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Introdução

 

 

 

 

A situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, necessariamente, uma 

flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das 

atividades. Planear atividades e projetos, tendo em conta o contexto atual é um desafio extra 

presente neste ano letivo. 

O Plano Anual de Atividades assume-se como um “documento de planeamento, que define, 

em função do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução”. É um 

documento flexível, podendo verificar-se a necessidade da sua reformulação ao longo do ano 

letivo, permitindo a integração de iniciativas que surjam e que sejam consideradas pertinentes, 

desde que obtenham parecer favorável em Conselho Pedagógico e aprovadas em Conselho 

Geral devidamente planificadas pelos seus proponentes. 

Com o Plano Anual de Atividades pretende-se cumprir o definido nos princípios educativos 

valorizados e nas metas globais a atingir, expressas no Projeto Educativo do Agrupamento, 

que a seguir se discriminam:  

PRINCÍPIOS EDUCATIVOS VALORIZADOS 

▪ Promoção da educação para a liberdade, autonomia e responsabilidade; 

▪ Promoção da educação para o desenvolvimento integral; 

▪ Promoção de uma cultura de inclusão e solidariedade; 

▪ Promoção de uma gestão curricular contextualizada; 

▪ Valorização da cooperação e abertura ao meio; 

▪ Valorização da dimensão europeia da Educação. 

METAS GLOBAIS A ATINGIR 

● Valorizar a escola pública, enquanto instituição plural, multicultural e inclusiva, num trabalho 

em rede com a comunidade educativa, tendo em vista a promoção da qualidade das 

aprendizagens e o desenvolvimento das áreas de competências, princípios e valores do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, com valorização da participação 

ativa dos alunos; 

● Acompanhar de forma eficaz o percurso escolar dos alunos, na perspetiva de promoção da 

qualidade educativa e no adequado enquadramento educativo e curricular, em consonância 

com os seus interesses educativos e necessidades específicas, de forma a assegurar o 

sucesso educativo de todos os alunos; 

● Desenvolver o currículo escolar, considerando também áreas de confluência de trabalho 

interdisciplinar e ou de articulação curricular valorizando a articulação vertical e horizontal 

do currículo (Domínios de Autonomia Curricular preconizados no Decreto-Lei 55/2018), a 

mobilização de literacias diversas, incluindo as digitais, e de múltiplas competências, tendo 

por objetivos prioritários a melhoria das experiências educativas dinamizadas e o 

incremento da aprendizagem dos alunos; 

● Desenvolver atividades de enriquecimento do currículo e de valorização da dimensão 

europeia da educação, com a dinamização de clubes e projetos, que ofereçam aos alunos 

oportunidades de valorização pessoal e social e de ocupação dos tempos livres, para 

enriquecimento de aprendizagens e exercício de uma cidadania mais informada e 

participativa; 

● Aprofundar a autonomia e a flexibilidade curricular com o envolvimento na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Educativo, Plano de Estudos e de 

Desenvolvimento Curricular, Referencial de Avaliação das e para as aprendizagens; 

Estratégia de Educação para a Cidadania, Projeto Cultural, Plano Anual de Atividades, 

Projetos Curriculares de Grupo / Planos Curriculares de Turma e Regulamento Interno, com 

uma identidade comum reconhecida e partilhada por todas as escolas. ◢ 
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Objetivos Operacionais (cláusula 2ª do Contrato de Autonomia)  

Os órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, 

Barcelinhos, contratualizaram com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, um 

contrato de autonomia para o desenvolvimento do Projeto Educativo, ao abrigo da Portaria n.º 

265/2012, de 30 de agosto. Enunciado-se de seguida os respetivos objetivos operacionais: 

1. Adaptar ou desenvolver modelos pedagógicos alternativos e inovadores com as 

consequências respetivas na organização do tempo, do espaço, dos métodos de ensino, 

dos materiais e da avaliação de todos os elementos organizativos, no respeito pelos 

objetivos do sistema nacional de educação;  

2. Aumentar/consolidar as taxas do sucesso escolar, de transição/aprovação: 

a) No 1.º Ciclo nos 98%; 

b) No 2.º Ciclo de 96% para 98%; 

c) No 3.º Ciclo de 88% para 92%. 

3. Aumentar as taxas de sucesso pleno: 

a) No 1.º Ciclo, de 93,5% para 96%; 

b) No 2.º Ciclo, de 77,0% para 83%; 

c) No 3.º Ciclo de 63,4% para 70%. 

4. Adaptar e diversificar as ofertas formativas no 2.º e 3.º ciclo, criando vias adequadas às 

necessidades e expetativas de formação dos alunos, despertando e desenvolvendo 

aptidões em diferentes atividades vocacionais direcionadas para diferentes perfis de alunos, 

no respeito pelos objetivos do sistema nacional de educação. 

5. Integrar as componentes locais e regionais no currículo dos alunos na área disciplinar de 

Estudo do Meio, no 1.º ciclo, na disciplina de História e Geografia de Portugal, no 2.º ciclo, 

e nas disciplinas de História e Geografia, no 3.º Ciclo, respeitando os núcleos essenciais 

definidos a nível nacional. 

6. Desenvolver ao longo do ensino básico mecanismos de diferenciação pedagógica no apoio 

à aprendizagem e desenvolvimento de métodos de estudo, complementares à matriz 

curricular de cada ano de escolaridade. 

7. Aumentar as taxas de sucesso, no 2.º e 3.º ciclo, nas disciplinas de: 

a) Inglês de 83,6% para 90%; 

b) Português de 83,2% para 90%; 

c) Matemática de 80,2% para 86%. 

8. Desenvolver mecanismos de recuperação de aprendizagens em disciplinas nas quais os 

alunos não obtiveram sucesso no final do ano letivo e que condicionam a transição dos 

mesmos. 

9. Atingir ou aproximar o abandono escolar de 0%. 

10. Dinamizar as valências terapêuticas e apoios (terapia da fala, terapia ocupacional e 

fisioterapia) para alunos com necessidades educativas especiais, desenvolvida por técnicos 

especializados do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI). 

11. Debelar situações económico-sociais que condicionem o acesso e sucesso escolar 

estabelecendo, quando necessário, protocolos de colaboração com outras instituições e 

associações da comunidade local. 

12. Organizar os horários do pessoal docente de forma a assegurar a totalidade das aulas 

previstas nos horários dos alunos: aproximar a taxa de realização de aulas a 100%. 

13. Estabelecer protocolos de colaboração com outros estabelecimentos, instituições de ensino 

superior e associações profissionais tendo em vista o desenvolvimento do plano de 

formação do pessoal docente e não docente. 

14. Estabelecer protocolo de colaboração com instituição de ensino superior visando o apoio 

externo no desenvolvimento do processo de autoavaliação institucional e implementação 

de projetos de melhoria. ◢ 
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Prioridades de intervenção expressas no Projeto Educativo

Um plano de atividades é um instrumento que expressa globalmente as intenções da escola na 

realização de um conjunto de ações que motivem toda a comunidade educativa para a concretização de 

um projeto comum. Tendo em conta os princípios educativos: 

A.  Melhoria do Processo Ensino Aprendizagem e Qualidade do Sucesso 

Prioriza-se a qualidade das aprendizagens e a inclusão, bem como o acesso de todos os alunos ao 

currículo, numa visão de escola enquanto instrumento de desenvolvimento humano e de elevação social 

através do conhecimento. O sucesso educativo, de todos e de cada um dos alunos, é um objetivo 

incontornável e concretiza-se na eficácia do desenvolvimento do currículo e nas opções curriculares e 

pedagógicas tomadas pelo Agrupamento de Escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular.  

B.  Reforço do Desenvolvimento pessoal e social dos alunos 

Valoriza-se a missão formar cidadãos autónomos, responsáveis, solidários e dotados de espírito crítico 

e criativo, em linha com o preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A 

educação na e para a cidadania, valorizando a compreensão do outro no respeito pelos valores do 

pluralismo e compreensão mútua, é um objetivo da escola pelo que entendemos como fundamental dar 

maior intencionalidade aos domínios de educação para a cidadania. 

C.  Fomento da participação na Relação Escola / Família / Comunidade 

Para tornar os estabelecimentos de educação e ensino mais próximos das famílias e da comunidade em 

que se inserem, dando visibilidade ao trabalho aí desenvolvido, torna-se necessário manter os canais de 

comunicação e de divulgação das atividades constantes no Plano Anual de Atividades. Estimular o 

envolvimento das famílias, em atividades realizadas na escola e no contexto de aprendizagem em casa, 

e centrado na comunicação entre os membros da família e os interlocutores no contexto educativo. O 

conhecimento da realidade envolvente por parte da comunidade escolar é importante para o estreitar de 

parcerias com outras instituições locais/ nacionais e europeias, que possam colaborar com os 

estabelecimentos. ◢
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Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo

As atividades de Animação e Apoio à Família na educação pré-escolar (AAAF) e as Atividades 

da Componente de Apoio à Família no 1.º ciclo do ensino básico (CAF) são dinamizadas pela 

Associação de Pais / Juntas de Freguesias considerando as necessidades das famílias das 

famílias no início do ano letivo. Estas abrangem os períodos: anterior às 9H00, e o período após 

as 16H00 na educação pré-escolar e após as 17H30 no 1.º ciclo; englobam ainda os períodos 

das interrupções letivas, excetuando o período do mês de agosto.

 

Data de realização  Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores Orçamento / Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Interrupções 

letivas: 

Natal 

Carnaval 

Páscoa 

Final de ano 

● Atividades livres (dentro do possível, sempre que 

o tempo o permita, no recreio exterior); 

● Jogos didáticos e jogos de mesa, visionamento 

de filmes/ CDs; 

● Jogos tradicionais, leitura de histórias 

tradicionais e outras; 

● Atividades escolhidas pelas crianças; 

● Ateliers de pintura, modelagem; 

● Brincar com os equipamentos existentes: 

escorrega, caixa de areia: castelos de areia, caça 

ao tesouro; 

● Jogos de Psicomotricidade e expressão corporal; 

● Músicas e danças livres, Dança Zumba;  

● Dramatizações/ teatro e canções; 

A 

B 

C 

￮ Promover momentos 

lúdicos de imaginação e 

expressão; 

○ Promover o fruir por parte 

da criança, aliado à sua 

segurança e bem-estar; 

○  Privilegiar a livre escolha e 

a brincadeira espontânea; 

○ Valorizar os saberes e a 

cooperação da 

Comunidade, proporcionar 

momentos de diversão, 

intercâmbio e convívio; 

○ Desenvolver a motricidade 

global. 

Crianças 

Educação 

Pré-escolar 

inscritas nas 

AAAF 

Associações de Pais, 

Juntas de Freguesia, 

Animadores (supervisão 

das Educadoras titulares) 

Gestão da responsabilidade 

das Autarquias, 

Associações de Pais, com a 

comparticipação da Câmara 

Municipal de Barcelos 

Alunos 

1.º ciclo do 

ensino básico 

inscritos na 

CAF 

Associações de Pais, 

Juntas de Freguesia, 

Animadores* (supervisão 

dos Coordenadores de 

estabelecimento e 

Docentes) 

Gestão da responsabilidade 

das Associações de Pais e 

Juntas de Freguesia, com a 

comparticipação dos Pais 

* Toda a atividade de risco ou realizada no exterior da escola carece de conhecimento e autorização dos encarregados de educação e de um seguro específico com as normas previstas no artigo 

34.º da Portaria n.º 644-A / 2015, sendo este da responsabilidade da entidade promotora, com conhecimento e concordância dos Enc. Educação das respetivas condições da apólice. 
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 Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ( Crianças / Alunos inscritos na CAF/AAAF ) 

AAAF / CAF - Atividades exteriores 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

21 dezembro 

manhã 

Visita à Aldeia Natal de 

Barcelos, em Barcelos 

B 

C 

○ Valorizar os saberes e a cooperação da comunidade, 

proporcionar momentos de diversão, intercâmbio e convívio. 

Crianças 

JI de Courel 

Ass. de pais, Juntas de 

Freguesia, Animadores 

(supervisão das 

educadoras titulares de 

grupo), JI de Courel 

Ass. de Pais 

29 dezembro 

manhã 

Visita aos presépios de 

Góios, Barcelos 

Interrupção 

letiva Natal 

Visita à aldeia do Pai Natal 

em Barcelos 

○ Proporcionar o contacto direto com outras pessoas e novos 

espaços físicos, relembrar tradições. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Remelhe 

Associação de Pais, 

Junta de Freguesia 

e Animadores 

Autarquia, 

Ass. de Pais, Pais, 

Câmara Municipal 

de Barcelos. 

Interrupção 

letiva Páscoa 

Ida ao cinema Viana 

Shopping de comboio 
○ Proporcionar o contacto direto com outros contextos. 

Interrupção 

letiva verão 

(julho) 

Piscina Municipal de 

Barcelos 

○ Proporcionar momentos lúdicos em contacto com a água; 

○ Proporcionar o contacto direto com outras pessoas e novos 

espaços físicos. 

Parque de diversões 

“Hakafesta”, Barcelos 

○ Proporcionar o contacto direto com outras pessoas e novos 

espaços físicos; 

○ Proporcionar momentos de lazer e diversão. 

Ida ao Rates Park, Barcelos 

○ Proporcionar momentos de lazer e diversão; 

○ Proporcionar o contacto direto com outras pessoas e novos 

espaços físicos. 

1 de julho a 

15 de julho 

Época balnear 

Praia de Marinhas, Cepães, 

Esposende 

○ Promover o desenvolvimento pessoal e social; 

○ Proporcionar momentos de lazer e de experimentar diferentes 

contextos. 

Crianças 

JI de Adães 
Junta de Freguesia Junta de Freguesia 
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 Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ( Crianças / Alunos inscritos na CAF/AAAF ) 

AAAF / CAF - Atividades exteriores 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Interrupção 

Carnaval 

Participação no Desfile de 

Carnaval 

Organização Câmara Municipal 

de Barcelos 

B 

C 

○ Preservar as tradições; 

○ Promover o convívio. Crianças / Alunos 

EB Rio Covo 

Santa Eugénia 

Associação de Pais 

Animadores 

Ass. de pais 

Câmara 

Municipal de 

Barcelos 

Junta de Freguesia 

Batalha 

das Flores 

Maio (Festas 

das Cruzes) 

Participação na Batalha 

das Flores 

Promovido pela Câmara 

Municipal de Barcelos no 

âmbito das Festas das Cruzes 

2ª Quinzena 

de julho 

Colónia Balnear 

Praia da Ramalha, Apúlia 

○ Promover o contacto com a natureza; 

○ Proporcionar momentos de convívio. 

Associação de Pais 
Encarregados de 

Educação 

19 a 23 de 

dezembro 

dia a definir 

Visita à “Aldeia de Natal” 

Barcelos  

○ Proporcionar momentos de convívio e diversão; 

○ Vivenciar a quadra natalícia. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Carvalhal 

Monitoras da 

AAAF e CAF 

Associação de Pais 

26 a 30 de 

dezembro 

dia dia a definir 

Espetáculo 

“O feiticeiro de Oz no gelo” 

Mar shopping, Porto 

○ Proporcionar momentos de convívio e diversão; 

○ Vivenciar a quadra natalícia; 

○ Contactar com diferentes formas de expressão artística. 

2.ª quinzena 

de julho  

Colónia Balnear 

Praia da Ramalha, Apúlia 

○ Promover o contacto com a Natureza; 

○ Proporcionar momentos de convívio. 

EE alunos inscritos 

na AAAF/CAF, 

transporte Junta 

de Freguesia 
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 Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ( Crianças / Alunos inscritos na CAF/AAAF ) 

AAAF / CAF - Atividades exteriores 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

22 dezembro 
Visita à “Aldeia de Natal” 

Barcelos  

B 

C 

○ Promover atividades de convívio e lazer. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Pereira 

Animadoras da Junta de 

Freguesia, Animadores 

(supervisão dos 

coordenadores de 

estabelecimento e 

docentes) 

Junta de Freguesia 17 a 31 julho 
Época balnear 

Praia da Ramalha, Apúlia 
○ Promover atividades de convívio e lazer. 

6 abril 
Visita à Galeria Municipal 

de Arte de Barcelos 
○ Promover o gosto pela arte. 

Interrupções 

letivas 

Visita ao Museu de Olaria e 

Teatro Gil Vicente 

○ Cativar o interesse pela arte. 

○ Proporcionar momentos de convívio. 

Alunos do JI 

Barcelinhos 
Animadoras da AAAF 

Ass. de pais, 

comparticipação 

dos pais 

21 dezembro 

manhã 
Visita ao Museu de Olaria 

28 dezembro 

manhã 
Teatro Gil Vicente 

30 dezembro 

manhã 

Visita à “Aldeia de Natal” 

Barcelos  
○ Proporcionar momentos de convívio e diversão. 

06 abril 

manhã 
Cinema Nova Arcada, Braga 

○ Cativar o interesse pela arte. 

○ Proporcionar momentos de convívio 

12 abril 

manhã 

Parque de diversões 

“Hakafesta”, Barcelos 
○ Proporcionar momentos de convívio e diversão. 

03 a 07 julho 

manhã 

Colónia Balnear 

Praia da Apúlia 

○ Promover o contacto com a natureza; 

○ Proporcionar momentos de convívio. 
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 Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ( Crianças / Alunos inscritos na CAF/AAAF ) 

AAAF / CAF - Atividades exteriores 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

10,17,21,24 e 

28 julho 

Piscinas Municipais 

manhã 

B 

C 

○ Contacto com a água e regras de segurança. 

○ Proporcionar momentos de convívio 

Alunos do JI 

Barcelinhos 
Animadoras da AAAF 

Ass. de pais, 

comparticipação 

dos pais 

12 julho 
Eco Parque “Pé descalço” 

manhã e tarde 

○ Promover o contacto com a natureza; 

○ Proporcionar momentos de convívio 

13 julho Biblioteca Municipal (manhã) ○ Conhecer os espaços públicos do concelho 

19 julho 
Passeio de Bicicleta, ciclovia 

Urbanização Barcelinhos 
○ Proporcionar momentos de convívio e diversão 

20 julho 
Caminhada nas margens 

do rio (manhã) ○ Promover o contacto com a natureza; 

○ Proporcionar momentos de convívio 

26 julho Visita à Quinta das Manas 

Interrupção de 

Natal, Páscoa 

e Fim de Ano Visitas ao Teatro Gil 

Vicente 

 

○ Atividades de carácter cultural, ambiental e lúdico. 
Crianças / Alunos 

EB de S. Brás 

Associação de Pais 

e Animadores 

Ass. de pais 

e CMB 

Interrupção 

letiva Natal 

○ Pretende estimular a imaginação e despertar o interesse pelas 

artes de palco. Alunos 

1.º Ciclo 

Ensino Básico, 

EB de Airó  

Ass. de pais, 

comparticipação 

dos pais 
Sessão de Cinema na 

Biblioteca Municipal 

○ Projeção de filme do fundo documental da Biblioteca Municipal. 

○ Desenvolver uma atitude crítica e interventiva ao que se passa 

no mundo que o rodeia. 
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 Apoio à Família - Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo ( Crianças / Alunos inscritos na CAF/AAAF ) 

AAAF / CAF - Atividades exteriores 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Interrupção 

letiva Natal 

Visita Guiada à Biblioteca 

Municipal 

B 

C 

○ Explorar espaços e serviços da biblioteca Municipal, 

○ Proporcionar aos alunos momentos lúdicos de leitura, pesquisa 

e cinema. 

Alunos 

1.º Ciclo 

Ensino Básico, 

EB de Airó  

Biblioteca Municipal 

de Barcelos 

Autarquias, 

Ass. de  Pais, 

comparticipação da 

Câmara Municipal 

de Barcelos e 

Agrupamento 

Rosa Ramalho 

Contos com Magia 

Biblioteca Municipal 

○ Ouvir ler literárias e textos da tradição popular. 

○ Revelar apreço e curiosidade face aos textos ouvidos. 

A agendar em 

função das 

dinâmicas em 

curso e das 

condições 

climatéricas  

Saídas para caminhadas pela 

freguesia (visita a locais de 

interesse cultural), até ao 

parque de São Martinho. 

Poderá incluir idas ao campo 

de futebol para prática de 

vários desportos. 

○ Promover o contacto com a Natureza, e promover o 

conhecimento dos vários locais de interesse da freguesia de 

Airó. 

Associação de Pais e 

Junta de Freguesia 

 

Autarquias, 

Ass. de  Pais, 

comparticipação da 

Câmara Municipal 

de Barcelos e 

Agrupamento 

Rosa Ramalho 

 
novembro a 

Julho fora do 

horário letivo 

Projecto “Horta Flor” 

Manutenção e gestão da 

horta flor. 

Parque de merendas de 

freguesia 

○ Despertar o interesse das crianças para o cultivo da horta e 

cuidados com o cultivo das plantas. 
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Projetos de Desenvolvimento Curricular - Pré-Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projetos de Desenvolvimento Curricular - Pré-Escolar 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

“Ciências a brincar” 

A 

B 

C 

○ Despertar o gosto pela ciência 

○ Estabelecer a interdisciplinaridade. 

○ Desenvolver o espírito crítico através da observação e manipulação 

experimental de materiais. 

○ Desenvolver o gosto pela resolução de problemas levando as crianças a 

questionar e experimentar. 

Todas as 

crianças dos JI 

(Educação Pré-

escolar) 

Docentes da 

Educação Pré-

escolar 

Sem custos 

Literacia: “Leitura em Vai e Vem” 

em Articulação com as Famílias; 

○ Promover o gosto e prazer pela leitura. 

○ Exploração do carácter lúdico da linguagem oral e escrita. 

○ Sensibilizar as famílias / comunidade para o uso e importância dos livros. 
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Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades 

Lúdico - Expressivas 

e Desportivas 

A 

B 

○ Desenvolver na criança formas pessoais de expressar o seu mundo interior e 

de representar a realidade, despertar a imaginação e a criatividade, utilizando 

a manipulação e a experiência com materiais, formas e cores, utilizando 

meios de expressão gráfica, plástica, dramática e desportiva; 

○  Valorizar as expressões culturais locais, como resposta aos interesses e às 

necessidades dos alunos e das famílias, criando oportunidades de 

experiências novas, ricas e diversificadas que contribuam para a formação 

integral dos alunos. 

Alunos 1.º Ciclo 

Técnicos contratados 

e Docentes do 

Agrupamento 

de Escolas 

A definir 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Desporto Escolar / Atividade Interna - Educação Física 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Grupos / Equipa 

de Badminton 

A 

B 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da modalidade de 

Badminton. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Carmo Remelhe e 

Mário Gomes 
800 € 

Grupos / Equipa 

de BTT 

A 

B 

C 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da modalidade de BTT. João Soares 800 € 

Grupos / Equipa 

de Canoagem 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da modalidade de 

Canoagem. 

Jorge Lopes e Carlos 

Magalhães 
800 € 

Clube Giravólei ○ Proporcionar aos alunos a prática da modalidade de Voleibol. Carmo Remelhe 400 € 

27 setembro 
Dia Europeu do Desporto 

na Escola 

B 

C 

○ Promover o desporto e a atividade física através da realização de um 

conjunto alargado de atividades. 

○ Divulgação dos grupos equipa do Desporto Escolar. 

Prof. Educação Física, 

colaboração Ass. 

Amigos da Montanha 

50 € 

26 outubro 
Kids Atletics 

Dinamização do Atletismo 

○ Dar a conhecer todas as disciplinas praticadas no Atletismo: velocidade, 

saltos horizontais, corrida, lançamento longo e corrida de estafeta. 
Alunos 2.º Ciclo 

Jorge Lopes e Rui 

Pereira, colaboração 

Ass. Amigos da 

Montanha 

Sem custos 

1.º período 

Formação de Árbitros do 

Desporto Escolar A 

B 

 

○ Conhecer o regulamento específico da modalidade e saber aplicar em 

situações de jogo. 

Alunos 3.º Ciclo 

Todos os Prof. com 

grupo / equipa do 

Desporto Escolar 

100 € 

Torneio Mata Piolho Alunos 2.º Ciclo 
Todos os Prof. de 

Educação Física 
50 € 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Desporto Escolar / Atividade Interna - Educação Física 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

1.º período 

Torneio Badminton 

A 

B 

○ Conhecer o regulamento específico da modalidade e saber aplicar em 

situações de jogo. 

Alunos 2.º e 3.º Ciclo 

Mário Gomes e 

Carmo Remelhe 
50 € 

Corta-mato Escolar 

○ Conhecer e valorizar a prática do atletismo como fator de desenvolvimento 

pessoal e de melhor qualidade de vida.  

○ Desenvolver as capacidades motoras básicas. Aumentar a aptidão física. 

Todos os Prof. de 

Educação Física 
200 € 

2.º  período Torneio - Vólei 
○ Conhecer o regulamento específico da modalidade e saber aplicar em 

situações de jogo. 
Alunos 3.º Ciclo 

Todos os Prof. de 

Educação Física 
120 € 

3.º  período 
Torneio - Vólei 

Competições Inter Escolas 
○ Proporcionar aos alunos a prática da modalidade de Voleibol. Alunos 2.º e 3.º Ciclo Carmo Remelhe 400 € 

Final 3.º 

período 
Dia do Desporto Escolar 

B 

C 

○ Premiar os alunos que participaram no Desporto Escolar. 

○ Promover o convívio/torneio entre os alunos do DE. 

Alunos Grupos Equipa 

DE e Giravólei 

Todos os Prof. de 

Educação Física 
500 € 

A definir 

Visita de Estudo 

Nelo/ Vila do Conde 

Kayak Clube 

B 

C 

○ Promover a prática da Canoagem; 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da prática 

desportiva das crianças e jovens; 

○ Conhecer a dinâmica interna de um Clube Federado-Clube Fundador da 

Federação Portuguesa de Canoagem; 

○ Conhecer as infraestruturas e respetivo funcionamento da maior fábrica 

mundial da especialidade. 

Alunos inscritos nos 

Grupo / Equipa de 

Canoagem / Quadro 

Competitivo 

Docentes 

Responsáveis 

pelos Grupos 

Equipa de 

Canoagem 

150 € 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube Europeu “Os Catitas” 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades Europeias: 

“Juventude - O Futuro da Europa” 

Participação em Concursos Europeus / 

solicitações da coordenação nacional do 

Clube Europeu, tendo como tema de 

trabalho. 

Intercâmbios Culturais com Escolas 

(Portugal – Madeira, Açores e Espanha - 

Valência) - Via Internet. 

Manutenção e atualização do Blogue 

do Clube Europeu e do Facebook.  

Atualização painel dos países de 

proveniência dos alunos do Agrup. de 

Escolas Rosa Ramalho.  

A 

B 

C 

○ Promover, com apoio das entidades competentes, ações de 

dinamização tendentes a uma melhor informação sobre: 

- Alterações climatéricas, um desafio para a Europa; 

- A Europa (aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos, 

etc.); 

- As instituições Europeias (estrutura, funcionamento, objetivos, etc.); 

- Os Estados Membros da União Europeia e do Conselho da Europa 

(a vida política, social, cultural, etc.); 

- Os objetivos da integração europeia. 

* Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas 

semelhanças e nas suas diferenças, nos jovens. 

Comunidade   

Escolar 

CLUBE 

EUROPEU 

Alunos / 

Docentes 

150 € 

Orçamento 

do Clube 

8 novembro 

Ao longo do 

ano letivo 

Dia de S. Martinho. 

Feira de S. Marinho. 

Feirinhas mensais. 

B 

C 

○ Proporcionar momentos de atividades lúdicas aos jovens; 

○ Promover o convívio na comunidade escolar; 

○ Promover a divulgação de tradições portuguesas nos jovens. 

Sem custos 16 dezembro 12.º Natal Solidário 

○ Proporcionar momentos de atividades lúdicas, nos jovens; 

○ Promover o convívio dos jovens na comunidade escolar; 

○ Desenvolver o espírito solidário nos jovens. 

2.º e 3.º 

período 

Preparação da Viagem Intercultural 

Local a definir até ao final de Novembro 

○ Sensibilizar a comunidade escolar para a problemática Europeia; 

○ Promover o gosto pela investigação, ação no terreno e pelo trabalho 

de grupo, dos jovens. Desenvolver a criatividade, a iniciativa, 

organização e autonomia dos jovens. 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube Europeu “Os Catitas” 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Carnaval 

17 fevereiro 

Comemoração do Carnaval   

“Baile de Carnaval” 

B 

C 

○ Comemorar datas que permitam estabelecer laços sociais e inserir os 

jovens na sua realidade cultural, promover a divulgação de tradições;; 

○ Desenvolver a capacidade de intervenção nos jovens.  

Comunidade   

Escolar 

CLUBE 

EUROPEU 

Alunos / 

Docentes 

200 € 

Orçamento  

do Clube 

3.º período 

08 a 12 

maio 

Semana da Europa 

“Juventude - O Futuro da Europa” 

Conferência sobre a Europa tendo 

como tema de debate: 

“Juventude - O Futuro da Europa” 

A 

B 

C 

○ Promover nos jovens uma atitude europeísta que contribua para uma 

tomada de consciência da necessidade de cooperação a nível europeu e 

mundial; 

○ Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos jovens, 

relativamente à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do 

ambiente e do património cultural; 

○ Incentivar à mobilidade europeia nos jovens. 

50 € 

Final do 

ano letivo 

24 Junho 

a 1 Julho 

Realização da Viagem 

Intercultural pelo Património 

Cultural 

Local a definir 

B 

C 

○ Conhecer diferentes valores culturais; 

○ Conhecer diferentes hábitos e costumes de outros povos / regiões; 

○ Conviver com registos linguísticos diferentes e promover a globalização. 

 15 000 € Autocarro, 

alimentação, 

seguros e visitas. 

Orçamento do Clube 

 

Projeto “CANECAS” 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Pintura de Canecas 

Tratamento da horta 

Desenho/trabalho prático 

temático 

A 

B 

C 

○ Promover a inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem (2.º e 

3.º ciclos), no âmbito da Educação Inclusiva; 

○ Privilegiar a relação dos alunos com a comunidade; 

○ Promover a autonomia dos alunos; 

○ Desenvolver competências profissionais/sociais. 

Alunos CAA 
Docente 

Jorge Martins 
Sem custos 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube Ciência Viva na Escola 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

1.º período 

24 novembro 

Comemoração do Dia 

Nacional da Cultura Científica 

A  

B 

○ Homenagear o professor, poeta, historiador e divulgador de ciência, 

Rómulo de Carvalho; 

○ Assinalar o Dia Nacional da Cultura Científica, sensibilizando a 

comunidade escolar para a importância da cultura científica; 

○ Promover a literacia científica dos alunos, despertando a curiosidade 

acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela Ciência. 

Alunos 

Agrupamento 

de Escolas 

Rosa Ramalho 

Docentes Lúcia Amorim, 

Luís Domingos, alunos 

inscritos no clube, 

Associação Amigos da 

Montanha 

100 € 

1.º período 

“Do átomo ao universo” 

Exploração do planeta Terra e 

do Sistema Solar 

A  

B  

C 

○ Promover a literacia científica dos alunos, despertando a curiosidade 

acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela Ciência; 

○ Localizar a Terra no Universo e explorar as condições do nosso 

planeta que permitem a existência de vida; 

○ Comparar as condições do planeta Terra com as condições nos 

outros planetas do Sistema Solar; Explorar o Sistema Solar. 

Alunos 

Clube Ciência 

Viva na Escola 

Docentes Lúcia Amorim, 

Luís Domingos, alunos 

inscritos no clube, 

Associação Amigos da 

Montanha, Cientistas 

portugueses 

A definir 

janeiro 
Visita ao Centro Ciência Viva 

de Guimarães 

○ Promover a literacia científica dos alunos, despertando a curiosidade 

acerca do mundo que nos rodeia e o interesse pela Ciência; 

○ Localizar a Terra no Universo e explorar as condições do nosso 

planeta que permitem a existência de vida; 

○ Comparar as condições do planeta Terra com as condições nos 

outros planetas do Sistema Solar; Explorar o Sistema Solar. 

Docentes do clube Lúcia 

Amorim, Luís Domingos 

março 

Saída de Campo 

Monitorização do Rio Cávado 

“De olhos no Rio Cávado” 

○ Avaliar a qualidade da água e observar os macroinvertebrados 

bentónicos e a biodiversidade do local. 

Docentes do clube Lúcia 

Amorim, Luís Domingos, 

Ass. Amigos da 

Montanha. 

Sem custos 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube Ciência Viva na Escola 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

abril 

Visita aos Laboratórios do IPCA - 

Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave A  

B  

C 

○ Conhecer projetos de investigação baseados em inteligência 

artificial desenvolvidos no Laboratório de Inteligência Artificial 

Aplicada do IPCA (2Ai). Contactar com os cientistas em situ, na 

visita ao Laboratório 2Ai. 
Alunos  

Clube Ciência 

Viva na Escola 

Docentes do clube Lúcia 

Amorim, Luís Domingos 
A definir 

Visita ao Planetário 

Casa da Ciência de Braga 

○ Conhecer as espécies invasoras existentes em Portugal e quais 

são os seus impactos, positivos ou negativos, para o ambiente. 

 

Clube de Teatro 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● Exercícios de expressão corporal para 

desenvolvimento da consciência cinética;  

● Jogos de cooperação e exercícios de 

expressão corporal da promoção da 

concentração e da focalização;  

● Exercícios de respiração, colocação e 

projeção da voz;  

● Tarefas conducentes à construção de 

ambientes cénicos;  

● Apresentação de espetáculos Teatrais na 

escola. 

A 

B 

C 

○ Desenvolver projetos de expressão dramática em 

grupo, articulando diferentes saberes, organizando 

recursos, procedimentos e expectativas, valorizando 

o empenho, a cooperação e a criatividade;  

○ Contribuir para o desenvolvimento do equilíbrio 

emocional, do pensamento crítico, do corpo e da 

mente através de jogos teatrais e técnicas, tendo 

como resultado a formação dos alunos inserindo-os 

num contexto cultural. 

Alunos do 

Clube de 

Teatro 

Comunidade 

Escolar e 

Educativa 

Docentes 

Ernestina Braga, 

Lígia Silva, 

Emília Gonçalves 

50 € 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube da Robótica 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Reutilizar componentes eletrônicos 

Conceção e construção de robôs 

Programação de computadores e 

microcontroladores 

A 

B 

C 

○ Aprender e conhecer linguagens específicas de Robótica; 

○ Saber programar um robô; 

○ Explorar sistemas pré-montados (sentir), pesquisar 

(planear) e construir robôs (executar); 

○ Estimular a criação de atividades e projetos na área da 

robótica, divulgando os seus resultados à comunidade 

escolar. 

Comunidade 

Escolar 
Docente Lídia Martins 500 € 

 

Clube Multimédia 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● Desenvolvimento de projetos multimédia, 

exploração e aprendizagem de diversas 

ferramentas tecnológicas aliada à criação de 

conteúdos digitais. 

● Workshop de fotografia digital. 

● Participação no projeto Clássicos em Rede, 

participação no concurso “Olimpíadas da 

Cultura Clássica" na modalidade “desafios de 

artes/multimédia” edição 2022/23. 

● Spot’s de divulgação de atividades / eventos 

em colaboração com a Biblioteca Escolar 

Rosa Ramalho. 

A 

B 

C 

○ Promover o uso das novas tecnologias como meio de 

comunicação, o gosto pela fotografia e vídeo;;  

○ Produzir conteúdos digitais, promover as atividades 

desenvolvidas pela comunidade escolar; 

○ Explorar técnicas de produção, edição de imagem, 

vídeo e som (captação, edição e pós-produção); 

○ Editar/criar conteúdos com vista a criação de 

soluções de comunicação (informativas e lúdicas); 

○ Utilizar ferramentas e aplicações multimédia; 

○ Promover o espírito de iniciativa e intervenção no 

meio escolar e fora deste. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Técnica de 

Multimédia 

Joana Caçador 

Alunos inscritos no 

Clube Multimédia 

 

A definir 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube da Leitura e da Escrita 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● Leitura de obras e de textos de diferentes tipologias. 

● Intertextualidade e articulação com outras artes. 

● Partilha de opiniões sobre as obras analisadas 

● Recitação e leitura expressiva. 

● Escrita orientada e criativa. 

● Participação nas semanas concelhias e concursos regionais e nacionais. 

A 

B 

○ Fazer dos livros uma 

companhia de todos os dias; 

○ Incentivar o gosto pela Leitura 

e pela Escrita Criativa; 

○ Aprofundar uma cultura de 

leitura e escrita na escola. 

2.º Ciclo 

Ensino Básico 

Docentes 

Bibliotecárias 

200 € 

(atividades + 

prémios) 

 

Clube Ubuntu 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● Celebração de datas especiais: 

- 10 Dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos; 

- 30 Janeiro, Dia Escolar da Não Violência e Paz – Morte de Gandhi; 

- 11 Fevereiro, Aniversário da Libertação de Nelson Mandela; 

- 4 Abril, Assassinato de Martin Luther King. 

● Criação um espaço físico/virtual de divulgação das atividades do clube; 

● Criação de redes de suporte e de ação, na escola e na comunidade, 

através da dinamização de sessões de reflexão, da organização de 

eventos e da promoção da participação cívica a partir do método Ubuntu.  

B 

C 

○ Programar e replicar 

dinâmicas UBUNTU; 

○ Celebrar de datas especiais 

dentro da filosofia Ubuntu; 

○ Realizar ações de 

voluntariado e sensibilização 

da comunidade. 

3.º Ciclo 

Ensino Básico 

Alexandra 

Gonçalves, 

Natália Martins, 

Teresa Lourenço 

e Teresa Simões  

200 € 

(filmes, livros, 

material 

perecível) 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

WebRádio Escolar RR 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades da Webrádio: 

● Gravação de emissões 

para estabelecer uma 

comunicação interativa 

no ambiente educacional. 

● Execução de alinhamento 

musical e divulgação das 

emissões em diferentes 

suportes. 

A 

B 

C 

○ Prestar serviço à comunidade educativa, privilegiando o trabalho colaborativo entre 

os alunos, assim como uma resposta global de articulação com todas as atividades 

da escola; 

○ Desenvolver a perceção auditiva, concentração, linguagem, socialização e a 

criatividade dos alunos; 

○ Promover a autonomia, o gosto pela escola e pelas atividades escolares e culturais. 

Promover o trabalho de entreajuda com todos os agentes da comunidade educativa; 

○ Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando diferenças, níveis de 

conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada integrante da equipa; 

○ Divulgar atividades através da plataforma Google Classroom, página do Facebook, 

Instagram e do canal do Youtube da WebRádio. 

Comunidade  

Educativa 

Docentes 

Emília Vintena, 

Rosa Abreu 

Alunos inscritos 

no Clube 

1500 € 

 

Clube Instrumental Orff 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades lúdicas de cariz-

musical 

A 

B 

C 

○ Promover a autoestima e a socialização; 

○ Valorizar a interdisciplinaridade e a interculturalidade; 

○ Desenvolver a capacidade de concentração; 

○ Estimular a capacidade de trabalho e o espírito de superação; 

○ Promover o gosto pela escola e pelas atividades escolares; 

○ Cultivar o gosto pela música; 

○ Realizar atividades de cariz musical e divulgar através das plataformas existentes. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docente 

Emília Vintena 
Sem custos 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube Erasmus+ 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Mobilidade (país de destino) 

● ESPANHA: “How Roman are you?” 

(1 a 8 de outubro) 

● ALEMANHA: “How Roman are you?” 

( 26 de novembro a 2 de dezembro) 

● PORTUGAL: “How Roman are you?” 

( 5 a 11 de março) 

● GRÉCIA: “How Roman are you?” 

 (30 de abril a 6 de maio) 

● FRANÇA (Acreditação) 

Reunião preparatória 

( 20 a 24 de setembro) 

● FRANÇA (Acreditação) 

“What Europe means to me…” 

(5 a 11 de fevereiro) 

● BÉLGICA (Acreditação) 

“What Europe means to me…” 

(30 de abril a 6 de maio) 

● GRÉCIA (Acreditação) 

“Sustainability …” (12 a 18 de fevereiro) 

● PORTUGAL (Acreditação) 

“Sustainability …” (2 a 8 de julho) 

A 

B 

C 

○ Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos; 

○ Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos;  

○ Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o 

desenvolvimento da cidadania;  

○ Dinamizar a escola como centro de cultura e de saber;  

○ Partilha de conhecimentos sobre diferentes sistemas de 

ensino; 

○ Formar jovens conscientes dos seus direitos e deveres, 

que valorizem a participação ativa no projeto de 

construção europeia; 

○ Desenvolver uma identidade europeia assente num 

conjunto de valores e no sentimento de pertença em 

relação à Europa;  

○ Aumentar a consciencialização e a capacidade humana e 

institucional sobre medidas de redução de impacto e 

alerta precoce no que respeita às alterações climática; 

○ Valorizar a riqueza e a diversidade das culturas 

europeias, assim como as características comuns, e 

contribuir para um maior conhecimento mútuo dos 

cidadãos europeus. 

Alunos 3.º Ciclo 

Docentes: 

Cláudia Gomes, 

Cândido Leite e 

Jorge Martins 

Equipa Erasmus+ 

Erasmus+  

dezembro 
Reunião Preparatória em Portugal 

(Portugal, Alemanha e França)  
A 

○ Preparação e calendarização das atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo. 

 

 



 
 

 

Agrupamento de Escola Rosa Ramalho   |   PAA - Plano Anual de Atividades, 2022/23 24 

Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular - 2.º e 3.º Ciclo 

Clube de Jornalismo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● Leitura de jornais diários Nacionais; 

● Construção de notícias, entrevistas e 

reportagens; 

● Participação em concursos a nível nacional 

em articulação com a Biblioteca Escolar; 

● Coordenar, produzir e rever artigos para a 

revista do Agrupamento Escolar - “Hera” 

bem como envolver os alunos do Clube de 

Jornalismo na composição da mesma. 

A 

B 

C 

○ Potenciar o gosto pelo jornalismo através da pesquisa e 

produção de informação, utilizando tecnologias apropriadas; 

○ Proporcionar aos alunos hábitos de reflexão, espírito crítico, 

respeito e entendimento pela opinião dos outros; 

○ Desenvolver o gosto pela leitura; 

○ Estimular a participação de toda a comunidade escolar na 

elaboração da Revista do Agrupamento “Hera”. 

Comunidade 

Escolar 

Docente 

Artur Sousa 

Alunos 3.º Ciclo 

3900 € 
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Educação para a Cidadania - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Data a 

definir 

Planeta H2O 

Oficina experimental de 

Educação ambiental 

A 

B 

C 

○ Explorar o valor da água desde a sua captação, condução, 

tratamento, devolução à natureza e valorização. 

Alunos 4.º Ano 

EB de S. Brás 

Docente titular, Águas  

do Norte e Divisão de 

Ambiente e Recursos 

Naturais de Barcelos 

Sem custos 

Barcelos cuida do Rio 

○ Realçar a importância da água como recurso natural limitado; 

○ Conhecer as pressões que são exercidas sobre o rio Cávado 

(espécies invasoras, a poluição e degradação das margens). 

Docente titular e Divisão 

de Ambiente e Recursos 

Naturais de Barcelos 

Dias Viver a Água 
○ Proporcionar experiências e transmitir conhecimentos sobre 

diversas temáticas relacionadas com recurso à água. 

Docente titular, Divisão 

de Ambiente e Recursos 

Naturais de Barcelos e 

CIM Cávado 

Workshop 

Sementeira Autóctone 

Encapsular sementes em argila, 

de modo a proteger e proporcionar 

ambiente adequado à germinação. 

○ Conhecer as árvores que fazem parte da floresta autóctone, 

bem como o processo de germinação; 

Alunos 

EB de S. Brás 

Docente titular e Divisão 

de Ambiente e Recursos 

Naturais de Barcelos 

Simulacro 

“A Terra Treme” 

○ Alertar para o risco sísmico, adotar comportamentos simples 

a ter que podem salvar vidas; 

○ Preparar os alunos para situações de risco e procedimentos 

a adotar para a evacuação do edifício escolar. 

Professores titulares 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Participação no projeto 

Ecovalor Compostagem 

A 

B 

C 

○ Identificar os principais problemas associados à água e que 

afetam a humanidade e preservar o meio ambiente; 

○ Sensibilizar para a problemática da contaminação da água 

através dos óleos e suas repercussões na fauna e flora; 

○ Dar a conhecer a utilização do óleo depois de reciclado. 

Alunos 

JI / EB de Carvalhal 

Resulima, Educadores 

e Docentes 

Sem custos Oficina - Compostagem 

○ Reconhecer a importância da agricultura na nossa 

alimentação; 

○ Incentivar à separação de resíduos e aproveitamento da 

matéria orgânica (compostagem); 

○ Demonstrar o processo de valorização da matéria orgânica. 

Crianças / Alunos 

CE da Várzea, 

EB de Gamil, 

EB de S. Brás, 

EB de Moure, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Professores titulares, 

Divisão de Ambiente 

e Recursos Naturais 

de Barcelos, CMB 

Sessão 

“Separação dos resíduos” 

○ Incentivar à separação de resíduos e aproveitamento da 

matéria orgânica, aplicar a política dos 3 R’s; 

○ Reconhecer a importância da reciclagem; 

○ Estimular o interesse dos alunos pela preservação do meio 

ambiente. 

Crianças / Alunos 

1.º e 3.º Ano EB de Alvelos 

EB de Moure, EB de Gamil, 

EB de S. Brás, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Docentes, Professores 

titulares, Divisão de 

Ambiente e Recursos 

Naturais de Barcelos 

Palestra de sensibilização 

“Desporto e sustentabilidade 

ambiental” 

Divisão de Desporto e Juventude 

da CMB 

○ Conhecer o impacto dos eventos desportivos no meio 

ambiente, conhecer a sustentabilidade ambiental e a forma 

de minimizar ou evitar o seu impacto; 

○ Promover boas práticas. 

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares 

EB de S. Brás,  

Divisão de Desporto e 

Juventude da CMB 

CMB 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Educação ambiental 

“Separação de lixo/Reciclagem” 

A 

B 

C 

○ Incentivar a separação do lixo e utilizar corretamente os 

ecopontos; 

○ Promover conhecimentos que levem a mudança de valores e 

atitudes ambientais adequadas ao quotidiano.: 

○ Promover boas práticas de sustentabilidade. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-escolar), 

JI de Barcelinhos, 

JI de Remelhe 

Docentes, Ass. 

Operacionais, Técnicos 

Operacionais, 

Junta de Freguesia 

de Barcelinhos 

Sem custos 

Educação ambiental 

Projeto solidário - recolha de 

tampinhas, rolhas e cones 

plásticos 

○ Sensibilizar para problemáticas relacionadas com a saúde;  

○ Promover hábitos de entreajuda; 

○ Incentivar a recolha seletiva de materiais. 

○ Sensibilizar para a diferença, para a solidariedade e 

responsabilidade social. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Gueral,  

JI / EB de Remelhe, 

JI / EB de Carvalhal, 

CE da Várzea, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia, 

EB de Macieira de Rates, 

EB de Moure, 

EB de S. Brás, 

Comunidade Educativa 

 

Docentes e Educadoras 

Participação no Projeto 

“Barceligreen” 

Implantar um canteiro de ervas 

aromáticas, fazer compostagem 

○ Aplicar diversas medidas de economia circular, 

nomeadamente, pelo uso eficaz de um espaço para a criação 

de um espaço verde multifuncional; 

○ Promover a utilização sustentável dos recursos e redução da 

produção de resíduos, sensibilizar e educar para um 

ambiente saudável; 

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares em 

Parceria com Junta de 

Freguesia de Barcelinhos 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Projeto Água Segura 

Sessões sobre o ciclo da água e 

o ciclo urbano da água 

Atividades práticas sobre a 

temática 

 
A 

B 

C 

○ Identificar a origem da água, a sua importância e ciclo 

hidrológico; 

○ Identificar os principais problemas associados à água e que 

afetam a humanidade; 

○ Estudo do meio / EA / cidadania do desenvolvimento 

Alunos 

4.º Ano 1.º Ciclo 

Ensino Básico 

Docente Titular, 

Eng. Navarro, 

Águas de Barcelos 

Sem custos 

10 a 14   

outubro 

Saúde 

Semana da alimentação 

○ Sensibilizar os alunos para a importância de uma 

alimentação racional, sensibilizar os alunos para a 

necessidade de aumentar o consumo de fruta e produtos 

hortícolas, leite e produtos lácteos; 

○ Desenvolver hábitos de higiene e saúde alimentar; 

○ Promover hábitos alimentares saudáveis; 

○ Confeção de uma receita saudável. 

Alunos 

JI / EB Alvelos 
Docentes e Educadoras 

10 a 21 

outubro 

Quinzena da Alimentação 

Palestra 

“Alimentação Saudável” 

Dirigida a alunos, em horário 

escolar, e dirigida a Encarregados 

de educação, em horário pós-

laboral. 

Visita a um hipermercado, 

alimentos frescos / saudáveis / 

biológicos / processos de 

conservação (em agendamento) 

○ Sensibilizar os alunos para a importância de uma 

alimentação racional. 

○ Desenvolver hábitos de higiene e saúde alimentar. 

○ Reconhecer a importância da prática de uma alimentação 

variada e equilibrada. 

○ Reconhecer a importância da água na alimentação e higiene. 

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares, 

Enfermeiras da Equipa 

de Saúde Escolar 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

14 a 18   

outubro 

Semana da Alimentação 

● Panquecas saudáveis 

● Elaboração espetadas de fruta 

“Confeção de uma sopa” 

● Palestra para pais e Enc. de 

Ed. (Enfermeiras do Centro de 

Saúde) 

● Salada de fruta com gelatina 

A 

B 

C 

○ Contribuir para um ambiente promotor de saúde 

(alimentação e saúde oral). 

○  Incentivar escovagem de dentes na escola. 

○ Incentivar os lanches saudáveis. 

Crianças / Alunos 

EB de Macieira de Rates, 

JI / EB de Pereira,  

JI / EB de Gueral,  

JI / EB de Carvalhal, 

JI / EB de Remelhe, 

JI / EB e CE Várzea, 

Enc. Educação 

Educadoras, Docentes 

e Nutricionista 

Sem custos 17 a 31 

outubro 

Interculturalidade 

Semana da Erradicação da 

Pobreza 

○ Estimular a participação ativa da comunidade escolar 

favorecendo o desenvolvimento da cidadania; 

○ Sensibilizar a criança para a prática de atitudes e valores que 

lhe permitam conhecer os seus direitos e deveres e os dos 

outros. 

Crianças / Alunos 

JI e EB 

Professores titulares 

de grupos e Famílias 

17 outubro 

Erradicação da pobreza 

● Recolha de bens alimentares 

que serão doados às Ass. 

“SOPRO e GASC”. 

● Recolha de bens alimentares 

que serão doados à 

associação Intensify World. 

○ Desenvolver nos alunos espírito de partilha e solidariedade 

para com os outros. 

Alunos 

 JI / EB de Pereira, 

JI / EB de Gueral, 

 JI / EB de Carvalhal, 

JI / EB de Remelhe, 

JI / EB de Alvelos, 

EB de Macieira de Rates 

Educadoras e Docentes  

20 outubro 
Palestra 

“Preservação Ambiental” 

A 

B 

C 

○ Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos; 

○ Estimular o interesse dos alunos pela preservação do meio 

ambiente. 

Alunos 2.º Ano 

EB de S. Brás 
Docente Titular e GNR Sem custos 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

20 outubro 

Palestra “Internet Segura” 

Dia Mundial de Combate ao 

Bullying 

A 

B 

C 

○ Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos; 

○ Reconhecer perigos no uso das tecnologias; 

○ Adotar comportamentos seguros online. 

Alunos 4.º Ano 

EB de S. Brás 
Docente Titular e GNR Sem custos 

outubro e 

novembro 

Workshop 

Sementeira Autóctone 

Encapsular sementes em argila, 

de modo a proteger e proporcionar 

um ambiente adequado à 

germinação. 

A 

B 

○ Dar a conhecer aos alunos as árvores que fazem parte da 

nossa floresta autóctone; 

○ Sensibilizar as crianças para a importância da floresta 

autóctone. 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Docentes 

CMB 16 novembro 

Alunos 

EB de Alvelos, 

EB de Pereira 

23 novembro 

Dia da Floresta Autóctone 

Plantar árvores de várias 

espécies autóctones A 

B 

C 

○ Sensibilizar as crianças para a importância da floresta 

autóctone. 
Alunos EB de S. Brás 

Docentes titulares e 

Divisão do Ambiente e 

Recursos Naturais 

24 novembro 
Palestra 

“Segurança Rodoviária” 

○ Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos; 

○ Reconhecer e evitar perigos enquanto peão e passageiro; 

○ Adotar comportamentos seguros em ambiente rodoviário. 

Alunos 1.º e 3.º Ano 

EB de S. Brás 

Professores titulares 

e GNR 

Sem custos 

3 dezembro 

Direitos Humanos 

Palestra Sr. Padre Paulo 

Comemoração do Dia 

Internacional da Pessoa com 

Deficiência 

“De olhos vendados” 

A 

B 

C 

○ Motivar para uma maior compreensão dos assuntos relativos 

à deficiência; 

○ Sensibilizar para a igualdade de direitos. 

○ Realizar um percurso com vários obstáculos de olhos 

vendados; 

○ Sensibilizar para as dificuldades que as pessoas de 

mobilidade reduzida enfrentam. 

Alunos 

 JI / EB de Carvalhal, 

EB de Macieira de Rates 

Educadoras, Docentes  

e Padre Paulo 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

5 dezembro 

Palestra 

Dia Internacional da Pessoa 

com deficiência e Dia Mundial 

do Voluntariado 

A 

B 

C 

○ Motivar para uma maior compreensão dos assuntos relativos 

à deficiência; 

○ Mobilizar para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-

estar destas pessoas; 

○ Sensibilizar para a igualdade de direitos. 

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares 

e Membro de uma 

Associação 

Sem custos 

Até 16 

dezembro  

Concurso 

Natal Ecológico 

Árvore de Natal 

○ Alertar para a excessiva produção de resíduos; 

○ Incentivar a criatividade através da reutilização de materiais. 

Professores titulares 

e Divisão de Ambiente 

e Recursos Naturais 

de Barcelos 

30 janeiro 
Dia Escolar da não Violência 

e da Paz 

○ Sensibilizar os alunos para os afetos; 

○ Tomar consciência de uma liberdade responsável; 

○ Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos; 

○ Desenvolver as capacidades de observação e atenção. 

Professores titulares 

janeiro 
Palestra sobre saúde 

“ Capuchinho ao pé coxinho” 

A 

B 

○ Conhecer a anatomia e fisiologia sexual e reprodutiva. 

○ Promover a higiene corporal. 

Todas as turmas 

3.º Ano 
Enfermeiras USB 

fevereiro 
Palestra 

“ Higiene oral” 

A 

C 

○ Reconhecer a importância de uma boa higiene oral; 

○ Compreender como fazer a escovagem correta dos dentes. 

Crianças / Alunos 

CE da Várzea 

Professores titulares, 

JI / EB e CE da Várzea 
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 Educação para a Cidadania 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

3 março 

Planeta H2O 

Explorar o valor da água desde a 

sua captação, condução, 

tratamento, devolução à natureza 

e valorização. 

A 

B 

C 

○ Desenvolver o gosto pela resolução de problemas levando as 

crianças a questionar e experimentar, incentivando a 

criatividade e espontaneidade. 

Alunos 4.º ano 

EB de Alvelos 

Docente 4.º ano, 

Águas do Norte 
Sem custos 

20 e 21  

março 

Plantação de árvores 

Comemoração do Dia da Árvore e 

da Floresta - Colaboração com a 

Associação Amigos da Montanha. 

B 

C 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da 

preservação das árvores, ao nível do equilíbrio ambiental e 

ecológico, da qualidade de vida dos cidadãos. 

Crianças / alunos  

JI / EB de Carvalhal, 

JI / EB de Gueral 

Educadores,  

Professores titulares, 

Junta de Freguesia 

e Famílias 

CM de 

Barcelos, 

Amigos da 

Montanha, 

Junta de 

Freguesia 

19 maio 

Educação Ambiental - Oficina 

“A importância dos 

polinizadores” 

A 

B 

○ Dar a conhecer a importância da polinização para a 

biodiversidade e para a sustentabilidade dos ecossistemas. 

Alunos 

EB de Alvelos 

Docentes, Divisão de 

Ambiente e Recursos 

Naturais 

Sem custos 

23 junho 

Dia sobre rodas 

Andar de triciclos e bicicletas 

no campo de futebol de Pereira 

○ Sensibilização para a importância do exercício físico. 

○ Sensibilização para o uso da bicicleta tendo em vista o 

impacto ambiental. 

Alunos 

JI / EB de Pereira 
Educadora e Docentes  
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 Educação para a Cidadania 

2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Data a 

definir 

Risco 

Sessão com os Bombeiros 

Voluntários de Barcelinhos 

A 

B 

C 

○ Tomar consciência dos comportamentos e atitudes adequadas em situações 

de riscos coletivos, acidentes graves e catástrofes. 

Alunos 

6.º e 8.º Ano 

Bombeiros 

Voluntários de 

Barcelinhos 

Sem custos 

Sessão 

Internet Segura 

○ Adquirir competências básicas/médias sobre a temática, orientando-os para 

a utilização adequada e segura da Internet; 

○ Instruí-los para o risco que envolve a utilização desta tecnologia, 

nomeadamente na exposição em demasia; 

○ Lutar contra os conteúdos perigosos ilegais online; 

○ Garantir um ambiente online mais seguro; 

Alunos 6.º ano PSP 

Palestra de orientação 

nutricional (SPO/SS) 

A 

B 

○ Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde. 

○ Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das 

principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e oncológica), 

enquadrando-as num contexto histórico recente. 

Alunos 7.º Ano SPO / SS 

Sessão com a Ass. SOPRO: 

Direitos Humanos 

A 

B 

C 

○ Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar 

e a aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade.  

○ Sensibilização da comunidade escolar para a prática do voluntariado como 

expressão de cidadania ativa e solidariedade, promovendo assim a 

capacitação de crianças e jovens para o voluntariado. Alunos 9.º Ano 

Associação 

SOPRO 

Sexualidade - Sessão 

Competências Relacionais 

A 

B 

○ Definição de competências relacionais; 

○ A comunicação assertiva; 

○ Resolução de problemas e estímulo à assertividade nas relações íntimas; 

SPO 
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 Educação para a Cidadania 

2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Data a 

definir 

Instituições e participação 

democrática 

Realização de uma Assembleia 

de Delegados e Subdelegados 

A 

B 

C 

○ Ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, 

ganhando novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.  

Alunos  

6.º e 9.º Ano 

Delegados e 

Subdelegados 

6.º e 9.º Ano 

Sem custos 

outubro e 

novembro 
Sessão Segurança Rodoviária 

○ Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e ao 

atravessamento enquanto peão e passageiro. 

○ Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a 

sinistralidade rodoviária. 

Alunos 5.º Ano 
GNR - Escola 

Segura 

novembro 

e março 

Sessão com SS 

Igualdade de Género 

○ Educar para a igualdade de direitos e deveres, através de uma educação 

livre de preconceitos e de estereótipos de género. 

Alunos 

5.º e 7.º Ano 

Associação 

SPO / SS 

Saúde 

Sessão de formação em 

parceria com o Centro de 

Saúde de Barcelinhos 

○ Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde. 

○ Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 

alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 

equilibrados. 

○ Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimentos das 

principais doenças crónicas (diabetes, doença cardiovascular e oncológica). 
Alunos 6.º Ano 

UCC Barcelinhos 

14 a 18 

novembro 

e março 

Sessão com SPO 

"Relaciona-Te PositivaMente" 

A 

B 

○ Educar para os direitos humanos e liberdades fundamentais, em todos os 

aspetos da vida. 

○ Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar 

e a aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 

olhar e participar na sociedade.  

SPO / CD 
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 Educação para a Cidadania 

2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

7 dezembro 

14 dezembro 

2.º semestre 

a definir 

Saúde 

Sessão em parceria com 

Águas de Barcelos 

A 

B 

C 

○ Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde. 

○ Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 

alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 

equilibrados. 

○ Dinamizar práticas de prevenção para combate à Covid-19. 

Alunos 

6.º e 8.º Ano 

Águas de 

Barcelos 

Sem custos 

Fim 

1.º e 2.º 

semestre 

Exposição 

“O galo vai cantar” 

A 

B 

○ Envolver as famílias nas tarefas da escola; 

○ Sensibilizar para os problemas da poluição; 

○ Converter o lixo em arte. 

Comunidade 

Escolar 
Alunos 8.º Ano 

janeiro 

Instituições e participação 

democrática 

Participação dos Delegados no 

Conselho Pedagógico 

○ Ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, 

ganhando novas formas de estar, olhar e participar na sociedade; 

○ Promover o direito à participação nos alunos. 
Conselho 

Pedagógico 

CD e Delegado, 

Subdelegados do 

9.º ano 

janeiro 

e março 

Sexualidade - Sessão 

Violência no Namoro 

A 

B 

C 

○ Desenvolver estratégias pedagógicas de modo a que se convertam em 

ações de sensibilização e informação sobre igualdade de género, violência 

de género e no namoro; 

○ Promover boas práticas na prevenção da violência no namoro elucidando-os 

para o que posteriormente (numa outra fase da relação) se poderá 

enquadrar no crime de violência doméstica. 

○ Sensibilizar os jovens para a não - violência no namoro, alertando para as 

dinâmicas envolvidas neste tipo de relacionamento e consequências legais 

independentemente do tipo de violência que é exercida. 

Alunos 9.º Ano 
GNR - Escola 

Segura 
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 Educação para a Cidadania 

2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

janeiro 

e maio 

Segurança Rodoviária. 

Exposição de Trabalhos 

“Caminhar/ viajar para a escola 

em segurança” 

A 

B 
○ Sensibilizar para a adoção de hábitos sociais corretos, de forma a reduzir a 

sinistralidade rodoviária. 

Comunidade 

Escolar 

Alunos 

5.º Ano 
A definir 

junho 

Mostra gastronómica 

A 

B 

C 

○ Reconhecer a escola como um espaço próprio para a promoção da 

alimentação saudável e adoção de comportamentos alimentares 

equilibrados. 

Alunos 7.º Ano 

e Famílias 

Sem custos 

Tertúlia 

“Avós-Filhos-Netos, que 

semelhanças e que 

diferenças?” 

A 

B 

○ Educar para a igualdade de direitos e deveres, através de uma educação 

livre de preconceitos e de estereótipos de género. 

○ Refletir sobre a realidade vivida tendo em conta a evolução histórica, na 

perspetiva de alteração de atitudes e comportamentos. 

Alunos 5.º Ano 
CD 5.º Ano 

e Famílias 

 

3.º período 

Visita de Estudo 

Caminhada na Marginal de 

Cerveira 

○ Assumir atitudes e valores que defendam a implementação de medidas que 

visem a promoção de uma vida saudável e de um ambiente sustentável. 

○ Adquirir conhecimentos e capacidades fundamentais para tomar decisões 

sobre as suas finanças pessoais. 

○ Desenvolver uma cultura de segurança. 

Alunos 8.º Ano 
Docentes CD 

8.º Ano 

À Descoberta do Cávado 

A 

B 

C 

○ Desenvolver uma cultura de segurança. 

○ Prever e avaliar o impacto das suas decisões. 

○ Reconhecer a água e o saneamento básico como direitos humanos. 

Alunos 6.º Ano 
Amigos da 

Montanha 
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Projeto de Educação para a Saúde - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Projeto de Educação para a Saúde - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

GIAA- Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

GIAA, Gabinete de 

informação e apoio 

ao aluno 

A 

B 

C 

○ Criar um espaço onde seja possível o aconselhamento, individual ou 

em grupo, mantendo uma relação de confiança e sigilo; 

○ Promover nos alunos a adoção de hábitos de vida saudáveis e 

o desenvolvimento de competências/atitudes e valores que lhes 

permitem serem capazes de fazer escolhas conscientes, informadas e 

responsáveis; 

○ Proporcionar orientação/apoio/encaminhamento, para técnicos e/ou 

entidades especializadas, para a resolução adequada da dúvida ou 

situação específica partilhada pelo aluno, sempre que se justifique. 

Todos os Alunos da 

EB Rosa Ramalho 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

SPO, SS e Docentes GIAA, 

Enfermeiras da Unidade de 

Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Barcelinhos 

 

30 € 

Programa PRESSE 

Ao longo do 

ano letivo 

Programa PRESSE, 

Programa Regional 

de Educação Sexual 

em Saúde Escolar 

A 

B 

C 

○ Promover a educação sexual em meio escolar, de acordo com o 

previsto na Lei nº 60/ 2009 de 6 de agosto. 

○ Desenvolver e promover a compreensão dos direitos humanos 

universais de acesso à saúde, educação, informação e de não 

discriminação;  

○ Promover o respeito e a responsabilidade dentro das relações 

interpessoais; 

○ Reconhecer o efeito das escolhas no bem-estar individual e social. 

Alunos 1.º, 2.º 

e 3.º Ciclo 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes do 1.º, 2.º e 3.º Ciclo, 

Enfermeiras da Unidade de 

Cuidados na Comunidade 

(UCC) de Barcelinhos, 

Sem custos 
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Projeto de Educação para a Saúde - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Projeto LIGA-TE 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Projeto LIGA-TE 

A 

B 

C 

○  Sensibilizar os alunos e a comunidade escolar para a escolha 

de estilos de vida saudáveis, visando assim a prevenção de 

cancro e a promoção de saúde. 

Todos os alunos do 

agrupamento 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Liga Portuguesa Contra o Cancro 
Sem Custos 

"Os Super saudáveis” 

○ Promover hábitos alimentares mais saudáveis; 

○  Apostar na diversidade alimentar e contribuir para reduzir o 

consumo de produtos ultraprocessados; 

○  Incentivar e capacitar pais e encarregados de educação para 

escolhas alimentares mais adequadas do ponto de vista 

nutricional. 

Alunos 

3.º e 4.º Ano 

do Agrupamento 

Todos os Estabelecimentos, 

Docentes do 3.º e 4.º Ano, 

Liga Portuguesa Contra o Cancro 

75 € 

“Escape Room - 

Tabagismo” 

○ Aumentar a consciencialização, nos alunos, sobre os efeitos 

prejudiciais do uso do tabaco e da exposição ao fumo passivo. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docentes Bibliotecários. 30 € 

HPV - Artes cénicas 

○ Aumentar o conhecimento geral das jovens acerca do HPV; 

○ Sensibilizar os jovens para as problemáticas que envolvem a 

doença. 

Docentes: Ernestina Braga, 

Lígia Silva e Emília Gonçalves 
30 € 

“Unir Vozes” 

Dia mundial do Cancro 
○ Sensibilizar os jovens na luta contra o cancro. 

Docentes 

Alice Fonseca, Emília Vintena 
Sem Custos 
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Projeto de Educação para a Saúde - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Projeto LIGA-TE 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

outubro 

“Outubro Rosa" 

Quantos passos até à meta 

Atividade física e decoração do portão da escola 

“Estendal pela vida” 

Atividade a realizar em articulação com as 

famílias: decoração de quadrados cor de rosa 

que serão colocados nas grades da escola. 

Campanha “Onda Rosa” 

Dia Rosa  
Divulgação da atividade na rádio escolar e local; 

sessão fotográfica com adereços rosa. 

Envolver a comunidade educativa através da 

divulgação de folhetos informativos, laços rosa… 

A 

B 

C 

○ Sensibilizar os alunos e a comunidade 

educativa para a prevenção e 

diagnóstico precoce do cancro da mama; 

○ Promover a prática de atividade física, 

reconhecendo-a como contributo para a 

prevenção do cancro da mama. 

Todos as crianças e 

alunos do Agrupamento 

Docentes de Educação Física, 

Docentes da Educação Pré-

Escolar e 1.º CEB,  

Professores titulares, 

Comunidade Educativa, 

Docentes do CAA 

e Equipa da BE 

50 € 

Programa PASSE 

Ao longo do 

ano letivo 

Programa PASSE, 

Alimentação saudável em 

Saúde Escolar 

A 

B 

C 

○ Capacitar os alunos e suas famílias (Pais 

e EE) para uma alimentação saudável e 

um estilo de vida promotor da saúde; 

○ Aumentar os conhecimentos sobre 

alimentação saudável e melhorar os 

hábitos alimentares dos alunos; 

○ Apostar na diversidade alimentar e 

contribuir para reduzir o consumo de 

produtos ultraprocessados. 

Alunos da Educação Pré-

Escolar e 1.º CEB, 

Encarregados de 

Educação 

Docentes da Educação 

Pré-escolar e do 1.º CEB 
  Sem custos 
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Projeto de Educação para a Saúde 

Programa SOBE 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Programa SOBE, 

Saúde Oral e Bibliotecas 

Escolares 

A 

B 

C 

○ Promover a higiene oral;  

○ Reduzir a incidência de casos de crianças/ alunos 

com cáries dentárias. 

Alunos Educação Pré-Escolar 

1.º CEB, Enc. de Educação 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes Bibliotecários, 

Enfermeiras da UCC de 

Barcelinhos, Docentes da Ed. 

Pré-Escolar e 1.º CEB 

50 € 

Ergonomia - Postura corporal 

1.º período 

24 a 28 

outubro 

Ergonomia, postura 

corporal 

A 

B 

C 

○ Sensibilizar os alunos para a importância da 

ergonomia adotando formas corretas de postura 

corporal; 

○ Melhorar de postura corporal dos alunos em contextos 

de aprendizagem. 

Alunos do 5.º Ano 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes Ciências Naturais 

do 5.º Ano, Enfermeiras da UCC 

de Barcelinhos 

Sem custos 

Palestra: “Ser Feliz no Trabalho” 

1.º período 

dezembro 

Palestra 

“Ser Feliz no Trabalho” 
C 

○ Entender o que é e o que não é a felicidade e como 

incorporar isso no trabalho e na liderança 

○ Capacitar os profissionais com estratégias, 

organização e valorização do trabalho. 

Trabalhadores Docentes 

e não Docentes 

do Agrupamento 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes Bibliotecários 
50 € 
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Projeto de Educação para a Saúde 

Workshop Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

1.º período 

outubro 

Workshops Centro de Apoio à 

Aprendizagem (CAA) 

● Cuidados a ter com doentes 

sujeitos a gastrostomia 

endoscópica percutânea (PEG) 

● Técnicas de posicionamento e 

mobilização de doentes. 

C 

○ Sensibilizar os docentes, assistentes operacionais, 

pais e encarregados de educação para o cuidado dos 

alunos com PEG; 

○ Conhecer os cuidados com a manutenção da sonda 

PEG, na administração de alimentação e medicação. 

○ Conhecer e aplicar técnicas de posicionamento e 

mobilização, utilizando diferentes ajudas técnicas. 

Docentes, Equipa CAA, 

Equipa EMAEI, 

Ass. Operacionais, 

Diretores de turma, Pais, 

Enc. de Educação dos 

Alunos do CAA 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Coordenadora CAA: Aurora 

Gomes, Enf. da UCC de 

Barcelinhos 

Sem custos 

Comemoração do Dia mundial do Sono 

2.º período 

13 a 17 

março 

Palestra - Higiene do Sono 

Comemoração do dia mundial do 

Sono. 

A 

B 

C 

○ Alertar os alunos para os benefícios do sono e para 

os malefícios da sua ausência 
Alunos 7.º Ano 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes Ciências Naturais 7.º 

ano. Enf. da UCC de Barcelinhos 

Sem custos 

Comemoração do Dia Mundial da Saúde 

2.º período 

27 a 31 

março 

Comemoração Dia Mundial da 

Saúde 

Caminhada saudável para 

conhecer Barcelos 

A 

B 

C 

○ Dar a conhecer Barcelos de uma forma saudável, 

valorizando o rio Cávado. 

Alunos das turmas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

do 5.º Ano 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Docentes das respetivas turmas, 

 Divisão de Desporto e Juventude 

CMB. 

Sem custos 

Sessão “Mindfulness para docentes” 

2.º período 

16 a 20 

janeiro 

Sessão 

“Mindfulness para docentes” 
C 

○ Ajudar os docentes a recuperar o bem-estar, 

aprendendo a gerir o stress; 

○ Compreender e conhecer o enquadramento do 

Mindfulness. 

Docentes do 

Agrupamento 

Coordenadora PES: Elsa Oliveira, 

Enf. da UCC de Barcelinhos 
Sem custos 
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Plano Nacional das Artes - Projeto Cultural do Agrupamento 

Plano Nacional das Artes - Projeto Cultural do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - Arte d’Água (ÁGUA POTÁVEL e SANEAMENTO) 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Temática Água 

Realização de fotos / vídeos / pinturas em 

tela; maquetes com água, animais, plantas 

aquáticas e outras. 

A 

B 

○ Sensibilizar para necessidade de alterar comportamentos 

com vista à preservação e sustentabilidade da água 

potável e da natureza; 

○ Promover o sentido estético. 

Todas as crianças JI 

Educação Pré-escolar 

Docentes Educação 

Pré-escolar 
A definir 

Recreio ConVida 

Construção de caixa de areia, marcação e 

pintura de jogos lúdico-motores no recreio. 

Construção de um Jogo da Glória 

relacionado com o tema “Ambiente 

sustentável”. 

A 

B 

C 

○ Promover o sentido estético; 

○ Estimular diferentes habilidades motoras; 

○ Identificar comportamentos assertivos relacionados com o 

tema. 

Alunos 

JI / EB de Carvalhal 

Educadoras e 

Docentes  

Junta de 

Freguesia 

Horta flor 

Construção e pintura de canteiros em 

pneus reciclados e paletes. 

Pintura de mural. 

Cultivo e tratamento da horta. 

○ Despertar o interesse dos alunos para o cultivo da horta, 

conhecimento do processo de germinação/plantação e 

crescimento das plantas. 

○ Sensibilizar para a importância dos polinizadores e dos 

cuidados com o cultivo das plantas. 

○ Área do conhecimento do mundo / Estudo do meio / EA / 

cidadania do desenvolvimento. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Carvalhal, JI 

/ EB de Pereira 

EB de Gamil, 

CE da Várzea 

Divisão de Ambiente 

e Recursos Naturais 

de Barcelos, 

Educadores, 

Docentes,  

Associação de Pais,  

Junta de Freguesia 

de Pereira 

Sem custos 

Colaboração 

da CM de 

Barcelos 
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Plano Nacional das Artes - Projeto Cultural do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - Arte d’Água (ÁGUA POTÁVEL e SANEAMENTO) 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Pintura de mural alusivo ao tema 

“Ambiente e Sustentabilidade” 

A 

B 

C 

○ Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

○ Desenvolver o sentido estético; 

○ Aplicar conhecimentos adquiridos de forma artística. 

Alunos  

JI / EB de Carvalhal 

Educadoras 

e Docentes 

Sem custos 

Recolha de lendas/provérbios da 

cidade de Barcelos com a 

colaboração dos EE 

Realização de painel coletivo que 

ilustra as lendas e os provérbios 

A 

B 

○ Conhecer e preservar as tradições do concelho de 

Barcelos; 

○ Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

○ Desenvolver o sentido estético; 

Crianças 

JI de Courel 
Educadora / EE 

Canteiros polinizadores 

Construção de esculturas dos insetos 

polinizadores com materiais recicláveis. 

A 

B 

C 

○ Dar conhecer a importância da polinização para a 

biodiversidade e para a sustentabilidade dos ecossistemas. 

○ Sensibilizar o gosto pela arte e despertar a criatividade. 

○ Área do conhecimento do mundo / Estudo do meio / EA / 

cidadania do desenvolvimento. 

JI / EB de Pereira 

Divisão de Ambiente 

e Recursos Naturais 

de Barcelos, 

Educadora 

e Docentes 

Dia sobre rodas 

Composição e entoação de canção 

acompanhada de coreografia sobre 

o ambiente 

Gravação e apresentação de um vídeo 

com todas as atividades desenvolvidas 

pelos alunos 

○ Sensibilização e promoção para a importância do exercício 

físico; 

○ Sensibilização para o uso da bicicleta tem em vista o 

impacto ambiental; 

○ Área do conhecimento do mundo / Estudo do meio/ EA / 

cidadania do desenvolvimento / português / Educação 

físico-motora. 

Educadora 

e Docentes 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

“O vigilante da água”  

Construção de mascote com lixo reciclável 

recolhido na freguesia/ em casa. 

Concurso do projeto da mascote 

Construção de uma estrutura em metal 

que se juntará à mascote no espaço 

exterior da escola, que será o recipiente 

do lixo recolhido na freguesia, em 

saídas de campo 

Criação de hino 

“Hino dos Vigilantes da Água” 

A 

B 

C 

○ Promover conhecimentos que levem a mudança de 

valores e atitudes ambientais adequadas ao quotidiano. 

○ Promover boas práticas de sustentabilidade. 

○ Desenvolver o gosto pela resolução de problemas levando 

as crianças a questionar e experimentar, incentivando a 

criatividade e espontaneidade. 

○ Desenvolver competências de escrita numa vertente 

artística e cooperativa assentes na promoção da proteção/ 

poupança do ambiente, nomeadamente a água. 

○ Envolver a comunidade educativa (escola, família e 

comunidade local) em iniciativas que promovem a 

separação e reaproveitamento de lixo, a não poluição da 

natureza. 

Pré-escolar, 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

Docentes, APAL, 

Enc. de Educação, 

Junta de Freguesia 

APAL 

Projeto Água Segura. 

Palestra e Concurso de poesia / 

desenho sobre a temática 

○ Identificar a origem da água, a sua importância e ciclo 

hidrológico; 

○ Identificar os principais problemas associados à água e que 

afetam a humanidade; 

○ Estudo do meio / EA / cidadania do desenvolvimento 

Todas as turmas 

4.º Ano 

Professor Titular, 

Eng. Navarro, 

Águas de Barcelos 

Sem custos 

Criação de Mural - José Saramago 

Construção do projeto inerente à narrativa 

da temática estipulada. 

○ Sensibilização para um maior sentido estético/ético no 

espaço escolar. 

Comunidade Escolar 

e Educativa 

Docente 

Nuno Mendanha A definir 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

“PEIXES FORA D’ÁGUA” 

LANDART 

Criação de obras de arte temporárias 

MANIFESTO ESCRITO 

UPCYCLING 

Criação de esculturas de peixes através 

da reutilização dos manuais escolares 

descontinuados 

A 

B 

C 

○ Atividades / Projetos de caráter transversal. Exploração da 

arte, manifestações artísticas e temáticas relacionadas 

com o ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) - 

Água Potável e Saneamento. 

○ Dotar os discentes de competências artísticas. 

○ Esclarecimento e consciencialização da temática. 

○ Desenvolvimento e continuidade do trabalho artístico 

desenvolvido no Jardim escolar efetuado no ano letivo 

anterior. 

Comunidade Escolar 

e Educativa 

Artista Residente 

Joana Caçador, 

Departamento 

de Expressões, 

Biblioteca Escolar 

A definir 

Construção de Jogos alusivos 

à reciclagem 

A 

B 

○ Informar, consciencializar e dinamizar a comunidade 

educativa para a importância e necessidade da reciclagem 

/reutilização dos materiais de desperdício; 

○ Partilhar, explorar e manipular diversos materiais de 

desperdício; 

○ Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

Todos as Crianças / 

Alunos do JI da 

Várzea 

Docentes titulares 

do CE da Várzea 

Sem custos 
Cantar canções  e vídeos alusivas ao 

ambiente/água 

A 

B 

C 

○ Promover o trabalho de grupo (música em grupo); 

○ Conhecer diferentes sonoridades dos instrumentos. 

Todos as Crianças / 

Alunos do CE da 

Várzea 

Educadoras e 

Docentes titulares 

CE da Várzea 

Construção do Eco-Peixe 
A 

B 

○ Promover o respeito pela Natureza; 

○ Aprender a preservar o património ambiental; 

○ Descobrir as potencialidades da natureza. 

Docentes titulares 

do CE da Várzea 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Construção de "espanta-espíritos" 

alusivos à temática 

A 

B  

○ Apreciar diferentes manifestações de artes visuais a partir 

da observação de várias modalidades expressivas 

(pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, 

etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica. Turmas do 1º ciclo do 

CE da Várzea 

Docentes titulares 

das turmas 

CE da Várzea 

Sem custos 

Elaboração de cartazes 

alusivos à temática 

○ Despertar o interesse pelas artes 

○ Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões 

1.º período 

Musical de Natal 

“Natal no fundo do mar” 

Tema: Sustentabilidade ambiental! 

(Interculturalidade, Desenvolvimento 

sustentável / Educação Ambiental) 

A 

B 

C 

○ Desenvolver competências sociais: cooperação, respeito 

pelos outros, solidariedade; 

○ Promover a divulgação de tradições, valores e atitudes; 

○ Promover a arte e a cultura no universo escolar;  

○ Promover momentos de convívio e festa na comunidade 

escolar e educativa. 

Comunidade Escolar 

e Educativa 

Docentes de 

Educação Musical. 

Clube Instrumental 

Orff 

50 € 

De outubro 

a dezembro 

A obra de Arte em contexto escolar 

Obra “O peixe" de Romero Britto 

○ Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir 

da observação. 

○ Apreciar diferentes manifestações de artes visuais a partir 

da observação de várias modalidades expressivas 

(pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, 

etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica. 

Todos os grupos do 

JI / CE da Várzea 

Educadoras 

Titulares de grupo 

CE da Várzea 

Sem custos 

outubro 
Sobre o tema água 

Registos gráficos / pinturas 

○ Elaboração de pinturas em equipas, de pequenos 

quadros, com as respostas; 

○ Promover o trabalho em equipa; 

○ Promover atividades artísticas diferenciadas. 

Crianças 

JI de Gamil 
Docente 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

14 outubro 

Elaboração de sacos de tecido para 

guardar ervas e plantas recolhidas 

na horta para infusões A 

C 

  

○ Colabora com o adulto e pares em tarefas simples. 

○ Revela capacidade de planificação e organização de 

atividades. 

○ Revela espírito de entreajuda. 

○ Reconhece a importância da alimentação saudável. 

Crianças 

JI de Barcelinhos 
Educadoras 

Sem custos 

Ao longo do 

2º período 

Construção de Ecopontos para as salas 

de atividades 

○ Promover uma consciência ambiental, individual e coletiva, 

para o desenvolvimento sustentável do meio e da 

sociedade; 

○ Estimular o interesse pelo conhecimento do mundo e pela 

diversidade característica da espécie humana; 

Todos os grupos do 

JI / CE da Várzea 

Educadoras 

Titulares de grupo 

CE da Várzea 

17 fev. (EB) 

24 fev. (JI) 

 

Lenda do Galo de Barcelos 

modelagem / pintura de um galo 

A 

B 

C 

○ Contactar com diferentes formas de arte. 

○ Apresentar de forma lúdica a Lenda do Galo de Barcelos 

valorizando aspetos relacionados com a nossa cultura, 

tradição e economia. 

○ Reconhecer a importância do património local e o interesse 

da sua preservação e das atividades económicas locais; 

○ Valorizar o património cultural como fator de identidade e 

comunidade e constatar a complementaridade das 

diferentes profissões; 

○ Desenvolver capacidades expressivas e criativas através 

da produção de artes plásticas. 

JI / EB de Pereira 

Educadora, 

Docentes, 

Professores titulares 

Museu de Olaria 

Ass. de Pais 

27 e 28  

abril 

Alunos 3.º e 4.º Ano 

EB de S. Brás 
CMB 



 
 

 

Agrupamento de Escola Rosa Ramalho   |   PAA - Plano Anual de Atividades, 2022/23 48 

Plano Nacional das Artes - Projeto Cultural do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - Arte d’Água (ÁGUA POTÁVEL e SANEAMENTO) 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

22 março 

História “A gotinha de água” 

Leitura, exploração e construção da 

história em 3D. 

A 

○ Compreender a ideia principal de uma imagem. 

○ Estar atento às modificações da natureza. 

○  Manifesta preocupação pelo ambiente e identifica ações 

que lhe são prejudiciais. 

Crianças 

JI Barcelinhos 
Educadoras Sem custos 

março 

abril 

Pintura de mural 

“O Planeta Terra é a nossa Casa” 

A 

B 

C 

○ Sensibilizar e demonstrar preocupação com a conservação 

da natureza e respeito pelo ambiente.  

○ Desenvolver o espírito crítico  

○ Promover conhecimentos que levem a mudança de valores 

e atitudes ambientais, consciencializar as crianças e 

respetivas famílias para hábitos mais corretos no consumo 

de água, eletricidade e reciclagem.  

○ Sensibilizar o gosto e o sentido estético. 

○ Desenvolver capacidade expressivas e criativas através de 

experimentações e produções artísticas. 

Crianças 

JI de Adães 
Educadora 

Junta de 

Freguesia 

3.º Período 

Conto redondo (passará por todas as 

turmas da escola) 

Impressão em livro a ser oferecido às 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

○ Desenvolver competências de escrita numa vertente 

artística e cooperativa assentes na promoção da proteção/ 

poupança do ambiente, nomeadamente a água. 

Pré-escolar 

1.º Ciclo 

EB Alvelos 

Docentes  Escola 

Construção da uma maquete com a 

poluição do rio 

○ - Partilhar, explorar e manipular diversos materiais de 

desperdício; 

○ - Estimular e exercitar a criação artística, partilhando e 

experimentando diversas técnicas criativas; 

  

Todas as Crianças / 

Alunos do JI / CE da 

Várzea 

Educadoras 

Titulares de grupo 

CE Várzea 

Sem custos 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Desvio: Sair para entrar  

Data a  

definir 

Olhares Sobre os Nossos Direitos 

A 

B 

C 

○ Reconhecer a importância do património local e o interesse 

da sua preservação, valorizar o património cultural como 

fator de identidade e comunidade; 

○ Reconhecer elementos de comunicação visual, na 

produção das suas criações e nas imagens que observa; 

○ Desenvolver capacidades expressivas e criativas, através 

da produção de artes plásticas. 

Alunos 3.º e 4.º Ano 

EB de S. Brás 

Professores 

titulares, 

Biblioteca Municipal 

CMB 

Roteiro do Mundo Maravilhoso do 

Figurado de Barcelos 

Criação de Figurado em barro 

○ Reconhecer a importância do património local e o interesse 

da sua preservação, valorizar o património cultural como 

fator de identidade e comunidade; 

○ Reconhecer elementos de comunicação visual, na 

produção das suas criações e nas imagens que observa; 

○ Desenvolver capacidades expressivas e criativas, através 

da produção de arte através da modelagem de barro. 

Alunos 4.º Ano 

EB de S. Brás 

Professor titular, 

Posto de Turismo 

de Barcelos,  

Museu de Olaria 

Ao longo do 

ano letivo 

À descoberta das associações 

ambientalistas da freguesia 

Entrevistar os seus dirigentes e 

documentar com registos fotográficos / 

vídeos / escritos 

○ Conhecer as associações ambientalistas existentes na 

freguesia; 

Alunos 3.º e 4.º Ano 

EB Macieira de Rates 
Professores titulares Sem custos 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Desvio: Sair para entrar  

17 fevereiro 

Desfile 

“Carnaval Sustentável” 

Trajes relacionados com a água e o 

ambiente construídos / adereços com 

materiais reciclados. 

B  

C 

○ Promover boas práticas de sustentabilidade. 

○ Desenvolver o gosto pela resolução de problemas levando as 

crianças a questionar e experimentar, incentivando a 

criatividade e espontaneidade. 

○ Desenvolver competências de escrita numa vertente artística e 

cooperativa assentes na promoção da proteção/ poupança do 

ambiente, nomeadamente a água. 

○ Envolver a comunidade educativa (escola, família e 

comunidade. 

Pré-escolar / 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

Docentes, 

Enc. de Educação 

Sem custos 

  

7 março 
Teatro 

“Arlequim Recicla Assim” 

A 

B 

C 

○ Estimular a imaginação através do teatro e da palavra dita; 

○ Despertar o interesse pelas artes do palco; 

○ Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando 

relações com outras artes e áreas de conhecimento; 

○ Abordar temas centrais de conteúdo escolar/educativo, 

designadamente a promoção da reciclagem e a importância da 

política dos 3 R 's. 

Alunos  

EB de S. Brás 

Professores titulares, 

Teatro Gil Vicente 
CMB 

10 março Visita à Casa da Azenha 

A 

B 

○ Promover o conhecimento de atividades realizadas na região. 
Crianças 

JI de Barcelinhos 
Docentes 

Ass. de pais, 

Autarquia 

20 março a 

24 março 
Visita à ETAR de Macieira de Rates 

○ Identificar os principais problemas associados à água e que 

afetam a humanidade. 

○ Sensibilizar os alunos para a importância do tratamento das 

águas residuais como parte integrante do ciclo urbano da água. 

Todos os alunos, 

EB Macieira de Rates 
Professores titulares Sem custos 
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Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Desvio: Sair para entrar  

21 março 

Dia Internacional das Florestas e 

Dia Mundial da Água 

Visita à ETA Lagoas de Caíde 

 
A 

B 

○ Sensibilizar os alunos para a importância da água e da floresta 

autóctone e promover o contacto com a natureza. 

○ Perceber como funciona a ETA. 

○ Promover o convívio e a noção de partilha entre alunos. 

Turmas 3.º e 4.º Ano 

EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia Professores titulares CMB 

Visita à ETA Areias de Vilar CE da Várzea 

26 maio. 

(Alvelos) 

maio a 

junho 

(Pereira) 

Barcelos cuida do rio 

Visita de estudo ao rio Cávado 

Lagoas em Areias de Vilar 

○ Através de um passeio interpretativo de um barco no rio, 

pretende-se dar a conhecer o trabalho que o Município tem 

vindo a realizar para melhorar o estado deste ecossistema; 

○ Participar em experiências de campo; 

○ Reconhecer espécies invasoras do leito do rio Cávado. 

Alunos 4.º Ano  

EB de Pereira,  

EB de Alvelos 

Docente do 4.º Ano, 

Divisão de Ambiente e 

Recursos Naturais de 

Barcelos 

Sem custos 

(O Município 

disponibiliza o 

transporte) 

3.º período Visita ao rio Côvo na Freguesia 

○ Identificar a origem da água, a sua importância 

○ Identificar os principais problemas associados à água que 

afetam a humanidade. (Poluição) 

Todos os grupos do 

JI do CE da Várzea 

Educadoras titulares 

de grupo CE Várzea 
Sem custos 
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Bibliotecas Escolares 

Bibliotecas Escolares 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Oficina Unidos com o Mundo: 

baseado no livro "Aventureira 

Marielle e o dia da fotografia" 

A 

B 

○ Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação 

que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o 

desenvolvimento da imaginação e o lazer; experimentar, manipular e 

produzir diversos tipos de trabalhos artísticos e de escrita criativa. 

Pré-escolar 

Docentes Bibliotecárias, 

SABE de Barcelos e 

Docentes 

Sem custos 

Oficina de Mãos dadas com o 

Planeta: baseada no livro 

" Greta e os gigantes" 

○ Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação 

que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o 

desenvolvimento da imaginação e o lazer; experimentar, manipular e 

produzir diversos tipos de trabalhos artísticos e de escrita criativa. 

1.º Ciclo 

Ensino Básico 

Contos com Magia 

○ Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação 

que possibilitem a aquisição de conhecimentos, a compreensão, o 

desenvolvimento da imaginação e o lazer; experimentar, manipular e 

produzir diversos tipos de trabalhos artísticos e de escrita criativa. 

Pré-escolar, 

1.º e 2.º Ciclo 

Ensino Básico 

Encontro com Escritores 

e Ilustradores 

○ Proporcionar aos alunos um contacto direto com escritores e 

ilustradores;  

○ Fomentar o gosto pela leitura. 

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclo 

Ensino Básico 

Histórias e Lendas da minha 

Terra 
○ Descobrir o património cultural e natural do concelho. 

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclo  

Ensino Básico 
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Bibliotecas Escolares 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Olhares sobre os nossos Direitos 

 

A 

B 

○ Promover a consciência e a sensibilização para as questões de ordem 

social e cultural; sensibilizar os alunos para a prática de atitudes e 

valores que lhes permitam conhecer os seus direitos e deveres e os 

dos outros; formar cidadãos atentos e sensíveis às diferenças. 

1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Equipa da BE, 

SABE de Barcelos 

e Museu de Olaria 

Sem custos 
BEI - Biblioteca Escolar Itinerante 

○ Desenvolver o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da 

utilização das bibliotecas ao longo da vida; levar baús de livros às 

escolas que não têm Biblioteca Escolar. 

Histórias e lendas da minha terra ○ Conhecer a história e a cultura local.  

Docentes Bibliotecárias, 

SABE de Barcelos e 

Docentes. 

O PNL vai às escolas 

○ Promover o gosto pela leitura;  

○ Proporcionar o contacto com o livro;  

○ Divulgar livros e autores que integram o PNL. 

Pré-escolar 

e 1.º Ciclo 

Ensino Básico 

Docentes Bibliotecárias 

e Docentes Pré-Escolar 

e 1.º Ciclo. 

50 € (PNL) 

250 € (Agrup.) 

Comemoração de Efemérides: Dia 

Mundial da Poesia; Dia Mundial 

da Língua Portuguesa e 

dia Mundial do Teatro 

○ Promover a consciência e a sensibilização para as questões de ordem 

social e cultural; apoiar atividades livres, extracurriculares e de 

enriquecimento curricular. 

Comunidade 

Educativa 

Equipa da BE, 

Departamentos 

Curriculares do 

Agrupamento 

50 € 

Concurso: Conta-nos uma 

história!; Uma aventura Literária; 

Ajudaris; Leitura em Voz Alta e 

Campeonato de Ciência e escrita 

criativa (5.º e 6.ºanos) 

A 

B 

C 

○ Promover a leitura, a escrita, a arte e a solidariedade; 

○ Estimular a leitura, a escrita e a experimentação; 

○ Potenciar o pensamento crítico.  

1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Docentes Bibliotecárias, 

Docentes Pré-Escolar 

e 1.º CEB 

30 € 
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Bibliotecas Escolares 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Projeto de Leitura 

"Teclar, ler e jogar" 

A 

B 

○ Desenvolver o gosto e os hábitos de leitura; despertar para o prazer da 

leitura e da aprendizagem, melhorando a oralidade e a competência 

leitora, aprofundando temas variados e ampliando conhecimentos; 

desenvolver o raciocínio lógico, o espírito crítico, a cidadania, a 

solidariedade e a interajuda. 

1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Doc. Helena Vilas Boas, 

Docentes 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

30 € 

Projeto SOBE + 

A 

B 

C 

○ Desenvolver a orientação e a aprendizagem de alguns conceitos de 

higiene oral, de forma criativa e lúdica e promover junto dos 

encarregados de educação as boas práticas de saúde oral. 

Pré-escolar, 

1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

Equipa da BE, 

Departamento do 

Pré-escolar e 1.º Ciclo 
Sem custos 

Iniciação à robótica 
A 

B 

○ Fomentar o contacto com a robótica, incentivando a aprendizagem de 

conteúdos programáticos. 

1.º Ciclo do 

Ensino Básico 
Equipa da BE, 1.º Ciclo 

Gestão e organização das 

bibliotecas 
A 

B 

C 

○ Promover a formação contínua da equipa;  

○ Organizar a biblioteca de forma a servir convenientemente os seus 

utilizadores;  

○ Promover a articulação das bibliotecas com os vários departamentos 

curriculares, com a biblioteca municipal, com os órgãos de gestão do 

agrupamento e com outras entidades; 

○ Implementar o Modelo de Avaliação da Biblioteca Escolar. 

Comunidade 

Educativa 
Docentes Bibliotecárias 

Assinatura 

Prisma 

Marketing e difusão 
○ Divulgar o trabalho das bibliotecas, os recursos existentes e as 

atividades a desenvolver. 
Sem custos 

outubro 

Mês Internacional da Biblioteca 

Escolar Ler para a Paz e harmonia 

globais 

A 

B 

○ Promover o contacto dos novos alunos com a BE; informar a 

comunidade educativa sobre a organização, funcionamento, recursos 

e atividades da BE; desenvolver atividades lúdico-pedagógicas; 

promover o desenvolvimento da literacia digital. 

1.º, 2.º 

e 3.º Ciclo  

Ensino Básico 

Docentes Bibliotecárias, 

SABE de Barcelos, 

Departamentos de 

Línguas do Ensino Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

70 € 
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Bibliotecas Escolares 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

novembro 

Comemoração Centenário do 

Nascimento de José Saramago 

A 

B 

○ Sensibilizar os alunos para o autor e a obra literária do Prémio Nobel 

da Literatura de 1998. 

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclo 

Ensino Básico 

Agrupamento de 

Escolas Rosa Ramalho 
100 € 

Semana Concelhia da Ciência 

○ Despertar o interesse dos alunos pela Ciência, através da 

consulta/leitura de livros e da participação em jogos didáticos e em 

experiências. 

Comunidade 

Educativa 

Equipa da BE, grupo de 

alunas do mestrado da 

Universidade do Minho, 

dep. Ciências e Mat. 

e SABE de Barcelos 

75 € 

dezembro 

 a janeiro 

Semana Concelhia dos 

Direitos Humanos 

○ Promover a consciência e a sensibilização para as questões de ordem 

social e cultural; sensibilizar os alunos para a prática de atitudes e 

valores que lhes permitam conhecer os seus direitos e deveres e os 

dos outros; formar cidadãos atentos e sensíveis às diferenças. 

Comunidade 

Educativa 

Equipa da BE, 

SABE de Barcelos, 

Docen. de Cidadania 

e Desenvolvimento, 

Departamentos do Pré-

escolar 1.º CEB, 

Educação Especial, 

Docente de História 

30 € 

dezembro 

a março 

Iniciativa "Miúdos a Votos" 

○ Aproximar os alunos dos métodos de eleição e processos 

democráticos; 

○ Dar voz aos leitores.  
1.º, 2.º 

e 3.º Ciclo 

Ensino Básico 

Agrupamento de 

Escolas Rosa Ramalho 

200 € 

(atividades + 

prémios) 

Concurso Nacional de Leitura: 

diferentes fases 

○ Estimular o gosto e os hábitos de leitura;  

○ Melhorar a compreensão leitora. 

Docentes Bibliotecárias, 

SABE de Barcelos, 

Departamentos de 

Línguas e do 1.º Ciclo 

200 € 

(atividades + 

prémios) 
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Bibliotecas Escolares 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

dezembro 

a abril 

Olimpíadas dos Clássicos em 

Rede 

A 

B 

○ Estimular a curiosidade e alargar os conhecimentos dos alunos sobre 

temas de Cultura Clássica, através de desafios que apelam à escrita, à 

expressão artística e ao domínio de ferramentas digitais. 

2.º e 3.º Ciclo 

Equipa da BE, Clube de 

Multimédia, Clube de 

Leitura e Escrita, 

2.º e 3.ºciclos 

100 € 

janeiro a  

março 
Concurso Medi@ção 

○ Explorar a relação entre Media, democracia e tolerância; promover a 

apropriação da tecnologia digital no desenvolvimento das literacias. 

3.º Ciclo 

Ensino Básico 

Equipa da BE, 

Coordenador do 

Clube de Jornalismo / 

Revista Hera 
Sem custos 

fevereiro 

Internet Segura 
A 

C 

○ Sensibilizar para a segurança online das crianças e jovens; 

○ Adquirir algumas regras básicas de segurança na utilização da 

tecnologia digital em rede. 

1.º, 2.º e 

3.º Ciclo 
Docentes 1.º Ciclo 

CiberSegurança 
A 

B 

○ Promover o desenvolvimento da literacia tecnológica e digital; 

implementar boas práticas para a utilização do ciberespaço. 

Comunidade 

Educativa 

Equipa da BE 30 € 

março Semana Concelhia da Leitura 

A 

B 

C 

○ Promover o gosto pela leitura recreativa e cultural; sensibilizar crianças 

e pais para a importância do livro; divulgar livros e autores; possibilitar 

o contacto com os livros. 

Equipa da BE, 

SABE de Barcelos, 

Departamentos do Pré-

escolar e 1.º CEB, Ed. 

Especial e Línguas 

70 € 

junho 
Concurso Concelhio Pequenos 

Grandes Poetas 

○ Fomentar o gosto pela poesia, despertar e fortalecer os hábitos de 

leitura;  

○ Aproximar os contextos Escola, Família e Comunidade. 

Pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.º Ciclo 

Ensino Básico. 

Docentes Bibliotecárias, 

SABE de Barcelos, 

Departamentos do Pré-

escolar e 1.º Ciclo 

de Línguas 

100 € 

(atividades + 

prémios) 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Saídas ao meio 

Conhecer e visitar pontos de 

interesse local e cultural. 

B 

C 

○ Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 

natureza e respeito pelo ambiente; 

○ Identificar e observar alguns fatores que contribuem para a degradação 

do meio próximo; 

○ Conhecer e identificar património cultural local; 

Crianças JI 

(Educação Pré-

escolar) 

Professores titulares 

de Grupo 

Sem custos 

Uma peça 

por período 

letivo 

Teatro 

“A Cigarra e a Formiga” 

“Os três Porquinhos” 

“A Cinderela” 

A 

B 

○ Estimular a imaginação através do teatro e da palavra; 

○  Despertar o interesse pelas artes; 

○ Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões; 

○ Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 

com outras artes e áreas de conhecimento. 

Pré-escolar e 

1.º Ciclo  

EB de Airó 

Professores titulares, 

EB de Airó, 

Biblioteca Municipal 

de Barcelos 

novembro 

Workshop 

Sementeira autóctone 

Lançamento das bolas de 

sementes em áreas a 

reflorestar. A 

B 

C 

○ O workshop consiste encapsular sementes em argila, de modo a proteger 

e proporcionar um ambiente adequado à germinação. Posteriormente 

serão lançadas pelos alunos em áreas a reflorestar. 

○ Sensibilizar as crianças para a importância da floresta autóctone. 

○ Área do conhecimento do mundo / Estudo do meio / EA / cidadania do 

desenvolvimento. 

JI / EB de Pereira 

 Divisão de Ambiente 

e Recursos Naturais 

de Barcelos, 

Educadora e Docentes  

8 novembro 
Visita ao Centro Histórico 

de Barcelos 

○ Identificar os monumentos do centro histórico de Barcelos enquanto 

vestígios do passado local; 

○ Conhecer as figuras e acontecimentos da história local; 

○ Compreender a evolução de Barcelos durante a idade média; 

○ Reconhecer a importância do património histórico local. 

Alunos do 

3.º e 4.º Ano 

EB de S. Brás 

Professores titulares 

3.º e 4.º Ano EB de S. 

Brás, Gabinete de 

Arqueologia e 

Património Histórico 

CMB 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

22 novembro 
Teatro Gil Vicente 

“Aqui ninguém entra” 

A 

B 

C 

○ Estimular a imaginação através do teatro e da palavra dita; 

○ Despertar o interesse pelas artes do palco; 

○ Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 

com outras artes e áreas de conhecimento; 

○ Abordar temas centrais de conteúdo escolar/educativo. 

Alunos 1.º Ano 

EB de S. Brás, 

Alunos 1.º e 2.º Ano 

(T2) EB de Alvelos, 

Alunos 1.º ano do 

CE da Várzea 

Docente Titular e 

Teatro Gil Vicente 

CMB 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

25 novembro 
Theatro Gil Vicente 

Filme educativo - resíduos 
○ Sensibilizar a população para a recolha seletiva. 

EB de Moure 

(1.º Ciclo) 
Docentes CMB 

6 dezembro 
Theatro Gil Vicente 

“A Cigarra e a Formiga” 

○ Estimular a imaginação através do teatro e da palavra 

○ Despertar o interesse pelas artes 

○ Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões 

Alunos da turma 4.º 

do CE da Várzea 

Professor titular de 

turma CE Várzea 

(CMB e 

Junta de 

freguesia) 

7 dezembro 

Espetáculo musical 

“O feiticeiro de Oz no 

Gelo” 

Mar Shopping, Porto 

○ Reconhecer a dimensão multidisciplinar do teatro, identificando relações 

com outras artes e áreas de conhecimento.  

○ Identificar, em manifestações performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

○ Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em 

espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais e outros) ao 

vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando 

vocabulário apropriado. 

○ Valorizar a importância das diferentes artes. 

○ Proporcionar momentos de imaginação e expressão. 

Crianças JI, 

Barcelinhos 

 

Docentes 

Ass. de Pais, 

Autarquia 

5 dezembro 
Crianças 

EB de Airó 

700 € 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

14 dezembro 

EB de Moure 

(Pré-escolar 

e 1.º Ciclo) 

Junta de 

Freguesia 

15 dezembro 
EB de Macieira 

de Rates 

Pais, Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

12 a 15 

dezembro 

dia a confirmar 

Visita de Estudo 

Zoo de Lourosa 

Parque Ornitológico 

Parque Temático de Natal, 

Perlim, Sta Maria da Feira 
A 

B 

C 

○ Proporcionar situações de aprendizagem diversificadas; 

○ Observar as diferentes espécies animais; 

○ Identificar características dos animais e os diversos habitats das aves. 

○ Promover momentos de diversão; alegria e fantasia; 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio;  

Alunos 

EB de S. Brás 
Professores titulares 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais, 

Pais 

13 dezembro 
Ida ao Theatro Gil Vicente 

“A Viúva e o Papagaio” 

○ Desenvolver o gosto pela dramatização e Explorar o texto dramático;  

○ Contactar com manifestações culturais diferentes;  

○ Observar as transformações operadas na passagem de um texto 

dramático para teatral. 

Alunos do 

5.º Ano (180) 
AD de Português Gratuito 

15 dezembro 

Teatro 

“Cinderela, a magia 

do musical”, 

Cine-Teatro Garret na Póvoa 

de Varzim 

A 

B 

○ Proporcionar momentos de cultura; 

○ Desenvolver o gosto pelo teatro; 

○ Desenvolvimento de competências na área de formação pessoal e social, 

nomeadamente desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, 

numa atitude de partilha e responsabilidade social; 

○ Estimular os valores da lealdade e da bondade. 

Alunos 

JI e 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

Docentes APAL, 

Junta de Freguesia 

Entradas  

474 € (APAL) 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

15 dezembro 

Remelhe 

16 dezembro 

Pereira Natal - Cinema 

Nova Arcada, Braga 

○ Valorizar a importância das diferentes artes como o cinema; 

○ Proporcionar momentos de expressão e imaginação. 

○ Promover o enriquecimento da cultura. 

JI / EB de Gueral, 

JI / EB de Courel, 

JI / EB de Pereira, 

JI / EB de Remelhe 

Educadoras e 

Docentes 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais  

Dezembro 

Todas as crianças 

/alunos do CE 

Várzea 

Docentes 

 CE Várzea 

Ass. de Pais 

(transporte) e 

Pais (bilhete) 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

16 dezembro 

Circo de Natal 

Coliseu do Porto 

A 

B 

C 

○ Diversificar outros meios de comunicação. 

○ Contactar com o mundo do espetáculo. 

○ Promover o enriquecimento da cultura geral e a divulgação da tradição - 

Circo de Natal. 

○ Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança. 

○ Recordar datas e costumes. 

JI / EB Rio Côvo, 

Santa Eugénia 
Docentes 

900 € 

Junta de 

Freguesia, 

Pais 

Visita de Estudo 

Aldeia de Perlim 

Sta Maria da Feira 

○ Promover momentos de diversão; alegria e fantasia; 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio. 

Crianças e alunos 

JI / EB de Gamil 

Docentes  

JI / EB de Gamil 

 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

2.º período 

Saída de Campo 

À Descoberta do Rio 

Cávado Barcelinhos 

○ Compreender a função da Biodiversidade e a importância da sua 

preservação. 

○ Distinguir espécies nativas de espécies exóticas. 

○ Observar interações bióticas. 

○ Conhecer a microfauna do rio Cávado. 

Alunos do 8.º Ano 

Docentes de CN 

Artur Sousa, Luís 

Domingos; Ass. 

Amigos da Montanha, 

Bióloga Joana Soto 

Sem custos 

2.º período 

6 janeiro 

Visita ao Centro Histórico 

de Barcelos 

○ Identificar os monumentos do Centro Histórico de Barcelos enquanto 

vestígios do passado local; 

○ Conhecer as figuras e os acontecimentos da história local; 

○ Compreender a evolução de Barcelos durante a Idade Média; 

○ Reconhecer a importância do património histórico local. 

Alunos 4.º Ano 

EB de Alvelos 

Docente 4.º Ano, 

Gabinete de 

Arqueologia e 

Património Histórico 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

24 janeiro 
Theatro Gil Vicente 

“Estranhões e Bizarrocos” 

A 

B 

○ Estimular a imaginação através do teatro e da palavra 

○ Despertar o interesse pelas artes 

Alunos da turma 2.º 

do CE da Várzea 

Professora titular de 

turma CE da Várzea 

(CMB e 

Junta de 

freguesia) 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

10 fevereiro 
Ida ao Teatro na Exponor 

Porto 

A 

B 

C 

○ Estimular o gosto pela arte teatral e consolidar conhecimentos; 

○ Promover o sucesso escolar e desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos; desenvolver o gosto pelo saber e pela cultura; 

○ Promover o contacto direto com o espetáculo teatral. 

Todos os grupos 

do JI CE da Várzea 

Educadoras titulares 

CE da Várzea 

Associação 

de Pais 

(transporte) e 

Pais (bilhete) 

7 a 11 março Visita guiada à Biblioteca 
A 

B 

○ Explorar os espaços e serviços que a Biblioteca Municipal tem para 

oferecer aos seus leitores. 

○ Proporcionar momentos lúdicos de leitura, pesquisa ou cinema. 

Alunos 1.º, 2.º Ano 

(T2) e 3.º Ano 

EB de Alvelos 

Docentes 

2.º e 3.º Ano, 

Biblioteca Municipal 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

14 fevereiro 
Ida ao Theatro Gil Vicente 

“A História de um Voo” 

A 

B 

C 

○ Desenvolver o gosto pela dramatização;  

○ Contactar com manifestações culturais diferentes;  

○ Explorar o texto dramático;  

○ Observar as transformações operadas na passagem de um texto 

dramático para teatral. 

Alunos 7.º Ano (103) 

AD de Português Gratuito 28 fevereiro 
Ida ao Theatro Gil Vicente 

“As Viagens de Gulliver” 
Alunos 6.º Ano (156) 

15 março 
Ida ao Theatro Gil Vicente 

“Auto da Barca do Inferno” 
Alunos 9.º Ano 

23 e 24 

março 

9.º ano 

“LX’ 23 - Explorando o 

Conhecimento” 

“Explora, Doing oficina 

aumentada e Dinossauros” 

Visita ao Pavilhão do 

Conhecimento. Parlamento / 

percurso histórico pela baixa 

de Lisboa, visita orientada no 

Museu Calouste Gulbenkian 

e ida ao Teatro / Revista. 

○ Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o desenvolvimento 

da cidadania;  

○ Compreender o modernismo, as vanguardas e a própria ideia de 

modernidade, procurando abordar e levantar questões em torno das 

obras, dos artistas;  

○ Tomar consciência da existência e da importância de outras formas de 

linguagem que não apenas a linguagem verbal. 

Alunos 9.º Ano 

Docentes 

EV Jorge Martins, 

FQ Cláudia Gomes e 

Joaquina Rocha, 

História, Francês / 

Clube Teatro 

Ernestina Braga 

A definir 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

28 março 

Visita ao Museu de Olaria 

“Os Meninos Gordos” 

Visita à Quinta Pedagógica 

de Alvarenga 

A 

B 

C 

○ Promover o gosto pela arte; 

○ Possibilitar às crianças o contacto com o Museu de Olaria / trabalhar o 

barro e dar a conhecer o património do concelho; 

○ Sensibilizar os mais novos para a aceitação da diferença; 

○ Alertar para os benefícios de uma alimentação saudável; 

Crianças 

EB de Airó 

Museu de Olaria, 

Quinta Pedagógica 

de Alvarenga, 

Docentes, Ass. de 

Pais e Junta de 

Freguesia 

300 € 

Autocarro 

5.º ano 

“A Arte e a nossa história” 

Visita de estudo a Serralves. 

Visita ao World Discovereis. 

○ Motivar os alunos para o reconhecimento, valorização e proteção do 

património histórico e cultural; 

○ Educar para a participação cívica, recorrendo a estruturas culturais 

coletivas e promover a vivência da obra de arte e explorar o potencial 

criativo que a arte contemporânea pode despertar. 

○ Consolidar conhecimentos adquiridos e motivar para novos 

conhecimentos, através das fontes da História, nos lugares concretos da 

sua inserção natural. 

Alunos 5º Ano 
Docentes 

EV 2.º ciclo e HGP 
A definir 

28 março 

6.º ano 

“Descobrir Coimbra” 

Biblioteca Joanina, Coimbra. 

Visita de Estudo ao Centro 

de Ciência Viva, Coimbra: 

"Água - uma exposição 

sem filtro" 

○ Valorizar as relações interpessoais e promover o espírito de grupo; 

○ Estimular os alunos para a disciplina e pelos conteúdos curriculares; 

○ Reforço / consolidação das aprendizagens em sala de aula; 

○ Valorizar a frequência de museus e instituições de caráter cultural e 

pedagógico; 

○ Favorecer o acesso ao direito básico - água potável, com a ajuda da 

ciência, da tecnologia e com o compromisso de todos nós. Num registo 

positivo, cativante e acima de tudo consciente, permite experimentar e 

descobrir as múltiplas facetas da disponibilidade e uso deste bem 

essencial. 

Alunos 6.º Ano 

Docentes de 

CN dos 6.º anos: 

Susana Pinto e 

Inês Batista, 

Docentes de HGP 

A definir 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

29 março 

7.º ano 

“Partindo à descoberta de 

novos saberes” 

Visita ao Museu do papel 

Visita ao Castelo Santa 

Maria da Feira 
A 

B 

C 

○ Fomentar o interesse pelas disciplinas, promover momentos de 

aprendizagem que incluam a diversão e o conhecimento histórico; 

○ Promover a curiosidade e o gosto pela descoberta da época medieval, 

conhecer e observar o processo de fabrico industrial e artesanal do papel; 

○ Participar na divulgação e na defesa do património histórico; 

○ Enriquecer a experiência dos alunos pelo contacto com novas realidades 

e desenvolver o espírito crítico e de observação;  

○ Proporcionar momentos de convivência, sentido de camaradagem e 

cooperação. 

Alunos 7.º Ano 
Docentes de História e 

Ed. Tecnológica 

A definir 

8.ºano  

“Descobrir para Aprender” 

Visita de Estudo à Fábrica 

da Ciência, em Aveiro. 

Visita ao Museu Marítimo 

de Ílhavo / Barco Santo 

André 

○ Motivar para a aprendizagem da Física/Química e Geografia. 

○ Consolidar conhecimentos.  

○ Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o desenvolvimento 

da cidadania. 

Alunos 8.º Ano 

Docentes de FQ 

Lúcia Amorim, 

Docente de Geografia 

31 março 

Teatro de Marionetas 

“TUK-TUK” 

A 

B 

○ Apreciar diferentes manifestações de artes dramáticas e visuais a partir 

da observação de várias modalidades expressivas. 

Crianças 

Pré-escolar e  

1.º Ciclo de Airó 

Professores titulares, 

EB de Airó, 

Companhia de Teatro 

- La Fontana 

150 € 

Visita ao Mosteiro de 

Tibães 

A 

B 

C 

○ Acesso aos bens culturais, para o desenvolvimento sustentável e para a 

transformação social; 

○ Explorar os diversos ecossistemas presentes na cerca, nomeadamente 

no que se refere à sua riqueza em termos de fauna e flora; 

○ Sensibilização para a importância da preservação da biodiversidade. 

EB de Moure (Pré-

escolar e  

1.º Ciclo) 

Docentes 
Junta de 

Freguesia 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

31 março 

Visita de Estudo à Quinta 

Pedagógica de Pentieiros 

Ponte de Lima 

A 

B 

C 

○ Conhecer o dia a dia da vida rural minhota; 

○ Contactar com vários animais; 

○ Visitar uma horta pedagógica; 

○ Descobrir ervas aromáticas e medicinais; 

○ Promover hábitos e costumes da região. 

Crianças / alunos 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Quinta Pedagógica 

de Pentieiros, 

Docentes, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

Visita de estudo ao 

Visionarium 

Santa Maria da Feira 
A 

B 

○ Promover competências cognitivas, pessoais e interpessoais para o 

século XXI. 

○ Experimentar conteúdos de ciência e tecnologia. 

EB de Macieira 

de Rates 
Docentes 

Visita de estudo ao Centro 

de Ciência Viva 

Vila do Conde 

○ Perceber o mundo que nos rodeia (a água como a nossa matriz) e onde 

nos inserimos, através das exposições e da exploração de conteúdos nas 

oficinas. (A) 

JI / EB de Remelhe 
Educadoras e 

Docentes 

março 

Visita de Estudo ao 

Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Barcelinhos 

A 

B 

C 

○ Proporcionar situações de aprendizagem diversificadas e momentos de 

intercâmbio e convívio;  

○ Explicar e alertar os alunos para o papel fundamental dos bombeiros; 

○ Conhecer as instalações e equipamentos utilizados pelos Bombeiros e 

reconhecer a sua funcionalidade; 

○ Sensibilizar para a importância da preservação da floresta; 

○ Reconhecer a necessidade de adotar comportamentos seguros; 

○ Realizar um simulacro.  

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares, 

Bombeiros Voluntários 

de Barcelinhos 

Sem custos 

3.º período Visita de estudo a Aveiro 
A 

B  

○ Proporcionar momentos de diversão, intercâmbio e convívio; 

○ Contribuir para a formação pessoal. 

JI / EB de Gueral, 

JI / EB de Courel 

Educadoras 

e Docentes 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais, 

Pais 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

18 abril Um dia na vida de oleiros 

A 

B 

C 

○ Dar a conhecer aos mais novos todo o processo de trabalho da olaria, 

desde a extração da argila até à cozedura das peças. 

Alunos 1.º Ano, 

EB de Alvelos 

Docente do 1.º Ano, 

Museu de Olaria 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

19 abril 
Visita ao Museu de Olaria 

“Os meninos gordos” 

A 

B 

○ Possibilitar aos mais novos o contacto com o Museu de Olaria e através 

desta história sensibilizar os mais jovens para a aceitação da diferença 

entre os seus pares e alertar igualmente para os benefícios de uma 

alimentação saudável. 

○ Descobrir formas e volumes e desenvolver a motricidade fina através da 

modelagem em barro. 

Alunos 

1.º e 2.º Ano (T2) 

EB de Alvelos 

Docente 2.º Ano, 

Museu de Olaria 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

junho 

Visita de Estudo à cidade 

de Aveiro 

Encerramento Final de Ano. 

A   

B 

C 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio; 

○ Descobrir o Património Cultural; 

○ Desenvolver as capacidades de observação e atenção. 

Crianças / Alunos 

JI / EB de Gamil 

Professores titulares, 

Ass. Operacionais 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

Entrada, Pais 

28 abril 

Museu da Olaria 

A Lenda do Galo de 

Barcelos 

○ Acesso aos bens culturais, para o desenvolvimento sustentável e para a 

transformação social; 

○ Apresentar de uma forma divertida, através de um teatro de sombras, a 

lenda do galo de Barcelos. 

○ Valorizar aspetos relacionado com tradição, economia e cultura local; 

○ Explorar a imaginação através da modelagem ou da pintura, recriando o 

seu galo. 

Pré-escolar 

EB de Moure 
Educadora 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

maio 
Visita de estudo 

Zoo de Stº Inácio 

A 

B 

○ Promover o convívio e articulação com outras crianças e outros níveis de 

ensino.  

○ Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 

○ Contactar e conhecer seres vivos e outros elementos da natureza.  

JI / EB Adães 

Areias de Vilar 

Educadoras e 

Docentes  

Junta de 

Freguesia 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

4 maio 

Ida ao teatro 

“Aquilo que os Olhos Veem 

ou o Adamastor”  

Auditório Vita - Braga 

A 

B 

C 

○ Desenvolver o gosto pela dramatização;  

○ Contactar com manifestações culturais diferentes;  

○ Explorar o texto dramático;  

○ Observar as transformações operadas na passagem de um texto 

dramático para teatral. 

Alunos  

8.º Ano (123) 
AD de Português Gratuito 

8 maio 
Visita à Quinta Pedagógica 

de Braga 

○ Proporcionar momentos de diversão e convívio. 

○ Promover o contacto com várias espécies animais. 

○ Multiplicar o contacto direto com outras pessoas e novos espaços físicos 

Crianças  

JI de Barcelinhos 
Docentes 

Ass. de Pais, 

Autarquia 

19 maio 

Encontro Diocesano 

de EMRC 

Póvoa de Varzim 

○ Valorizar comportamentos de responsabilidade social em relação ao ser 

humano e à natureza; 

○ Fortalecer o espírito de relação com os outros num ambiente de 

reciprocidade e empatia, fomentar o crescimento pessoal de cada aluno/a 

como cidadão consciente do seu papel no mundo, concretizar a alegria, 

confiança e esperança na realização própria e dos outros; 

○ Identificar, consolidar e estabelecer dinâmicas para a construção de um 

projeto de vida, valorizado pela disciplina de EMRC, promovendo os 

valores de identidade e pertença a uma comunidade, de âmbito local e 

global numa lógica de escola cidadã que forma para o Futuro. 

Turmas 7.º e 8.º Ano 

(alunos inscritos na 

disciplina) 

Docentes de EMRC A definir 

Sea Life 

Parque da Cidade do Porto 

A 

C 

○  Proporcionar momentos de diversão e convívio. 

○  Promover o contacto com várias espécies de animais marinhos. 

○  Multiplicar o contacto direto com outras pessoas e novos espaços físicos. 

Todas as crianças 

JI da Várzea 
Professores titulares 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

Entrada, Pais 

26 maio 
Viagem à Magikland 

Penafiel 

A 

B  

○ Proporcionar novas experiências aos alunos; 

○ Proporcionar momentos de diversão e convívio com a comunidade 

educativa / escolar.  

 Alunos 

JI / EB de Pereira 

Educadora e 

Docentes  

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

junho 
Visita de estudo ao 

Oceanário Lisboa 

A 

B 

○ Conhecer para aprender a proteger o oceano. 

○ Observar a diversidade e a beleza dos animais marinhos. 
 JI / EB de Remelhe 

Educadora e 

Docentes 

Pais, Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

1 junho 

Dia Mundial da Criança 

Centro hípico de Areias 

de Vilar 

A 

B 

C 

○ Proporcionar um dia diferente em contacto com a natureza e com todo o 

espaço envolvente do centro hípico. 

○ Visita às cavalariças; 

○ Contactar com animais/cavalos; 

○ Experienciar a montagem a cavalo. 

Crianças / alunos 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Centro hípico de 

Areias de Vilar, 

Docentes JI / EB Rio 

Côvo Santa Eugénia 

Ass. de Pais, 

Junta de 

Freguesia 

22 junho 

Zoo de Santo Inácio 

Porto 

 

○ Proporcionar situações de aprendizagem diversificadas; 

○ Observar as diferentes espécies animais; 

○ Identificar características dos animais; 

○ Identificar os diversos habitats dos animais. 

○ Proporcionar o convívio com a comunidade escolar; 

 

Alunos do JI (Adães 

e Areias) 1.º ciclo EB 

de Areias de Vilar 

Professores titulares 1000 € 

23 junho 

Alunos 

JI / EB de Carvalhal 

Educadoras, 

Docentes, 

Junta de Freguesia, 

Associação de Pais 

1000 € 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

800 €  

Entradas, 

Ass. de Pais 

Sea Life 

Pavilhão da Água 

Porto 

○ Conhecer a diversidade da vida marítima. 

○ Reconhecer a importância de preservar as espécies e a vida aquática. 

○  Reconhecer a importância da água e as suas aplicações diárias, lúdicas 

e científicas. 

Alunos 1.º ciclo 

CE da Várzea 
Professores titulares 

Ass. de Pais 

e Junta de 

Freguesia. 
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Visitas de estudo / Passeios Escolares - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

23 junho 
Sea Life 

Parque da Cidade do Porto 

A 

B 

○ Conhecer espécies marinhas e seus habitats. 

○ Sensibilizar para a importância da água e das espécies marinhas. 

○ Respeitar o ambiente e os seres vivos. 

○ Conhecer formas de proteger os ambientes aquáticos. 

○ Promover conhecimentos que levem a mudança de valores e atitudes 

ambientais adequadas ao quotidiano. 

Alunos 

EB Alvelos 

Docentes, APAL, 

Junta de Freguesia 

APAL 493,75 €  

Entradas 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

Última 

semana de 

junho 

dia a confirmar 

Sea Life 

Pavilhão da Água 

Parque da Cidade do Porto 

Porto 

A 

B 

C 

○ Proporcionar situações de aprendizagem diversificadas; 

○ Reconhecer a importância da água e as suas aplicações diárias, lúdicas e 

científicas. 

○ Observar as diferentes espécies animais marinhos e suas características; 

○ Identificar diversos habitats. 

○ Promover momentos de diversão, fantasia, intercâmbio e convívio; 

Alunos 

EB de S. Brás 
Professores titulares 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

e Pais 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

 

Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

1.º, 2.º e 

3.º período 
Folheto “Mat+ Júnior” 

A 

B 

C 

○ Despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela 

exploração de situações matemáticas. 

○ Desenvolver o raciocínio matemático. 

○ Divulgar à comunidade escolar atividades, desafios e 

outros assuntos relacionados com a disciplina. 

Todos os alunos 

1.º, 2.º e 3.º Ciclo e 

respetivas famílias, 

Comunidade Escolar 

1.º Ciclo Docente 

Sandra Coutinho 

2.º e 3.º Ciclo 

Todos os docentes da 

AD de Matemática 

250 € 

 22 a 29 

setembro 

Exposição 

Comemoração do Dia 

Europeu das Línguas (DEL) 
A 

B 

○ Desenvolver a competência intercultural; 

○ Reconhecer realidades interculturais distintas; 

○ Incentivar a criatividade e a autonomia; 

○ Promover o uso de ferramentas digitais em contexto 

educativo. 

Alunos 3.º ao 9.º Ano 

de escolaridade 

Departamento 

de Línguas 

Sem custos 

5 novembro 
Simulacro  

“A Terra Treme” 

○ Tomar consciência dos comportamentos e atitudes 

adequadas em situações de riscos coletivos, acidentes 

graves e catástrofes. 

Alunos 

JI e 1.º Ciclo da EB Alvelos 

Educadoras e 

Docentes 

25 

novembro 

Cerimónia de entrega dos 

Quadros de Valor e 

Quadros de Excelência 

B 

C 

○ Reconhecer o mérito por participação de relevo em 

atividades escolares e/ou por revelar atitudes e ações 

humanitárias (QV); 

○ Reconhecer o mérito académico dos alunos (QE). 

Alunos que participaram com 

relevo em atividades escolares 

e/ou por revelar atitudes e ações 

humanitárias. 

Alunos que, para além do seu bom 

comportamento e assiduidade, 

obtenham excelentes resultados.  

DT das turmas com 

alunos a integrar o 

QV e QE 

Associação 

de Pais 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

14 a 28 

outubro 

Campanha Onda Rosa. 

Dança pela nossa saúde, 

com toda a comunidade 

educativa (CE da Várzea) 

A 

B 

C 

○ Sensibilizar a população para a temática da prevenção do 

cancro da mama; 

○ Envolver a comunidade educativa através da divulgação de 

folhetos informativos, laços rosa, etc. 

Crianças do Departamento A 

Equipa Educativa dos 

Estabelecimentos 

envolvidos, Famílias, 

Ass. de Pais e 

Professor de Zumba do 

CE da Várzea 

Sem custos 

16 outubro 

 

10 a 14 

outubro 

Dia Mundial da 

Alimentação. 

Semana da alimentação 

Visita ao moinho da 

freguesia de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

A 

C 

○ Promover a Importância de uma alimentação saudável e 

sustentável; 

○ Reconhecer a importância de uma alimentação saudável 

para o bem-estar; 

○ Explorar a roda dos alimentos; 

○ Plantar alfaces e couves no âmbito do Projeto” Horta-flor”; 

○ Conhecer o ciclo do pão; 

○ Visitar e conhecer o funcionamento de um moinho da 

comunidade. 

Crianças / Alunos 

JI e 1.º ciclo EB de Areias 

de Vilar, EB de Airó, 

CE da Várzea, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

 Professores titulares, 

JI / EB e CE 

da Várzea, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia, 

EB de Airó 

30 € 

Ass. de Pais 

(Várzea) 

 

Sem custos 

(Airó) 

27 outubro a 

3 novembro 

Festejar o Halloween 
A 

B 

○ Desenvolver a competência intercultural; 

○ Reconhecer realidades interculturais distintas;  

○ Incentivar a criatividade, iniciativa e autonomia; 

○ Promover o gosto e compreensão por diferentes costumes 

e tradições; 

○ Motivar para a aprendizagem do Inglês. 

Comunidade Educativa 
AD de Inglês em 

articulação com a BE 
20 € 

31 outubro 
Alunos 

JI / EB de Carvalhal 

Educadoras, Docentes,  

Docente de Inglês 
Sem custos 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

8 novembro 

Festejar o S.Martinho / 

Magusto 

Teatro na escola 

“A cigarra e a formiga” 

A 

B 

C 

○ Comemorar o S. Martinho; 

○ Reviver a tradição; 

○ Conhecer a Lenda e compreender a importância de sermos 

solidários; 

○ Proporcionar momentos de partilha e de confraternização 

intergeracional. 

JI / EB de Remelhe, Barcelinhos. 
Educadoras e 

Docentes 
Sem custos 

11 novembro 

Magusto 

Crianças / alunos 

 JI (Adães e Areias) e 1.º ciclo da 

EB de Areias de Vilar, 

JI / EB Gamil, EB de Airó, 

EB de Moure, EB de S. Brás 

CE da Várzea, JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

 

Professores titulares 

 EB de Areias de Vilar 

e Adães, JI / EB Gamil, 

EB e JI CE Várzea, 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia, 

EB de S. Brás 

Ass. de Pais 

e Famílias 

Magusto 

Grupo Folclórico São 

Lourenço de Alvelos 

Alunos JI e 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

Educadoras, Docentes, 

Associação de Pais, 

Grupo Folclórico São 

Lourenço de Alvelos 

APAL 

100 € 

Feirinha de  

S. Martinho / Magusto 

JI / EB de Gueral, 

JI / EB de Carvalhal 
Educadora e Docentes  

Sem custos 

Magusto Escolar 

○ Descobrir o Património Cultural e reviver a tradição; 

○ Comemorar o S. Martinho, proporcionar momentos de 

partilha e de confraternização intergeracional; 

○ Viver a lenda como exemplo de solidariedade social; 

○ Cumprir as regras de segurança relativamente ao fogo 

(perigos existentes e precauções a ter). 

Crianças dos JI. 

(Educação Pré-escolar) 

Docentes e 

Técnicos Operacionais. 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

24 

novembro  

“A Cigarra e a Formiga” 

A Capoeira - Companhia de 

Teatro de Barcelos  A 

B 

C 

○ Estimular a imaginação e a criatividade; 

○ Fomentar o gosto pelo teatro. 

Alunos 

 JI / EB de Carvalhal 
Biblioteca Municipal Sem custos 

dezembro 
Festa de Natal 

Comunidade Educativa 

○ Partilha da mensagem natalícia; 

○ Vivenciar o Natal. 

JI / EB de Carvalhal, 

JI / EB de Remelhe 

Educadoras, Docentes 

e Associação de País. 

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

9 a 16 

dezembro 

Exposição 

Postais de Natal 

A 

B 

○ Elaborar postais de Natal com recurso a diversos materiais 

e técnicas; 

○ Motivar para a aprendizagem do Francês; 

○ Incentivar a criatividade, iniciativa e autonomia. 

Comunidade Educativa AD de Francês 20 € 

16 

dezembro 

 

Festa de Natal 

Visita do Pai Natal à escola  

A 

B 

C 

○ Partilhar a mensagem Natalícia; 

○ Conhecer tradições. 

Alunos JI e 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

Educadoras, Docentes 

e Associação de Pais 
Sem Custos 

Festa de Natal 

○ Viver as tradições natalícias; 

○ Reconhecer a importância da partilha; 

○ Chamada do Pai Natal. 

Alunos do Departamento A 

 Docentes Dep. A, 

Técnicos das AEC, 

Associações de Pais, 

Juntas de Freguesia 

Variável em 

função do 

programa 

Final do 1º período 

Natal na Escola 

B 

C 

○ Partilhar a mensagem Natalícia; 

○ Conhecer a tradição; 

○ Viver o Natal em solidariedade. 

Crianças / Alunos dos JI e 1.º Ciclo 

Professores titulares 

1.º ciclo e Pré-escolar, 

(Atividade articulada 

com os Docentes das 

AEC) e Técnicas 

Operacionais 

Juntas de 

Freguesia, 

Associações 

de Pais 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

16 dezembro  

e 14 junho 

final do ano letivo 

Almoço partilhado B 
○ Promover o convívio entre os alunos e entre estes e os 

professores. 

Todos os alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Diretores de turma 

Secretários 

Sem custos 

janeiro 

Cantar os Reis / Janeiras 

Saída na comunidade local 

A 

B 

C 

○ Promover o enriquecimento da cultura musical e a 

divulgação de tradições; 

○ Promover o desenvolvimento pessoal e social; 

○ Reviver tradições, datas e costumes. 

JI e 1.º ciclo da EB de Areias de 

Vilar, EB de Airó, JI / EB Gamil, EB 

de Moure, CE da Várzea, EB e JI 

de Rio Côvo Santa Eugénia 

 Professores titulares 

dos estabelecimentos 

envolvidos 

6 a 13 

janeiro 

JI / EB de Carvalhal,  

JI / EB de Remelhe 

Educadoras e 

Docentes 
JI/EB de Gueral 

JI e 1.º Ciclo 

EB de Alvelos 

2 fevereiro 

Comemoração 

“La Chandeleur: les 

crepes” 
A 

B 

○ Desenvolver a competência intercultural; 

○ Reconhecer realidades interculturais distintas;  

○ Motivar para a aprendizagem da língua francesa. 

Comunidade Educativa 

AD Francês em 

articulação com 

Educação Especial 

30 € 

14 fevereiro 
Celebrar  

Dia de São Valentim 

○ Desenvolver a competência intercultural; 

○ Reconhecer realidades interculturais distintas;  

○ Motivar para a aprendizagem das línguas. 

Departamento de 

Línguas em articulação 

com a BE 

 20 € 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

21 fevereiro Festejar o Carnaval 

A 

B 

C 

○ Preservar as tradições, usos e costumes do meio; 

○  Desenvolver a criatividade dos alunos; 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-escolar) 

Docentes, 

Ass. Operacionais, 

Associação de Pais 

Sem custos 

17 fevereiro 

 

Desfile de Carnaval pelas 

ruas da Freguesia 

Desfile Ecológico 

manhã 

Espetáculo Palhaços 

tarde 

B 

C 

○ Viver a tradição do Carnaval, promover o convívio entre 

alunos e comunidade educativa; 

○ Mobilizar a linguagem elementar das artes visuais (cor, 

forma, linha, textura, padrão, proporção e desproporção, 

plano, luz, espaço, volume, movimento, ritmo, matéria, 

entre outros), integrada em diferentes contextos culturais 

(movimentos artísticos, épocas e geografias). 

○ Compreender a intencionalidade dos símbolos e dos 

sistemas de comunicação visual. Apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e outras realidades visuais. 

Desenvolver a criatividade. 

○ Desfilar pelas ruas da freguesia. 

Crianças / Alunos 

JI (Adães e Areias) e 1.º Ciclo EB 

de Areias de Vilar, Pré e 1.º Ciclo 

da EB de Airó, JI / EB Gamil, 

CE Várzea, JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia, EB de Moure, EB 

de S. Brás 

Professores titulares 

dos estabelecimentos 

envolvidos, CMB 

Ass. de Pais 

Festejar o Carnaval 

Desfile pela freguesia 

Eleição da fantasia mais 

criativa 

A 

B 

C 

○ Preservar as tradições, usos e costumes do meio; 

○ Desenvolver a criatividade dos alunos; 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio; 

JI / EB de Pereira, 

JI / EB de Gueral, 

JI / EB de Carvalhal, 

EB de Macieira de Rates, 

JI / EB de Remelhe 

Educadora e Docentes  Sem custos 

março 

(dia a estipular 

pelos 

responsáveis do 

concurso) 

Concurso 

“Canguru Matemático 

sem Fronteiras” 

A 

B 

○ Estimular o gosto pelo estudo da matemática e pela 

exploração de situações matemáticas. 

○ Desenvolver o raciocínio matemático. 

○ Desenvolver estratégias de resolução de problemas. 

1.º Ciclo: alunos do 2.º, 3.º e 

4.º ano de escolaridade 

2.º e 3.º Ciclo: alunos de 

todas as turmas 

1.º Ciclo: Docentes 

alunos do 2.º, 3.º e 4.º 

ano de escolaridade 

2.º e 3.º Ciclo: todos os 

docentes AD de Mat. 

150 € 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

21 de março 

Dia da Árvore e da Água 

Plantações na “Horta Flor” 

Fazer um jardim na escola 

Caminhada ao Monte da 

Penide e ao Rio Cávado A 

B 

C 

○ Sensibilizar para a importância da preservação das 

árvores, ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, e 

qualidade de vida dos cidadãos; 

○ Defender as florestas. 

Crianças / Alunos 

JI e 1.º ciclo EB de Areias de Vilar, 

JI / EB Gamil, EB de S. Brás 

Todas as crianças e alunos das 

turmas 1 e 2 CE da Várzea 

Professores titulares, 

JI e turmas 1 e 2 

EB (CE Várzea) 

Sem custos 

31 março 

Convívio 

Festa de encerramento 

do 2º período 

○  Proporcionar o convívio entre a comunidade escolar e 

relacionar esta quadra festiva mantendo as tradições 

locais, promovendo a convivência e a partilha; 

○ Contribuir para a formação pessoal, social e cultural dos 

alunos. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-escolar) 
Professores titulares 

Festa da Partilha 

Encerramento do 2.º período, 

com o ator Rui Ramos. 

B 

C 

○ Preservar as tradições, os usos e os costumes do meio; 

○ Contribuir para a formação pessoal e social; 

○ Preservar as tradições, usos e costumes do meio; 

○ Proporcionar o convívio entre a comunidade escolar e 

relacionar esta quadra festiva com as tradições 

gastronómicas. 

Crianças / Alunos 

CE da Várzea 

Professores titulares 

dos estabelecimentos 

envolvidos 

Festa da Partilha 

Encerramento do 2.º período. 

Manhã, Parque da Cidade 

Caça aos Ovos. 

Tarde, Lanche partilhado 

A 

B 

C 

○ Contribuir para a formação pessoal e social; 

○ Preservar as tradições, usos e costumes do meio; 

○ Proporcionar o convívio entre a comunidade escolar e 

promover a partilha. 

Alunos 

EB de S. Brás 

Professores titulares 

EB de S. Brás, 

Associação de Pais 

Ass. de Pais 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

31 março  

Picnic, Jardim da Aldeia 

Encerramento do 2.º período 

A 

B 

C 

○ Preservar as tradições, usos e costumes; 

○ Proporcionar momentos de intercâmbio e convívio. 
JI / EB de Gamil Professores titulares 

Sem custos 

Festa da Primavera 

“Os três porquinhos” 

A Capoeira - Companhia de 

Teatro de Barcelos  

A 

B 

○ Consciencializar para a importância e o valor do trabalho e 

da entreajuda. 

Alunos 

JI e 1.º Ciclo EB de Alvelos 

Docentes e 

Educadoras 

Abril 

Festa da Partilha 2.º 

período 

“A cigarra e a Formiga “ 

A Capoeira - Companhia de 

Teatro de Barcelos  

A 

B 

C 

○ Proporcionar vivências culturais e artísticas a todos. 
EB/JI de Gueral, 

JI/EB de Pereira 

Biblioteca Municipal de 

Barcelos, Educadora 

e Docentes  

Junta de 

Freguesia, 

Ass. de Pais 

junho 

Semana de Integração 

Atividades de intercâmbio 

de experiências entre os 

finalistas do JI e os alunos 

do 1. º ciclo  

○ Promover a interação J.I. / Escola do 1.º Ciclo; 

○ Integrar os meninos do jardim e futuros alunos da escola; 

○ Criar condições de cooperação, partilha e amizade entre os 

alunos das várias faixas etárias, professores e Assistentes 

operacionais. 

Alunos finalistas JI e 

finalistas do 1.º ciclo 

do Departamento A 

Professores titulares, 

EB e JI CE do 

Departamento A 

Sem custos 

Crianças do JI que transitam para 

o 1º ciclo e alunos das EB. 

(quando integrado)  

Docentes e Assistentes 

Operacionais  

junho 
Visita à cascatinha 

de Sto. António 

○ Familiarizar-se e visualizar as tradições dos santos 

populares. 

Alunos 

JI e 1.º Ciclo  EB de Alvelos 

Educadoras, Docentes 

e Junta de Freguesia 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

1 junho 

Dia Mundial da Criança 

Piquenique no Águias de 

Alvelos, Jogos tradicionais 

A 

B 

C 

○ Valorizar o papel da criança na sociedade; 

○ Desenvolver atividades lúdicas/artísticas; 

○ Promover momentos de convívio. 

Alunos 

JI e 1.º Ciclo EB de Alvelos 

Docentes, Educadoras 

e Associação de Pais 

Sem custos 

Comemoração 

“Dia Mundial da Criança”. 

Piquenique no Parque do 

Socorro 

Visita à quinta de Stª 

Comba 

B 

C 

○ Reconhecer a importância da existência dos direitos da 

criança; 

○ Conhecer situações de carência no mundo; 

○ Tomar consciência de uma liberdade responsável; 

○ Conhecer a história da convenção dos direitos da criança; 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para os direitos da 

criança; 

○ Desenvolver nas crianças o interesse pelos seus direitos e 

pelos dos outros. 

Crianças / Alunos 

 JI (Adães e Areias) e 

1.º ciclo EB de Areias de Vilar, 

CE da Várzea, EB de S. Brás, 

JI / EB de Gamil 

Professores titulares, 

Ass. Operacionais, 

Junta Freguesia 

Comemoração do Dia 

Mundial da Criança 

 

A 

B 

 

○ Consciencializar para a existência de países onde os 

direitos da criança são violados; 

○  Valorizar o papel da criança na sociedade; 

○  Desenvolver atividades lúdicas/artísticas.  

Crianças dos JI. 

(Educação Pré-escolar) 

Docentes e Assistentes 

Operacionais 

Festejar os direitos da 

criança 

Palestra sobre a segurança 

A 

B 

C 

○ Realizar Assembleia de escola sobre os direitos das 

crianças; 

○ Pintar mural em papel de cenário; 

○ Dialogar e sensibilizar para regras de segurança. 

JI / EB de Remelhe 
Educadoras, Docentes 

e GNR - Escola Segura 

1 junho 

Piquenique 

Parque da Amieira 

Teatro vem à Escola 

A 

B 

C 

○ Consciencializar para a existência de países onde os 

direitos da criança não são respeitados. 

○ Valorizar o papel da criança na sociedade. 

○ Proporcionar momentos de lazer através da cultura. 

EB de Macieira de Rates 
Educadoras e 

Docentes  

Junta de 

Freguesia 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

2 junho 

Dia Mundial da Criança 

Party Famíly 

● Realização de atividades 

em ateliers de pintura, 

recorte e colagem, 

barro… 

● Dinamização do espaço 

“Recreio ConVida”. 

● Piquenique no parque da 

freguesia. 

 

A 

B 

C 

○ Consciencializar para a existência de países onde os 

direitos da criança não são respeitados. 

○ Valorizar o papel da criança na sociedade. 

○ Sensibilizar para as regras de higiene e comportamentos 

adequados a uma boa exposição solar. 

○ Desenvolver atividades lúdicas/artísticas. 

 

JI / EB de Gueral, 

JI / EB de Courel, 

JI / EB de Pereira, 

JI / EB de Carvalhal, 

EB de Macieira de Rates 

Educadoras e 

Docentes  

30 junho 

Festa Encerramento das 

Atividades Letivas 

A 

B 

C 

○ Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos; 

○ Criar condições de cooperação, partilha e amizade entre 

alunos, pessoal docente e não docente e comunidade 

local. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-escolar), 

alunos do Dep. B, 

Comunidade Educativa 

Educadoras, Docentes 

e Técnicos 

Operacionais 

Ass. de Pais, 

Juntas de 

Freguesia 

Festa de Final de Ano 
○ Celebrar o final do ano letivo; 

○ Parabenizar os finalistas. 

Alunos do JI (Adães e Areias) e 

1.º Ciclo EB de Areias de Vilar 
Docentes titulares Sem custos 
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Atividades Comuns - Pré-Escolar, 1º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

30 junho  
Festa de encerramento 

do Ano Letivo 

A 

B 

C 

○ Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras; 

○ Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais 

diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas; 

○ Realizar sequências de movimentos corporais em 

contextos musicais diferenciados. Comunicar através do 

movimento corporal de acordo com propostas musicais 

diversificadas; 

○ Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento; 

○ Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 

em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 

criação de personagens, etc.); 

○ Reconhecer o trabalho dos alunos finalistas e promover o 

gosto pela escola; 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da 

escola / JI; 

○ Promover o convívio entre todos os elementos da 

comunidade educativa. 

JI / EB de Airó, 

JI / EB de Areias, 

JI de Barcelinhos, 

JI / EB de Rio Côvo, 

JI / EB de Moure, 

JI / EB da Várzea  

Docentes e não 

Docentes dos 

estabelecimento 

envolvidos, 

Técnicos das AEC, 

Juntas de Freguesia, 

Associações de Pais,  

Alunos e 

Comunidade local 

Sem custos 

Final do 

ano letivo 
Festa de Finalistas 9.º Ano B 

○ Festejar o encerramento de um ciclo de ensino; 

○ Contribuir para a formação pessoal e social dos alunos. 

Todos alunos 9.º Ano 

Docentes 2.º e 3.º Ciclo 

Diretores de turma  

9.º Ano 
Alunos 
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Atividades Comuns - “À descoberta da Escola RR”  

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais 

Destinatári
os 

Dinamizadores 
Orçamento / 

Financiamento 

30 maio 

“Matemática Divertida” 

 

A 

B 

C 

 

○ Estimular o gosto pela Matemática e pela exploração de situações matemáticas; 

○ Desenvolver o raciocínio matemático e estratégias de resolução de problemas; 

○ Sensibilizar os alunos para o cumprimento das regras estabelecidas para cada 

jogo.  

Alunos 

4.º Ano 

Todos os docentes 

de Matemática 
0 € 

“A Ciência é Divertida” 

○ Motivar para a aprendizagem da Química e Física; 

○ Despertar o espírito científico; 

○ Promover a articulação vertical de conteúdos; 

○ Conhecer os diferentes espaços do estabelecimento; 

○ Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Docentes de FQ 

 

150 € 

 

“Viagem ao Mundo 

das Tecnologias” 
○ Motivar os alunos para a área das novas tecnologias. Docentes de TIC 

Sem custos 

“à descoberta da BE 
A 

B 
○ Promover a leitura e a escrita. Docentes Bibliotecários 

“À Descoberta das Ciências 

Naturais” 

A 

B 

C 

○ Compreender processos e fenómenos científicos; 

○ Manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados; 

○ Executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho; 

○ Identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas 

competências. 

Docentes de CN, 

Alunos do 

Clube Ciência Viva 

50 € 

“À descoberta da RR 

pela Arte” 

B 

C 

○ Desenvolver a criatividade e espírito crítico; 

○ Sensibilizar para arte em contexto escolar. 

Docentes EV 

2.º e 3.º ciclo, 

ET 2.º ciclo 

20 € 
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Atividades Comuns - “À descoberta da Escola RR”  

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais 

Destinatári
os 

Dinamizadores 
Orçamento / 

Financiamento 

30 maio 

“Atividades Desportivas” 

B 

C 

○ Proporcionar aos alunos de 4º ano do agrupamento diversas atividades 

lúdico/desportivas a desenvolver na escola RR. 

Alunos 

4.º Ano 

Todos os Docentes 

de Educação Física 
150 € 

“À descoberta da RR 

pela Música” 

○ Incentivar o gosto pela música;  

○ Proporcionar experiências de descoberta do universo musical; 

○ Desenvolver a criatividade e espírito crítico; 

○ Conhecer os instrumentos musicais através da audição e visualização. 

Docentes de 

Educação Musical 

Sem custos 

“À Descoberta da Unidade 

na Rosa Ramalho” 

A 

B 

○ Vivenciar experiências em locais/salas específicos (as) (sala Snoezelen); 

○ Desenvolver atividades de caráter lúdico que perspectivam 

novas formas de aprendizagem; 

○  Promover a integração e a socialização dos alunos. 

 Docentes de 

Educação Especial 

“À descoberta das Línguas 

na RR”  

A 

B 

○ Desenvolver atividades de caráter lúdico que perspetivem novas formas de 

aprendizagem; 

○ Promover a integração e a socialização dos alunos. 

Docentes AD de 

Português e Inglês 
20€ 

“Jogos geográficos” 

A 

B 

C 

○ Estimular os alunos para a disciplina de Geografia e para a importância do 

conhecimento do Território; 

○ Jogos geográficos e elaboração de mapas mentais. 

Docentes de Geografia 10 € 

“Acompanhamento dos 

alunos do 4º ano pelo recinto 

escolar, com trajes 

históricos” 

○ Facilitar a integração de novos alunos num ambiente escolar diferentes. 
Docentes de HGP 

e História 
Sem custos 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Data a 

definir 

Palestra sobre Segurança - GNR 

Para toda a comunidade educativa 

A 

B 

C 

○ Alertar para a importância da adoção de comportamentos 

seguros; 

○ Consciencializar para as ameaças, riscos e melhores práticas 

a adotar na utilização das novas tecnologias. 

Alunos 

JI / EB de 

Carvalhal, 

Barcelinhos, 

Comunidade 

Educativa 

Docentes, Educadoras 

e GNR - Escola Segura 
Sem custos 

Data a 

definir. 

3.ºPeríodo 

Visita ao Museu de Olaria 

Participação na atividade 

“Meninos gordos - Os heróis da 

nossa história” 

○ Promover o gosto pela arte; 

○ Sensibilizar para a importância de manter as tradições do 

concelho de Barcelos; 

○ Trabalhar o barro. 

Alunos 

JI e EB de 

Carvalhal 

Educadoras, Docentes 

e Museu de Olaria 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

Ao longo do 

ano letivo 

Construir um brinquedo 

Inventar uma história 

○ Descobrir a magia dos brinquedos; 

○ Construir brinquedos com materiais recicláveis; 

○ Inventar histórias à volta dos brinquedos; 

○ Conhecer brinquedos de outros tempos; 

○ Criar hábitos de separação e redução de lixos; 

○ Criar hábitos de reutilização de materiais. 

○ Incentivar à leitura e à escrita; 

○ Desenvolver o sentido crítico; 

○ Educar para os valores. 

Alunos 

EB Areias de Vilar  

(1º ciclo e JI) 

Docentes  Sem custos 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Dinamização do blogue  

oseugenios.blogspot.com 

A 

B 

C 

○ Divulgar à comunidade escolar atividades, desafios e outros 

assuntos relacionados com a escola;  

○ Desenvolver a aptidão para a utilização das tecnologias. 

Comunidade 

Educativa JI /EB de 

Rio Côvo Santa 

Eugénia 

Docentes 

JI / EB de Rio Côvo 

Santa Eugénia 

Sem custos 

Atividades mobilizadas na/pela 

Escola Secundária de Barcelinhos 

○ Promover o intercâmbio entre as diferentes faixas etárias dos 

alunos; 

○ Promover interesse e motivação para novos temas e 

proporcionar trocas de experiências; 

○ Mobilizar saberes transversais estimulando a criatividade; 

○ Consolidar os conhecimentos adquiridos nas diversas 

disciplinas. 

Alunos 

EB de S. Brás, 

Barcelinhos. 

Docentes da Escola 

Secundária de Barcelinhos 

em articulação com os  

Professores titulares 

EB de S. Brás 

Segurança na Internet 

Concurso mensal - Site 

○ Motivar os alunos para a área das tecnologias; 

○ Identificar e reconhecer as principais ameaças e perigos da 

Internet; 

○ Utilizar a Internet respeitando as regras definidas em 

contexto de sala de aula; 

○ Desenvolver atitudes de prevenção e proteção online; 

○ Fomentar a participação dos alunos em projetos e debates; 

○ Troca / partilha de informação. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 
Docentes TIC 

Utilização da Plataforma Online 

UBBU 

A 

B 
○ Dar acesso a conteúdos sobre TIC e Robótica. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docentes de TIC, 

colaboração de alunos 

e da DGEstE  

https://apoioescolas.dge.me

c.pt/apoio/ubbu 

 e https://www.ubbu.io/ 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/apoio/ubbu
https://apoioescolas.dge.mec.pt/apoio/ubbu
https://www.ubbu.io/
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Blogue 

“Matemática na corrente do 

Cávado” 

B 

C 

○ Estimular o gosto pela Matemática e pela exploração de 

situações matemáticas; 

○ Divulgar à comunidade escolar atividades, desafios e outros 

assuntos relacionados com a disciplina; 

○ Proporcionar ao aluno o conhecimento matemático através 

da pesquisa e descoberta, desenvolvendo a aptidão para a 

utilização das tecnologias. 

Todos os alunos 

2.º e 3.º Ciclo, 

Comunidade 

Escolar 

Docente Matemática 

Carla Silva 

Sem custos 

Utilização da Plataforma Online 

“No Poupar Está o Ganho” 

 

A 

B 
○ Dar acesso a conteúdos sobre TIC e Educação Financeira. Alunos do 7.º 3 

Docente de TIC, 

colaboração da plataforma  

https://nopouparestaoganho.

pt/escola/login 

Segurança Rodoviária 

 

A 

B 

C 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da 

modalidade de Orientação; 

○ Desenvolver uma cultura de segurança e capacitar para a 

autoproteção. 

Alunos 7.º Ano Mário Gomes 75 € 

Escola Verde 

Desenvolvimento Sustentável 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da 

modalidade de Orientação; 

○ Sensibilizar para a necessidade de alterar comportamentos 

com vista à preservação da natureza. 

Alunos 8.º Ano 
Mário Gomes 

e José Félix 
75 € 

Direitos Humanos 

○ Proporcionar aos alunos a prática e competição da 

modalidade de Orientação; 

○ Compreender o que é a participação democrática; 

○ Identificar o papel da Sociedade Civil em Democracia. 

Alunos 9.º Ano 
Mário Gomes e 

Carlos Magalhães 
75 € 

https://nopouparestaoganho.pt/escola/login
https://nopouparestaoganho.pt/escola/login


 
 

 

Agrupamento de Escola Rosa Ramalho   |   PAA - Plano Anual de Atividades, 2022/23 85 

Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Exposição de Trabalhos de 

Oficina de Geografia 

A 

B 

C 

○ Reforçar / consolidar as aprendizagens em sala de aula e 

estimular os alunos para a disciplina e conteúdos 

curriculares; 

○ Promover a criatividade e a autonomia dos alunos.  

Alunos de OG 

7.º Ano 
Docentes de Geografia 10 € 

Comemoração dos 

feriados históricos 

A 

B 

○ Desenvolver nos alunos o espírito de respeito pelos 

acontecimentos históricos mais marcantes; 

○ Diversificar as atividades na sala de aula. 

Todos os alunos 
Docentes de HG 

5º Ano e História  
Sem custos 

1.º período 

1 de outubro 

Dia Mundial da Música 

Interculturalidade / Desenvolvimento 

sustentável / Educação Ambiental 

○ Contribuir para o conhecimento e divulgação da música e 

incentivar o gosto música; 

○ Proporcionar momentos de convívio;  

○ Aplicar os ideais da UNESCO, como a paz e amizade entre 

as pessoas; 

○ Refletir para que os nobres ideais da UNESCO explanados 

através do seu conselho internacional de música sejam 

colocados em prática. 

○ Contribuir para o desenvolvimento sustentável / Educação 

ambiental. Alunos 5.º e 6.º Ano 

Docentes de Educação 

Musical 
50 € 

Intervenção decorativa no espaço 

escolar/ Exposição de trabalhos 

 Educação Visual e Educação 

Tecnológica 

A 

B 

C 

○ Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação, 

criatividade e sensibilidade estética; 

○ Sensibilizar os alunos para a valorização de tradições e 

desenvolver a capacidade de intervenção; 

○ Contribuir para o desenvolvimento sustentável / Educação 

ambiental; 

○ Promover a divulgação de trabalhos produzidos pelos 

alunos; 

Docentes de Educação 

Visual e Educação 

Tecnológica (2.º ciclo) 

Sem custos 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

21 

setembro 

Desfolhada Minhota 

Encontro geracional 

A 

B 

C 

○ Preservar e recordar uma prática agrícola emblemática da 

região minhota, relacionada com a apanha do milho; 

○ Recordar e reviver costumes e tradições tipicamente 

minhotos, relacionados com esta manifestação etnográfica. 

Crianças, Equipa 

Educativa do 

Estabelecimento 

de Airó, Pessoal de 

Apoio, Avós, Pais, 

Ass. de Pais, Junta 

de Freguesia 

de Airó 

Docentes 

Sem custos 

10 a 14 

outubro 

Saúde / Semana da alimentação 

Diálogos / Visualização de filmes, 

histórias, jogos 

(projeto Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania) 

Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação   

○ Sensibilizar os alunos para a importância de uma 

alimentação racional; 

○ Desenvolver hábitos de higiene e saúde alimentar; 

○ Reconhecer a importância da prática de uma alimentação 

variada e equilibrada; 

○ Reconhecer a importância da água na alimentação e higiene. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-

escolar) 

Professores titulares 

Comemoração 

Dia Mundial da Alimentação 

○ Motivar para a aprendizagem das Ciências Naturais; 

○ Compreender que o consumo excessivo de sal, açúcar e 

gordura prejudica a saúde do organismo, causando doenças 

como a obesidade; 

○ Despertar o espírito científico; 

○ Promover a articulação vertical de conteúdos; 

○ Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos; 

○ Promover uma alimentação saudável no âmbito da higiene e 

segurança alimentar. 

Alunos 9.º Ano 

Docentes de CN 

Luís Domingos e Cidália 

Afonseca, Assistente Social 

Teresa Simões 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

17 outubro Comemoração Dia da Erradicação 

da pobreza e Exclusão Social 

A 

B 

C 

○ Estimular a participação ativa da comunidade escolar 

favorecendo o desenvolvimento da cidadania; 

○ Sensibilizar a criança para a prática de atitudes e valores que 

lhe permitam conhecer os seus direitos e deveres e os dos 

outros. 

Comunidade 

Educativa 
Docentes JI Sem custos 

25 e 27 

outubro 
A magia das cores 

A 

B 

○ Desenvolver as capacidades expressivas das crianças, 

através da utilização de diferentes materiais e técnicas, 

alargando o campo de experiências e o domínio de outras 

linguagens expressivas; 

○ Promover a interação das crianças com as artes, explorando 

a criatividade, imaginação e o conhecimento das diferentes 

formas e cores; 

○ Distinguir o figurativo e o abstrato, entre outros, encarando a 

Galeria como um espaço de aprendizagem, de troca de 

experiências e de enriquecimento pessoal e cultural. 

Alunos 

1.º e 2.º Ano 

EB de Alvelos 

Docentes 

1.º e 2.º Ano, 

Serviço Educativo da 

Galeria Municipal de Arte 

Transporte, 

Junta de 

Freguesia 

21 a 25 

novembro 

Comemoração do Dia Nacional 

da Cultura Científica  

A 

B 

C 

○ Motivar para a aprendizagem das Ciências; 

○ Motivar para a aprendizagem da Química, Física e Ciência 

Naturais; 

○ Despertar o espírito científico e fomentar o relacionamento 

interpessoal e espírito de grupo; 

○ Promover a articulação vertical de conteúdos; 

○ Conhecer vultos da Ciência; 

○ Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos; 

○ Estimular a participação ativa dos alunos favorecendo o 

desenvolvimento da cidadania; 

○ Dinamizar a escola como centro de cultura e saber. 

Alunos 8.º Ano 
Docente de FQ 

Lúcia Amorim 
100 € 

Alunos 5.º e 7.º Ano 

Docentes de CN:  Luís 

Domingos, Cândido Leite, 

Elsa Oliveira, Carla 

Cerqueira,  Paulo Ribeiro, 

Alunos do Clube Ciência 

Viva, Associação Amigos da 

Montanha 

Sem custos 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

dezembro 

Exposição de presépios 

A 

B 

C 

○ Compreender as manifestações culturais e artísticas das 

comunidades cristãs relativas ao Advento e Natal, 

reconhecer o Advento como tempo de preparação para o 

Natal;  

○ Identificar as figuras do Advento e Natal, conhecer a situação 

histórica do nascimento de Jesus;  

○ Saber que o Natal é a celebração do Nascimento de Jesus e 

a realização da esperança cristã; 

○ Cuidar do meio ambiente. Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docentes EMRC, 

alunos 2.º e 3.º Ciclo 
Sem custos 

Recolha de bens alimentares, 

pelos alunos de 2.º e 3.º Ciclo, 

para criação de Cabazes de Natal 

○ Reconhecer a família como projeto de vida; 

○ Interpretar o projeto cristão para a família; 

○ Assumir valores e gestos do amor na vida familiar e da 

comunidade; 

○ Promover o valor da solidariedade e da fraternidade nas 

relações interpessoais;  

○ Comprometer-se na construção de um mundo solidário e 

fraterno que promova o bem comum e o cuidado do outro. 

1.º período 

Início de 

dezembro 

Exposição / Concurso de Rosa-

dos-Ventos  

○ Reforçar /consolidar as aprendizagens em sala de aula, 

estimular os alunos para a disciplina e conteúdos 

curriculares; 

○ Promover a criatividade e a autonomia dos alunos; 

○ Estimular hábitos democráticos; 

○ Promover novas estratégias no ensino da Geografia e HGP.  

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

(5.º e 7.º Ano) 

Docentes de HGP 5.º Ano 

e Geografia do 7.º Ano 
10 €  
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

12 a 16  

dezembro 

Campeonato do Jogo 

”Rummikub” 

A 

B 

○ Estimular o gosto pela matemática e pela exploração de 

situações matemáticas. 

○ Desenvolver o raciocínio matemático. 

○ Desenvolver estratégias de resolução de problemas. 

○ Sensibilizar os alunos para o cumprimento das regras do 

jogo. 

Alunos 2.º e 

3.º Ciclo 

Todos os docentes 

de Matemática 
50 € 

16 dezembro 

Festa de Natal 

Picnic partilhado 

Atuações dos alunos 

Aberta à comunidade 

A 

B 

C 

○ Criar, sozinho ou em grupo, ambientes sonoros, pequenas 

peças musicais, ligadas ao quotidiano e ao imaginário, 

utilizando diferentes fontes sonoras; 

○ Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, 

canções com características musicais e culturais; 

○ diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades 

técnicas e expressivas; 

○ Realizar sequências de movimentos corporais em contextos 

musicais diferenciados. Comunicar através do movimento 

corporal de acordo com propostas musicais diversificadas; 

○ Apresentar publicamente atividades artísticas em que se 

articula a música com outras áreas do conhecimento; 

○ Explorar as possibilidades motoras e expressivas do corpo 

em diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, 

criação de personagens, etc.). 

Crianças e famílias 

da EB de Airó 

 

Professores titulares, 

Técnicos de AEC, 

Associação de Pais, 

Junta de Freguesia 

200 € 

2.º período Janeiras / Reis 
A  

B 

○ Promover o enriquecimento da cultura musical / divulgação 

de tradições; 

○ Promover o trabalho de grupo (música em grupo); 

○ Conhecer e valorizar o património edificado; 

○  Proporcionar aos alunos vivências musicais relacionadas 

com os conteúdos abordados nas aulas. 

Comunidade 

Escolar 

Docentes  

Educação Musical 

e Ensino Especial 

10 € 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

2.º período 

Exposição sobre Contrastes 

de Desenvolvimento 

A 

B 

C 

○ Reforçar / consolidar as aprendizagens em sala de aula;  

○ Trabalhar com fontes fidedignas de informação; 

○ Conhecer realidades de países com diferentes graus de 

desenvolvimento; 

○ Promover a criatividade e a autonomia dos alunos.  

Alunos 9.º Ano 

Docentes de Geografia 

20 €  

Exposição sobre 

Demografia em Portugal 

○ Recolher dados estatísticos nos sites do Pordata e INE; 

○ Conhecer a realidade demográfica de Portugal;  

○ Trabalhar com fontes fidedignas de informação; 

○ Promover a criatividade e a autonomia dos alunos. 

Alunos 8.º Ano 20 € 

18 janeiro 

Organização de simulacros 

visando o treino comportamental 

face a situações de emergência 

A 

B 

○ Saber adotar procedimentos de segurança em caso de 

sismo. 
JI / EB de Gueral Educadoras e Docentes  Sem custos 

27 janeiro 

(3.º ano) 

31 janeiro 

(4.º ano) 

a confirmar 

O Tempo e os Objetos 

A 

B 

C 

○ Conhecer o tempo histórico; 

○ Identificar formas de medir o tempo; 

○ Localizar factos da história local numa barra cronológica; 

○ Reconhecer objetos do quotidiano do passado humano. 

Alunos 

3.º e 4.º Ano 

EB de S. Brás 

Professores titulares do 3.º e 

4.º Ano  EB de S. Brás, 

Gabinete de Arqueologia 

e Património Histórico 

CMB 

Fevereiro 
Dia da Internet Mais Segura 

Exposição física e online   

○ Dominar a plataforma digital servindo-se das tecnologias 

mais evoluídas na Segurança da Internet; 

○ Saber que a “Internet Mais Segura” se tornou um evento 

marcante, sendo comemorado em mais de 100 países e em 

todos os continentes; 

○ Reconhecer a importância da presença cidadania digital nos 

dias de hoje e desenvolver o espírito de grupo e partilha.  

Alunos 3.º Ciclo Docentes de TIC Sem custos 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

14 fevereiro 
Comemoração do dia S. Valentim 

Dia dos afetos 

A 

B 

○ Discutir a relevância da adolescência na formação da 

personalidade e no desenvolvimento pessoal; 

○ Valorizar a família, os outros e a sociedade na construção da 

personalidade da pessoa; 

○ Valorizar a mensagem cristã para a vivência do amor 

humano; 

○ Relacionar as mudanças na adolescência com o aumento da 

responsabilidade pessoal, no Ser e Agir; 

○ Assumir atitudes responsáveis na procura da felicidade 

pessoal e dos outros. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 
Docentes de EMRC 

Sem custos 

22 fevereiro Experiências de germinação 
A 

C 

○  Reconhecer o ciclo de vida das plantas. 

○  Observar e manipula diferentes objetos e materiais. 

○  Revelar curiosidade sobre o que a rodeia. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-

escolar) 

Educadoras 

fevereiro 

e março 

Suporte Básico de Vida 

Palestra com as enfermeiras da 

UCC de Barcelinhos 

Aplicar medidas de suporte básico 

de vida (SBV) 
A 

B 

C 

○ Executar procedimentos de suporte básico de vida. 

○ Exemplificar medidas de socorro à obstrução grave e ligeira 

da via aérea. 

○ Demonstrar a posição lateral de segurança. 

Alunos 9.º Ano 

Docentes de CN: Cidália 

Afonseca e Luís Domingos, 

Enfermeiras da UCC de 

Barcelinhos 

Final 

1.º e 2.º 

Semestre 

Exposição de trabalhos de 

Educação Tecnológica 

○ Divulgar os trabalhos dos alunos à comunidade educativa; 

○ Estimular a participação ativa dos alunos; 

○ Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 

○ Desenvolver o sentido e apreciação estética. 

Alunos 7.º Ano 
Docente de Educação 

Tecnológica 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

8 março 
Comemoração 

Dia Internacional das Mulheres 

A 

B 

○ Identificar a vida como dádiva de Deus e um direito 

primordial; 

○ Reconhecer a vida humana como um bem inviolável;  

○ Perceber criticamente factos sociais sobre a situação de 

grupos minoritários e em desvantagem social onde a 

dignidade da vida humana se encontra ameaçada; 

○ Reconhecer a dignidade da vida humana desde a sua 

conceção até à morte natural; 

○ Participar em ações promotoras da dignidade da vida 

humana e de proximidade; 

○ Reconhecer e defender a Igualdade de Género. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docentes de EMRC Sem custos 

13 a 17  

março 

Comemoração do Dia 

Internacional da Matemática 

A 

B 

C 

○ Estimular o gosto pela matemática; 

○ Associar a matemática ao espaço que nos rodeia; 

○ Desenvolver a comunicação escrita associada a contextos 

matemáticos; 

○ Utilizar as tecnologias no desenvolvimento de trabalhos. 

Todos os docentes 

de Matemática 
40 € 

18 março 

Feirinha da Primavera 

Atividade a realizar com a 

Comunidade 

○ Proporcionar momentos de convívio; 

○ Envolver as famílias na concretização da feira através da 

oferta de produtos diversos. 

JI / EB de 

Carvalhal, 

Comunidade 

Educativa 

Educadoras, Docentes 

e Ass.de Pais 

Sem custos 

 

20 março 

 

Educação ambiental 

Dia Mundial da Árvore e da 

Floresta: plantação de árvores 

 

B 

C 

 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da 

preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio 

ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida 

dos cidadãos. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-

escolar) 

 

Professores titulares 

e Junta de Freguesia 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

22 março 

Dia Mundial da Água 

Atividades experimentais 

com água 

A 

B 

○ Sensibilizar as crianças para a importância da água para a 

vida do Planeta. 

Crianças 

JI de Courel 
Educadora / EE 

Sem custos 

Experiências de germinação 
A 

C 

○ Reconhece o ciclo de vida das plantas; 

○ Observar e manipular diferentes objetos e materiais; 

○ Revela curiosidade sobre o que a rodeia. 

Crianças 

JI de Barcelinhos 
Educadoras 

Comemoração 

Dia Mundial da Água 

A 

B 

C 

○ Motivar para a aprendizagem das Ciências; 

○ Despertar o espírito científico; 

○ Promover a articulação vertical de saberes/conteúdos; 

○ Consolidar e aplicar conhecimentos adquiridos. 

Alunos 6.º Ano, 

8.º e 9.º Ano. 

Docentes: Susana Pinto, 

Inês Batista, Artur Sousa, 

Cidália Afonseca, 

Luís Domingos 

Final do 

2.º período 

“abc da família / árvore da família” 

Exposição de trabalhos 

sobre a família 

A 

B 

○ Identificar as funções da família; 

○ Reconhecer a família como projeto de vida; 

○ Interpretar o projeto cristão para a família; 

○ Assumir valores e gestos do amor na vida familiar. 

Turmas 5.º Ano Docentes de EMRC 

3.º período Concurso Chuva de talentos 

A  

B 

C 

○ Desenvolver competências sociais: cooperação, respeito, 

solidariedade, respeito por normas e critérios de atuação; 

○ Desenvolver a criatividade e espírito crítico; 

○ Estimular a participação ativa dos alunos, constituir um fator 

de motivação e sucesso; 

○ Desenvolver o espírito de amizade, partilha e a autonomia; 

○ Promover momentos de convívio e festa na comunidade 

educativa. 

Alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Docentes de Educação 

Musical 
100€ 
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Atividades Diversas - Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

3.º período 
Exposição de trabalhos de 

Educação Visual 

A 

B 

C 

○ Divulgar os trabalhos dos alunos à comunidade educativa; 

○ Estimular a participação ativa dos alunos; 

○ Desenvolver a criatividade e o sentido estético; 

○  Desenvolver o sentido e apreciação estética. 

Alunos 7.º, 8.º 

e 9.º Ano 

Docentes de Educação 

Visual do 3.º Ciclo  
Sem custos 

1 junho 

Direitos Humanos 

Comemoração do  

Dia Mundial da Criança 

○ Reconhecer a importância da existência dos direitos da 

criança; 

○ Conhecer situações de carência no mundo; 

○ Tomar consciência de uma liberdade responsável; 

○ Desenvolver a curiosidade e o sentido crítico dos alunos, as 

capacidades de observação e atenção. 

Crianças dos JI 

(Educação Pré-

escolar) 

Professores titulares 

e Técnicos Operacionais 

Ass. de Pais 

e Juntas de 

Freguesia 

junho  Festival Nacional de Robótica 
A 

B 

○ Estimular a criação de atividades e projetos na área da 

robótica, divulgando os seus resultados para a comunidade 

escolar; 

○ Oportunidade para promover o Agrupamento de escolas 

Rosa Ramalho e o concelho de Barcelos, na vertente da 

educação e utilização de tecnologias educativas junto à 

comunidade escolar. 

Alunos do Clube 

da Robótica 
Docentes de TIC 

Sem custos 

Último dia 

de aulas do 

1.º, 2.º e 3.º 

período 

Sala de Jogos Matemáticos 

A 

B 

C 

○ Estimular o gosto pela Matemática; 

○ Desenvolver o raciocínio matemático; 

○ Desenvolver estratégias de resolução de problemas; 

○ Sensibilizar os alunos para o cumprimento das regras 

estabelecidas para cada jogo.  

Todos os alunos 

2.º e 3.º Ciclo 

Todos os docentes 

de Matemática 
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Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Data de 

realização  
Atividade 

Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 

Financiamento 

Ao longo do  

ano letivo 

Hipoterapia 

Centro Hípico Irmão Pedro Coelho -  

Areias de Vilar 

 

A 

B 

C 

○ Montar a cavalo / estimulação sensorial; 

○ Contacto com a natureza;  

○ Cumprimento de regras; 

○ Desenvolvimento de valores e atitudes de sociabilidade; 

○ Cooperação e respeito. 

Alunos 

CAA / VUE 

Docente de 

Educação Especial, 

Técnico do Centro 

Hípico 

Sem custos 

(Câmara 

Municipal) 

Cinoterapia 

Sala do CAA- VUE 

○ Interação com uma cadela;  

○ Estimulação sensorial; 

○ Desenvolvimento de valores e atitudes de sociabilidade; 

○ Cooperação e respeito; 

○ Cumprimento de regras. 

Docente de 

Educação Especial, 

Técnicos da Amar 21 

Sem custos 

(Amar 21) 

Musicoterapia 

○  Contactar com a música /experienciar a música como forma de:  

- Estimular a comunicação (verbal e não verbal);  

- Estimular a capacidade de controlar os impulsos, a capacidade 

de coordenação motora, entre outros. 

Docentes de 

Educação Especial e 

Docente de Música 

Sem custos 

Natação 

Piscinas Municipais de Barcelos 

○ Criar interações com outros ambientes para alargamento de 

experiências significativas; 

○ Estimular as habilidades motoras, físicas, afetivas e sociais; 

○ Promover a motricidade global e a adaptação ao meio aquático. 

Alunos CAA 

Docente de 

Educação Especial 

docente de  

Ed. Física (Piscina) 

Sem custos 

(Câmara 

Municipal) 
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Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Data de 

realização  
Atividade 

Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 

Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Educação para as Emoções 

Sala do CAA 

A 

B 

C 

○ Promover o desenvolvimento integral do aluno; 

○ Adquirir um melhor conhecimento das próprias emoções; 

○ Identificar as emoções no outro; 

○ Desenvolver a capacidade de regular as próprias emoções; 

○ Prevenir os efeitos nocivos das emoções negativas; 

○ Desenvolver a capacidade de gerar emoções positivas; 

○ Desenvolver a capacidade de auto motivação; 

○ Adotar uma atitude positiva perante a vida; 

○ Melhorar o relacionamento interpessoal; 

○ Desenvolver habilidades de vida para o bem-estar pessoal e 

social. 

Alunos CAA 

Docente de 

Educação Especial, 

Psicóloga da 

AMAR 21 

Sem custos 

 (Amar 21) 

3 dezembro 

Comemoração do Dia 

Internacional da Pessoa com 

deficiência 

Participar na caminhada 

solidária, promovida pela APAC, 

no centro da cidade de Barcelos 

A 

B 

○ Consciencializar a comunidade educativa da importância da 

inclusão das pessoas com deficiência na sociedade; 

○ Promover os direitos humanos. 

Todos os docentes 

de Educação 

especial do 

Agrupamento 

 

Sem custos 

21 março 

Dia da Trissomia 21 

Escola Rosa Ramalho 

Toda a comunidade educativa 

deve trazer calçada uma meia de 

cada cor 

Emitir na rádio, ao longo do dia, 

mensagens informativas e de 

sensibilização ao tema 

○ Promoção de uma cultura de inclusão e solidariedade; 

○ Desenvolvimento de valores e atitudes de sociabilidade, 

cooperação e respeito. 

Toda Comunidade 

Educativa 

Docentes de 

Educação especial 
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Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

Data de 

realização  
Atividade 

Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 

Financiamento 

 

Data a            

definir 

Ida à Festa das Cruzes 

Cidade de Barcelos 

A 

B 

C 

○ Conhecer o património existente na sua localidade (reviver 

tradições); 

○ Interessar-se e participar em manifestações culturais da 

comunidade. 

Alunos CAA 

 

Docente de 

Educação Especial 

 

Sem custos 
1 junho 

Direitos Humanos (dia da 

criança/jovem): 

● Atividades Lúdicas/Jogos 

● Atividades de Expressão 

Plástica com as turmas às 

quais os alunos pertencem 

● Almoço/Piquenique no Parque 

da Cidade 

○ Promoção de uma cultura de inclusão e solidariedade; 

○ Abertura ao meio social envolvente (cidade); 

○ Desenvolvimento de valores e atitudes de sociabilidade, 

cooperação e respeito. 

  Alunos CAA com as 

respetivas turmas 

Docentes de 

Educação Especial, 

Docente de EMRC 

Fim do ano 

letivo 

Almoço no McDonald's de 

Barcelos 

A 

B 
○ Aplicar conhecimentos em contextos reais (saber estar). Alunos CAA Docente de EE 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Apoio Psicológico e 

Psicopedagógico: 

● Consulta psicológica individual; 

● Intervenção em grupo; 

● Consultoria a agentes educativos. 

A 

B 

C 

○ Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno, intervindo a 

nível psicológico e psicopedagógico. Engloba a intervenção direta 

com os alunos, individual ou em grupo, e o trabalho colaborativo 

com docentes na organização de respostas educativas 

diferenciadas; 

○ Dotar as crianças e jovens de competências e recursos que lhes 

permitam um desenvolvimento global harmonioso; 

○ Proceder à avaliação global de situações relacionadas com 

problemas de desenvolvimento, com dificuldades de 

aprendizagem, com dificuldades comportamentais e relacionais, 

com competências e potencialidades específicas, através de 

processos de avaliação psicológica. 

Crianças da 

educação pré-

escolar, 

Alunos/as  

ensino básico 

Psicólogas 

Sem custos 

Participação na Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva 

○ Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

○ Colaborar nos processos de identificação e implementação de 

respostas específicas e diferenciadas para os alunos; 

○ Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

○ Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem; 

○ Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de 

práticas pedagógicas inclusivas; 

○ Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa 

educativo individual e o plano individual de transição; 

○ Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.  

Psicóloga e 

Assistente Social 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Apoio ao desenvolvimento do 

sistema de relações na comunidade 

educativa: 

● Articulação com outros técnicos 

/serviços da comunidade 

envolvente, no âmbito do 

acompanhamento de alunos ao 

longo do seu processo educativo 

(CPCJ, Segurança Social, Centros 

de Saúde, IEFP, IPSS's, SAAS, 

escolas profissionais e outras 

entidades formadoras…); 

● Interlocução e promoção das 

relações interinstitucionais, com 

responsabilidades sociais no 

território; 

● Colaboração com a associação 

de pais no desenvolvimento das 

suas dinâmicas de ação. 

A 

B 

C 

○ Articular a ação das técnicas dos Serviços de Psicologia e 

Orientação com os vários intervenientes da comunidade educativa, 

nomeadamente os órgãos de gestão, os docentes, os assistentes 

operacionais, os pais /encarregados de educação, bem como 

entidades e serviços da comunidade envolvente visando o 

planeamento e a definição de medidas de intervenção mais 

adequadas às problemáticas dos alunos; 

○ Colaborar, desenvolver e implementar ações de formação, 

educação ou sensibilização dirigidas aos vários intervenientes (por 

exemplo, docentes, discentes e outros agentes educativos, pais ou 

outros familiares) sobre temáticas onde se verifique a necessidade 

de intervenção; 

○ Contribuir para a criação de ambientes de aprendizagem positivos, 

seguros e saudáveis, que suportem o bem-estar, convocando os 

diversos agentes locais para um esforço conjunto e continuado; 

○ Colaborar na construção de documentos estratégicos do 

agrupamento;  

○ Desenhar, a implementar e a avaliar intervenções alargadas com 

vista à promoção do desenvolvimento, do sucesso escolar, da 

saúde e bem-estar da comunidade educativa; 

○ Comunicar às entidades parceiras envolvidas no processo de 

intervenção social das alterações que se verifiquem durante o 

processo de acompanhamento social. 

Comunidade 

Educativa 

Psicólogas e 

Assistente Social 
Sem custos 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Voz dos Alunos - Assembleias de 

delegados e subdelegados turma 

A 

B 

C 

○ Auscultar os alunos e promover a sua participação efetiva na vida 

da escola e da turma, que permitam a discussão e o debate 

fundamentais para o apoio às escolas na aferição da eficácia das 

suas medidas e a construção de atividades de ensino e de 

aprendizagem mais personalizadas e motivadoras. 

Alunos/as  

Ensino Básico 

Diretores de 

Turma, 

Coordenadora dos 

Diretores de 

Turma, 

Adjunta da 

Diretora, 

Assistente Social, 

Psicólogas do 

SPO 

 

Sem custos 

Projeto Ubuntu 

B 

C 

○ Participar no programa de educação não-formal - Academia de 

Líderes Ubuntu e desenvolver atividades com alunos do 3.º ciclo, a 

Semana Ubuntu; 

○ Apoiar na dinamização do Clube Ubuntu.   

Alunos/as  

3.º Ciclo 
Equipa UBUNTU 

Ações de sensibilização sobre 

Igualdade de Género  

○ Sensibilizar os alunos/as para a importância da igualdade de 

género. 

Crianças da 

educação pré-

escolar, 

Alunos/as  

ensino básico 

Assistente Social 

Saúde Psicológica no Trabalho C 

○ Promover o bem-estar e saúde psicológica junto da comunidade 

escolar; 

○ Incentivar o autocuidado, a resiliência, a adoção de estilos de vida 

saudáveis, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e o lazer 

como via para a obtenção de níveis adequados de saúde 

psicológica.  

Pessoal 

docente e/ou 

Pessoal não 

Docente. 

Psicólogas 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

Sessão 

"Relaciona-Te PositivaMente" 

(técnicas de resolução de problemas) 

B 

C 

○ Promover a aquisição de conhecimentos sobre a variedade de 

fatores envolvidos nas relações interpessoais (comunicação, 

pensamentos, sentimentos, comportamentos);  

○ Promover a capacidade de avaliação e definição dos problemas; 

○ Promover padrões comportamentais positivos e eficazes na gestão 

de conflitos; 

○ Promover sentimentos de eficácia pessoal na gestão de conflitos e 

no desenvolvimento de relacionamentos positivos.  

Alunos/as 6.º 

Ano 

Psicólogas e 

Assistente Social 

Sem custos 

Sessão 

“Competências Relacionais e 

Sexualidade” 

B 

○ Promover a compreensão da importância dos afetos e da 

expressão de sentimentos na relação comigo e com os outros; 

○ Realçar a importância do consentimento individual nas interações 

e relacionamentos interpessoais estabelecidos;  

○ Desmistificar crenças associadas aos papéis de género;  

○ Facilitar o posicionamento em situações relacionais abusivas. 

Alunos/as 9.º 

Ano 

1.º período 

Ações de sensibilização sobre 

Higiene e Segurança Alimentar 

B 

C 

○ Esclarecimento sobre segurança alimentar; 

○ Apresentação do conceito de perigos na perspetiva de segurança 

alimentar; 

○ Conhecer as regras básicas de higiene pessoal e das instalações; 

○ Distinção dos diferentes tipos de conservação dos alimentos; 

○ Conhecimentos básicos do sistema HACCP; 

○ Alternativas alimentares. 

Alunos/as 9.º 

Ano 
Assistente Social 

Sessão para Pais/Encarregados de 

Educação “Disciplina Positiva” 

(online) 

C 

○ Dar a conhecer aos encarregados de educação os princípios da 

parentalidade positiva; 

○ Facultar aos participantes estratégias práticas da disciplina 

positiva.  

Pais / 

Encarregados 

de Educação 

Psicólogas 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

2.º período 

Sessão para Pais/Enc. de Educação 

“Como ajudar o seu filho a estudar” 

(online) 

A 

C 

○ Abordar a importância das condições pessoais e ambientais no 

processo de estudo; 

○ Definição de metas e objetivos de aprendizagem;  

○ Criação de hábitos e métodos de estudo. 

Pais / 

Encarregados 

de Educação 

Psicólogas Sem custos 

2.º e 3.º 

período 

Orientação Escolar e Profissional 

● Implementação de um programa 

de intervenção em grupo de 

orientação vocacional dirigido às 

turmas do 9.º ano; 

● Planificação e acompanhamento 

dos alunos em visitas de estudo a 

escolas secundárias e/ou 

profissionais e outras formas de 

contacto dos alunos com o meio 

e o mundo das atividades 

profissionais. 

A 

B 

C 

○ Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua 

identidade pessoal e do seu projeto de vida; 

○ Promover a exploração e desenvolvimento vocacional dos alunos; 

○ Facilitar a exploração de interesses vocacionais e profissionais, 

valores e capacidades, sensibilizando os alunos para a sua 

importância na decisão vocacional; 

○ Informar sobre o sistema educativo e formativo e a oferta existente 

na comunidade. 

Alunos/as do 

9.º Ano 

● Participação no projeto de 

investigação “Aspirações 

Educacionais - Uma avaliação 

experimental”, a ser desenvolvido 

pela Nova SBE - Universidade 

Nova de Lisboa em parceria com 

a Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência. 

○  Aumentar as aspirações escolares dos alunos, a valorização das 

atividades escolares e a motivação para um bom desempenho em 

ambiente escolar. 

Comunidade 

Educativa 

Equipa de alunos 

universitários 

Da 

responsabilidade da 

Universidade Nova 

de Lisboa e seus 

parceiros 
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Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) / Serviço Social 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

2.º e 3.º 

período 

Orientação Escolar e Profissional  

Implementação de um programa de 

intervenção em grupo de 

orientação vocacional dirigido às 

turmas 

do 9.º ano 

Planificação e acompanhamento 

dos alunos em visitas de estudo a 

escolas secundárias e/ou 

profissionais e outras formas de 

contacto dos alunos com o meio e 

o mundo das atividades 

profissionais 

A 

B 

C 

○ Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua 

identidade pessoal e do seu projeto de vida; 

○ Promover a exploração e desenvolvimento vocacional dos alunos; 

○ Facilitar a exploração de interesses vocacionais e profissionais, 

valores e capacidades, sensibilizando os alunos para a sua 

importância na decisão vocacional; 

○ Informar sobre o sistema educativo e formativo e a oferta existente 

na comunidade. 

Alunos/as 9.º 

Ano 
Psicólogas 

Sem custos 

 

3.º período 

À descoberta dos pensamentos e 

sentimentos na RR 

B 

C 

○ Promover a integração e a socialização dos alunos; 

○ Dar a conhecer os serviços de psicologia e orientação. 

Alunos/as 4.º 

Ano 

Psicólogas e 

Assistente Social 

Sessão para alunos: 

“5.º ano…aqui vou eu!” 
A 

B 

C 

○ Preparar a adaptação bem-sucedida dos alunos ao novo ambiente 

educativo; 

○ Facilitar a transição entre ciclos; 

○ Fomentar o bem-estar dos alunos e famílias. Sessão para Pais/Enc. de 

Educação: 

“5.º ano…aqui vou eu!”  

Pais / EE  

alunos 4.º Ano 
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Formação Erasmus+ 

Formação Erasmus+ 

Data de 
realização  

Atividade 
Projeto 

Educativo 
Objetivos operacionais Destinatários Dinamizadores 

Orçamento / 
Financiamento 

Ao longo do 

ano letivo 

● 3 mobilidades de Docentes, na 

modalidade de job shadowing, 

à Polónia 

(19 - 25 de fevereiro) 

● 2 mobilidades de Técnicas dos SPO / SS, 

na modalidade de job shadowing, 

à Alemanha 

(5 - 11 de março) 

● 2 mobilidades de Docentes, na 

modalidade de job shadowing 

(em local e data a definir) 

● 8 mobilidades de Docentes  na 

modalidade de cursos de formação 

(em locais e datas a definir) 

A 

○ Dinamizar a escola como centro de cultura e de saber;  

○ Partilha de conhecimentos sobre diferentes sistemas de 

ensino e inclusão de alunos com necessidades educativas 

especiais;  

○ Desenvolver uma identidade europeia assente num conjunto 

de valores e no sentimento de pertença em relação à 

Europa;  

○ Valorizar a riqueza e a diversidade das culturas europeias, 

assim como as características comuns, e contribuir para um 

maior conhecimento mútuo dos cidadãos europeus; 

○ Capacitar os professores no uso das tecnologias da 

informação (TIC)/ ferramentas digitais e fomentar 

comportamentos adequados na sua utilização; 

○ Atualização científica, o conhecimento de novas 

metodologias, estratégias e ferramentas inovadoras no 

processo de ensino e aprendizagem;  

○ Desenvolver competências linguísticas. 

Docentes do 

Agrupamento 

Docentes: 

Cláudia Gomes, 

Cândido Leite e 

Jorge Martins 

Erasmus+ 
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Divulgação do PAA - Plano Anual de Atividades 

Divulgação de Atividades do Plano Anual de Atividades 

Página do Agrupamento http://aerosaramalho.pt/ 

Biblioteca escolar Facebook: Bibliotecas Rosa Ramalho 

Projeto Canecas Facebook: Rosa Ramalho 

Programação e robótica Facebook: Rosa Programação Ramalho 

Webrádio Facebook: Webrádio Cávado Sul 

Clube Europeu “Os Catitas” http://Clubeeuropeu2011.blogspot.com 

Matemática na corrente do Cávado http://matematicacavadosul.blogspot.com 

Escola EB Rio Côvo Sta Eugénia http://oseugenios.blogspot.com 

Escola EB Carvalhal Facebook: EB de Carvalhal 

 

 

http://matematicacavadosul.blogspot.com/
http://oseugenios.blogspot.com/

