exposições (biografias, destaque de 

obras…)  

- Produção de mensagens e poemas, para o Marcador de 

Livros da Turma  

- Outras a planificar.  

1B 

1C 

2A 

3B 

abril 2016 

Grupo 300,Grupo 

230,Grupo 220,Grupo 

210,Grupo 110 

Professoras 

Bibliotecárias, Equipa da 

Biblioteca 

Alunos 

Docentes 

Convívio/Come

moração 

Cartolinas 

Papel e impressões 

15€ 

FF 111 
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162.  
Feira do Livro na EB1 de 

Sátão 

A atividade será organizada pela Livraria Brincolivro e 

tem como objetivos:  

- Promover o contacto direto com uma grande 

diversidade de obras e autores.  

- Estimular a leitura.  

- Promover a participação dos Pais e Encarregados de 

Educação nas atividades da Biblioteca Escolar.  

Será promovida a visita dos alunos da EB1 de Sátão e 

respetivos pais e Encarregados de Educação. As escolas 

do 1º CEB sem BE visitarão a Feira (Abrunhosa, Casal 

de Cima e Rãs) e será realizada a Hora do Conto na BE. 

1B 

1C 

2A 

4A 

4B 

2 a 6 de novembro 

2015 

Equipa da BE 

(EB1 de Sátão) 

Alunos 1º CEB da EB1 de 

Sátão e das escolas 1ºCEB 

sem BE 

Docentes 

Exposição/ 

mostra 

Transporte para as 

turmas do 1ºCEB 

sem BE. 
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3. Atividades do Desporto Escolar 
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Desporto escolar 

 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

163.  Corta Mato Escolar 

Corridas de média distância organizada por escalão/sexo 

que vai ser levada a efeito no espaço exterior da Escola 

Secundária. 

1A 

2B 

3B 

4B 

11-11-2015 

Professores de Educação 

Física e Auxiliares de 

Ação Educativa 

Alunos do Agrupamento a 

partir do 4º ano 

Atividade 

Desportiva 

Aparelhagem de 

som, fitas, mesas, 

pódio 

300€ 

FF 111 

164.  Mega Atleta 

Provas de atletismo que integram corrida curta, corrida 

longa e salto em comprimento organizadas por 

escalão/sexo. 

1A 

2B 

3B 

4B 

Ao longo do 2º 

período 

Professores de Educação 

Física da EBI Ferreira de 

Aves 

Alunos do 2º e 3º ciclos  
Atividade 

Desportiva 
Apitos e fita métrica 

 

 

165.  
Torneio Gira Vólei  

2x2 

Torneio de Voleibol, 2x2, onde os alunos devem jogar 

de acordo com as regras do referido projeto. Este 

torneio visa, acima de tudo, motivar os alunos para se 
inscreverem no Desporto Escolar na modalidade em 

causa. 

1A 

2B 
3B 

4B 

14-11-2015 
Grupo 620  

da Esfrov 

Alunos 

 da ESFROV 
Torneio 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 
Redes 

Bolas 

Marcadores 

Fita Adesiva 

FF 123 

166.  Gira Vólei Torneio de voleibol 2x2 organizado por escalão/sexo. 

1A 

2B 

3B 

4B 

02-03-2016 

09-03-2016 

16-03-2016 

Professores Educação 

Física e Auxiliares AE da 

EBI Ferreira de Aves 

Alunos da EBI Ferreira de 

Aves a partir do 3º ano 

Atividade 

Desportiva 

Bolas, redes, 

marcadores e mesas. 

50€ 

FF 111 

167.  Torneio de Futsal 
Torneio de futsal – disputa de jogos entre as diversas 

turmas da EBI de Ferreira de Aves 

1A 

2B 

3B 

4B 

maio e junho 2016 

Professores Educação 

Física e Auxiliares AE da 

EBI Ferreira de Aves 

Alunos da EBI Ferreira de 

Aves a partir do 3º ano 

Atividade 

desportiva 

Bolas, coletes, apito 

e mesas 
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4. Educação para a Saúde (EpS) 
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Educação para a Saúde 

 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

OBJETIVOS 

PEA 
CALENDÁRIO 

DINAMIZADOR/ 

COLABORADORES 
DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA RECURSOS 

CUSTO-

FF 

168.  Bochechos fluoretados Distribuição de fluor nas escolas 2B setembro 2015 UCC Mirante Seixo 1ª CEB 
Bochechos 

fluoretados 
Fluor  

169.  SOBE 
Distribuição dos Kits de escovagem nas escolas que se 

propuseram ao projeto 
2B outubro 2015 UCC Mirante Seixo 1º CEB 

Distribuição dos 

Kits de 

escovagem nas 

escolas que se 

propuseram ao 

projeto 

Kits de escovagem  

170.  Cheques dentista 

Impressão e organização dos cheques dentista para cada 

coorte e por turma; 

Entrega dos cheques dentista ao coordenador PES; 

2B 
novembro 

dezembro 2015 
UCC Mirante Seixo 

7 anos (2008) 

10 anos (2005) 

13 anos (2002) 

Distribuição dos 

cheques dentista 

aos DT dos 

alunos 

abrangidos 

 

 
 

171.  Projeto +Contigo 

A enfermeira Lúcia Oliveira da UCC Mirante Seixo faz 

sessões de intervenção nas turmas depois de realizar um 

questionário em cada turma do 10º Ano 

2B 
outubro 2015 a 

junho 2016 

UCC Mirante Seixo 

Equipa +Contigo do 

CHUC 

10º Ano 

Comunidade escolar do 

Agrupamento de Escolas 

de Sátão (pessoal docente e 

não docente) 

Pais e encarregados de 

educação dos alunos em 

projeto 

7 Momentos de 

intervenção com 

questionários e 

sessões de 

intervenção em 

aulas 

Aulas das turmas de 

10º Ano 
 

172.  Educação Sexual 
Sessão de educação para a saúde nas turmas do 3º e 8º 

Ano 
2B 

março, abril e 

maio 2016 
UCC Mirante Seixo 

3º ano do 1º CEB 

8º ano do 3º CEB 

Sessão de 

educação para a 

saúde 

Aulas das turmas do 

3º e 8º Ano 
 

173.  
Estudo de investigação – 

literacia em saúde mental 
Aplicação de questionários 2B 2º período UCC Mirante Seixo 9º e 11º Ano 

Aplicação de 
questionários 
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174.  
Posturas e uso correto do 

corpo 
Sessão de educação para a saúde 2B 

janeiro, fevereiro e 

março 2016 
UCC Mirante Seixo 6º Ano 

Sessão de 

educação para a 

saúde 

  

175.  Sorrir à Mesa 

Sessão de educação para a saúde; 

Cálculo do IMC (peso e altura) e observação dentária; 

Tratamento de dados. 

2B 

outubro, 

novembro e 

dezembro 2015 

UCC Mirante Seixo 
Pré-escolar (3 anos) 

1º ano 

Sessão de 

educação para a 

saúde; 

Sala de aula normal  

176.  Medidas para o Equilíbrio 

Sessão de educação para a saúde; 

Cálculo do IMC (peso e altura) e observação dentária; 

Tratamento de dados. 

Apresentação dos dados resultados 

2B 

janeiro, fevereiro, 

Março e Abril 

2016 

UCC Mirante Seixo 
5º Ano 

7º Ano 

Sessão de 

educação para a 

saúde 

Sala de aula normal  

177.  

Segurança, higiene e saúde- 

Estabelecimentos de 

Educação e Ensino 

Visita aos estabelecimentos de educação e ensino de 

Sátão em conjunto com técnico de saúde ambiental da 

USP 

2B No ano letivo UCC Mirante Seixo 

Estabelecimentos de 

educação e ensino do 

concelho de Sátão 

Visita aos 

estabelecimento

s de educação e 

ensino de Sátão 

em conjunto 

com técnico de 

saúde ambiental 

da USP 

  

178.  
NSE (Necessidades de saúde 

especiais) 

Sinalização, acompanhamento e encaminhamento de 

casos 
2B No ano letivo UCC Mirante Seixo 

Alunos do agrupamento de 

escolas de Sátão 

Sinalização, 

acompanhament

o e 

encaminhament

o de casos. 

  

179.  PCTEA - Frio Comunicação de alertas e distribuição de documentação 2B 

outubro, 

novembro e 

dezembro 2015 

UCC Mirante Seixo 

Comunidade escolar do 

Agrupamento de escolas de 

Sátão 

Comunicação de 

alertas e 

distribuição de 

documentação 

  

180.  PCTEA - Calor Comunicação de alertas e distribuição de documentação 2B 
junho, julho e 

agosto 2016 
UCC Mirante Seixo 

Comunidade escolar do 

Agrupamento de escolas de 

Sátão. 

Comunicação de 

alertas e 

distribuição de 

documentação 
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Parecer do Conselho Pedagógico 

 

O Conselho pedagógico considera muito bom o conjunto das atividades propostas, que envolvem uma grande diversidade de áreas e de 

intervenientes. Destacam-se alguns aspetos da apresentação global do documento: 

  pela sua forma, constata-se uma estreita relação entre o PAA e o Projeto Educativo do Agrupamento;  

  o conjunto das atividades apresentadas exprime a participação e o empenho da comunidade escolar e educativa, destacando-se o conjunto de 

iniciativas promovidas pelos pais/encarregados de educação, nomeadamente na educação pré-escolar, que se espera sirva de impulsionador da 

participação de mais pais/ encarregados de educação de alunos de outros níveis de ensino; 

 verifica-se um elevado número de atividades propostas que refletem uma diversidade de iniciativas com vista não apenas ao desenvolvimento 

e consolidação das aprendizagens dos alunos, mas também à sua formação pessoal e social. 

  na generalidade dos departamentos, observa-se a continuidade de projetos, clubes e campanhas de solidariedade iniciados em anos letivos 

anteriores, pela sua importância e impacto na comunidade educativa; 

 cooperação entre o agrupamento e as suas parcerias, em particular a autarquia.  

O PAA, contando com o envolvimento de grande parte dos membros da comunidade escolar, tem a finalidade de atingir amplamente o objetivo de 

uma educação integral dos alunos, permitindo a igualdade de oportunidades, a inclusão ativa e a melhoria das condições de aprendizagem e da 

qualidade do ensino prestado pelo agrupamento. 

 

Agrupamento de Escolas de Sátão, 2 dezembro de 2015 

A Equipa do PAA 

 


