
Escola Preço por Aluno

outubro Semana da Alimentação Dep. PRÉ Atividade de sensibilização  Pré-escolar
Sensibilizar as crianças/alunos para a aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis.   
Sem custos Sem custos

novembro Comemoração do dia de S. martinho Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar Reviver tradições.
Sem custos

Sem custos

dezembro Comemoração da Quadra Natalícia/Festa de Natal Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar Conhecer e valorizar as tradições. Sem custos Sem custos

janeiro

 primeira semana
Cantar os Reis/Janeiras Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar

Manter vivas as tradições locais.

Articulação com a comunidade local.
Sem custos Sem custos

 fevereiro
Carnaval

 desfile
Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar Conhecer e valorizar as tradições culturais do seu meio. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano
atividades de Segurança

Dep. PRÉ Atividade de sensibilização  Pré-escolar

Sensibilizar as crianças/alunos para a aquisição de comportamentos 

adequados.

Formar cidadãos conscientes e responsáveis.

Sem custos Sem custos

maio e

junho

Visita à EB 

no âmbito do plano de transição
Dep. PRÉ Atividade de articulação Pré-escolar Facilitar a adaptação e integração das crianças no 1º ciclo. Sem custos Sem custos

junho Dia Mundial da Criança Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar Proporcionar momentos de convívio e partilha. Sem custos Sem custos

junho Colónia Balnear Dep. PRÉ Colónia balnear  Pré-escolar
Proporcionar igualdade de oportunidades, explorar o meio ambiente.

Sem custos Sem custos

junho Visita de Estudo de Final de ano Dep. PRÉ Visita de estudo  Pré-escolar
Proporcionar a aquisição de conhecimentos.

Proporcionar momentos de convívio e partilha.
Sem custos Sem custos

junho Festa de Final de Ano Dep. PRÉ Evento temático  Pré-escolar Proporcionar momentos de convívio e partilha. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano
"O nosso patrimonio"

(comemoração 500 anos de foral)
Dep. PRÉ

Aula no exterior/saida de 

campo
 Pré-escolar

Conhecer espaços culturais do meio envolvente.

Preservar o  meio ambiente praticando ações sustentáveis. 
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano  Campanhas de Solidariedade Dep. PRÉ Atividade de sensibilização Pré-escolar Formar cidadãos intervenientes e responsáveis. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Explorar o  patrimonio da Freguesia Dep. PRÉ
Aula no exterior/saida de 

campo
 Pré-escolar Observar a natureza / Explorar elementos do ambiente natural. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Atividades de articulação escola/Familia/comunidade Dep. PRÉ
Articulação com 

comunidade educativa
 Pré-escolar

Articular saberes e vivências entre a escola e a comunidade.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano
Visitas de Estudo/atividades

no Mosteiro de Tibães
Dep. PRÉ Visita de estudo  Pré-escolar

Conhecer espaços culturais do meio envolvente.

Preservar o  meio ambiente praticando ações sustentáveis. 
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano

Visitas de Estudo/atividades

 com pertinência curricular promovidas pela CMB ou 

outras instituições 

Dep. PRÉ Visita de estudo  Pré-escolar
Promover a interligação entre teoria e prática. 

Tornar mais significativos os conteúdos programáticos.
Sem custos Sem custos

2016-2017

Departamento Educação Pré-escolar

DATA
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OBJETIVOS TIPO DE

ATIVIDADE
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Proposta de Plano Anual de Atividades  



Escola Preço por Aluno

setembro Receção aos alunos do 1ºano Dep.1.º Ciclo Articulação Alunos do 1.º Ciclo Promover a integração dos alunos. Sem custos 0,25 €

14 de outubro Dia  da Alimentação Dep.1.º Ciclo Atividade de sensibilização Alunos do 1.º Ciclo
Sensibilizar as crianças/alunos para a aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis. 
Sem custos Sem custos

11 de novembro
Comemoração do S.Martinho Dep.1.º Ciclo 

Evento temático

 e magusto 
Alunos do 1.º Ciclo Valorizar o interesse por tradições populares. Sem custos Sem custos

novembro Visita de estudo a Guimarães  Conselho do 4.º ano Visita de estudo Alunos do 4.º ano
Conhecer a origem da nacionalidade interligando os saberes de sala de aula 

com o contexto e património histórico.
Sem custos 5 €

dezembro Comemoração da quadra natalícia Dep.1.º Ciclo Evento temático Alunos do 1.º Ciclo Comemorar o Natal. Sem custos Sem custos

janeiro
Cantar os Reis/Janeiras Dep.1.º Ciclo Evento temático Alunos do 1.º Ciclo

Manter vivas as tradições locais.

Articulação com a comunidade local. Sem custos Sem custos

 fevereiro
Carnaval - desfile Dep.1.º Ciclo Evento temático Alunos do 1.º Ciclo Conhecer e valorizar as tradições culturais do seu meio. Sem custos Sem custos

abril Visita de estudo ao Museu do Carro Elétrico. Conselho de 2.º ano Visita de estudo Alunos do 2.º ano Conhecer a evolução dos meios de transporte. Sem custos 10 €

maio
Visita de estudo ao World of Discoveries- Museu Interativo 

e Parque Temático
Conselho de 3.º ano Visita de estudo Alunos do 3.º ano  Conhecer a fantástica odisseia dos navegadores portugueses. Sem custos 15 €

15 de maio Comemoração do Dia Internacional da Família BE/Dep. PRÉ e 1.º Ciclo Evento temático
 Alunos do Pré - escolar e 1.º ciclo
Reconhecer a escola e a família como espaços naturais fundamentais na 

promoção da leitura e no desenvolvimento de laços afetivos.
Sem custos Sem custos

3ºperíodo Visita de estudo `Quinta se Santo Inácio Conselho do 1.ºano Visita de estudo Alunos do 1.ºano

Contactar com a natureza.

 Incentivar atitudes de respeito  pela fauna.
Sem custos 10 €

3º período Visita à EB do Cávado no ambito do plano de transição Conselho do 4.º ano Articulação Alunos do 1.º Ciclo Facilitar a adaptação e integração das crianças no 1º ciclo. Sem custos 2,50 €

Durante o ano letivo Visita à Quinta Pedagógica - Braga Conselho do 2.º ano Atividade de sensibilização Alunos do 2.º ano
Contactar com a natureza.

 Incentivar atitudes de respeito  pelo meio ambiente. Sem custos Sem custos

Durante o ano letivo Visita à Escola de Educação Rodoviária Conselho de 3.º ano Atividade de sensibilização Alunos do 3.º ano
Promover atitudes de cidadania e educação rodoviária. Promover a 

interligação entre teoria e prática. 
Sem custos Sem custos

Durante o ano letivo Visita de Estudo ao Mercado Abastecedor de Braga Conselho do 4.º ano Atividade "5 ao dia" Alunos do 4.º ano Incutir hábitos de uma alimentação saudável. Sem custos Sem custos

junho
Dia Mundial da Criança Dep.1.º Ciclo Evento temático Alunos do 1.º Ciclo Proporcionar momentos de convívio e partilha. Sem custos Sem custos

junho Festa de final de ano/finalistas Dep.1.º Ciclo Evento temático Alunos do 1.º Ciclo Proporcionar momentos de convívio e partilha. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano
Visitas de estudo/atividades com pertinência curricular 

promovidas pela CMB ou outras instituições 
Dep.1.º Ciclo Visita de estudo/atividades Alunos do 1.º Ciclo

Promover a interligação entre teoria e prática. 

Tornar mais significativos os conteúdos programáticos.
Sem custos Sem custos

dezembro Comemoração da Quadra Natalícia Sec. Inglês Evento temático
 Alunos do 3.º ano
Difundir costumes da língua Inglesa. Motivar os alunos para a aprendizagem 

da língua inglesa.
Sem custos Sem custos

março Easter Egg Hunt Sec. Inglês Evento temático
 Alunos do 3.º ano Difundir costumes da cultura Inglesa. Promover formas de socialização. 10 € Sem custos

junho Concurso Spelling Bee Sec. Inglês Concurso Alunos do 3.º  e 4.º ano
Desenvolver competências vocabulares. Promover o gosto pela língua 

inglesa.
20 € Sem custos
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DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
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TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


Departamento 1º Ciclo



Escola Preço por Aluno

1º período "El Día de la Hispanidad" Sec Esp. e Fr.
Evento temático

Alunos do 3.º ciclo
Contextualizar o feriado nacional espanhol e dar a conhecer o conceito de 

"Hispanidad".
Sem custos Sem custos

2º período "Día de Reyes" Sec Esp. e Fr. atividade lúdica Alunos do 3.º ciclo Difundir os costumes natalícios espanhóis. Sem custos Sem custos

2º período Celebração da «Chandeleur» Sec Esp. e Fr.
Evento temático

Alunos do 3.º ciclo
Promover o conhecimento e uso do Francês. Motivar para o sentimento de 

pertença a uma comunidade linguística.
Sem custos Sem custos

2º período

Comemoração dos quinhentos anos da Carta de Foral do 

Mosteiro de Tibães: Elaboração do mapa da área de 

influência do mosteiro

Sec. Hist. e Geo
Evento temático

Alunos do 9.º ano - turmas D e E
Partilhar  com a comunidade momentos chave da História nacional. 

Enquadramento espacio temporal.
Sem custos Sem custos

2º período
Estudo e apresentação de análises estatística sobre dados 

demográficos locais/regionais
Sec. Hist. e Geo

Evento temático
Alunos do 8.º ano

Motivar para o aprofundamento do conhecimento das realidades 

demográficas locais/regionais.
Sem custos Sem custos

2º período Comemoração do 25 de Abril - exposição, cinema e música Sec. Hist. e Geo
Evento temático

Alunos dos 6.º e 9.º anos
Adquirir hábitos de discussão e posicionamento crítico em relação à 

realidade passada e presente.
Sem custos Sem custos

2º período Comunhão Pascal e Mesas de Páscoa Sec. EMRC
Evento temático

Comunidade Educativa

Celebrar a Páscoa na Comunidade Educativa; promover o convívio entre 

alunos, professores e auxiliares da ação educativa; integração na 

comunidade local.

Sem custos Sem custos

2º período Comemoração do St. Patrick’s Day Sec. Inglês
Evento temático

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos
Promover o conhecimento de outras culturas. Difundir costumes da cultura 

inglesa.
50 € Sem custos

2º período  «Jornada da Francofonia» Sec Esp. e Fr.
Evento temático

Alunos do 3.º ciclo
Promover o conhecimento e uso do Francês. Motivar para o sentimento de 

pertença a uma comunidade linguística.
Sem custos Sem custos

2º período Concurso nacional de Leitura (fase interna) Sec Português Atividade de leitura Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Promover o gosto pela leitura de obras literárias. Sem custos Sem custos

2º período "Dia internacional del Libro" Sec Esp. e Fr.
Evento temático

Alunos do 3.º ciclo Promover o gosto pela literatura espanhola. Sem custos Sem custos

2º período «Embarcando com Gil Vicente» Sec Português Atividade de leitura Alunos do 9.º ano Promover o gosto pela leitura de obras literárias. Sem custos Sem custos

3º período  "Riscos e catástrofes naturais" Sec. Hist. e Geo Exposição Alunos do 9.º ano
Valorizar os trabalhos realizados na sala de aula.

Reflectir sobre a qualidade e correcção dos trabalhos realizados.
Sem custos Sem custos

3º período "Braga Romana" Sec. Hist. e Geo
Evento temático

Alunos dos 5.º  e 7.º anos Promover o conhecimento pela História e cultura locais. Sem custos Sem custos

3º período
Semana da Europa em articulação com a Biblioteca Escolar 

- Exposição de mapas e bandeiras da EU
Sec. Hist. e Geo

Evento temático
Alunos do 7.º ano

Valorizar os trabalhos realizados na sala de aula.

Refletir sobre a qualidade e correcção dos trabalhos realizados.
Sem custos Sem custos

3º período
"Semana da Europa" construção de gráfico de grandes 

dimensões com dados estatisticos da EU
Sec. Hist. e Geo

Evento temático
Alunos do 9.º ano

Valorizar os trabalhos realizados na sala de aula.

Refletir sobre a qualidade e correcção dos trabalhos realizados.
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Olimpíadas da Leitura Sec Português
Evento temático

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Promover o gosto pela leitura de obras literárias. 75 € Sem custos

Ao longo do ano SuperTmatiK Sec. Inglês Concurso Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Participar em atividades interpessoais. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano

Comemoração dos quinhentos anos da Carta de Foral do 

Mosteiro de Tibães:Exposições, Palestra e visita de estudo 

ao Mosteiro

Sec. Hist. e Geo
Evento temático

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Partilhar  com a comunidade momentos chave da História nacional e local. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Comemoração de Datas Históricas Sec. Hist. e Geo
Evento temático

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Partilhar  com a comunidade momentos chave da História nacional. Sem custos Sem custos

PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 
PREVISÃO DE CUSTOS


Departamento Línguas e Humanidades

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE



Escola Preço por Aluno

novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016  

Literacia 3D - Ciências     

Clube de Ciências ;  Secção CFQ 

;  Secção CN;  Porto Editora

Concurso online promovido 

pela Porto Editora
Alunos do 7.º ano

Avaliar as competências dos alunos do 7.º ano na dimensão do saber 

Ciência; Fomentar competências de literacia científica; Desenvolver o gosto 

pelo saber e pelo trabalho científico.

Sem custos Sem custos

fevereiro Semana Mais Ciência
Departamento Matemática 

Ciências Experimentais

Conferências/Workshops/A

tividades interativas e 

lúdicas/ Peddy -Paper/Feira 

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos

Consciencializar os alunos da importância da Ciência nas atividades do dia-a-

dia.

Divulgar curiosidades sobre as Ciências.

15 € Sem custos

Ao longo do ano Campeonato Canguru Matemático Secção MAT Concurso Alunos dos 2.º e 3.º ciclos
Promover o gosto pela resolução de problemas. Desenvolver a capaciade de 

raciocínio.
25 € Sem custos

Ao longo do ano SuperTmatiK Secção MAT Concurso Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Promover o gosto pela matemática. Desenvolver o cálculo mental. 30 € Sem custos

Ao longo do ano Jogo do 24 Secção MAT Concurso Alunos do 2.º e 3.º ciclos Promover o gosto pela matemática. Desenvolver o cálculo mental. Sem custos Sem custos

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


Departamento Matemática e Ciências Experimentais 



Escola Preço por Aluno

Duas primeiras semanas 

de aula 

Semana de acolhimento Secção Ed. Especial Atividade de acolhimento Alunos de CEI 
Proporcionar uma melhor reintegração no início do novo ano escolar aos 

alunos de CEI.

Sem custos Sem custos

3 de dezembro
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência
Secção Ed. Especial Atividade recreativa/lúdica Alunos de CEI

Proporcionar aos alunos de CEI uma experiência de autonomia pessoal e 

social e oportunidades de aprendizagens (experiências de vida real) em 

contexto natural. Sensibilizar a comunidade educativa para a diferença.

Sem custos 5 €

janeiro  Cantar os Reis/Janeiras Secção Ed. Especial Atividade lúdica Alunos de CEI

Manter vivas as tradições locais.

Articulação com a comunidade local, nomeadamente com as parcerias.

Incutir nos alunos de Currículo Específico Individual competências sociais 

fomentando  a proatividade social.

Sem custos Sem custos

maio
 Braga Romana

Participação no cortejo
Secção Ed. Especial Evento temático
 Alunos de CEI

Articular e socializar  com a comunidade.

Proporcionar momentos privilegiados de acesso à cultura e conhecimento 

da História da cidade de Braga.
Sem custos Sem custos

junho

Natação em contexto de praia Secção Ed. Especial Atividade recreativa/lúdica Alunos de CEI a frequentar a Natação Transpor algumas experiências do meio aquático piscina para o mar.

Proporcionar aos alunos de CEI experiências em contextos reais.

Sem custos Sem custos

Data a definir 
Participação na 3ª Edição das Mini-Olimpíadas Escolares 

para os alunos com Necessidades Educativas Especiais
Secção Ed. Especial Atividade desportiva Alunos de CEI

Executar atividades lúdico-pedagógicas que fomentem a inclusão, motivação 

e autonomia com finalidade de incentivar e estimular o crescimento 

harmonioso e o bem estar pessoal e social dos alunos. Promover e 

impulsionar a prática de atividade física como forma de inclusão, para 

crianças e jovens com NEE.

Sem custos Sem custos

junho Convivio de agradecimento à parceira Fiação da Graça Secção Ed. Especial Evento temático
 Alunos de CEI Agradecer à Fiação da Graça a parceria que permite que os alunos CEI 

frequentem a piscina ao longo de todo o ano.

Sem custos Sem custos

11 de janeiro Corta-Mato Escolar Desp Esc. Atividade desportiva  Alunos do 4.º ano e  2.º e 3.º ciclos
Apuramento dos alunos para o Corta Mato Distrital.

Reforço das aprendizagens da disciplina de EF.
100 € Sem custos

fevereiro Corta-Mato Distrital Desp Esc. Atividade desportiva Alunos apurados no corta-mato escolar
Apuramento dos alunos para o Corta Mato Nacional.

Reforço das aprendizagens da disciplina de EF.
Sem custos Sem custos

4 de maio Mini-Olimpíadas de Atletismo Secção EF Atividade desportiva  Alunos do 4.º ano e  2.º e 3.º ciclos Proporcionar aos alunos vivências do atletismo em diferentes ambientes. 50 € Sem custos

Ao longo do ano Torneio interturmas Desp Esc. Atividade desportiva Alunos dos 2.º e 3.º ciclos

Proporcionar aos alunos vivências desportivas diversificadas e lecionadas na 

disciplina.

Desenvolver o espírito de fair-play em  contexto competitivo.

Sem custos Sem custos

13 a 17 março Dia das Expressões Dep de Expressões e 

Tecnologias Atividade de articulação
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos

 Promover atividades em que predominam o respeito e a interação. Reforço 

de aprendizagens e/ou novas experiências. 100 € Sem custos

fevereiro Salas de Aulas do futuro Secção de Artes e Tecnologias Seminário de formação Comunidade escolar Alertar para os benefícios e malefícios da internet. Sem custos Sem custos

3º período Exposição no Mosteiro de Tibães: Artes na Escola Secção de Artes e Tecnologias Evento temático Alunos dos 2.º e 3.º ciclos
Promover e divulgar as diversas áreas abordadas nas várias disciplinas do 

departamento.
40 € Sem custos

Ao longo do ano Exposições temporárias na EB Mosteiro e Cávado Secção de Artes e Tecnologias Exposição Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Promover o gosto pelas artes. Sem custos Sem custos

Departamento Expressões e Tecnologias

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS




Escola Preço por Aluno

30 de novembro
Visita Estudo Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa e 

AGERE
 HGP/Ciências Naturais Visita de Estudo Alunos de 5.º ano 

Participar em atividades lúdicas de aprendizagem; relacionar 

passado/presente; conhecer o património cultural da região. Compreender a 

importância da água para a atividade humana.Distinguir a função da estação 

de tratamento de águas da função de tratamento de águas residuais.

Sem custos 2 €

Escola Preço por Aluno

2.º período
Visita de estudo ao Zoo de S.to Inácio em Gaia e ao Centro

de Ciência Viva em Vila do Conde

Conselho do 6.º ano (Secções 

de EMRC e CN)
Visita de estudo Alunos do 6.º ano

Desenvolver atitudes de respeito para com todo o ambiente (flora e

fauna) e compreender a estrutura e o funcionamento do sistema

cardiovascular humano.

Sem custos Sem custos

Escola Preço por Aluno

2º período
Visita de Estudo ao Monumento Natural das Pegadas de 

Dinossáurios da Serra de Aire e às Grutas de Mira de Aire 
Conselho de Ano

Visita de estudo/atividade 

prática de campo
Alunos do 7.º ano

Conhecer e caraterizar ambientes geológicos passados, através de uma 

atividade prática de campo.  

Conhecer e descrever as principais caraterísticas das paisagens de rochas 

sedimentares.                                 

Compreender que as formações litológicas em Portugal devem ser 

exploradas de forma sustentada.                                   

Compreender o contributo do conhecimento geológico para a 

sustentabilidade da vida na Terra.

Sem custos 19 €

Ida ao Teatro (Mostra do Teatro Escolar) Conselho de Ano Visita de estudo Alunos do 7.º ano Promover o gosto pela leitura de obras literárias. Sem custos 15 €

Visita de estudo ao Mosteiro de Tibães Conselho de Ano Visita de estudo Alunos do 7.º ano

Participar em actividades de aprendizagem; relacionar passado/presente; 

conhecer o património cultural da região.
Sem custos 2 €

3 º período Atividade ao ar livre em Adaúfe Conselho de Ano Saída de campo Alunos do 7.º ano

Mobilizar os valores do amor, do diálogo, da cooperação e da solidariedade 

para a construção da paz em situações vitais do quotidiano. Sem custos 10 €

Conselho do 7.º Ano

2º período

OBJETIVOS 
PREVISÃO DE CUSTOS


DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE PUBLICO-ALVO

Conselho do 6.º Ano

OBJETIVOS 
PREVISÃO DE CUSTOS


Conselho do 5º Ano

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO



Escola Preço por Aluno

2º período Ida ao Teatro e ao Museu Conselho de Ano Visita de estudo Alunos do 8.º ano Promover o gosto pela leitura de obras literárias. Sem custos Sem custos

3º período

 Os Valores na Adolescência 

e

Cidadania Ambiental

Conselho de ano Saída de campo Alunos do 8.º ano

Vivenciar experiências de aventura implementando  valores que constroem 

o ser humano.

Relacionar o equilibrio dinâmico dos ecossistemas com a sustentabilidade do 

planeta Terra

Integrar conhecimentos de ordenamento e gestão do território.

Sem custos Sem custos

 Ao longo do ano  Exposições temporárias ATD Exposições Alunos do 8.º ano Promover e divulgar actividades realizadas pelos alunos. Sem custos Sem custos

2º período
Viagem cultural  a França Conselho de Ano Viagem cultural  a França Alunos do 8.º ano

Promover o conhecimento e uso do Francês. Motivar para o sentimento de 

pertença a uma comunidade linguística.
Sem custos Sem custos

Escola Preço por Aluno

12 a 15 de dezembro Mercados de Natal Conselho de Ano Evento temático Comunidade escolar

Envolver os alunos na concretização de projetos promotores de inovação e 

empreendedorismo.

Incentivar à participação dos pais na vida da escola.
Sem custos Sem custos

20 e 21 de abril Visita de Estudo à Cidade de Lisboa Conselho de Ano Visita de estudo Alunos do 9.º ano

Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal e social.

Promover o desenvolvimento integral dos alunos, fomentando atitudes 

participativas e responsáveis necessárias à boa integração na vida social.

Sem custos 50 €

junho Jantar e Baile de Finalistas Conselho de Ano Evento temático Alunos do 9.º ano

Envolver os alunos na concretização de projetos promotores de 

empreendedorismo.

Incentivar à participação dos pais na vida da escola.
Sem custos 15 €

PREVISÃO DE CUSTOS


Conselho do 8.º Ano

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
PREVISÃO DE CUSTOS


Conselho do 9.º Ano

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO



Escola Preço por Aluno

janeiro
Cerimónia de Entrega de Prémios de Valor, Mérito e 

Excelência
ECAD Evento de agrupamento Comunidade escolar Premiar o valor,  o mérito e excelência dos alunos. 250 € Sem custos

Escola Preço por Aluno

23 de novembro
Comemoração Dia da Floresta Autoctone

Clube do Ambiente, Secção de 

CN  
Atividade de sensibilização Alunos dos 5.º e 8.º anos Reconhecer a importância da preservação da floresta autóctone.  Sem custos Sem custos

dezembro  Eco-Natal Clube do Ambiente  Exposição Comunidade escolar 

Desenvolver atitudes sustentáveis através da reutilização  de resíduos.

Comemorar o Natal.

Expor à comunidade os trabalhos realizados.

Sem custos Sem custos

abril Comemoração do Dia Mundial da Terra
Clube do Ambeinte, Secção de 

CN    
Exposição/concurso Alunos dos 6.º e 8.º anos

Sensibilizar a comunidade educativa para a mudança de comportamentos 

face ao ambiente.  
Sem custos Sem custos

5 de junho Comemoração do Dia Mundial do Ambiente  Clube do Ambiente    Exposição

evento temático 

Alunos do clube 

Conhecer o património natural.

Sensibilizar para a prevenção dos incêndios florestais.

Compreender a importância da preservação ambiental.
5 € Sem custos

Ao longo do ano 
Campanhas de Separação de Resíduos: rolhas; tampinhas e 

óleos alimentares
Clube do Ambiente  

3R's - Campanha de 

sensibilização  
Comunidade escolar 

Sensibilizar a comunidade educativa para o desenvolvimento de atitudes 

sustentáveis.  
5 € Sem custos

Escola Preço por Aluno

Ao longo do ano Encenações/Espetáculos Teatrais Clube de teatro Espetáculo teatral Comunidade escolar 

Oferecer experiências que promovam o desenvolvimento pessoal e social.

Promover o desenvolvimento integral dos alunos, fomentando atitudes 

participativas e responsáveis necessárias à boa integração na vida social.

Sem custos Sem custos

março
VIII Mostra deTeatro Escolar Clube de teatro

Espetáculo teatral

no Teatro Circo
Comunidade escolar 

Oferecer experiências que promovam  desenvolvimento pessoal e social; 

Incentivar os pais à participação na vida escolar.
Sem custos Sem custos

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE

PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


ECAD

Clube do Ambiente

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


Clube de Teatro



12 e 13  de outubro Comemoração do Dia Mundial da Alimentação
Clube de Ciências;  Secção CFQ 

;Secção CN; Equipa PESSE
Atividades experimentais. Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Promover a cidadania numa perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente; Contribuir para a formação integral dos alunos nas vertentes: 

cognitiva, psicoafetiva, social e motora;             Executar atividades 

experimentais simples;  Estimular a cooperação, o trabalho de grupo, a 

prática da autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, elevando a 

auto-estima dos alunos.

Sem custos Sem custos

 17 de novembro Dia Mundial do Não Fumador
Clube de Ciências ; Secção de 

CFQ ; Secção de CN                      

Atividade experimental 

acompanhada de folheto 

informativo e sessão de 

esclarecimento dos riscos 

do comsumo de tabaco

Alunos do 9.º ano
Sensibilizar os alunos para os factores de risco associados ao consumo de 

tabaco.
Sem custos Sem custos

novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016                            

Exposição: "Ciências ao serviço da ideologia e da guerra".    

Secção CFQ ; Clube de Ciências; 

Secção de História ; BE
Exposição temática             Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Promover a relação CTSA.   Promover a utilização correta da língua 

portuguesa e sua relação nas diferentes áreas do saber.             Pensar em 

termos éticos sobre questões relacionadas com a ciência.

Sem custos Sem custos

24 de novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016                             

Gedeão gostava de ler e escrever.   

Secção CFQ ; Clube de Ciências 

; BE; Clube de Música

Atividades experimentais.                 

Leitura de poemas de 

António Gedeão.                

Cantar o poema de António 

Gedeão: "Pedra filosofal".

Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Fomentar competências de literacia científica;

Desenvolver o gosto pelo saber e pelo trabalho científico;

Contribuir para a formação integral dos alunos nas vertentes: cognitiva,

psicoafetiva, social e motora.

Sem custos Sem custos

novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016                             

Concurso: SciencePlickers.     

 Clube de Ciências; Secção CFQ 

; Secção CN

Concurso sobre ciência 

com recurso à aplicação 

Plickers.     

Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; Reforçar a 

componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; promover o 

convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar

Sem custos Sem custos

23 de novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016                       

Fazer ciência conCLUSIVA  inCLUSIVA. 

Secção CFQ ; Clube de Ciências; 

Secção de EMRC;  Secção 

Educação Especial

Atividades experimentais 

realizadas pelos alunos do 

9.º C e do Ensino Especial

Alunos do 9.º C e alunos com NEE

Contribuir para a formação integral dos alunos nas vertentes: cognitiva, 

psicoafetiva, social e motora;    Desenvolver atividades promotoras da 

integração social dos alunos com NEE;                      Proporcionar a todos os 

alunos as melhores

condições de aprendizagem, sucesso e participação, na base das 

circunstâncias específicas de cada um.

Sem custos Sem custos

novembro
Comemoração da semana da Ciência e da Tecnologia 2016         

Concurso: Quem sou eu?

Clube de Ciências; Secção de 

CFQ ; Secção de CN; BE

Concurso sobre 

personalidades da Ciência
Alunos do 2.º e 3.º ciclos

Fomentar competências de literacia científica; Desenvolver o gosto pelo 

saber e pelo trabalho científico;                                                            Pesquisar 

e selecionar informação pertinente recorrendo a fontes informativas 

diversificadas.

Sem custos Sem custos

PREVISÃO DE CUSTOS

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

Clube de Ciências



1 de fevereiro:1ª 

Eliminatória ; 22 de março: 

2ª Eliminatória ;   5,6 e 7 

de maio: 3ª eliminatória

Olimpíadas da Biologia Clube de Ciências
Concurso de ciências na 

área da Biologia
Alunos do 9.º ano

Estimular o interesse dos alunos pela Biologia, em particular fomentando o 

interesse pelo ensino prático, laboratorial e experimental, desta área de 

conhecimento;                                                       Relacionar a Biologia com a 

realidade económica e social (ecologia, biotecnologia, conservação, etc.) 

promovendo uma melhor cidadania;         

sem custos Sem custos

Ao longo do ano Olimpíadas da Química Júnior
Clube de Ciências ; Secção CN; 

Ordem dos Biólogos

Fase -escola: Prova prática 

e teórica sobre química .
Alunos do 9.º ano

Fomentar o interesse pela aprendizagem; Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de competências e conhecimentos de literacia 

científica; Recorrer a saberes diversificados na resolução dos problemas 

apresentados e na explicação das realidades observadas.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano O importante é não parar de questionar
Clube de Ciências; Secção CFQ ; 

Secção CN ; BE              

Artigos sobre resposta a 

questões científicas. 
Comunidade educativa

Fomentar o interesse pela aprendizagem Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de competências e conhecimentos de literacia 

científica; Promover a relação CTSA; Promover a utilização correta da língua 

portuguesa e sua relação nas diferentes áreas do saber;   Pensar em termos 

éticos sobre questões relacionadas com a ciência;    Recorrer a saberes 

diversificados na resolução dos problemas apresentados e na explicação das 

realidades observadas.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Trabalhos práticos laboratoriais e experimentais
Clube de Ciências; Secção CFQ ; 

Secção CN                          

Atividades práticas  de 

campo, laboratoriais e 

experimentais

Alunos 2.º e 3.º ciclos 

Desenvolver atitudes inerentes ao trabalho em Ciência: curiosidade, 

organização, perseverança e seriedade no trabalho; Planear uma atividade 

e/ou investigação;   Observar as regras de segurança em trabalho 

laboratorial;   Elaborar relatórios de atividades experimentais;    Manusear 

material de laboratório; Estimular a cooperação, o trabalho de grupo, a 

prática da autodisciplina, o prazer de aprender e de comunicar, elevando a 

auto-estima dos alunos;  Recorrer a saberes diversificados na resolução dos 

problemas apresentados e na explicação das realidades observadas.

50 € Sem custos

Ao longo do ano SuperTmatiK: Quiz Física e Química
Clube de Ciências; Secção CFQ ; 

BE;  Eudactica

Campeontao escolar de 

SuperTmatiK - Quiz Física e 

Química

Alunos 8.º e 9.º anos

Fomentar o interesse pela aprendizagem;   Contribuir para a aquisição, 

consolidação e ampliação de competências e conhecimentos;  Reforçar a 

componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; Promover o 

convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.

6 € Sem custos



Escola Preço por Aluno

10 a 14 de outubro “Semana da alimentação”
Alunos, pessoal docente e não 

docente / PPES

Atividades diversificadas de 

promoção de hábitos 

saudáveis

Comunidade escolar
Sensibilizar para a aquisição de hábitos alimentares e comportamentos 

saudáveis.
Sem custos Sem custos

 Data a definir Ação de formação sobre diabetes Braga Saudável Formativa Docentes e assistentes operacionais
Informar e preparar elementos da comunidade escolar para 

acompanhamento de alunos diabéticos.
Sem custos Sem custos

17 de novembro Alerta tabaco PPES / Clube de Ciências / SPO Campanha informativa Comunidade escolar Sensibilização e Prevenção para doenças associadas ao tabagismo. Sem custos Sem custos

1º periodo Auscultação da comunidade escolar sobre Educação Sexual PPES e DTs
Aplicação de Pré-teste a 

todas as turmas
Alunos do 2.º e 3.º ciclos Aferir os conhecimentos dos alunos sobre o tema. Sem custos Sem custos

1 a 8 de dezembro Semana da Educação Sexual PPES / DTs / SPO / docentes CN
Sensibilização e workshop 

Prevenção SIDA 
Alunos do 3º ciclo Informar e sensibilizar os alunos para uma sexualidade sem riscos. Sem custos Sem custos

Data a definir Semana da saúde Oral PPES / Saúde Escolar
Atividades experimentais e 

lúdicas
 Pré-escolar e alunos do 1º ciclo Alertar para a importância do tema e incutir hábitos de higiene oral Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Atividades de promoção e reforço da saúde
PPES, alunos, pessoal docente e 

não docente
Diversificadas Comunidade escolar

Promover a saúde e o bem estar da comunidade escolar como prática 

corrente da Escola.
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Dinamização do Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno PPES / Saúde Escolar / SPO
Atendimento personalizado 

e encaminhamento
Alunos do 2.º e 3.º ciclos Acompanhamento, informação e aconselhamento dos alunos. Sem custos Sem custos

Data a definir Semana da Saúde Mental PPES / Saúde Escolar / SPO

Ações de sensibilização 

para a igualdade de direitos 

e cidadania

Comunidade escolar Promover o bem estar emocional dos alunos. Sem custos Sem custos

2º periodo Ação de Formação Suporte Básico Vida 
PPES / Saúde Escolar / 

Docentes
Workshop Alunos do 9.º ano Promover competências em situações de emergência. Sem custos Sem custos

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES TIPO DE

ATIVIDADE

PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS


Projeto PPES



PUBLICO-ALVO

Escola Preço por Aluno

14 de setembro Receção aos pais e alunos do 5ºano - oferta de marcadores Equipa da Biblioteca Articulação com os DT Alunos do 5.º ano
Incentivar para o uso da biblioteca; Prestar informações sobre o 

funcionamento e horário
5 € Sem custos

20 e 26 de outubro Formação de utilizadores - Bibliopaper Equipa da Biblioteca Formação Alunos dos 1.º e 5.º anos

Conhecer e saber utilizar os diferentes espaços da Biblioteca.Integrar os 

novos alunos na dinâmica das BE; Conhecer os direitos e  deveres na 

utilização das BE

Sem custos Sem custos

outubro Comemoração do mês da Biblioteca Escolar Equipa da Biblioteca Evento temático Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos Promover o valor da biblioteca. Incentivar o gosto pela leitura. 20 € Sem custos

outubro e janeiro  "Desafio entre livros"
Equipa da Biblioteca e Docentes 

de Português
Escrita criativa Alunos do 2.º  ciclo

Promover a leitura recreativa.

Incentivar a escrita criativa.

Reforçar a articulação curricular.
5 € Sem custos

novembro Formação para pais e filhos em ferramentas digitais BE e docente de TIC Formação Pais e alunos dos 1.º e 2.º ciclos Incentivar a leitura de contos; Promover o uso de ferramentas tecnológicas. Sem custos Sem custos

dezembro Recital de poesia aLer+ no Natal
Equipa da BE e docentes de 

português
Evento temático Pais e Alunos do 2º ciclo

Valorizar a poesia e o gosto pela leitura.

Valorizar a tradição natalícia.

Envolver os pais na atividade.
Sem custos Sem custos

dezembro Participar no concurso “Conto de Natal” BLCS/ Equipa da BE Evento temático Alunos dos 1.º e do 2.º ciclos

Participar no concurso de escrita.

Incentivar a escrita de um conto de Natal. 2 € Sem custos

janeiro Concurso de ilustração de um postal
Equipa da BE; Docentes de EV e 

ATD
Articulação curricular Alunos dos 1.º ,  2.º e 3.º ciclos

Promover a reflexão sobre os livros lidos.

Conhecer os autores dos livros. 10 € Sem custos

fevereiro Formação - Segurança na Internet Equipa da BE / Docente de TIC Formação Alunos do 7.º ano Promover as literacias da informação e dos media. Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Ações formativas - Conhecer e usar as ferramentas da WEB 2.0  Equipa da BE Formação Alunos do 2.º ciclo Promover as literacias da informação e dos media. Sem custos Sem custos

março Semana da Leitura Equipa da BE e docentes Evento de leitura Comunidade educativa

Envolver a comunidade educativa em atividades relacionadas com a leitura.

Contribuir para o prazer de ler.

Integrar elementos da comunidade nas atividades de leitura.
20 € Sem custos

março Feira do livro Equipa da BE Eveneto temático Comunidade educativa

Proporcionar o contacto com novidades editoriais.

Aproximar os livros dos leitores. 5 € Sem custos

fevreiro Concurso Braga aLer+ -  fase interna Equipa da BE / BLCS Evento temático Alunos dos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos

Estimular a leitura de obras literárias.

5 € Sem custos

março Concurso Braga aLer+ -  fase concelhia BLCS e RBEB Evento temático Alunos dos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º anos

Estimular a leitura de obras literárias.

Sem custos Sem custos

março (Sobre)Mesa de Leituras 
Equipa da BE e docentes de 

Português
Evento temático Alunos dos 2º e 3º ciclos

Envolver a comunidade educativa em atividades relacionadas com a leitura.

Contribuir para o prazer de ler. Sem custos Sem custos

março Recital de poesia: "Ondas" e "Ondinhas de leitura" BLCS e Equipa da BE Evento de leitura Alunos do pré-escolar e 1.º ciclo

Promover o gosto pela declamação de poesia.

Valorizar o texto poético. Sem custos Sem custos

abril Concurso Nacional de Leitura ( fase distrital) Equipa da BE / BLCS Evento de leitura Alunos do 3.º ciclo

Promover a articulação curricular

Promover hábitos de leitura 2 € Sem custos

maio Visita de integração dos alunos do 4.º ano Equipa da BE e Psicóloga Formação Alunos do 4.º ano

Promover a articulação curricular

Promover hábitos de leitura Sem custos Sem custos

Ao longo do ano “Viajar nas histórias” Equipa da BE Evento de leitura Alunos do pré-escolar e do 1º ciclo
Promover sessões de leitura nas escolas. Fomentar o gosto pelo prazer de 

ler.
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano Encontro com escritores e contadores de histórias Equipa da BE Evento de leitura Alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos
Promover sessões de leitura nas escolas. Fomentar o gosto pelo prazer de 

ler.
50 € Sem custos

Biblioteca Escolar

VISÃO DE CUSTOS

OBJETIVOS 
TIPO DE

ATIVIDADE
DINAMIZADORES

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE

DATA

PREVISTA



Ao longo do ano "Ler, reler e contar" Equipa da BE Formação  Alunos do 2.º ciclo Promover hábitos de leitura. 20 € Sem custos

Concurso "Um leitor com Super Visão" Equipa da BE Evento de leitura  Alunos do 2.º ciclo

Incentivar a leitura da revista digital e impressa "Visão Júnior". Promover as

literacias da leitura e dos media. Sem custos Sem custos



PUBLICO-ALVO

Escola Preço por Aluno

Ao longo do ano letivo Projeto Autorregulação e Sucesso Académico

SPO em articulação com 

Coordenadora dos 5.º anos, 

Coordenadora dos 6.º anos, DTs 

do 5.º e 6.º anos, Biblioteca 

Escolar

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências

Alunos dos 5.º e 6.º anos

Fomentar as competências de focalização e de manutenção da atenção 

concentrada; Promover o sucesso académico e combater o abandono 

escolar; Promover competências autorregulatórias de cálculo mental e de 

leitura e escrita; Fomentar o recurso a métodos de estudo eficazes.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo
Projeto Arte das emoções - Promoção das competências 

sócio-emocionais e educação para os afetos 

SPO em articulação com PPES, 

Coordenadora dos 5.º anos e 

Docentes do 5º ano

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências

Alunos do agrupamento (atividades 

específicas para os Alunos do 5.º ano)

Promover as competências sociais e emocionais dos alunos através da arte; 

Promover a assertividade; Promover a expressão emocional; Fomentar a 

criatividade.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo
Projeto Toxilândia - Prevenção de comportamentos 

aditivos e dependências
SPO em articulação com PPES

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos dos 7.º e 8.º anos
Prevenir o consumo de substâncias psicoativas; Promover hábitos de vida 

mais saudável; Prevenir comportamentos de risco.
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto Cidadania, Igualdade e Direitos Humanos

SPO em articulação com PPES, 

Biblioteca Escolar, 

Coordenadora Pré-escolar, 

Coordenadora 1ºCEB

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos do Agrupamento (atividades 

específicas para os Alunos do pré-escolar 

e 4.º ano)

Promover a igualdade de género; Promover a saúde mental; Prevenir a 

violência; Promover a cidadania.
Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo
Projeto Dança Inclusiva – promoção da inclusão dos alunos 

NEE através da dança

SPO em articulação com 

Coordenadora do 

Departamento de Expressões e 

Docentes de Educação Especial

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos do Agrupamento (atividades 

específicas para os Alunos NEE)

Fomentar a criação artística dos alunos na dança; Promover a saúde física e 

mental dos alunos; Promover a autoestima e o autoconceito junto dos 

alunos com NEE; Fomentar a socialização e o sentido de interajuda entre 

pares.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto Autorregulação através da arte dramática
SPO em articulação com Clube 

de Teatro

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos do Agrupamento

Promover a autorregulação através da expressão artística e dramática; 

Investigar o desenvolvimento e consolidação de competências 

autorregulatórias através da expressão artística e dramática e a sua 

transferência para a dimensão académica.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto Encontro com Pais
SPO em articulação com a 

Associação de pais

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Pais e Encarregados de Educação

Promover o envolvimento dos pais/encarregados de educação na vida 

académica dos alunos; Dotar os pais de competências parentais que 

promovam o sucesso académico e a integração sócio-emocional dos alunos 

na escola.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto A brincar prevenimos o bullying

SPO em articulação com PPES, 

Coordenadora do Pré-escolar e 

Coordenadora do 1.º CEB

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos do Pré-escolar e do 1.º CEB

Elaborar um manual de apoio à optimização dos recreios; Prevenir o bullying 

através da dinamização dos recreios; Promover competências de 

socialização e de relacionamento interpessoal dos alunos.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto Tutorias de pares para prevenir o bullying
SPO em articulação com PPES, 

Coordenadores de ano e DTs

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Delegados e subdelegados do 2.º e 3.º 

CEB

Prevenir o bullying através da monitorização dos recreios pelos pares; 

Promover competências de socialização e de relacionamento interpessoal 

dos alunos.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto Ler bem para aprender melhor 

SPO em articulação com 

Docentes do 1ºCEB e Equipa de 

apoio ao 1º CEB

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e atividades 

de sensibilização

Alunos do 1º CEB que apresentem 

dificuldades de aprendizagem (1.º e 2.º 

anos)

Promover a literacia dos alunos do 1º CEB; Prevenir o desenvolvimento de 

dificuldades de aprendizagem; Intervir o mais precocemente possível nas 

dificuldades de aprendizagem.

Sem custos Sem custos

Ao longo do ano letivo Projeto 9.º ano e agora
SPO em articulação com os DTs 

do 9.º ano

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências e exploração 

vocacional

Alunos do agrupamento, especialmente 

do 9.º ano
Promover a exploração e desenvolvimento vocacional dos alunos. Sem custos Sem custos

maio (data a definir) Dinamização da Feira das Profissões SPO
Atividades de exploração 

vocacional

Alunos do agrupamento, especialmente 

do 9.º ano

Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal 

e do seu projeto de vida.
Sem custos Sem custos

abril e maio Projeto Transição Académica

SPO em articulação com a 

Biblioteca Escolar, as 

Educadoras das salas dos 5 

anos do pré-escolar e as 

Docentes do 4.º ano

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências

Alunos dos  4.º e 5.º anos Promover a transição dos alunos entre ciclos de forma adequada. Sem custos Sem custos

Serviço de Psicologia

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
OBJETIVOS 

VISÃO DE CUSTOS



Ao longo do ano letivo Formações acreditadas SPO

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências

Docentes do Agrupamento
Promover competências necessárias ao processo de ensino-apredizagem e 

gestão da sala de aula.
Sem custos Sem custos

julho (data a definir) Formação SPO

Atividades de 

desenvolvimento de 

competências

Assistentes Operacionais Pormover competências de atendimento e gestão de conflitos. Sem custos Sem custos

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico 26-10-2016

O Diretor

(António Vilaça)

Escola Preço por Aluno

Novembro Semana Ciência e da Tecnologia
Departamento Matemática 

Ciências Experimentais
Evento temático/Exposição Alunos dos1º,  2.º e 3.º ciclos

Desenvolver a literacia científica.

Promover o contacto com a Geologia, através da observação de minerais, 

fósseis e rochas. Estimular a curiosidade pelos fenómenos naturais. 

Desenvolver a cidadania e a formação integral do aluno.  Proporcionar a 

articulação curricular entre Ciclos.

Sem custos Sem custos

PUBLICO-ALVO

Escola Preço por Aluno

Junho Festa da Primavera Departamentos Atividade recreativa/lúdica Comunidade escolar  Proporcionar momentos de convívio e partilha Sem custos Sem custos

Aprovado em Reunião de Conselho Pedagógico 23-11-2016

O Diretor

(António Vilaça)

Departamento Matemática e Ciências Experimentais 

DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
OBJETIVOS 

VISÃO DE CUSTOS

Departamentos

2016-2017 - ADENDA Nº 1
DATA

PREVISTA

DESIGNAÇÃO

DA ATIVIDADE
DINAMIZADORES

TIPO DE

ATIVIDADE
PUBLICO-ALVO OBJETIVOS 

PREVISÃO DE CUSTOS



