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ENQUADRAMENTO 

 
 
 

O Plano Anual de Atividades, de acordo com o articulado no art. 9.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, constituiu-se como um dos pilares da 

Autonomia da Escola, integrando atividades oriundas quer das estruturas internas do agrupamento quer dos restantes parceiros que constituem a comunidade 

educativa. 
 

Pela qualidade e diversidade de iniciativas propostas e atendendo à vivência social que atravessamos pode parecer ambicioso, mas, diz-nos a prática de outros 

anos que estamos perante um plano exequível, não só pelo empenho dos promotores como pela própria dinâmica educativa dos vários equipamentos que 

constituem o Agrupamento. 
 

A pluralidade das ações propostas apresenta-se como veículo de concretização do programado no Plano de Intervenção do Diretor, articulando deste modo 

competências (“saber”, “saber ser”, saber estar” e “saber fazer” com os princípios e valores de cidadania aí plasmados. 
 

Como documento aberto, estará permeável à introdução de novas atividades que possam ser propostas e consideradas oportunas no sentido do 

enriquecimento do processo educativo dos alunos. 
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  DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores 
Recursos / 

Custos 
Avaliação 

 

1 
1º / 2º 
Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- 
3º Período 

 
 
 
 
 
 

2.1 
Ao longo 
do ano 

 
 

3- 
3º Período 

I - Direito a um ambiente 
com qualidade: 

1- Educação ambiental:   
- Os animais/ ninhos/ 
hibernação/adaptações ao 
meio/vias de extinção/ praga 
do plástico / recolha de 
tampas de plástico. 
 -“A maior flor do mundo”de 
José Saramago 
 
a) Workshop - Atividade 
promovida pelo exploratório 
de Coimbra sobre o livro 
“ninhos”   
 

2- Preservação ambiental: 
- Atitudes/comportamentos 

 Política dos 3Rs. 

 Hortas/ Plantas 
aromáticas/ girassóis 

 Espantalho-participação 
no concurso promovido 
pela BM 

 
2.1- Projeto “Eletrão”;PoPe 
- Oleão;“Tampinhas e 
Palhinhas, bem 
guardadinhas” 

 
3- Exposição. Pintura 

1-Desenvolver uma atitude 
crítica, interventiva 
relativamente ao que se passa 
no mundo que nos rodeia. 
- Compreender e identificar as 
características distintivas dos seres 
vivos e reconhecer diferenças e 
semelhanças entre animais e 
plantas e sua biodiversidade. 
-Descrever e procurar 
explicações para fenômenos e 
transformações do meio físico e 
natural. 
-Valorizar e conhecer 
manifestações do património 
natural e cultural reconhecendo a 
necessidade da sua preservação 

 

2-Apreciar diferentes 
manifestações de artes visuais 
expressando a sua opinião e 
leitura crítica 
-Desenvolver a sensibilidade e a 
criatividade, utilizando a arte 
como forma de ver/perceber o 
mundo -Promover o interesse da 
comunidade educativa pelas 
manifestações de arte das 
crianças 

 
1- Todas as 
turmas do pré-
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Todas as 
turmas do pré 
escolar 
 
 
 

2.1--JI EB3 - T: A, 
B, C, D  EB3-
1ºciclo  

 
 

3-Todas as 
turmas do pré 
escolar 

 
 1- Educadoras DEPE 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)Exploratório de 
Coimbra 
 

2-Educadoras  
 
 
 
 
 
 

2.1-
Educadoras/Profess
ores do 1º ciclo 

 
 
 
3- Educadoras  DEPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
disponíveis 
na escola 
Sem custos 

1- Boas dinâmicas de atuação 
 - Diversidade e variedade de 
assuntos abordados 
 -Boa recetividade, interesse e 
envolvimento por parte das 
crianças na exploração dos 
temas, com aquisição de 
conhecimentos. 
 -Boa qualidade dos trabalhos 
realizados e dos conceitos 
explorados 
a)- Atividade bem organizada e 
divertida. 
2- Atividades bem organizadas, 
plenamente concretizadas, 
com bons níveis de 
envolvimento das crianças. 
-Bom retorno das famílias e da 
comunidade. 
-Melhoramento dos espaços 
no exterior de alguns JI. 
- Boa adesão e criatividade na 
construção de espantalhos por 
várias turmas 
2.1-Boa quantidade de 
material para reciclar 
recolhido. 
 
3-Atividade plenamente 
concretizada (online), com 
bons níveis de envolvimento 
dos grupos e com qualidade 
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temática: 

 
“Um novo olhar sobre o 
mundo” 

estética. 
-Multiplicidade de olhares e 
abordagens sobre o tema. 
-Realização de trabalhos 
significativos  com base nos 
direitos da criança. 

 

1- 
2º e 3º 
Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Ao 
longo do 
ano 

II- Os Direitos da Criança 
1- Exploração 
interdisciplinar dos direitos 
da Criança: 
O nome/ a 
nacionalidade/ família. 
Opinião, liberdade 
de expressão e 
direito à 
privacidade. 
Educação/ saúde/ direito 
à diferença. 
O direito de brincar VS 
o dever de participar. 
1.1-Condeixa abraça 
SOGA 
 

2- Um céu cheio de estrelas: 
- Momentos on-line de 
promoção de leitura (baseada 
nos princípios da declaração 
Universal dos Direitos das 
crianças e nos deveres para 
salvar o mundo) 
- Ouvir histórias, falar e 
refletir, pesquisar, visitas 
virtuais, envolver as famílias 
em atividades do projeto 

1-Comemorar 2021 – Ano 
Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil (ONU). 
Promover o desenvolvimento de 
novos olhares sobre o mundo, o 
eu e os outros. 
-Promover a interiorização dos 
fundamentos da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo. 
-Fomentar a interiorização de 
valores - atitudes de 
solidariedade, tolerância, 
compreensão do outro e 
respeito pela diferença. 

 

2-Compreender a importância 
do livro como fonte de 
informação e conhecimento 
-Favorecer a organização e a 
participação democrática das 
crianças/ Educação para a 
Cidadania ativa Sensibilizar e 
envolver a comunidade escolar 
numa participação ativa 

 
1- Todas as 
turmas do pré 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 -JI EB1 T:A.B.C 
 

2-Jardins de 
infância: Avenal 
Ega 
Sebal 
S. Fipo 

 

1-Educadoras DEPE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1- Educadoras 
 

2- Professora 
ligada ao 
Instituto de 
Apoio à Criança 
(IAC)  

Biblioteca 
Municipal Eng. 
Jorge Bento 

Educadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
disponíveis 
na escola 
Sem custos 

 1- Atividades plenamente 
concretizadas, com bons 
níveis de envolvimento das 
crianças e promoção de 
valores e conhecimentos. 
1.1-SOGA-Grande 
envolvimento, participação e 
interesse de toda a 
comunidade educativa e 
forte adesão da comunidade 
em geral. Os objetivos foram 
superados e excederam as 
expectativas, com a 
angariação de 1473.42€. 
2- Projeto concretizado com 
elevado empenho e 
envolvimento das crianças  e 
com grande sucesso. 
-Foram atingidos os 
objetivos. 

III 
2º e 3º 
Período 

 
III - Dever de participar 
na família/ casa/ 
educação: 
 

III Reconhecer e valorizar 
laços de pertença social e 
cultural. 
Adquirir capacidades de fazer 
escolhas, tomar decisões e assumir 

 

 

III 
Jardins de infância: 
 

III 
Educadoras 

 
Recursos 
disponíveis na 
escola 

III - Verificou-se boa 
recetividade, interesse e 
envolvimento por parte das 
crianças na exploração destes 
temas. 

http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia940.html
http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia940.html
http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia940.html
http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia940.html
http://cite.gov.pt/pt/destaques/noticia940.html
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1. A casa é de todos/ 
todos ajudam em casa. 
 
 
2. A cada um a sua profissão. 

responsabilidades. 
Tomar consciência da sua 
identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo. 
-Perceber a importância da 
cooperação na família. 
-Reconhecer a importância 
de cada profissão e o seu 
contributo para a sociedade. 

EB1 - T: B, C 
EB3 - T: A, B, C, D 
Avenal Ega Sebal 

Sem custos -Boa articulação com os Pais 
através do EaD e durante as 
atividades presenciais. 
-Diversidade e variedade de 
assuntos abordados. 
-Boa qualidade dos trabalhos 
realizados e dos conceitos 
explorados 

IV- 

2º e 3º 
Período 

IV – PROJETO 
E o Mundo aqui tão 
perto… 1 - “Os romanos 
ao virar da esquina “ 
Visitas ao P.O.R.O.S., às 
Ruínas de Conimbriga e 
ao Museu Monográfico 
de Coimbra 
Exploração interdisciplinar 
do modo de vida dos 
romanos e da sua 
influência na nossa vida 
contemporânea. 
2 - “Tanta riqueza à 
nossa volta” 
- Visitas a parques, ruas, 
praças, fontes, cursos de 
água, monumentos 
- Exploração interdisciplinar 
dos sítios visitados 

-Envolver a comunidade educativa no 
Movimento para a promoção da 
candidatura de Conímbriga a 
Património Mundial da Unesco. 
-Valorizar o ambiente, o património e 
a cultura do meio próximo. 
-Promover o sentido de pertença à 
comunidade. 
-Desenvolver sentimentos e atitudes 
de pertença e responsabilidade pelo 
Mundo 

IV 
Jardins de 
infância: 
 

EB1 - T: A EB3 - 
T: D 
 
 

2-JI EB1 - T: A, B, 
C 

IV 
Educadoras 

 
 
 
 
 

Educadoras 

Recursos 
disponíveis na 
escola 

Sem custos 

IV- 1-Projeto plenamente 
realizado, com excelentes 
resultados a nível da 
interdisciplinaridade, dos 
resultados curriculares e do 
reconhecimento e satisfação 
da comunidade educativa. 
As visitas de estudo não 
foram realizadas devido às 
restrições impostas pela 
pandemia. 
2- Atividades só parcialmente 
realizadas, devido às 
contingências impostas pela 
pandemia. 

 
 

20 / 11 
 

10 / 12 
30 / 01 

 
21 / 03 
22 / 03 

V- Comemoração de dias 
alusivos: 
Dia Internacional dos Direitos 
das crianças 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos 
Dia Mundial da Não Violência 
e da Paz 
Dia da Árvore/ Terra Dia 
Mundial da Água Dia Mundial 

 
V- 

-Cooperar com os outros no 
processo de aprendizagem. 
-Promover relações de 
cooperação e entreajuda. 
-Proporcionar a satisfação e a 
alegria pela participação em 
brincadeiras 

V -Todas as 
turmas do pré 
escolar 
 
 
 
 
 
 

Educadoras 
 

V.1-IAC 
 
 

V.2- Educadoras 
Associação de Pais 
Autarquia 
 

 
 
 

Recursos 
disponíveis 
na escola 
Sem custos 

 

-Atividades realizadas com 
sucesso, em ambiente de sala 
de aula e espaço exterior do 
recinto escolar  com bons 
níveis de envolvimento dos 
alunos 
-Apreciação muito positiva por 
parte dos Pais. 
- Os objetivos foram atingidos 
V.1- Não foi realizada a visita à 
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7 / 04 
15 / 05 
22 / 05 
28 / 05 

 
 

01 / 06 
 
 
 
 
 
 
 
12/06 

da Saúde Dia Mundial da 
Família Dia da Biodiversidade 
V.1-Dia do Brincar: Visita à 
exposição: “Direito de brincar 
“Exposição interativa V.2-Dia 
da criança: Percurso com 
tarefas relacionadas com a 
casa. Piquenique no exterior 
e/ou outras atividades. 
Dia Mundial contra o trabalho 
infantil 
- Outros dias: Dia das bruxas, 
Magusto, Natal. 
-Estendal de Natal 
- Estrelas de natal 
- Doação de bens alimentares 
e brinquedos 

V.1-  
JI EB1- T: A, B, C 
JI EB3 – T: A, B, 
C, D 
Avenal/Ega 
/Sebal 

 

V.2- Todas as 
turmas do pré-
escolar 

 

Educadoras 

CPCJ 

Associação de Pais 
 

V.1- 
Exposição 
itinerante 
do IAC 

exposição devido às restrições 
impostas pela pandemia. 
V.2-Momentos de convívio e 
interação entre todos os 
participantes. 
Boa recetividade entre os 
presentes. 
  
 
-Atividades realizadas com 
entusiasmo e empenho de 
todos os participantes. 

 
VI.1- 

2º Período 
 
 

2- 
3º Período 

VI 

 1- História partilhada 
-História escrita pelos 
alunos do 1º ciclo (1º/2º 
ano), envolvendo a questão 
dos Direitos da Criança, e 
ilustrada pelo Jardim de 
Infância, a ser partilhada 
através de meios digitais 
2- Visita virtual 
“Conhecer a escola do 
1º Ciclo”- Percurso on 
line 

V.1-Promover a articulação entre as 
crianças do Jardim de Infância e os 
alunos do Primeiro Ciclo. 
-Promover o sucesso 
educativo/ formativo e o 
desenvolvimento de 
literacias de leitura, 
informação, tecnológica e 
digital. 
2-Familiarizar as crianças com a 
escola do 1º ciclo. 
-Facilitar a transição das crianças 
para o 1º ciclo 

V.1- 
JI Avenal / EB 
1 de Anobra 
JI Ega/ EB 1 de 
Ega JI Sebal / 
EB1 Sebal 

 
V.2- 

JI Avenal /EB 1 
de Anobra 
JI Ega/ EB 1 
Ega JIS Fipo 

 

Educadoras e 
Professores do 
1º Ciclo 

 
 
 

Recursos 
disponíveis 
na escola 
Sem custos 

V.1-.2.- Muito interesse e 
envolvimento por parte das 
crianças. 

-Ebook realizado com 
empenho, sucesso e boa 
articulação entre ciclos. 
 
2-visita virtual realizada com 
sucesso e satisfação das 
crianças, sendo o cicerone o 
delegado de turma 1º e 2º 
ano.  

Ao longo 
do ano 

Reuniões de articulação: 
- Pré-escolar/1º Ciclo 

Trocar informações/articular 
estratégias, que facilitarão a 
transição e a realização do 
acompanhamento do percurso 
pedagógico dos alunos. 
Elaborar propostas para 
constituição das turmas 

DEPE 
D1C 

Coordenadores de 
Departamento 

Sem custos 

-Foram realizadas 3 reuniões. 
-Bons níveis de 
articulação 
-Partilha de projetos 
-Reflexão sobre o 
sucesso 
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Ao longo do 
ano Projeto Vai e Vem 

-Promover a leitura com a 
distribuição de livros para ler e 
explorar na sala 
-Proporcionar a audição de histórias 
contadas na biblioteca  

 

EB3 T: A,B,C,D 
Biblioteca escolar da 
EB3 

Sem custos 

- Muito interesse e 
envolvimento por parte das 
crianças na visita à biblioteca- 
Boa participação na atividade e 
procura espontânea por parte 
das crianças dos livros do 
projeto 
-A seleção dos livros poderia 
ser mais criteriosa e com mais 
qualidade 

 

 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DO PRIMEIRO CICLO  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários 
Dinamizado

res 
Recursos / 

Custos 
Avaliação 

Ao longo 
do ano 

Projeto “TurmaMais” Reforço 
da aprendizagem do 
Português nos dois primeiros 
anos de escolaridade 

- Melhorar o desempenho escolar 
de todos os alunos 
- Promover a integração socio 
escolar, pelo incremento da 
autoestima, dos alunos com mais 
dificuldades 

D1C 
Alunos do 1º e 2º 
ano da EBNº1 e 
EBNº3 

Direção 
Coordenado
r D1C 
Prof 
TurmaMais 
Prof 
Titulares 

Sem custos 

- Taxas de sucesso 
superiores a 90% a 
Português 
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Ao longo 
do ano 

Projeto “Vamos Ceramicar – 
DESENHO GRAÚDO” (DAC) 
Projeto que envolve o 
desenvolvimento de 
habilidades manuais e o 
conhecimento da cultura e as 
tradições da comunidade, 
nomeadamente nas técnicas 
de pintura em cerâmica, do 
século XVII. A principal 
representação desta faiança é 
a do chamado "desenho 
miúdo" espontâneo, a azul ou 
colorido, com contornos finos, 
representando 
essencialmente paisagens com 
cenários no centro das peças, 
animais e canaviais. 

 

- Sensibilizar para a utilização da 
pintura em cerâmica enquanto 
atividade lúdica e estética; 
- Aprofundar o conhecimento dos 
alunos sobre a forma de interpretar 
motivos do artesanato tradicional 
local e regional, assim como o 
processo completo de fabrico para 
produção de uma peça de cerâmica; 
- Desenvolver a curiosidade artística; 

- Fomentar conhecimento, 
exploração e aplicação de técnicas de 
pintura de peças em cerâmica; 
- Promover o desenvolvimento 
da motricidade fina; 
- Divulgar o artesanato tradicional 
local e regional. 

D1C 

 
 
 
 
 

Anabela Lima 
 Célia Galvão 
Fátima Antas 
 Isabel 
Meneses  
Mª da Luz 
Pedrosa 
Mª de Deus 
Zeferino 
 Regina Costa 

A serem 
orçamentados 

-A atividade decorreu com 
bastante sucesso tendo os 
alunos participado com 
elevado interesse nas 
atividades propostas. 
 
-Esta atividade fez parte das 
atividades do Dia da Criança 
em simultâneo com a 
divulgação e oferta a todas as 
crianças, do livro  “Vamos 
Pintar Cerâmica”. 

Ao longo 
do ano 

“A biodiversidade à nossa 
volta: flora” 
-Apresentação sobre a 
floresta autóctone. 
- Exploração de histórias. 

- Sessões informativas. 
-Sementeira/plantação de 
espécies autóctones. 

-Visitas de campo e 
identificação de plantas. 
-Identificação das árvores dos 
recintos escolares 
-Divulgação das pesquisas. 
-Sensibilização da 
comunidade. 

- Identificar plantas autóctones no 
meio envolvente. 
- Identificar plantas invasoras. 
- Conhecer os seus efeitos 
na biodiversidade. 
- Sensibilizar a comunidade e 
o município para uma 
intervenção consciente. 

D1C 

Adelaide 
Ribeiro 
Albertina Lima 
Regina Costa 
Jorge Almeida 

A serem 
orçamentados 

-A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse nas 
atividades propostas. 
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Ao longo 
do ano 

Explor@dores Digit@is Oferta 
Complementar (@ula+/ubbu) 

 

- Explorar as tecnologias como 
ferramentas de trabalho promotoras 
de competências digitais múltiplas; 
- Promover a aprendizagem e a 
articulação disciplinar (Português, 
Matemática, Estudo do Meio) através 
da utilização das TIC 

D1C Nelson Silva 

- Tablets; 
projetores 

- Computadores; 
Rede Wireless; 
Sala Informática; 
Quadros 
interativos; 
Software: 

- Freeware e Apps 
gratuitas 
(Aprender m@is 
em Condeixa) 

 

-A atividade decorreu com sucesso 
tendo os alunos participado com 
interesse e empenho nas 
atividades propostas. 

Ao longo 
do ano 

Projeto “Eletrão”- PoPe Ações 
de divulgação e formação 

Recolha de material elétrico e 
eletrónico sem utilização 

Sensibilizar os alunos e a comunidade 
escolar para o correto 
encaminhamento dos resíduos 
elétricos e eletrónicos Promover o 
crescimento sustentável sem 
degradar o ambiente 
Recolher equipamentos elétricos e 
eletrónicos e pilhas usadas 

Comunidade 
Escolar da 
EBNº1 e 
EBNº3 
Pessoal 
Docente; 
Pessoal não 
Docente; 
Comunidade; 

 
Coorden
adores e 
Professo
res 
Associação 
de pais 
Parceria com 
outras 
entidades 

 
Pilhas 
Material 
eletrónico 
Depósito 
para o 
material 
Sem custos 

-A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos e as 
famílias participado com 
empenho e interesse nas 
atividades propostas. 

Ao longo 
do ano 

Uma escola azul num planeta 
verde (atividades 
sensibilizadoras da 
preservação do ambiente) 

Formar cidadãos responsáveis; 
Promover hábitos de proteção do 
ambiente e de respeito pela 
natureza; Promover a separação de 
resíduos, a reciclagem e a adoção 
de práticas "amigas do ambiente”; 
Promover a interdisciplinaridade. 

 

Alunos da 
EBNº1 Pessoal 
Docente; 
Pessoal não 
Docente; E. 
Educação; 
Comunidade; 

Coordenadora 
Educadoras e 
Professoras da 
EBNº1 
Associação de 
Pais 

Sem custos 

 
-Atividade concretizada de 
acordo com as condições 
impostas pela pandemia. 

Ao longo 
do ano 

Projeto “Condeixa abraça a 
ilha de Soga” 

-Promover os valores da partilha e 
da solidariedade; 
-Sensibilizar toda a 
comunidade educativa para a 
partilha e solidariedade. 

Alunos da 
EBNº1 Pessoal 
Docente; 
Pessoal não 
Docente; 
E.Educação; 
Comunidade; 

Coordenadora 
Educadoras e 
Professoras da 
EBNº1 
Parceria com a 
Associação 
Soga 

 

 

 

Sem custos 

-Atividade totalmente 
concretizada. Grande 
envolvimento, participação e 
interesse de toda a comunidade 
educativa e forte adesão da 
comunidade em geral. Os 
objetivos foram superados, 
excedendo as nossas expetativas, 
com a angariação de 1473, 42 €. 
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Ao longo 
do ano 

Reuniões de articulação: 
- Pré-escolar/1º Ciclo 
- 4º ano/5º ano 

- Trocar informações/articular 
estratégias, que facilitarão a 
transição e a realização do 
acompanhamento do percurso 
pedagógico dos alunos. 
- Elaborar propostas para 
constituição das turmas 

DPE D1C 
Dep. Línguas 
Dep. Ciências 

Coordenadores de 
Departamento 

 

Sem custos 

Atividade concretizada: 3 
reuniões com o pré- escolar e 1 
com os docentes de 5º ano. 

Outubro 

Semana da Alimentação Lanche 
saudável; Padlet com partilha de 
receitas; Inquérito sobre hábitos 
alimentares Diálogo sobre o que 
comer e como comer; 

Observação e exploração da 
Roda /pirâmide dos 
Alimentos; 
-Realização do” Cabaz de 
Outono”; 
Confeção de marmelada; 
Atividade Desportiva. 
Leituras 
Pinturas 
- Realização do Projeto “Açúcar 
escondido” com base na DAC 
realizada para a turma do 4.ºC. 
Implementação do Projeto 
“SAÚDE+ É FIXE!”  

-Reconhecer a necessidade de uma 
alimentação equilibrada para manter 
e preservar a saúde e qualidade de 
vida; 
- Alertar para o aparecimento 
de doenças resultantes de 
distúrbios alimentares; 
-Conhecer alguns cuidados de higiene 
e segurança alimentar; 
-Alargar o conhecimento acerca dos 
alimentos/alimentos biológicos; 
-Confecionar uma receita com os 
alunos; 
-Desenvolver o gosto pela prática 
desportiva aliada a um estilo de 
vida saudável; 
- Incentivar o consumo de leite 
branco na escola; 

 

 

 

 
EB1 Anobra, 
EB1 Belide, EB1 
Sebal, EB1 Ega, 
EBNº1, EBNº3, 
Alunos e 
familiares 

 

Comunidade 

Professoras 
Titulares e 
alunos 

Inquérito, 
computador, 
Padlet 
Refeitório 
Livros Fichas 
Canção – 
vídeo Outros 
recursos 
multimédia 
Sem Custos 

- A atividade decorreu de 
acordo com a sua 
planificação, com cada 
grupo/turma, com elevado 
grau de empenho e de 
satisfação por parte dos 
alunos e com todos os 
objetivos cumpridos. Serviu 
para influenciar os alunos 
nos cuidados a ter com os 
alimentos que são 
adquiridos e ingeridos. 
 

 

 

Novembro 

S. Martinho- magusto 
- Recolha de lendas e 

provérbios alusivos ao tema; 
- Contar a Lenda de S. 

Martinho; 

- Realização de magusto na 
escola; 

- Realização de jogos; 
- Realização de trabalhos de 

Expressão Plástica. 
- Dobragem do cartucho. 

- Promover as tradições, cumprir 
as regras de convivência social 
- Recolher usos e costumes, 
lendas, adágios e adivinhas. 
- Manter a tradição de festejar o 
São Martinho. 
- Promover o convívio; 
-Identificar e conhecer usos e 
costumes do meio local. 
- Desenvolver a compreensão e a 
expressão oral. 

EB1 Anobra, 
EB1 Belide, 
EB1 Sebal, EB1 
Ega, EBNº1, 
EBNº3 

 

Alunos 

 

Professoras 
Titulares e 
funcionárias 
Associação Pais 

Forno 
(patusca), 
castanhas, 
sumos 
individuais 
Padaria local 
Refeitório 
Sem custos 

Devido à atual situação de 
pandemia e às condições 
impostas pela DGS, a atividade 
do magusto foi realizada no 
exterior, apenas com cada 
grupo/turma, com elevado 
empenho e interesse dos alunos 
permitindo o desenvolvimento 
de competências no domínio 
social, promovendo as tradições 
e o   cumprimento das regras de 
convivência. Os objetivos foram 
atingidos. 
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Dezembro 

Comemoração do Natal: 
- Festa de Natal 
- Oficina de Natal: 
ornamentação da sala; 
-Entrega de prémios aos 
vencedores do Concurso de 
Presépios”; 
- Distribuição de presentes 
pelo Pai Natal; Lanche; 

Promover as tradições natalícias 
- Sensibilizar para os valores do Natal; 
- Reforçar os valores morais 
vividos nesta época festiva; 
- Incutir nos alunos o 
espírito de partilha; 
- Desenvolver o espírito crítico 
e a capacidade criativa; 
- Sensibilizar para o valor da família. 

 

EB1 Anobra, 
EB1 Belide, EB1 
Sebal, EB1 Ega, 
EBNº1, EBNº3 

 

Alunos, 
professores e 
auxiliares 

 
Professoras 
Titulares e 
funcionárias 
Pais/ enc. de 
educação e 
Professores 
das AEC. 

 

 

 

Patusca, 
ingredie
ntes 
para o 
bolo 
Sem custos 

Atividade concretizada com 
elevado grau de satisfação por 
parte dos alunos, possibilitando 
o  desenvolvimento do espírito 
de solidariedade e de partilha. 

Atividade realizada com 
sucesso pleno. 

 

 

 

Dezembro 

IV Concurso de Presépios: 
“Uma Família um Presépio” 
- Concurso de 
Desenho/Construção de 
presépios em diferentes 
suportes e materiais 
- Exposição dos trabalhos 

-Desenvolver a criatividade, a 
imaginação e o sentido estético; 
-Desenvolver o respeito e o gosto 
pelo património cultural; 
-Fomentar o espírito e a cooperação 
entre toda a comunidade educativa. 

EB1 Anobra, 4ºA 
EBNº3 

Alunos 

Alunos 
Comunidade Sem custos 

Esta atividade teve uma forte 
participação da comunidade 
educativa, refletiu empenho e 
criatividade. Foi muito 
positiva quer pela 
participação, quer pelo 
conjunto de objetivos a 
que se propôs que 
notoriamente foram atingidos. 

Ao longo 
do 2.º 
período 

Histórias da “Ajudaris” 

Promover a solidariedade através da 
escrita; 
Participar em eventos da comunidade 
alargada. 
Redigir um texto coletivo com base 
no tema “se eu fosse” … 

EB1 Ega, EB1 
Belide, 3ºB 
EBNº1, 3º/4ºD 
EBNº3, 4ºC 
EBNº3 
Sebal, 1º/2ºA 
Alunos da 
turma 

Direção 
Professora 
titular de turma 

Quadro 
interativo 
História 
coletiva Sem 
custos 

Atividade concretizada 

Fevereiro 

Carnaval 
- Concurso de fatos de carnaval; 
- Execução de máscaras e fichas 
alusivas; 

- Entoação de canções; 
-Pinturas. 

-Desenvolver a capacidade criativa e 
o espírito crítico; 
-Manter a tradição carnavalesca; 
-Incentivar o espírito de alegria 
e humor. 

EB1 Anobra, EB1 
Belide, EB1 Ega, 
EB1 Sebal, 2ºA e 
2ºB EBNº3, 3ºA 
e 3º/4ºD EBNº3, 
4ºC EBNº3, 4ºA 
EBNº1 
Alunos 

Professoras 
Pais/Enc. de 
educação e 
Professores AEC 

Canções 
Dança 
Coreografia 
Atividades de 

expressão 
plástica 
Sem custos 

 
 

Atividade concretizada 
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Maio 
Cabaz da Primavera 

-Realização do “cabaz” com 
produtos biológicos 

-Alargar o conhecimento acerca dos 
alimentos/alimentos biológicos; 
-Promover situações de compra e 
venda de produtos saudáveis; 
-Promover a interação 
escola/comunidade. 

EB1 Anobra 
Alunos 
Comunidade 

Alunos 
Comunidade 

Sem custos 

A  atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse e 
empenho nas diversas atividades 
propostas. 

Ao 
longo 
do ano 

Comemorações de datas 
importantes 

Promover a formação integral 
dos alunos. 
Fomentar a interdisciplinaridade e a 
articulação com a Cidadania e 
Desenvolvimento. 

D1C 
Docente titular 
de turma Sem custos 

As atividades decorreram com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse e 
empenho nas diversas atividades 
propostas. 

1 Junho 

 
Dia Mundial da Criança 

 Jogos e atividades lúdicas 
 
 

Projeto Ceramicar/ Divulgação do 
livro “ Vamos pintar Cerâmica”. 

 Promover o convívio 
entre crianças/alunos 

D1C 
Professoras e 
auxiliares  

Sem custos 
 

Loiça e 
cozedura 
oferecida 
pela fábrica 
“Estrela de 
Conímbriga” 

 Atividade totalmente 
concretizada com jogos e 
atividades lúdicas, musicais e 
desportivas, condicionadas 
contudo pelas condições 
meteorológicas adversas. 
 
Esta atividade fez parte das 
atividades do Dia da Criança em 
simultâneo com a divulgação e 
oferta a todas as crianças, do 
livro  “Vamos Pintar Cerâmica”. 

30-06-21 

Encerramento das atividades 
letivas 

 Danças; Jogos tradicionais; 

 Atividades ao ar livre; 

 Lanche partilhado. 

-Fazer o balanço do ano letivo; 

 -Promover o convívio entre toda a 
comunidade escolar; 

 -Estimular a relação 
escola/família/comunidade. 

D1C 

Professoras e 
auxiliares 
Professores AEC 

Associação 
de Pais; 
aparelhagem 

Sem custos 

As atividades  decorreram 
com muito interesse e todos 
os alunos aderiram de um 
modo envolvente e 
entusiasmado. 

Ao 
longo 
do ano 

Escola Missão Continente 
- Atividades que conduzam à 
promoção de uma alimentação 
saudável e de um consumo 
consciente. 

-Promover a prática de uma 
alimentação saudável e de um 
consumo consciente. 
-Alertar os alunos para a prática da 
reciclagem como forma de promover 
o desenvolvimento sustentável. 

EB1 Anobra, 
4ºA, 4ºB e 4ºC 
EBNº3 Alunos 
Pais/Enc. de 
Educação 

 
Professoras e 
alunos 

 

 

Custos a serem 
orçamentados 

A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse e 
empenho nas atividades 
propostas. 
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Ao 
longo 
do ano 

“Saúde + é FIXE!” 
Atividade Lanches saudáveis: 
Lanche saudável às quartas- 
feiras com o “Dia do iogurte”, 
“Dia da fruta”, “Dia dos frutos 
secos”, “Dia dos cereais” ou 
Semana… “do iogurte”, “da 
fruta fresca”, “dos frutos 
secos”. 

Sensibilizar para uma alimentação 
saudável substituindo as batatas 
fritas, bolachas, pãezinhos com 
chocolate, … por alimentos 
saudáveis. 

 

As lancheiras dos alunos devem 
trazer lanches variados e 
saborosos, mas também saudáveis 
e nutritivos. 

EBNº3 
Alunos e Pais 

Docente Titular 
de Turma Sem custos 

A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse nas 
atividades propostas. 
O 2.ºB estendeu os lanches 
saudáveis às segundas e sextas 
feiras de cada semana. 

Ao 
longo 
do ano 

Oleão 
Recolha de óleo alimentar 
usado 

Contribuir para o Desenvolvimento 
sustentável; 

Sensibilizar para a adoção das 
melhores práticas a nível da gestão 
dos óleos alimentares usados; 

EBNº3 
Alunos da turma 

Célia Galvão 
Coordenador 

Titulares de 
Turma 

Sem custos 
A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos/famílias 
participado com interesse. 

Ao 
longo 
do ano 

“Tampinhas e Palhinhas, bem 
guardadinhas” 

Recolha de tampas de plástico 
e palhinhas do leite escolar, 

Sensibilizar para a importância da 
recolha de lixo e a separação dos 
resíduos. 
Envolver os alunos em atividades de 
educação ambiental. 
Promover o espírito de solidariedade 
humana. 

EBNº3 
Alunos 

Docente Titular 
de Turma Sem custos 

A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse 
efetivo nas recolhas propostas. 

Ao longo 
do ano 

Criação de uma horta na 
escola 

-Propiciar o comprometimento de 
toda a comunidade escolar na geração 
de conhecimentos práticos para a 
produção de alimentos saudáveis. 
-Cuidar do meio ambiente, em que 
vivemos, preservando a natureza e os 
recursos que ela nos oferece; 
-Estimular uma alimentação saudável. 

EB1 Belide 
Alunos 

Associação de 
pais Docente 
titular de turma 
Auxiliar 

Escola 
Sem custos 

A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse e 
empenho. 
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Ao longo 
do ano 

 

 
Dia de Aulas ao ar Livre 
- Movimento Blom 
Saída para o espaço e 
exterior envolvente. 
Observar a natureza. 

- Desenvolver o espírito de observação 
e a criatividade. 
 Criar oportunidades únicas de 

contacto livre com a Natureza 

 Promover o conceito 
“experiência” em família 

 Promover a aprendizagem do 
ambiente de uma forma lúdica 

 

 

EBNº3 
Alunos 

 
 
 

Titulares 
Turma 

 
Fichas Natureza  
Tintas acrílicas 
Música de relax 
Flyer sobre as 
atividades 
Sem custos 

A atividade decorreu com 
sucesso tendo os alunos 
participado com interesse e 
muito empenho nas atividades 
propostas. 

 
 
 
Ao longo do 
ano 

Projeto “Uma árvore, uma 
criança” 
Plantar árvores de fruto e 
outras em parte dos recreios 
da EBNº1 e EBNº3, com a 
colaboração dos alunos e de 
outros elementos da 
comunidade educativa. 

 
Valorizar o ambiente natural. 
Envolver os alunos em atividades de 
educação ambiental. 
Reconhecer tipos de plantas. 
Plantar árvores de fruto. 
Embelezar espaços exteriores da escola. 

 
 
 
Alunos do 1º ano 
e 2.ºano da 
EBN.º1 e EBNº3 

 
 
Titulares 
Coordenadores 
CMC, EE, 
Associação de 
Pais…. 

 
 
 
 
Sem custos 

Na impossibilidade de se 
desenvolverem todas as ações 
planeadas, este ano, por 
estarmos a aguardar o plano de 
arborização e recuperação dos 
espaços de recreio, por parte da 
CMC, os alunos plantaram 
árvores nas caldeiras vazias e 
noutras partes do perímetro 
escolar (carvalhos, pinheiros...) e 
foram fazendo a sua 
manutenção. A atividade 
decorreu com entusiasmo por 
parte dos estudantes. 

 
 
Ao longo do 
ano letivo 

“A palavra da semana” 
Com a ajuda de retaguarda da 
família, todas as semanas, um 
aluno apresenta à turma uma 
palavra dita “ difícil”, mais 
erudita, para enriquecimento 
vocabular. 

 
Incentivar os alunos para a escrita; 
Manusear e pesquisar o dicionário; 
Enriquecer o vocabulário; Aumentar o 
léxico; Aplicar os novos vocábulos em 
frases; Preencher semanalmente uma 
folha com a palavra da semana. 

 
 
 
EBNº1 
Alunos da turma 

 
 
 
Titulares 

 
 
 
Ficha de registo 

Atividade totalmente 
concretizada, com muita 
motivação e interesse por parte 
dos alunos, com a colaboração 
da família. 
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Ao longo do 
ano, de 15 
em 15 dias, 
a partir do 
dia 24 de 
novembro. 

Gostamos (bué) de 
experimentar… 
De 15 em 15 dias, um aluno 
trará uma experiência para 
apresentar ao grupo turma ou 
turmas, previamente ensaiada 
em casa com a ajuda dos pais, 
envolvendo a família, no 
processo ensino- 
aprendizagem. 

Fomentar o ensino experimental das 
ciências nos alunos. 
 
Manter uma ligação próxima dos EE com 
o trabalho da turma. 

EBNº1 
Alunos da turma 

Professora Titular 

Materiais diversos de 
acordo com as 
experiências 
desenvolvidas 

Atividade totalmente 
concretizada, com 
muita motivação e 
interesse por parte dos 
alunos, com a 
colaboração da família. 

No final do 
3.º Período 

“O Príncipe Nabo”, de Ilse 
Losa 

Apresentação da peça de 
teatro pelos alunos do 4.º B à 
comunidade, no anfiteatro 
das Ruínas de Conimbriga 

- Despertar o gosto pela leitura, 
promovendo a socialização; 
- Desenvolver: as capacidades de 
expressão, relacionamento, 
espontaneidade, imaginação, 
observação e perceção; 
- Desenvolver características 
fundamentais para o melhor 
desempenho escolar como: 
espontaneidade, aceitação de regras, 
criatividade, autoconhecimento, senso 
crítico, raciocínio lógico, intuição, 
conhecimento do grupo e de si próprio e 
do conhecimento do ambiente. 

Comunidade 

Isabel Meneses 

Alunos do 4.º B e 
Família 

Câmara Municipal 
de Condeixa-a-Nova 

Museu Monográfico 
de Conimbriga 

Custos suportados por 
cada família 

Atividade concretizada 
com excelente sucesso 
por parte dos 
alunos/família/prof 
titular de turma e prof. 
Joana Lapo (AEC) 

Ao longo do 
ano 

Projeto de Expressões 
Artísticas (Musical) 
“As caixinhas de sons de 
Conímbriga” (DAC) 
Entoação de melodias na 
caixa de sons/metalofone 
(instrumento de percussão) 

- Proporcionar experiências musicais 
enriquecedoras possibilitando o contato 
com um instrumento melódico, e com 
isso, aprender na prática a teoria 
musical; 
- Compreender a teoria musical, através 
da prática instrumental, em especial a 
prática em conjunto; 
- Abrir caminhos de exploração e criação 
e valorizar e ampliar as preferências 
musicais dos alunos; 
- Incentivar os alunos ao estudo 
aprofundado da caixa de 
sons/metalofone. 

Alunos do 4.º ano 
EBNº3 

Isabel Meneses Sem custos  

A atividade decorreu 
com sucesso tendo os 
alunos participado com 
interesse e muito 
empenho nas 
atividades propostas. 
  



 

17  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA 2020/2021 
 

 

Ao longo do 
ano 

REFLECTING FOR CHANGE 
 Ano letivo 2020/2021: 
Aplicação de questionário 
diagnóstico nos diferentes ciclos 
do agrupamento relativo às áreas 
da inovação, desenvolvimento, 
tecnologia (maturidade digital da 
escola) e da abertura da escola à 
comunidade, através de 
ferramentas fornecidas pelo 
NUCLIO. 
 Elaboração de um Plano de Ação 
em colaboração com o NUCLIO 
que contemple o desenvolvimento 
da maturidade digital (ao nível de 
gestão, processo e 
desenvolvimento profissional), o 
desenvolvimento a visão 
corporativa da escola, o papel da 
escola como elemento 
transformador da comunidade 
onde está inserida e a preparação 
dos alunos para que se tornem 
cidadãos ativos e promotores da 
mudança. 
 Anos letivos seguintes: 
Implementação do Plano de Ação 

elaborado em colaboração com o 

NUCLIO. 

Criação de uma academia de 

formação, nomeadamente, com 

candidaturas ao Erasmus +. 

 Integração da escola numa 
comunidade de “change makers”. 

-Melhorar a relação da escola com 

intervenientes externos. 

-Integrar as tecnologias no dia-a-dia 

da escola. 

-Dar visibilidade à escola a nível 

nacional e internacional. 

-Conectar as atividades de 

aprendizagem com as necessidades 

locais. 

-Criar um ambiente de bem-estar na 

comunidade escolar como um todo. 

-Integrar comunidades nacionais e 

internacionais de partilha de 

práticas. 

 

Todos os 

estabelecimentos 

de ensino do 

agrupamento. 

 

NUCLIO de Lisboa 
 
Direção do 
Agrupamento 
 
Coordenadores de 
escola 
 
Professores 
responsáveis por 
estabelecimento, 
fora da vila 
 
Equipa de apoio 
da EB n.º 3 
 
Conceição Manaia 
Georgina Branco 
Fernanda Jesus 
Maria da Luz 
Pedrosa 
Miguel Carvalho 

Inquérito 
Disponibilizado online 
pelo NUCLIO 
 
Formação e apoio 
providenciado pelo 
NUCLIO 
 
Sem custos este ano 
letivo. 

Relativamente ao 
projeto, foi solicitada 
uma reunião com a 
Direção e a Equipa do 
PADDE para perceber 
de que modo os dois 
projetos se poderiam 
complementar, a qual 
ainda não se obteve 
resposta. As escolas 
que responderam aos 
questionários SELFIE 
receberam os 
resultados dos 
mesmos. A EBN.º 3, 
que se inscreveu 
através de um grupo 
de docentes e do seu 
coordenador, além de 
ter recebido o 
resultado do inquérito 
SELFIE, irá receber da 
parte do NUCLIO, um 
Plano de 
Desenvolvimento 
(Plano de Ação) em 
que se poderá apoiar 
no próximo ano letivo, 
no desenvolvimento 
das suas atividades. 
Relativamente à 
Formação 
proporcionada pelo 
NUCLIO, apenas se 
inscreveram duas 
docentes. 
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  DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores 
Recursos / 

Custos 
Avaliação 

Outubro Halloween 

Diversificar as práticas pedagógicas, 
envolver os alunos de forma ativa para dar a 
conhecer outros contextos culturais e 
proporcionar a aprendizagem da língua 
Inglesa de uma forma mais atrativa. 

Alunos 1º 
ciclo- 3º/4º 
anos 

Professoras 
Cláudia 
Gonçalves / 
Armandina da 
Silva 

Fotocópias / 
attaches 

.Balanço bastante positivo.  

. Permitiu a diversificação  
das práticas pedagógicas e o 
envolvimento ativo e 
empenhado dos alunos. 

Final de 
Outubro 

Halloween Celebration – 
door decoration 

-Estimular a imaginação e a criatividade assim 
como desenvolver a capacidade criativa e 
expressiva dos alunos. 
- Promover a interação aluno/comunidade 
escolar. 
- Divulgar as tradições culturais dos países de 
expressão inglesa 

 

Alunos do 7º ano 

Professoras de 
Inglês de 7º ano 
– Odete Ferreira 
e Susana Brito 

Materiais 
variados 
(cartolinas, 
tecido, colas, 
marcadores, etc) 

-Balanço muito satisfatório 
-Reconhecimento da 
originalidade e impacto da 
atividade pelos alunos. 
-Elevado empenho dos 
discentes 

 

28 de 
outubro a 
5 de 
novembro 

“Pandemic Pumpkins” 
(concurso de melhor 
abóbora pandémica) 

-Motivar para a aprendizagem da Língua 
Inglesa; 

-Descobrir aspetos culturais da Língua Inglesa, 
nomeadamente a festividade “Halloween”. 

Turmas de inglês 
- 2º Ciclo 

Professoras de 
Inglês do 2.º Ciclo 

Cartolinas e 
material de 
desenho 

- Balanço muito satisfatório, 
tendo-se alcançado os 
objetivos 
- Grande empenho dos alunos. 
- Trabalho com muito boa 
qualidade, no geral 

 

 
2.ª 
Quinzena 
de outubro 
30 de 
outubro de 
2020 
 

novembro e 

«Olhando o (nosso) 
mundo»: Portugalosuchus 
azenhae, o mais antigo 
fóssil de crocodilo do 
mundo (local e impacto do 
achado) 
- promoção do evento nas 
turmas (concurso e cartaz 
online) 
- visionamento de «Mundo 

-Desenvolver competências nos domínios da 
leitura e da escrita, âmbito do texto 
comunicacional (géneros jornalísticos), em 
contextos autênticos 

- Dinamizar ações, no âmbito das 
competências comunicativa e intercultural, 
promovendo o contacto com fontes 
diversificadas de informação e construindo 
produtos em língua materna e em francês 
(tendo em conta o nível de proficiência 

Turmas F e G 
de 8.º ano 
(Português e 
Francês) 

Sandra Galante 

-Deslocação e 
palestra da 
geóloga, a título 
gracioso 
-Ferramentas 
digitais gratuitas 
(wordwall, 
meetingwords, 
canva, wakelet) 
-Computadores/ 

-Balanço muito positivo: 
qualidade das ações, 
participação dos alunos, 
trabalhos produzidos/ 
desempenhos dos alunos 
- Todas as propostas 
cumpridas, destacando-se: 
- Produção de uma revista 
digital (utilizando o canva) e 
de 2 vídeos, disponíveis num 
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dezembro 
de 2020 

Jurássico», de Colin 
Trevorrow 
- palestra e entrevista 
presencial à geóloga 
Doutora Matilde Azenha 
- produção de um podcast 
e / ou jornal (suporte papel 
e vídeo) 
- Divulgação online; 
distribuição em suporte 
papel aos envolvidos 

linguística) 
- Capacitar para o trabalho colaborativo 
- Conhecer (e dar a conhecer) o mundo, do 
contexto local ao mundial 

dispositivos 
móveis 
-Impressão de 
documentos 
(jornal) – 50 
folhas A3 e 
respetiva 
impressão f/v, a 
cores 

wakelet organizado pela 
turma 

Dezembro Christmas 

Diversificar as práticas pedagógicas, envolver 
os alunos de forma ativa para dar a conhecer 
outros contextos culturais e proporcionar a 
aprendizagem da língua Inglesa de uma forma 
mais atrativa. 

Alunos 1º 
ciclo- 3º/4º 
anos 

Professoras 
Cláudia 
Gonçalves / 
Armandina da 
Silva 

Fotocópias 

- Balanço bastante positivo 
- Os objetivos propostos 
foram atingidos.  
- Muito Bom empenho e 
entusiasmo dos alunos. 

Dezembro Calendrier de l’Avent 

- Estimular a imaginação e a  criatividade 
assim como  desenvolver a expressão  dos 
alunos em língua francesa.. 
- Promover a interação  aluno/comunidade 
escolar. 
- Diversificar as práticas  
pedagógicas, envolver os alunos  de forma 
ativa para dar a  conhecer outros contextos  
culturais e  proporcionar a  
aprendizagem da língua  francesa de  uma 
forma mais atrativa. 

Alunos do 7º ano 
de Francês 

Professoras 
Anabela 
Carvalho e Mª 
Cecília Loureiro 

Materiais 
variados:  
cartolinas, 
tecido, colas,  
marcadores, 
etc. 

-   Atividade concretizada 
com sucesso. 
-   Balanço positivo, os 
objetivos propostos foram 
atingidos. 
-   Bom empenho e interesse 
demonstrado pelos alunos. 

Janeiro 

«L’art, c’est pas ringard» 
integrado na unidade 2 
sobre  a música 

- Diversificar as práticas  pedagógicas, 
envolver os alunos de  forma ativa para dar a 
conhecer  outros contextos culturais e 
 proporcionar a aprendizagem da  língua 
francesa de uma forma mais  atrativa. 

Alunos do 9º 
Ano 

Professoras 
Hortênsia 
Ramos Anabela 
Carvalho 

Fotocópias 

Recursos 
informáticos 

Balanço muito positivo; 
participação ativa dos alunos 
nas atividades propostas,  
entusiasmo e empenho na 
produção oral. 
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2º período 

 

 

 

 

 

 
 

“SuperTmatik” online – 
Inglês (concurso de 
âmbito nacional) 

- 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. 
- Promover a utilização da língua 
inglesa num contexto diferente 
- Potenciar o uso das tecnologias da 
informação na aprendizagem 
autónoma. 

 

 

 

 

 

 
 

Alunos das 
turmas A, B e C 
do 8º ano 

 

 

 

 

 

 
Professora de 
Inglês destas 
turmas – Odete 
Ferreira 

 

 

 

 

 

 
Recursos 
digitais – 
computador, 
tablet, 
smartphone e 
internet 

A primeira etapa desta 
atividade foi realizada, 
tendo os alunos 
revelado grande 
empenho e dedicação, 
apesar da dificuldade de 
a mesma ter sido já 
realizada em E@D. 
Muitos alunos, 
sobretudo das turmas A 
e B, apuraram para a 
etapa seguinte, a 
realizar no início de 
abril. 

 

 

Fevereiro 

 

 

St Valentine’s Day 

Diversificar as práticas pedagógicas, 
envolver os alunos de forma ativa para 
dar a conhecer outros contextos 
culturais e proporcionar a 
aprendizagem da língua Inglesa de uma 
forma mais atrativa. 

Alunos 1º ciclo- 
3º/4º anos 

Professoras Cláudia 
Gonçalves / 
Armandina da Silva 

Fotocópias 
Os alunos realizaram as 
tarefas com agrado e 
empenho 

Fevereiro La Saint Valentin 

- Diversificar as práticas  pedagógicas, 
envolver os alunos de  forma ativa para 
dar a conhecer  outros contextos culturais 
e  proporcionar a aprendizagem da  língua 
Inglesa de uma forma mais  atrativa. 

Alunos do 7º ano 

Professoras Anabela 
Carvalho e Mª Cecília 
Loureiro 

Cartolinas, 
fotocópias 

Grande empenho e 
dedicação dos alunos, 
apesar da atividade ter 
sido já realizada em 
E@D (Semana dos 
afetos). 

Março Easter 

Diversificar as práticas pedagógicas, 
envolver os alunos de forma ativa para 
dar a conhecer outros contextos 
culturais e proporcionar a aprendizagem 
da língua Inglesa de uma forma mais 
atrativa. 

Alunos 1º 
ciclo- 3º/4º 
anos 

Professoras 
Cláudia Gonçalves 
/ Armandina da 
Silva 

Plataforma 
Classroom, 
Edpuzzle, Plickers 

Fotocópias 

Os alunos realizaram as 
tarefas com agrado e 
empenho  
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Março 
Easter - spelling and music 
contests 

- Diversificar as práticas  pedagógicas, 
envolver os alunos  de forma ativa para dar 
a  conhecer outros contextos  culturais e 
proporcionar a  aprendizagem da língua 
Inglesa de  uma forma mais atrativa. 

Turmas de 7º e 
8º anos 

Professora Odete 
Ferreira 

Recursos 
informáticos - 
Kahoot 

A atividade foi realizada 
com grande entusiasmo 
e motivação por parte 
dos discentes 

Maio 

Atividade integrada na unidade 
5 «Mission: Solidarité» - «La 
cigale et la fourmi» de Jean de 
la Fontaine 

- Diversificar as práticas  pedagógicas, 
envolver os alunos de  forma ativa para 
dar a conhecer  outros contextos culturais 
e  proporcionar a aprendizagem da  língua 
francesa de uma forma mais  atrativa. 

Alunos do 9º ano 

Professores 

Hortênsia Ramos e 
Anabela Carvalho 

Fotocópias e 
recursos 
informáticos 

Elevado interesse dos 
alunos  pelas atividades 
propostas, as quais 
realizaram com 
entusiasmo e boa 
participação quer ao 
nível da escrita e da 
oralidade. 

    Maio 

  (2 a 31) 
La fête des mères 

- Desenvolver competências nos  
domínios da leitura e da escrita,  
âmbito do texto comunicacional 
(mensagens afetivas e criativas), em 
contextos autênticos. 
- Diversificar as práticas  pedagógicas, 
envolver os alunos de  forma ativa para 
dar a conhecer  outros contextos 
culturais e  proporcionar a 
aprendizagem da  língua francesa de 
uma forma mais atrativa. 

Alunos do 7º e 9º 
anos 

Professora Anabela 
Carvalho 

Cartolinas, 
fotocópias, 
recursos 
informáticos. 

 Atividade realizada em 
contexto sala de aula e 
sob forma de exposição 
junto à BE da EB2. 
Os alunos revelaram 
empenho e criatividade na 
elaboração das 
mensagens em língua 
francesa. 

3º Período 

“Um  novo olhar sobre o 
nosso mundo escolar”: 
 Interculturalidade das 
Línguas 

- Valorizar a diversidade cultural 

- Dar a  conhecer outros contextos  
culturais e proporcionar a   

aprendizagem das línguas de  uma 
forma mais atrativa. 

Alunos do 3º 
ciclo 

Professores de 
francês, espanhol, 
português e inglês 

 
Colaboração da 
biblioteca escolar  

Recursos 
informáticos 

Os alunos participaram 
com grande entusiasmo.  
O nº de participantes 
permitido foi esgotado 

23 de junho 
Dia aberto: 
“Let’s stop bullying / 
cyberbulling through street 

- Mobilizar a comunidade interna e 
externa para ações de combate ao 
Bullying escolar; 

Comunidade 
escolar 

Susana Brito (Prof. 
Inglês e DT 7ºH) 

- -Tintas em spray 

Agravamento da 
pandemia impossibilitou 
a realização do teatro 
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art” 
-criação de um grafitti alusivo 
ao tema 
 
-demonstrações de skate e 
outras atividades radicais (a 
definir) 
  
-apresentação de uma peça de 
teatro “Deixa-te de Tretas” 
encenada e interpretada pela 
turma 7ºH 
  
-videoconferência com um 
grupo de hip-hop (a confirmar) 
  
-peddy-paper 

- Incentivar e alterar atitudes e 
comportamentos na luta contra o bullying 
/ cyberbullying; 
- Promover reflexões sobre a diversidade 
cultural através da arte urbana; 
- Explorar e desenvolver a curiosidade, a 
imaginação a criatividade nas várias 
atividades subordinadas ao tema; 
- Identificar atitudes de respeito, 
tolerância; 
- Dinamizar ações, no âmbito das 
competências comunicativa e 
intercultural, promovendo o contacto com 
fontes diversificadas de informação e 
construindo produtos em língua materna 
e em inglês; 
- Produzir textos coletivos e individuais 
relacionados com o tema; 
- Capacitar para o trabalho colaborativo 

Mariana Santos 

  

  

  

(cada lata +ou- 4€) 

--Adereços para a 
peça de teatro 

--Papel de cenário 

--Fotocópias 

(decisão da Direção) 
Dia Aberto: 
Graffitis: os alunos 
idealizaram e pintaram os 
graffitis em 2 paredes da 
EBN2 com entusiasmo e 
empenho nos dias 
anteriores; inauguração 
dos graffitis pelo Diretor 
do AEC e Vice Presidente 
no dia 23/06; 
Peddy paper: 
dinamizado pelas 
turmas do 7ºH, F e G 
que contou com a 
participação de várias 
equipas dos 7º e 8ºanos. 

Ao longo 
do ano 

«Comer bem em tempos 
difíceis de pandemia»: 
atividades em articulação 
com a disciplina de HGP 
sobre a alimentação nas 
épocas estudadas: 
- Recolher receitas da 
gastronomia tradicional 
portuguesa «nutritivas e 
económicas» e baseadas em 
alimentos que habitualmente 
desperdiçamos. 
- Ler textos e contos 
tradicionais portugueses com 
referências a hábitos 
alimentares; 
- Pesquisar, planificar a 
informação e produzir 
discursos escritos e orais. 

-Valorizar a diversidade cultural; 
-Consciencializar para a preservação 
dos sabores tradicionais da nossa 
identidade regional e nacional; 
-Desenvolver competências de expressão 
oral e escrita. 
 

Alunos do 2.º Ciclo 
Professores do 2.º 
Ciclo, Grupos de 
Português e HGP 

-Recursos 
informáticos; 
-obras e textos 
literário; 
-cartolinas, 
fotocópias 

 
Com a colaboração da 
BE, os trabalhos foram 
divulgados: blogue da 
BE, Facebook e Página 
Web do AEC, através de 
um e-book criado pela 
PB Carla Fernandes 
(http://bibliotecasdecon
deixa.blogspot.com/). 
- Objetivos atingidos; 

 - Entusiasmo e interesse 
dos alunos 

- excelente trabalho de 
equipa  dos professores  

http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/
http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/
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- As turmas C, D e F do 6.º 
ano trabalham o tema 
através da realização de um 
Pady-Paper. 

 
 

Ao 
longo 
do ano 

Festividades anglo-
americanas Celebração de 
festividades: 

 Halloween (31 outubro) 

 Natal (dezembro) 

 Dia de São 
Valentim (14 
fevereiro) 

- Valorizar a diversidade cultural; 
- Desenvolver competências de 
expressão oral e escrita. 

Alunos do 3.º 
Ciclo 

Docentes de Inglês 
(grupo 330) 

-Recursos 
informáticos 
-filmes, textos 
alusivos às 
festividades, 
canções 
-cartolinas, 
fotocópias 
-Jornal da Escola 

Os alunos 
corresponderam 
com entusiasmo às 
propostas 
apresentadas 
trabalhando com 
empenho e 
interesse 

Ao longo do 
ano 

Participação nas iniciativas das 
Bibliotecas Escolares: 

-CNL 
-10min aLer+ 
-Projeto Read & Stand Up - 
Levanta-te por uma causa! 
-Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares (MIBE); 
-Semana da Leitura 2021 
- Concurso de Poesia - “Poesia 
na Biblioteca” 
-Atividades do Projeto 
Crescer@Ler+ 
- Clubes de Leitura - Conheces 
este livro? 

-Desenvolver competências de leitura e 
oralidade 
-Desenvolver hábitos de leitura. 
-Criar rotinas que fomentem uma escola 
leitora 
-Dar visibilidade à leitura como prática 
-Favorecer o reconhecimento dos bons 
leitores 

Alunos do 2º e 
3º ciclo e 
secundário 

Equipa BE 
Docentes do 
Departamento de 
Línguas 

Recursos da BE 

-Razoável adesão dos 
alunos, sobretudo do 2º 
CEB, às iniciativas  
-1º lugar na fase 
nacional, escalão ensino 
secundário, no Concurso 
Nacional de Leitura 
-Qualidade das 
iniciativas desenvolvidas 
- Boa adesão das turmas 
ao Projeto 10 MInutos a 
Ler 
-Excelente adesão das 
turmas envolvidas no 
Proj. Read&Stand up 
- Muito Bom impacto 
das iniciativas, no 
desenvolvimento das 
capacidades dos alunos 
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Ao longo 
do ano 

English4Families 

-Motivar para a aprendizagem da Língua 
Inglesa; 
-Descobrir aspetos culturais da 
Língua Inglesa; 
-Envolver as famílias na 
aprendizagem dos seus educandos 
através da realização de pequenos 
trabalhos. 

Alunos do 2.º 
Ciclo 

Professoras de Inglês 
do 2.º Ciclo 

Materiais: 
Diversos, 
consoante os 
desafios lançados 
pelas professoras 
de Inglês. 
Humanos: 
Professoras de 
Inglês do 2º 
ciclo. 
Alunos dos 5º 
e 6º anos e 
respetivas 
famílias. 

-   Realização de 3 
atividades de 
participação livre: 
pesquisa acerca de 
um país anglófono; 
desenho de uma T-
shirt com 
palavras/frases em 
Inglês; elaboração da 
bandeira do Reino 
Unido com materiais 
recicláveis 
-   De salientar: 
*  o envolvimento das 
famílias na 
aprendizagem dos 
seus educandos  
* a aprendizagem de 
aspetos culturais ou 
linguísticos sobre os 
países anglófonos; 
*grande adesão por 
parte dos alunos. 

Ao 
longo 
do 
ano 

Projeto eTwinning, Patrimoine 
Culturel, envolvendo três 
parceiros nacionais (AE de 
Condeixa, Escola Secundária de 
D. Dinis, em Coimbra e EBS de 
Velas, nos Açores) e três 
europeus (um do ICS Octavia di 
Roma, em Itália e dois da 
Turquia, Secondary, 
Kozan/Adana e Secondary, 
Denizli).  
Português: promoção e liderança 
do projeto, trabalhos que 
associaram o património material, 
imaterial e natural com os novos 
ambientes digitais e com as 

1.Ajudar os alunos a identificarem, 
explorarem e conhecerem o património 
cultural dos seus países. 
2.Consciencializar os alunos do 
património cultural (material, imaterial 
e natural) da Itália, Turquia e Portugal 
continental e Açores e dos seus valores, 
à escala nacional, através do Inventário 
Nacional, e mundial, através da 
UNESCO. 
3.Articular o património material, 
imaterial e natural e os novos ambientes 
digitais com as práticas educativas, de 
forma eficaz, cumprindo os diferentes 
currículos. 
4.Promover leituras variadas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8ºA 

 
 
 
 
 
 
 

Prof.ª Graça 
Lucas e alguns 
elementos do CT 
do 8ºA 

Ferramentas/aplicat
ivos digitais web 2.0 
(TinyURL;  
Mentimeter; Padlet, 
Biteable.  Genially; 
Book Creator, 
Google Forms, 
Google Maps; 
Google Earth; 
Google Slides, 
Google Docs, 
Twinspace; 
WhatsApp, a título 
de exemplo), 
- Jornal Já e página 
web do 

- Total consecução dos 
objetivos do Projeto  
- Os 23 alunos da 
turma participaram, 
de forma entusiasta, 
colaborativa, 
revelando também 
autonomia.  
- MB qualidade dos 
trabalhos produzidos 
pelos alunos (PPT para 
os temas propostos; 
ebook e mural do 
projeto). 
- Desenvolvimento das 
aprendizagens 
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práticas educativas; Submissão da 
candidatura ao Selo de Qualidade 
Nacional. 
LE - Francês e Inglês: veículo de 
comunicação nos trabalhos 
partilhados com os parceiros; 
EV: dinamização dos trabalhos 
para o concurso de logótipos;  
Música: orientação dos alunos 
ligados ao tema da dança e 
músicas tradicionais; gravação de 
um pequeno trecho; 
desenvolvimento dos trabalhos de 
pesquisa orientada, produzifod 
para o projeto (corrigidos pelos 
professores das disciplinas 
envolvidas); 
TIC (1º semestre): “Segurança na 
Internet” (regras de esafety, 
direitos copyright, regras netiqueta 
e licenças creative commons, 
contribuindo para a Pegada Digital 
Positiva dos alunos); utilização de 
múltiplas ferramentas digitais. 

percorrendo épocas e áreas do saber: 
leituras literárias, artísticas, históricas, 
geográficas… 

5. Desenvolver o conhecimento dos 
alunos sobre as semelhanças e 
diferenças entre as duas nações. 
6.Estimular as aprendizagens para a 
formação global do indivíduo no 
domínio da identidade e da cidadania 
europeias. 
7.Ajudar os alunos a tomarem 
consciência da importância de aprender 
línguas europeias. 
8.Comunicar utilizando as línguas 
estrangeiras em estudo, o Francês e o 
Inglês. 
 9.Desenvolver o trabalho colaborativo 
num projeto internacional. 
10.Utilizar ferramentas digitais em sala 
de aula na aprendizagem ativa. 
11.Desenvolver a autonomia do aluno 

12. Participar na avaliação do projeto. 
 

Agrupamento 
(publicação de dois 
artigos e divulgação 
do projeto) 
 

multidisciplinares, 
multimodais e em 
múltiplas vertentes e 
literacias, por parte 
dos alunos; 
- Excelente partilha e 
trabalho colaborativo 
entre professores; 
- O balanço final é 
muito positivo 

 

Ao 
longo 
do 
ano 

Projeto Erasmus + - “School of 
Change” em parceria com a 
Escola de Turismo e Catering de 
Dubrovnik, Liceu Miron Costin de 
Pascani, Roménia e Toki Esenk 
Ortaokulu de Istambul 

Refletir sobre: a biodiversidade do país 
de origem; espécies animais e vegetais 
potencialmente em risco; ameaças 
ambientais geradas pela ação humana 
diária; conceber métodos que reduzam 
a produção de desperdício através da 
reciclagem, reutilização e adoção de 
comportamentos e estilos de vida que 
promovam a consciência cívica.  
Envolver toda a comunidade escolar e 
local através da implementação de 
planos de ação e disseminação de 
eventos. 

Comunidade 
escolar e local 

Professoras Fátima 
Gonçalves, Helena 
Azenha e Mário 
Diogo 

Recursos 
informáticos 

Balanço 
extremamente 
positivo: os alunos 
participaram, de uma 
forma geral, em todas 
as atividades 
propostas. 
O primeiro 
intercâmbio, em 
Dubrovnik, decorreu 
da melhor maneira 
possível com os alunos 
a apresentarem o 
trabalho que 
desenvolveram, 
durante o ano, e a 
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participarem nos 
debates propostos. 

 
 

 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS  
 

Data Atividade Objetivos Destinatár
ios 

Dinamizadores Recursos / 
Custos 

Avaliação 

Ao longo 
do ano 
letivo 

«Comer bem em tempos 
difíceis de pandemia» - 
articulação entre as 
épocas históricas 
estudadas e os dias de 
hoje. 

Conhecer os hábitos alimentares das 
épocas históricas estudadas 
Compreender que alimentação dos 
dias de hoje pode ser adequada à 
situação vivida 
Incutir nos alunos hábitos 
alimentares saudáveis e 
económicos 
Divulgar receitas culinárias já caídas 
em desuso. 

Alunos do 
2.º ciclo; 
comunidade 

Professores de HGP 
Alunos Encarregados 
de Educação 

Manuais de 
HGP 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 
outros 

Grande adesão e participação 
dos alunos nas atividades 
propostas.  Articulação com os 
DAC de algumas das turmas e 
com a disciplina de Português.  
Colaboração com a BE, tendo a 
professora bibliotecária, 
elaborado um e-book que será 
postado no blogue da BE e na 
página do Agrupamento.   Dada a 
complexidade de alguns dos 
trabalhos apresentados, supõe-
se  o apoio dos Encarregados de 
Educação, o que muito satisfaz 
os docentes envolvidos. 

Ao longo 
do ano 

Geocinema 
- Visionamento de filmes 
no âmbito dos temas: 
Meio Natural 
População e Povoamento 
Atividades Económicas 
Contrastes de 
Desenvolvimento 
 
 

-Promover a diversidade de estratégias; 
-Consolidar saberes; 
-Potencializar uma ferramenta 
pedagógica e didática para o 
desenvolvimento de competências 
e conteúdos da disciplina 

Alunos do 
7º, 8º e 9º 
anos 

Professores de 
Geografia 

 
- Computador 
- Projetor 

Filmes S/custos 

Atividade motivadora para o 
desenvolvimento dos temas a 
abordar. 
 
Bom envolvimento dos alunos 
 

novembro 
a janeiro 

Levanta-te (Stand Up) por 
uma causa – “Iagu pa 

Articular conteúdos/aprendizagens 
essenciais de diferentes disciplinas no 
âmbito dos DAC. 

Alunos do 
9ºA e 9ºF 

CT 9ºA/ 9ºF 
BECRE 

Sem custos 
Grande envolvimento dos alunos 
nas diversas atividades do 
projeto nas suas várias valências, 
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sidadi de Bissorã” 
(Angariação de fundos 
para a construção de 
fontanários na cidade de 
Bassorá/elaboração de 

textos, slogans,…); 

Apresentar situações concretas de 
desigualdades de desenvolvimento e 
possíveis formas de as superar. 

Discutir sucessos e insucessos da ajuda ao 
desenvolvimento, tendo em consideração 
as responsabilidades dos países doadores 
e as dos países recetores. 
Participar e/ou desenvolver campanhas de 
solidariedade, tendo em vista transformar 
os cidadãos em participantes ativos na 
proteção dos valores dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. 

tendo sido concretizada e 
entregue à ONG - Mães do 
Mundo, a verba resultante da 
angariação de fundos 

1º / 2º 
período 

O CES vai à escola 
Palestra / oficina: 

Juventude, Precariedade 
e (Des) Emprego: duas 
crises depois, que 
avaliação na actual 
sociedade portuguesa? 

Caracterizar as principais transformações 
ocorridas no trabalho e emprego. 
Diagnosticar a situação do 

emprego / desemprego em 
Portugal Compreender a situação 
actual do desemprego jovem 
Avaliar o modo como os jovens, em 
situação de desemprego ou emprego 
precário, perspetivam o seu futuro 
profissional 
Explorar possíveis respostas ou saídas" 

Alunos 10º E 

Nazaré Monteiro 
Palestrante: 

Teresa Maneca Lima 

 

Equipamento 
informático em 
sala de aula 

 
Colunas de 
som 

Na aula seguinte os alunos 
responderam e refletiram 
assertivamente sobre os 
assuntos abordados 

 
 
 
 

2º Período 

O CES vai à escola 
Palestra: 
 

Novos usos para velhos 
edifícios: a reutilização do 
património arquitetónico 

“Novos usos para velhos edifícios” 
pretende assim refletir sobre a 
necessidade de reciclar e reutilizar o 
ambiente construído, salientando os 
seus benefícios ambientais, 
económicos, sociais e culturais, e 
simultaneamente sensibilizar para as 
questões relacionadas com a proteção 
e a valorização do património 
arquitetónico e urbano, e ainda com a 
gestão sustentada das nossas cidades. 

Alunos 
11º D e 11º E 

João Fernandes 
 
 

Palestrante 
Catarina Almeida 
Marado 

Equipamento 
informático em 
sala de aula 
Colunas de 
som 

Interessante e com ótimo 
envolvimento e feedback por 
parte dos alunos 

Dezembro Feliz Natal 

Desejar à comunidade educativa um 
Feliz Natal nas diversas línguas faladas 
na U. E. Conhecer algumas das 
tradições dos países comunitários. 

Comunidade 
escolar 

Grupo 420 Geografia 
Monitor na área 
de passagem 

A mensagem de natal foi 
seguida com interesse por 
muitos alunos 
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17 a 23 abril 
Clima agir 
Ação Escola 

Sensibilizar a população; 
Promover ações de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas; 
Valores ecológicos e ambientais; 
Promover a Floresta autóctone; 
Valorizar o nosso território. 

Alunos do 7º 
e do 9º ano 

Grupo 420 
Geografia 

Projetor e 
colunas 
de som 

Alunos interessados sobre 
um  tema cada vez mais 
pertinente, de todos 

10 de maio Dia da Europa 

Assinalar o aniversário da histórica 
Declaração Schuman 
Reconhecer a importância da União 
de Estados Europeus: "Unidos na 
Diversidade" - "in uno plures" 

Comunidade 
escolar 

Grupo 420 Geografia 
 
Biblioteca Escolar 

 
Equipamento 
informático 

 
Expositores 

 
Alunos interessados e 
participativos  no percurso e 
importância da UE 

 

3º Período 

Geodesafios 
Exposição e concurso (?) 

-a paisagem da minha 
janela 
-rosa-dos-ventos 
-pirâmide etária gráfico 
-termopluviométrico 

-Estimular o gosto pela geografia. 
-Promover a diversidade de estratégias; 
-Consolidar saberes; 
-Aplicação das TIG; 
-Realizar atividades de forma 
autónoma, responsável e criativa. 

Alunos do 7º 
e 8º anos 

Professores de 
Geografia 

Material de 
desgaste, 
Placard 
 
S/ custos 

 
Mereceu a atenção dos alunos 
da EB 2,3 e o reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido e 
expostos 
 
 

3º período 
 Exposição de trabalhos de 
História ou Mural alusivos 
ao tema: "Lembrar o 
Holocausto". 

Promover a memória e a pesquisa sobre o 
Holocausto. 
Incentivar para o respeito dos direitos 
humanos. 

 Produzir trabalhos de diversa índole 
mobilizando o conhecimento, o espírito 
crítico e a criatividade. 

 Alunos do 9º, 
10, 11º e 12º 
anos 

Professoras. 
Anabela Santos 
Fernanda Fidalgo 

Sem custos 

As imagens expostas captaram a 
atenção dos alunos dando a 
perceber as atrocidades de 
momentos de guerra 
 

Final do ano 
letivo 

Peça de Teatro:   

“Deixa-te de tretas” 

 

Mobilizar conteúdos do programa de 
História (Teatro Grego) 
Mobilizar a comunidade interna e externa 
para ações de combate ao Bullying 
escolar; 
Incentivar e alterar atitudes e 
comportamentos na luta contra  o 
bullying / cyberbullying; 
Explorar e desenvolver a curiosidade, a 
imaginação a criatividade nas várias 
atividades subordinadas ao tema; 
Identificar atitudes de respeito, 
tolerância;  

Alunos dos7º 
ano e (8º ano) 

 

Mariana Santos,  

Isabel Mesquita  

 Susana Queiroz 

 

Sem custos 

A atividade não se concretizou 
por motivos imprevistos 
imputáveis a alguns alunos 
envolvidos 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_pt
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  Estimular a comunicação; 
Produzir textos coletivos e individuais 
relacionados com o tema; 
Capacitar para o trabalho colaborativo 

 
 DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXATAS  

 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / 
Custos 

Avaliação 

 

16 de 
outubro 

Comemoração do 
Dia Mundial da 
Alimentação 

Criação de hábitos de vida 
e alimentação saudáveis 

 

Alunos do 2º ciclo 

 

Professores do 
grupo 230 

Fruta trazida 
pelos alunos 

- Balanço muito satisfatório 
-Foram muitos os alunos que no 
dia  16/10 comeram peças de 
fruta no lanche da manhã e/ou de 
tarde, bem como  fizeram questão 
de prometer que futuramente 
iriam continuar esta prática. 

1ª eliminatória 
- 11 de 
novembro de 
2020. 

XXXIX 
OLIMPÍADAS 
PORTUGUESAS 
DE MATEMÁTICA 
 
Categorias: 
- Pré-Olimpíadas (5.º ano); 

-Categorias Júnior (6.º e 
7.º anos); 
- Categoria A (8.º e 
9.º anos) ; 
-Categoria B (10.º, 11.º e 

 

- Criar, incentivar e 
desenvolver o gosto pela 
Matemática, o treino na 
resolução de problemas, o 
conhecimento matemático 
- Detetar vocações precoces 

 
 

Alunos dos 2º e 
3º ciclos e Ensino 
Secundário 

 

 
Professores dos 

grupos 230 e 
500 

Recursos humanos 
 
Recursos materiais: 
- Salas de aula 
- Fotocópias – 5€ 

-Na primeira  eliminatória 
participaram cerca de dois 
alunos por turma, número  
estipulado pelos grupos de 
recrutamento envolvidos face à 
situação pandêmica vivida. 
-Pelos resultados obtidos 
passaram à 2ª eliminatória seis 
alunos do Agrupamento 
-Os prémios distribuídos pelos 
vencedores de cada categoria 
foram oferecidos pela Câmara 
Municipal 
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2ª 
eliminatória - 
13 de janeiro 
de 2021. 

 
Final Nacional 
- 25 a 28 de 
março de 
2021 

12.º anos) 

- Certificados de 
participação – 20€ 
- Prémios para o 1º 
lugar de cada 
categoria – 40€ 

A 2ª eliminatória das Olimpíadas 
da Matemática foi reagendada 
pela SPM para 28 de abril. 
Foram apurados para a 2ª 
eliminatória 2 alunos da categoria 
Júnior, 2 da categoria A e 2 da 
Categoria B. Todos os alunos 
selecionados participaram com 
entusiasmo, embora nenhum 
tenha sido apurado para a Final 
Nacional 

 
24 de 
novembro - 
Dia Nacional 
da Cultura 
Científica 

Exposição dos trabalhos 
no âmbito de Projeto 
em Ciência – Calendário 
Cósmico e Bilhete de 
identidade de um 
planeta (em parceria 
com a biblioteca EBn2) 

Estimular os alunos para a 
ciência, nomeadamente a 
Física Desenvolver 
competências de pesquisa e 
seleção de informação 
Desenvolver a criatividade 

Alunos do 7º ano 
Professores do 7º 
ano – grupo 510 

---- 

-A exposição de trabalhos 
realizou-se em parceria com a 
biblioteca da escola Nº2. 
-Os alunos colaboraram bem e a 
maioria mostrou-se muito 
interessada pelos temas, tendo 
surgido trabalhos bastante 
interessantes.  

 

Dia da 
Internet 
Segura 

 

6 de 
fevereiro 

Internet Segura 
Produção de folheto 
digital e de um quizz a 
alertar para a utilização 
segura da WEB 

-Sensibilização para os 
perigos da Internet; 

-Promoção da utilização 
segura da Internet; 
-Divulgar boa práticas e 
código de conduta na 
Web; 
-Divulgação do teste CRAAP 

 

 

 

Alunos do 
2.º/ 3.º Ciclo 

 

 

 

Professores do 
grupo 550, 530 e 
540. 

 

Fotocópias 
Google Forms 
Classroom 
Ferramenta de 
Estatística 

Devido a escassez de tempo 
motivado pelo confinamento a 
atividade restringiu-se às turmas 
do 7.o ano e ao 10.o ano/ 
profissional. Os alunos foram 
sensibilizados para a importância 
dos comportamentos seguros na 
utilização da internet tendo:  
a) produzido inquéritos 
/questionários para 
levantamento de informação; b) 
realizado o tratamento dos dados 
recolhidos através dos inquéritos, 
utilizando as folhas de calculo;  
c) produzido vídeos/ cartazes 
enquadrando a temática e 
traduzindo os dados tratados. 
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Refira-se, ainda, que as turmas 
do 8.o ano também abordaram a 
temática tendo criado páginas 
WEB sob a denominação 
“Detectives da WEB”. 

18 de março 
de 2021 

CANGURU MATEMÁTICO 
2021 
Categorias: 

-Escolar (5.º e 6.º anos de 
escolaridade); 
- Benjamim (7.º e 8.º 
anos de escolaridade); 
- Cadete (9.º 
ano de 
escolaridade); 
- Júnior (10.º e 11.º 
anos de escolaridade) ; 
- Estudante (12.º ano de 
escolaridade) 

- Estimular o gosto e o 
estudo pela Matemática. 
- Tentar que os alunos se 
divirtam a resolver 
questões matemáticas e 
percebam que conseguir 
resolver os problemas 
propostos é uma conquista 
pessoal muito 
recompensadora. 
- Permitir que os alunos 
descubram o lado lúdico da 
disciplina 

Alunos dos 2º e 
3º ciclo e ensino 
secundário 

Professores dos 
grupos 230 e 500 

Recursos 
humanos 
Recursos 
materiais: 
-Salas de aula 

- Fotocópias – 15€ 
- Certificados 
de 
participação – 
20€ 
- Prémios 
para o 1º lugar 
de cada 
categoria – 
50€ 

Atividade Adiada Pela SPM 
 

 

Ao longo 
do 2º 
período 

 
Exposição de 
fotografias 
(data a 
designar) 

 
 
 

Concurso de Fotografia: 
“Matemática em 
Condeixa”. 

 

 
- Estimular o gosto pela 

Matemática 
- Sensibilizar os alunos para 
a capacidade de 
observação do meio 
envolvente em busca de 
elementos matemáticos 

 
 
 

 
Alunos do 3º  e do 
Ensino Secundário  

 
 
 

 
Professores do 

grupo 500 
-Alda Palmeirão 

(Secundário) 
-Maria Rosário 

Serrano (3ºCiclo) 

Recursos 
humanos 
Recursos 
materiais: 

-Papel de 
fotografia 
para imprimir 
os trabalhos-
20€ 
- Cartolinas- 5€ 
- Prémios para 
os três 
melhores 
classificados- 
60€ 

 Reformulada e Adiada para o 
3ºPeríodo 
Dada a entrega tardia das 
participações, não foi possível 
finalizar a atividade. Refira-se que 
no decorrer da divulgação se 
notou que havia, neste período, 
uma concentração excessiva de 
atividades curriculares e 
extracurriculares que 
condicionaram a participação dos 
alunos. 
Propõe-se que o concurso seja 
concluído no início do próximo 
ano letivo, para estes 
participantes 

 Número de alunos 
aderentes: 5; Qualidade 
das fotografias: Boa 
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2º/3º Período Olimpíadas da Biologia 

- Mobilizar saberes 
adquiridos nas disciplinas de 
Biologia/Geologia e Biologia. 
- Sensibilizar os alunos para a 
importância dos conteúdos 
abordados, na resolução de 
problemas e no exercício de 
uma cidadania responsável. 

Alunos do ensino 
secundário 

Professores do 
grupo 520 a 
lecionar secundário 

Computadores/tabl
ets 

Participaram 10 alunos (9 de 11º 
ano e 1 do 12º ano) na primeira 
eliminatória. 

Cinco alunos foram apurados 
para a segunda eliminatória. 

 

2º/3º Período Olimpíadas da Geologia 

-Despertar o interesse e 
dinamizar o ensino e a 
aprendizagem da Geologia. 
-Aproximar Escolas 
secundárias e Universidades. 
-Captar vocações para as 
Geociências. 
-Representar Portugal nas 
IESO 2021, International Earth 
Sciences Olympiads 

Alunos do 11º 
ano 

Professora Carmo 
Barros 

Computadores/ 
tablets  

Fotocópias (20 
euros) 

Dez alunos (2 do 11º C e 8 do 11º 
A) participaram na fase escolar. 

Um aluno foi apurado para a fase 
nacional (realizada no dia 17 de 
julho de 20121 na Universidade 
Nova de Lisboa 

O aluno João Nuno Coelho do 
11ºA obteve o 3º lugar na fase 
final das Olimpíadas Portuguesas 
da Geologia e ficou selecionado 
para a fase Internacional e vai 
 representar Portugal 
nas International Earth 
Sciences Olympiads (IESO 2020) 

2º/3ºPeríodo 

Palestras sobre 
Biodiversidade em 
Condeixa: 

1- O Ecossistema do Rio 
dos Mouros- A Floresta 
autóctone da Região 
Centro 

2- Orquídeas silvestres 
da Serra de Sicó 

-Mobilizar saberes adquiridos em 
Ciências da natureza/Biologia e 
Geologia 

-Despertar o interesse pela área 
da Biologia 
-Sensibilizar os alunos para a 
importância de um património 
único e insubstituível, em risco 
de destruição. 
- Sensibilizar os alunos a 
desenvolver uma atitude 
ecológica e ambiental ativa. 
-Relacionar as aprendizagens 
académicas com um verdadeiro 

Alunos do ensino 
secundário e 
Comunidade 
escolar 

Organizador prof. 
Mário Diogo 
 

Palestrantes: 

1- Professor 
Dr.Paulo 
Binagre 

 

2- Professor 
Dr. José 
Monteiro 

Anfiteatro/Webin
ar (computador, 
câmara de vídeo-
conferência) 

Canceladas 
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e ativo comportamento 
ambientalista 

Semana do 
Código/ Dia do 
código/ Hora 
do código 

A designar 

Código da Escola 
Produção programas 
utilizando plataformas 
diversas, nas turmas que 
tenham TIC ou envolvam 
professores dos grupos 
550, 530, e 540 

-Divulgar a programação 
-Sensibilizar para a 
importância da 
programação (nova 
linguagem universal) 
-Promover o pensamento 
computacional; 
-Sensibilizar para as 
tecnologias emergentes 
(IA, robótica, internet das 
coisas); 
-Integrar conteúdos 
disciplinares em pequenos 
programas. 

Alunos do 2.º/ 3.º 
Ciclo/ Sec/ Ensino 
Profissional 

Professores do grupo 
550, 530 e 540. 

Plataforma 
Scratch APP 
Inventor 
FaabApp, outras 

A atividade, inicialmente, previa 
que, numa janela temporal de 
uma semana, todas as turmas 
realizassem uma hora de 
programação. Tendo em 
consideração o confinamento e 
os constrangimentos que daí 
advieram, a atividade restringiu-
se apenas às turmas do 6º e 9º 
anos. Neste contexto os alunos 
desenvolveram programas/ 
guiões produzidos na linguagem 
Scratch (6.o ano) e criaram APPs 
através da ferramenta APP 
Inventor (9.o ano). Os projetos/ 
guiões desenvolvidos no 6.o ano 
foram explorados/ analisados nas 
turmas do 5.o ano (acedidos por 
link); 

15 a 26 de 
março 

Palestra  
 (dia 24 março) 

Comemoração 
da  “Semana Internacional do 
Cérebro” 

Alunos do 11ºano 

Professora Carmo 
Barros 
 
Palestrante 
Investigadora Rosa 
Resende - Centro de 
Neurociências e 
Biologia Celular 
(CNC) da UC.  

Plataforma Zoom 

Os alunos mostraram-se muito 
interessados e colocaram 
diversas questões, relacionadas 
com os temas lecionados - a 
importância da mitocôndria e do 
retículo endoplasmático na 
atividade das células cerebrais- e 
os novos aspetos apresentados 
pela investigadora. 

2ºPeríodo  Os censos vão à escola 

Sensibilizar para a importância 
dos Censos  e incentivar à 
participação na maior operação 
estatística do país 

Alunos do 11ºano 
Macs 

Professora Anabela 
Lemos 

 

Os alunos mostraram-se 
interessados e participaram nas   
diversas atividades realizadas: 

 processo de realização dos 
Censos; 

 procedimentos; 

 objetivos; 

 análise de todos os 
questionários 
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2º Período 
10 de 
fevereiro 
2021 
Reagendado 

para 5 de 
maio de 2021 

  
  

CCVEstremoz no nosso 
Agrupamento 

-Realizar atividades em 
ambientes exteriores à sala de 
aula articuladas com outras 
atividades práticas. 
-Formular e comunicar opiniões 

críticas, cientificamente 
fundamentadas e relacionadas 
com Ciência, Tecnologia, 
Sociedade e Ambiente (CTSA). 
-Articular conhecimentos de 
diferentes disciplinas para 
aprofundar tópicos de Biologia 
e Geologia. 

  

Turmas A, B e C do 
11º ano 

CCV Estremoz em 
articulação com os 
docentes Carmo 
Barros e Luís 
Correia 

Fornecido pelo 
CCVEstremoz e 
Câmara Municipal 

Balanço bastante positivo.  
Os alunos participaram 
ativamente e com entusiasmo 
nos Programas educativos, que 
complementam o currículo da 
disciplina de BG e estabelecem 
importantes pontes de ligação 
entre várias disciplinas 
(principalmente Física e Química). 

2.ºPeríodo Ciência Polar 

Sensibilizar os alunos para a 
importância da investigação da 
ciência polar no funcionamento 
dos ecossistemas gelados. 
Aplicar conhecimentos 
adquiridos a novas situações. 
Conhecer práticas usadas nos 
processos de investigação.  

Turmas 3º ciclo e 
secundário 

Biblioteca- dinamizou 
Professores do grupo 
colaboraram 

Computadores 
(Sessão foi 
realizada via Zoom) 

Os alunos mostraram-se 
interessados e participativo 
durante a sessão 

Ao longo 
do ano 

JOGOS, 
DESAFIOS E 
CURIOSIDADES 
MATEMÁTICAS 

-Contribuir para o 
desenvolvimento de 
capacidades matemáticas 
-Contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e 
social 

-Desenvolver o lado 
lúdico da Matemática 

Alunos do 3º ciclo 
e ensino 
secundário 

Professores do 
grupo 500 

Recursos 
humanos 
Recursos 
materiais: 
-Jogos 
-Tecnologia 

A atividade foi desenvolvida 
sobretudo na última aula de cada 
período letivo e envolveu todas 
as turmas do 3ºCiclo e Ensino 
Secundário. 

Foram aulas diferentes que 
suscitaram muito interesse dos 
alunos. 

Ao longo do 
ano 

Espaço de Partilha/ 
Formação: 

-Classroom 
-G Drive 
-G SUITE 
-Software Educativo 

-Promover a utilização das 
TIC entre os professores; 

-Dinamização de uma 
disciplina da Classroom: 
-Dinamização de um 
espaço de partilha e de 
dúvidas 

Professores do 
agrupamento 

Professores do grupo 
550, 530 e 540 

Acesso Internet 
Software 
Educativo 
Plataforma de 
Apoio ao 
processo E-P 

Foi criada a  Turma do Classroom 
"Professores Agrupamento 
Escolas de Condeixa”. 
N.º Inscritos: 111 professores 
Dinamizado pela professora Geni 
Gomes ao longo do ano, com 
publicação de inúmeros recursos/ 
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-Divulgação de software 
educativo 

ferramentas/ plataformas 
digitais. 

 

  DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / Custos Avaliação 

Ao longo do 
ano, uma por 
período letivo 

Ed.Musical 

Audição 

Musical 

Possibilitar a apresentação 
pública do trabalho 
desenvolvido no âmbito da 
disciplina de Ed Musical, clubes… 
Dar resposta ao 
desenvolvimento vocacional 
artístico musical dos/as 
alunos/as; 
Fruir a prática musical. 

Comunidade 
educativa 

Mário Alves 50 eur (cópias impressões) 

Devido à pandemia 
apenas foi possível 
organizar a Audição de 
Fim de Ano. 
Participação 
entusiástica e de valor 
artístico de jovens em 
diversos instrumentos/ 
voz, a solo ou em 
pequenos grupos. 
Assistência de cerca de 
30 pais/EE. 
Feedback por parte da 
comunidade 
entusiástico. 

Vídeo desta atividade 
exposto no site do 
agrupamento. 

Ao longo 
do ano 

Concertos da Orquestra 
do AEC 

Possibilitar a apresentação 
pública do trabalho desenvolvido 
no âmbito da disciplina de Ed 
Musical, clubes… 

Dar resposta ao 
desenvolvimento vocacional 
artístico musical; 
Fruir a prática musical. 

Comunidade 
educativa 

Mário Alves 

Custos já referenciados em 
requisição 
(aquisição/reparação de 
instrumentos musicais; 
aparelhagens…) 

Os ensaios realizaram-
se de modo regular ao 
longo do ano. 
Participação mais 
reduzida de 
executantes, 
especialmente da 
ESFN, em comparação 
com o ano transato. 

A orquestra foi 
convidada para realizar 



 

36  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA 2020/2021 
 

um concerto na 
comunidade, mas não 
houve tempo útil. Só se 
realizou o concerto de 
fim de ano. 

Ao longo 
do ano 

Concertos da Fanfarra 

Possibilitar a apresentação 
pública do trabalho desenvolvido 
no âmbito da disciplina de Ed. 

Musical, clubes… 
Dar resposta ao 
desenvolvimento vocacional 
artístico musical; 
Fruir a prática musical. 

Comunidade 
educativa 

Luís Borges 

Custos já referenciados em 
requisição 
(aquisição/reparação de 
instrumentos musicais; 
aparelhagens…) 

Os ensaios realizaram-
se de modo regular ao 
longo do ano, apenas 
interrompidos no 
período do E@D. 
Atuação da Fanfarra na 
DAC – “Terra um 
Planeta a Proteger” e 
Atuação no último dia 
de aulas do 3.º período. 

Ao longo 
do ano 

 

Exposições temporárias 
de trabalhos dos alunos 
no âmbito das disciplinas 
de Ed. Vis. e Artes 
Plásticas 

 
Dar a conhecer à 
comunidade escolar o 
trabalho desenvolvido pelos 
alunos 
Incentivar os alunos a 
práticas que desenvolvam a 
sensibilidade estética e a 
capacidade criadora. 

Comunidade 
educativa 

Professores do 
grupo 600 

Custos já referenciados na 
requisição do material 

Satisfação da 
comunidade escolar 

Ao longo 
do ano. 

Mural Digital “ Um 
novo olhar” - Exposição 
de trabalhos dos alunos 
no espaço virtual 
(Padlet) 

Divulgar os trabalhos dos 
alunos na página da escola no 
âmbito das disciplinas de Ed. 
Vis. e Artes Plásticas 

 
Comunidade 
educativa 

 
Professores do 
grupo 600 

 
 

sem custos 

Satisfação da 
comunidade escolar 

 

 

 

 

 

“Construção e 
desconstrução de 1 obra de 
arte”- Frida Kahlo”- 
Biblioteca Municipal de 
Condeixa 

 

Divulgar os trabalhos dos 
alunos do 9º ano de APL 

 

 

 

Comunidade 
Educativa e 
Comunidade Local 

 

 

 

 

Professora Isabel 
Gabriel e Dina 
Ferreira 

 

 

 

 

 Satisfação da 
Comunidade em Geral 
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3º 
Período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

“Pintura do Arco Íris “ 

Pintura com vários 
materiais de registo-Escola 
Secundária Fernando 
Namora. 

 

Exposição de trabalhos de 
Tinta da China e Pastel a 
óleo- Átrio da Biblioteca da 
Escola Básica- 

 

Exposição de Igrejas da Ega 
– Na Biblioteca da Escola 
Básica. 

 

Exposição na Biblioteca da 
Escola Básica-“ Chá com 
Estilo.” 

 

Exposição de Arquitetura- 
Corredor do bloco A da 
Escola Básica. 

 

Exposição de trabalhos 
desenvolvidos ao longo do 
ano- No átrio da Biblioteca 
da Escola Básica. 

 

Re ( Criar Mona Lisa) 

Exposição de trabalhos de 
APL- Átrio da Biblioteca da 
Escola Básica 

 

Exposição de Pintura com 

Divulgar os trabalhos dos 
alunos do 9º ano de APL 

 

 

 

 

Divulgar os trabalhos de Artes 
Plásticas do 8º ano 

 

 

Divulgar os trabalhos dos alunos 
de Educação Visual do 8º Ano  

 

 

Divulgar os trabalhos dos alunos 
de Educação Visual- Design. 

 

 

Divulgar os projetos de 
arquitetura dos alunos da turma 
do 8º A 

 

Divulgar os trabalhos 
desenvolvidos ao longo do ano 
na disciplina de Educação Visual, 
das turmas do 8º B C D e E  

 

 

Divulgar os trabalhos 
desenvolvidos na disciplina de 
APL, das turmas do 8º B C D e E 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

Comunidade 
Educativa 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

Professora Isabel 
Gabriel e Dina 
Ferreira. 

 

 

 

 

 

Professora Isabel 
Gabriel. 

 

 

 

 

Professora Isabel 
Gabriel. 

 

 

 

Professora Isabel 
Gabriel. 

 

 

Professora Ana Rita 
Amorim. 

 

 

 

 

 

Professora Isabel 
Silva. 

 

 

 

 

Professora Isabel 
Silva 

 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade Escolar 

 

 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 

 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 
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Período. 

 

 

 

 

materiais aguareláveis- 
Átrio do Bloco B. 

 

“Exposição de Autorretrato 
com estilo”-Corredor do 
Bloco A 
 
 
Exposição de trabalhos  de 
Educação Visual de 
ilustrações vários excertos  
das obras "O Cavaleiro da 
Dinamarca" de Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen e/ou "o Ladino" 
de Miguel Torga.- Corredor 
do Bloco A. 
 
 
Exposição Artes Plásticas- 
Exposição de letra em 
“Quilling” Emolduradas a 
partir de Folhas de revista-  
Corredor do Bloco A. 

Divulgar os trabalhos 
desenvolvidos na disciplina de 
APL, das turmas do 8º B C D e E 

 

Divulgar os trabalhos de 
Educação Visual das turmas do 
7º ano com o objetivo de 
conhecer o trabalho de vários 
artistas” Nacionais e 
Internacionais” 

 

Divulgar os trabalhos dos alunos 
do 7º Ano no âmbito das DAC em 
articulação com as disciplinas de 
TIC,Português uma Língua 
estrangeira e Educação Visual 

 

 

Divulgar os trabalhos dos alunos 
das turmas do 7º ano CEFG e H 
como forma de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

 

Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

Comunidade 
Educativa 

 

Professora Isabel 
Silva. 

 

 

 

 

 

 

Professora Paula 
Henriques. 

 

 

 

 

 

 

Professora Paula 
Henriques. 

 

 

 

Professora Isabel 
Campos 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade 
Educativa. 

 

 

 

 

Satisfação da 
Comunidade Educativa 

 

 

 
 

 
Datas festivas 

Exp. Plástica: 
Decoração de 
alguns espaços das 
escolas: 
Fernando Namora (Natal 
e Dia dos Afetos) e EB23 
(Halloween, Natal e Dia 
dos Afetos 

 
 

Desenvolver a sensibilidade 
estética e a capacidade 
criativa; Divulgar os 
trabalhos realizados pelos 
alunos. 

Comunidade 
educativa 

Paula Henriques Custos - material requisitado 
Satisfação da 
comunidade educativa 

Ao longo 
do ano 

EV/ET 
Exposição de trabalhos 

Contribuir para o 
desenvolvimento de uma atitude 
crítica e criativa de toda a 
comunidade escolar; Valorizar as 
vivências e as experiências de 

Comunidade 
educativa 

Prof. EV/ET sem custos 

O trabalho apesentado 
ao longo do ano 
contribuiu de forma 
explícita para a 
identificação do 
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cada aluno elevado empenho e 
assertividade 
demonstrada pelos 
alunos nas disciplinas 
de EV/ET. A criatividade 
demonstrada 
enriqueceu não só a 
qualidade do trabalho 
como o próprio ato de 
aprender. 

 
 
 

  DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL   
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / Custos Avaliação 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSOS PROFISSIONAIS 

       

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / 
Custos 

Avaliação 
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Set/20 
Dia Mundial do 
Turismo 2020 

Comemorar a efeméride (ESFN, EB 2,3 
e Centro Educativo) em conjunto com 
exposição icono bibliográfica (ESFN). 

Comunidade 
escolar 

Cursos de Turismo (1º 
e 2ºanos) 

Cartazes elaborados, 
distribuídos e 
afixados pelos alunos 
no Agrupamento. 
Custos suportados 
pelo POCH 

Foram cumpridos os objetivos 
definidos com a concretização 
das atividades propostas  

Set-out/20 

 
“Das viagens ao 
Turismo” Exposição 
icono bibliográfica 
(ESFN) 

 
Expor Cartazes, Recortes de Imprensa, 
Bibliografia e objetos relacionados 
com viagens e o Turismo (séc XIX-XXI). 

Comunidade 
escolar 

Cursos de Turismo (1º 
e 2ºanos) 

Acervos 
bibliográficos (ESFN e 
Privados) e objetos 
iconográficos Custos 
suportados pelo 
POCH 

-Cumpridos os objetivos e 
realizadas visitas guiadas aos 
alunos dos cursos de Turismo 

Nov/20 
 
Ação de Formação 
(on-line) 

 
Sensibilizar os alunos para o acesso à 
bases de dados PORDATA 

Alunos do Curso 
de Turismo 
(1º e 2ºanos) 

 
Fundação Manuel dos 
Santos 

 
 
Auditório EB 2,3 

-Cumpridos os objetivos junto 
dos alunos dos cursos de 
Turismo 

Nov-dez/20 

 
“Termalismo e 
Turismo” – 
Exposição temática 
(ESFN) 

 
 
Divulgar a importância do termalismo 
para os destinos turísticos 

Comunidade 
escolar 

Cursos de Turismo (1º 
e 2ºanos) 

Acervos 
bibliográficos (ESFN e 
Privados) e objetos 
iconográficos Custos 
suportados pelo 
POCH 

-Cumpridos os objetivos e 
realizadas visitas guiadas aos 
alunos dos cursos de Turismo. 

 
 
Nov-dez/20 

 
“O Românico na 
cidade de Coimbra” 
(itinerário pedestre) 

 
Contactar, presencialmente, com 
arquitetura e elementos construtivos 
do Românico 

 
Alunos e 
Docentes do 1º e 
2ºano dos Cursos 
de Turismo 

Docentes da 
Componente Científica 
e Técnica dos Cursos 
de Turismo 

 
Transportes públicos 
e entradas em 
monumentos e 
museus suportados 
pelo POCH 

 
 
-ADIADA, para ano letivo 
2021/2022 

 
 
 
Jan/21 

 
“ITINERÁRIOS 
TURÍSTICOS 
URBANOS-cidade de 
Coimbra” 

 
Concretização de saída de campo 
guiada por docentes e alunos de 2º 
ano, do curso de Turismo 

Alunos e 
Docentes do 1º e 
2ºano dos Cursos 
de Turismo 

Docentes da 
Componente Científica 
e Tecnológica dos 
Cursos de Turismo 

-Transportes públicos 
e entradas em 
monumentos e 
museus suportados 
pelo POCH 

-Cumpridos os objetivos e 
realizadas visitas guiadas pelos 
alunos de 2ºano do curso de 
Turismo, a todos os 
participantes 

 
 
Jan/fev/21 

“Turismo de sol e 
mar - do ontem ao 
hoje” 
Exposição temática 
(ESFN) 

 
 
Difundir as práticas de lazer e turismo 
em zonas balneares 

 
 
Comunidade 
escolar 

 
 
Cursos de Turismo (1º 
e 2ºanos) 

Acervos 
bibliográficos (ESFN e 
Privados) e objetos 
iconográficos Custos 
suportados pelo 
POCH 

 
 
-ADIADA, por razões 
pandémicas 
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Fev/21 

“Do Românico ao 
Barroco” 
(visita de estudo) 

 
Comparar estilos de arte construtiva e 
sua importância na oferta/procura 
turística 

Alunos e 
Docentes do 1º e 
2ºano dos Cursos 
de Turismo 

Docentes da 
Componente Científica 
e Técnica dos Cursos 
de Turismo 

 
Transportes públicos 
e entradas em 
monumentos e 
museus suportados 
pelo POCH 

 
 
-ADIADA, por razões 
pandémicas  

 
 
 
Fev-mar/21 

 
“Paisagens naturais 
e geossítios na 
Região de Sicó” 
Saída de campo 
guiada e Exposição 
temática (ESFN) 

 
 
Divulgar e refletir sobre a importância 
dos recursos naturais na estruturação 
da oferta turística na região de Sicó 

 
 
Alunos e 
Docentes do 1º e 
2º ano dos Cursos 
de Turismo 

 
Docentes da 
Componente Científica 
e Técnica dos Cursos 
de Turismo 

Acervos 
bibliográficos (ESFN e 
Privados) e objetos 
iconográficos 
Transporte a 
contratualizar com 
custos suportados 
pelo POCH 

 
-ADIADA, por razões 
pandémicas 

 
 
 
Mar-Jun/21 

 
 
“Em torno do 
Turismo“ - ciclo de 
Webinars 

 
 
Divulgar, junto dos alunos de Turismo 
do AECN e outros interessados, 
diferentes temáticas dinamizadas por 
convidados 

 
 
Alunos e 
Docentes do 1º e 
2º ano dos Cursos 
de Turismo e 
interessados 

 
 
Diretores dos Cursos 
de Turismo (1º e 2º 
anos) 

 
-Convites a 
especialistas de 
diferentes temáticas 
do Turismo 

-Cumpridos os objetivos com a 
participação de alunos, 
professores e interessados de 
diferentes escolas da região 
Centro e stakeholders externos 



 

42  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA 2020/2021 
 

 

 
 
 
Abr/21 

 
“Luso, Buçaco e 
Mealhada-proposta 
de itinerário 
turístico bairradino” 

 
 
Divulgar e refletir sobre a importância dos 
recursos naturais na estruturação da 
oferta turística na região da Bairrada 

Alunos e Docentes 
do 1º e 2º ano dos 
Cursos de Turismo 

Docentes da 
Componente 
Científica e 
Tecnológica dos 
Cursos de Turismo 

-Biblioteca ESFN 
-Transporte a 
contratualizar com 
custos suportados pelo 
POCH 

 
-Cumpridos os objetivos 
com visitas guiadas aos 
alunos dos cursos de 
Turismo. 

 
 
 
Abr/21 

“Bacalhau em Ílhavo 
e Ovos moles em 
Aveiro, produtos 
turísticos de 
referência” 
 
 

 
 
Divulgar e refletir sobre a importância dos 
recursos naturais na estruturação da 
oferta turística na região de Aveiro 

Alunos e Docentes 
do 1º e 2º ano dos 
Cursos de Turismo 

Docentes da 
Componente 
Científica e 
Tecnológica dos 
Cursos de Turismo 

-Biblioteca ESFN 
-Transporte a 
contratualizar com 
custos suportados pelo 
POCH 

-Cumpridos os objetivos 
com visitas guiadas aos 
alunos dos cursos de 
Turismo. 

 
 
Abr/21 

“A cultura do salão- 
templos Património 
da Humanidade 
Unesco” 
(visita de estudo) 

 
Vivenciar, localmente, edifícios e estilos 
construtivos e sua classificação 
patrimonial 

 
Alunos e Docentes 
do 1º e 2ºano dos 
Cursos de Turismo 

Docentes da 
Componente 
Científica e Técnica 
dos Cursos de 
Turismo 

 
Transportes públicos e 
entradas em 
monumentos e museus 
suportados pelo POCH 

 
-ADIADA, por razões 
pandémicas 

 
 
Abr-mai/21 

“Património 
Mundial da 
Humanidade na 
Região Centro” 
Exposição temática 
(ESFN) 

 
Difundir, por diferentes suportes, o 
Património da Humanidade/UNESCO, na 
Região Centro 

 
Alunos e Docentes 
do 1º e 2ºano dos 
Cursos de Turismo 

Docentes da 
Componente 
Científica e Técnica 
dos Cursos de 
Turismo 

Acervos bibliográficos 
(ESFN e Privados) e 
objetos iconográficos 
Custos suportados pelo 
POCH 

-ADIADA, por razões 
pandémicas. 

Novembro Revista Psicossocial 

Divulgar atividades do Curso TAP junto 
das Instituições e Empresas 

Divulgar atividades do Curso TAP na 
comunidade educativa e na 
comunidade local 
Produzir documento com valor para o 
currículo profissional dos alunos do 
TAP Discutir problemas do ensino 
profissional 

 

 
Instituições e 
empresas 
parceiras do Curso 
TAP Comunidade 
Educativa 
Comunidade local 

Paulo Carregã 
/Curso TAP 

Papel / impressões 

Financiamento POCH 

Excelente feedback do 
público a quem se 
dirige, tendo sido 
notado que, no âmbito 
dos cursos profissionais 
da região, é um 
documento único, que 
permite uma perceção 
muito clara do trabalho 
desenvolvido pela 
equipa pedagógica do 
Curso TAP.  Foram 
distribuídas todas as 
Revistas previstas.   
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25 Novembro 

Eliminação da 
violência contra a 
mulher – ação de 
sensibilização com 
teatro fórum, 
música, filme, 
desdobrável e 
cartazes 

 

Assinalar o dia internacional pela 
eliminação da violência contra a 
mulher 

 

Debater o problema da violência contra 
as mulheres 

 

Realizar sessão de teatro fórum 

Comunidade 
Educativa 
(ESFNamora) 

Paulo Carregã/Alunas 
Curso TAP 

 

Projetor Vídeo 
+ computador 
/ TV 

 

Papel / impressões 

Financiamento POCH ) 

 Público 5 turmas da 
ESFN (10º A, D, E,  e 9ª 
E e D) foi avaliada 
através de 30 inquéritos 
(1 a cada professor, os 
restantes aos alunos 
das turmas); o 
resultado dessa 
avaliação foi de 18, 7 
valores 

 

 
10 de 
dezembro 

 

 

 

Direitos Humanos 

Assinalar o dia internacional dos 
direitos humanos 

 

Sensibilizar para o problema dos 
direitos das pessoas idosas no 
contexto da pandemia 

 
 

Comunidade 
Educativa 
(ESFNamora) 

 
 

Alunas do Curso TAP 
Paulo Carregã 

 
 

Papel / impressões 

Financiamento POCH 

Público - todas as 
turmas do ensino 
secundário, regular e 
profissional da ESFN, foi 
avaliada através de 30 
inquéritos (2 por 
turma); o resultado 
dessa avaliação foi de 
18, 9 valores 

 

 
10 de 
Novembro 

 

 
Assinalar Dia de 
São Martinho 

Assinalar o Dia de São Martinho 
Desenvolver competências artísticas 
das alunas 
Colaborar com Instituições e Empresas 
da área psicossocial 

 
Comunidade 
Educativa 
(ESFN) CATL 
da ESFN 

 
Paulo Carregã, 
Isabel Correia, Vera 
Alves (Cáritas / 
CATl da ESFN) 

 
Coluna de som e 
computador 

 
Sem custos 

Público os utentes do 
CATL da ESFN, foi 
avaliada pela 
responsável do CATL e 
pelos professores 
envolvido; a 
responsável do CATL 
considerou a atividade 
muito boa, tendo 
destacado o empenho 
e entusiasmo das 
alunas; os professores 
realizaram a avaliação 
da atividade no âmbito 
dos seus módulos 
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Janeiro / 
Fevereiro / 
(e, 
dependendo 
da situação 
Covid, FCT 
do Curso 
TAP) 

 

 
Teatro: 
Como 
cozinhar 
uma 
criança? 

 

-Valorizar a cultura portuguesa 
-Desenvolver as competências 
artísticas das alunas 
-Promover o gosto pelo teatro 
-Proporcionar às crianças e jovens o 
contacto com a literatura e o teatro 

Comunidade 
Educativa 

 

Comunidade local 
 

Empresas / 
Instituições 

 
Alunas do Curso 
TAP Paulo 
Carregã 
Isabel 
Campos 
Isabel 
Correia 

 

 

 

 

Financiamento POCH 

A apresentação da 
peça não se realizou 
devido à Covid 

 

 

Janeiro / 
Fevereiro 

 

Saídas 
profissionais e 
prosseguimento 
de estudos na 
área psicossocial 

 

Esclarecer as alunas sobre saídas 
profissionais e a possibilidades de 
prosseguimento de estudos 

 

Curso TAP / 
(outros cursos 
profissionais?) 

 

 

Paulo Carregã / 

 

 

Financiamento POCH 

Adiada devido à 
Pandemia, mas realizou-
se, com adaptações, em 
abril de 2021; a avaliação 
da atividade foi feita pelo 
CLDS 4 G, que contratou 
o formador (pelo que a 
atividade não foi, assim, 
financiada pelo POCH), 
através de um inquérito 
aos alunos, que 
avaliaram, em geral, a 
formação como útil e 
esclarecedora. 

 

 

 

 

 
Maio / Junho 

 

 

 

 
Revista Psicossocial 
(nº especial) 

Discutir o problema do 
envelhecimento Discutir o problema 
do cuidado de pessoas idosas em 
Portugal 
Discutir o contributo dos Cursos TAP 
para a formação e qualificação de 
cuidadores Dar voz às instituições e 
empresas que prestam cuidados a 
pessoas idosas na região 
Analisar a situação dos idosos no 
contexto da Covid-19 

 

 

Instituições e 
empresas 
parceiras do Curso 
TAP Comunidade 
Educativa 
Comunidade local 

 

 

 

 
Curso TAP 
Paulo 
Carregã 

 

 

 

 

 
Financiamento POCH 

O 3º número da Revista 
Psicossocial não se 
publicará, pois o Curso 
TAP deixou de fazer 
parte dos cursos 
profissionais oferecido 
pelo AEC. 
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  BIBLIOTECAS ESCOLARES  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / Custos Avaliação 

outubro 

Formação de 
utilizadores 
 

(PRESENCIAL) 

-Dar a conhecer o serviço de 
biblioteca da escola 
-Desenvolver competências de 
literacia da informação 
- Ajudar a localizar e usar a 
informação de um modo 
autónomo, eficiente e ético. 
[A.1 Apoio ao currículo e 
formação para as literacias da 
informação e dos media] 

Alunos de 1º ano 
EB1 e EB3, 5º e 7º 
anos da EB2; 9º ano 
da ESFN 

Equipa BE 
4 BE do 
Agrupamento - 0 € 

Na BEFN a formação de 
utilizadores foi realizada em 
formato digital com envio aos DTs 
de um ppt e um vídeo com as 
regras de utilização da BE e de 
como requisitar. 
-277 presenças registadas na BEFN 
(82% para utilização computadores 
e estudar) 
(condicionantes na diminuição do 
espaço e causa da pandemia - no 
ano passado foram registadas 
2360 presenças!!!) 
- Na EB nº2 as turmas do 5º e do 
7º ano participaram em sessões 
orientadas na BE. Os professores 
de Cidadania e Desenvolvimento 
receberam um ppt com as regras 
de utilização da BE e de requisição. 
- Na EB nº2 contabilizam-se 365 
empréstimos para leitura 
domiciliária. 
- 940 Presenças registadas na EB 
nº2 para uso autónomo 
(condicionada a permanência a 12 
alunos). 
- Nas escolas do 1º CEB, a 
biblioteca está apenas disponível 
para utilização autónoma dos 
professores e alunos, pelo que não 
foi realizada a formação de 
utilizadores. Foi elaborado um 
horário para a utilização do espaço 
pelas turmas do pré-escolar e do 
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1º CEB. Foram enviadas aos 
docentes e afixadas no local as 
regras de funcionamento das BE 
em ano de pandemia. 

ao 
longo 
do ano 

Projeto Bibliotecas 
Digitais: 
“Literacia(s) passo a 
passo” 
Aplicação do Modelo de 
Literacia da Informação 
(MLI ) - planos 
colaborativos com os 
docentes (PRESENCIAL/ON 
LINE) 

-Implementar o modelo de 
literacia da informação da 
escola 
- Auxiliar os alunos na pesquisa, 
seleção e tratamento da 
informação [A.1 Apoio ao 
currículo e formação para as 
literacias da informação e dos 
media]. 

Alunos da EB2 e 
ESFN 

PB sem custos 

Não foi possível aplicar o MLI em 
turma devido à transformação física 
das BE com os seguintes  
condicionalismos: a Pandemia 
também limitou o nº de presenças 
de utilizadores no espaço, houve 
diminuição do espaço e dos 
equipamentos (retiraram os 
projetores das duas bibliotecas 
(BEFN e EBnº2). Os docentes não 
utilizaram autonomamente o MLI 
ou em articulação com as PB. 

out/nov 

Ação de curta duração 
15h (creditada pelo 
CCPFC) - “CH09-1 
Educação para os Média 
- As literacias na 
flexibilização do 
currículo” [Projeto 
Bibliotecas Digitais e 

MLI - Modelo de 
Literacia da 
Informação 
“Literacia(s) passo a 
passo”] 
(PRESENCIAL/ON LINE) 

- Contribuir para a formação 
contínua dos docentes na 
área da literacia dos média 
-Promover a reflexão em 
torno da literacia dos média 
- Sensibilizar para a 
importância do pensamento 
crítico na sociedade atual 
[A.2 Uso das tecnologias 
digitais e da Internet como 
ferramentas de acesso, 
produção e comunicação de 
informação e como recurso de 
aprendizagem] 

docentes do 
Agrupamento 

professoras 
bibliotecárias 

Recursos 
informáticos 
existentes nas BE 

-Nº de professores inscritos: 16 
-Nº de horas de formação 
realizadas: 15 horas 
-Grau de satisfação dos 
participantes: 
73,3% -nível  5 
26,7% - nível 4 
 

ao 
longo 
do ano 

Atividades em 
articulação com a 
disciplina de 
Cidadania e 
Desenvolvimento 
e/ou outras relativas 
aos ODS: Direitos 
Humanos/Educação 
ambiental/Educação 

-Promover a articulação com a 
área curricular de cidadania 
-Desenvolver projetos 
interdisciplinares a nível de 
escola/agrupamento 
[A.2 Uso das tecnologias digitais 
e da Internet como ferramentas 
de acesso, produção e 
comunicação de informação e 

Alunos do 1º, 2º, 3º 
CEB e secundário 

Equipa da 
biblioteca 
escolar 
 

Pais e Enc 
de Educação 
 

Coordenador 
de CD 2º e 3º 

Recursos informáticos 

LCD 

Material de desgaste 

BEFN: 
-Nº de atividades - 12 
[Literacia Financeira (EMQ),Literacia 
da Informação (OIC), Literacia dos 
Media (Cartoons); Sessões sobre 
igualdade de Género; Direitos 
LGBTi+; Manifestos Direitos 
Humanos; Defesa de uma Causa; 
Concurso de escrita argumentativa; 
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para os 
Media/Educação 
financeira/ 
Aprofundamento 
temático de datas 
relevantes 
/Segurança/Saúde e 
sexualidade 
(PRESENCIAL/ON LINE) 

como recurso de aprendizagem] CEB DTs e 
docentes 

Concurso de oratória; Dia do Pijama; 
Eliminação da violência contra a 
Mulher; Montras 25 abril, 
Holocausto, Dia da Mulher; Direitos 
Humanos]  
-Nº de turmas - 15  turmas (8 do 9.º 
ano; 3 secundário + 4 profissional) 
 
EB nº2: 
-Nº de atividades - 7 
- Dia Mundial da Cultura Científica - 
exposição de trabalhos de projeto 
de ciência no átrio da BE e nos 
meios digitais (8 turmas) 
- 14 turmas do 2º CEB [Direitos 
Humanos: estendal dos Direitos 
Humanos]; votação no site da 
Amnistia Internacional - posto de 
votação na BE 2º/3º CEB. 
- Holocausto: envio de recursos 
digitais para coordenadores de 
Cidadania e Desenvolvimento (28 
turmas) 
- 25 de abril: exposição interativa 25 
figuras em todas as portas das salas 
de aula e no átrio da biblioteca); 
montra de livros. 
- Concurso de escrita argumentativa 
“Levanta-te por uma causa!” -  
turmas do 3º CEB. 
Nº de turmas: 28 
Os alunos revelaram um elevado 
grau de satisfação, interesse, 
participação e empenho nas 
atividades, que foram bem 
acolhidas pela comunidade escolar. 
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outubro 

Mês Internacional das 
Bibliotecas Escolares 
(MIBE): 
- Formação de 

utilizadores 

- IV Concurso de escrita 
criativa “Contos 
Mínimos Terror ao 
Máximo” 
-Encontro com textos e 
escritores 
-(Re)Lançamento do 
projeto 10min@Ler+ 
(PRESENCIAL/DIGITAL) 

-Apresentar o catálogo da 
biblioteca aos alunos para o 
desenvolvimento de técnicas de 
pesquisa 
-Promover o gosto pela 
escrita e pela leitura 
[B.2.2. Desenvolver 
metodologias ativas de 
aprendizagem que, aliadas aos 
recursos tecnológicos, 
impliquem os alunos na 
construção do seu próprio 
conhecimento] 

Alunos do AECX 
Comunidade 

RBC 
Equipa BE 
Departamento de 
Línguas 

45€ para os 3 prémios 
do concurso 
Fotocópias – 10€ 

- Tablets 
- Recursos 
informáticos 

-Taxa de utilização dos serviços da BE: 
-empréstimos BEFN: 127 
-empréstimos EB2: 365 
-nº requisições das caixas dos 10min: 
9 BEFN + 15 EB nº2 
-Nº de seguidores novos nas redes 
sociais - instagram com 250 (+91 
seguidores desde o final do ano letivo 
anterior) 
-Nº de participantes no concurso: 109 
textos (3 do 2º ciclo + 24 do 3º ciclo + 
82 do secundário) 
Livros adquiridos: 0 
(não houve verba do projeto 10 
min@Ler+) 

ao 
longo 
do ano 

“Amostras aLer+” 
(Projeto 
Crescer@Ler+) 
(PRESENCIAL) 

-Promover o gosto pela leitura 
-Implementar um serviço 
de curadoria de leitura 
dirigido aos diferentes 
níveis etários 
-Fomentar a articulação 
entre a biblioteca escolar e a 
sala de aula [B.1 Criação e 
promoção da competência 
leitora e dos hábitos de 
leitura] 

1º ciclo das escolas 
da vila 

Professoras 
bibliotecárias 
Professores 
titulares de turma 
professores de 
português 

Materiais de desgaste 
(cartolinas / 
fotocópias) 

-Nº de turmas envolvidas - 9 da EB 
nº3 + 7 turmas da EB nº1 
-Nº de caixas de livros  
EB nº3 - 21 caixas, devido à 
pandemia e à pouca rotatividade 
(falta de funcionária na BE) 
EB nº1 - 42 caixas de livros  
-Nº de requisições - os alunos 
consultaram livremente os livros 
selecionados (na BE e/ou na sala de 
aula) e fizeram empréstimo para o 
domicílio.  
-  Nº de livros trabalhados pelos 
alunos com os docentes - não 
contabilizado 

 

 

ao 
longo 
do 
ano 

“No meu ninho, lê-
se +” 
(desenvolvimento 
de hábitos de 
leitura partilhada na 
família) (Projeto 
Crescer@Ler+) 
(PRESENCIAL) 

 

-Fomentar a articulação 
entre a biblioteca escolar 
e a família [B.1 Criação e 
promoção da competência 
leitora e dos hábitos de 
leitura] 

 

 

 

JI da EBnº 1 e EBnº3 

 

Professoras 
bibliotecárias 
BMC 
Educadoras 
da EBnº1 e 
nº3 

 

 

Material de desgaste 
Fundo documental da 
BE e da BMC 

-Taxa de empréstimos - este ano, 
devido às condicionantes da 
Pandemia, os livros não foram 
emprestados via Biblioteca 
Municipal. Ficaram disponíveis 
caixas de livros na BE/sala de aula, 
com leituras selecionadas, que 
foram utilizados em contexto 
pedagógico pelas educadoras.  
-Nº de alunos envolvidos -  170 
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alunos [7 turmas do JI] 
-Grau de satisfação dos EE - não 
aplicável 

ao 
longo 
do ano 

TOP TÍTULO+ 
Divulgação trimestral 
dos títulos mais lidos 
em cada BE 
TOP LEITOR+ 
Divulgação mensal dos 
melhores Leitores do 
mês. 
(Projeto Crescer@ 
aLer+) (PRESENCIAL) 

 

-Promover o gosto da leitura 
através do reforço positivo 
-Dar visibilidade à 
leitura [B.1 Criação e 
promoção da 
Competência leitora e dos 
hábitos de leitura] 

Alunos do 1º ciclo 
das EB1 e EB3 e do 
2º, 3º e secundário 
das EB2 e ESFN 

Professoras 
bibliotecárias 

12 Fotocópias por 
mês – 24 € Prémio 
final para melhor 
leitor a atribuir em 
cada ciclo e em 
cada escola – 75€ 

Este ano, devido à Pandemia e à 
falta de funcionária na BE, a BE 
permaneceu sempre fechada e os 
livros das caixas das salas de aula 
não foram contabilizados como 
empréstimos domiciliários na EB 
nº3. 
Na EB nº1 - 959  
Na EB nº2 - 922 
Na BEFN - 370 empréstimos 
domiciliários 
Taxa de empréstimos domiciliários: 
 Na EB nº1 – 34% 
Na EB nº2 – 15% 
Na BEFN - 5% 

Não foi realizada a atividade Top 
Título 

ao 
longo 
do ano 

”Olha para mim aLer+” 
(Projeto Crescer@Ler+ - 
atividades no âmbito da 
literacia da Leitura e da 
promoção do ato de ler) 
(PRESENCIAL/DIGITAL) 

-Dar visibilidade à leitura através 
do marketing social 
 

[B.1 Criação e promoção da 
competência leitora e dos 
hábitos de leitura] 

Alunos do AECX 

Comunidade 
Equipa BE fotocópias - 20€ 

A atividade não foi realizada devido 
ao contexto da Pandemia  

 

 

 

 

março 

 
SEMANA DA LEITURA 
Programação, 
presencial e/ou 
online, de atividades 
relacionadas com 
leitura, livros e 
autores. 
(PRESENCIAL/ON 
LINE/DIGITAL) 

-Desenvolver o gosto pela 
leitura 
-Proporcionar experiências 
significativas em torno da 
leitura 
- Celebrar a leitura, o livro e o 
leitor, nas escolas e noutros 
espaços públicos e privados 
[B.1 Criação e promoção da 
competência leitora e dos 

 

 

 

Comunidade 
educativa 
e externa 

 

 

 

Equipa 

BE RBC 

 
Materiais de 
desgaste já 
existentes Recursos 
humanos, físicos e 
materiais das BE 
Transporte da 
autarquia 

-Nº de atividades realizadas: 8 
-“Hoje há Leitura! uma história por 
dia” -  5 vídeos / 5 dias  - pré escolar 
-Apresentação do livro “Diário de 
um chapéu de chuva” com Cecê 
Coimbra e  Fernanda Lopes - 1ºs e 
2º anos 
-“Risos e Rimas”, encontro com o 
declamador Paulo Condessa - 3º e 
4º anos 
-“Destrava mãos”, Oficina de escrita 
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hábitos de leitura] Criativa com Vanessa Martins - 2º 
ciclo 
-“Dentro do Ecrã, Fora da Caixa”, 
Espetáculo de poesia para quem 
acha que não gosta de poesia com 
Paulo Condessa - 3º ciclo e ensino 
secundário 
-“Tinta permanente”  -  oficina de 
ideias, corpo e manifesto”, com  
Adriana Campos - Projeto Read & 
Stand Up - Levanta-te por uma 
causa!” - 9ºF, 10ºA e 11ºB 
-Fase de escola dp Oeiras Internet 
Challenge [torneio de pesquisa, 
seleção e avaliação de fontes de 
informação em linha]- ensino 
secundário 
-Lançamento do Programa de 
Literacia Familiar “Conto Contigo”-  
vídeo promocional para famílias de 
alunos do pré escolar 
-Nº de alunos envolvidos: Todos os 
alunos do agrupamento 
As atividades, embora devido à 
pandemia tivessem sido todas em 
formato digital,foram bem aceites, 
tendo o feedback sido bastante 
positivo. 
links das propostas de trabalho 
decorrentes das atividades podem 
ser vistos aqui e aqui. 

ao 
longo 
do ano 

Concurso Nacional de 
Leitura (PRESENCIAL/ON 
LINE) 

-Desenvolver 
competências de leitura e 
oralidade 
-Dar visibilidade à leitura como 
prática 
-Favorecer o 
reconhecimento dos bons 
leitores 

Alunos do 3º e 4º 
ano do 1º ciclo, 2º e 
3º ciclo e secundário 

Equipa BE 
Docentes do 
Departamento de 
Línguas 

 
RBC 

Materiais de desgaste 
Prémio final para alunos 
dos 4 níveis de ensino– 
75€ 

Participaram na fase de escola 296 
alunos do 1º ciclo (3º e 4º ano), do  
2º e 3º ciclo e do ensino secundário 
[EB nº 1 (46); EB nº 2 (75); EB1 fora 
vila (59); EB nº 3 (100); ESFN (16)] 
Foram selecionados dois alunos por 
escola do 1º CEB e 5 alunos dos 
outros ciclos na 1ª eliminatória - fase 
de escola. Estes prosseguiram para a 

https://padlet.com/semanadaleitura2021/splash
https://padlet.com/semanadaleitura2021/poesia
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[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das 
capacidades associadas à 
leitura] 

fase municipal, para as provas de 
leitura expressiva e argumentação, 
realizadas online. 
Ficaram selecionados para a Fase 
Intermunicipal, organizada pela BM 
da Mealhada, por videoconferência, 
onde foram selecionados 2 alunos 
de cada ciclo para irem às provas de 
palco (foram selecionados 3 alunos 
do nosso Agrupamento:  
1º ciclo EB1 Anobra: Mariana Costa; 
3º ciclo 7ºD: Joaquim Alves - e 
secundário 11ºC: Beatriz Diogo).  As 
alunas Beatriz e Mariana ficaram 
apuradas, como representantes da 
CIM da Região de Coimbra,  para a 
Final Nacional, que teve lugar em 
junho, com a parceria e apoio do 
Município de Oeiras. Nesse dia. A 
aluna Beatriz  Diogo foi selecionada 
para as provas de palco e sagrou-se 
Campeã Nacional de Leitura do 
ensino secundário. É um orgulho 
termos uma bicampeã nacional no 
nosso Agrupamento. 

ao longo 
do ano 

“À volta dos textos”: 
estratégias promocionais 
em torno do livro - 
(Projeto Crescer@Ler+) 
-“Lemos+, escrevemos 
melhor” (Projeto 
Crescer@Ler+) 
- Clubes de Leitura - 
Conheces este livro? 
(projeto eTwinning) 
  
Participação em 
iniciativas promovidas 
pela RBE/PNL ou outras 
instituições para 

-Aprofundar as competências de 
leitura/escrita 
-Desenvolver o pensamento 
crítico e/ou a capacidade criativa 
  
[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das 
capacidades associadas à leitura] 

Alunos do AECX 

Equipa BE 
Professores 
envolvidos nas 
diferentes 
iniciativas 

Dispositivos 
tecnológicos das 
bibliotecas 

 
Fotocópias: divulgação 
dos concursos e dos 
resultados 

-Conta-nos uma história - 4ºC (18 
alunos)  e 1ºA (20 alunos) 
 
-Livro-objeto - 2ºB da EB nº1 
 
-Oficinas de escrita - turmas do 5º e 
do 6º ano (4 docentes envolvidos) 
 
-Concursos de escrita: 
“Contos Mínimos, Terror ao 
Máximo” - 109 participantes (3 do 
2º ciclo + 24 do 3º ciclo + 82 do 
secundário) 
texto argumentativo: “Levanta-te 
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aprofundamento das 
competências de leitura 
e 
/ou de escrita, com 
eventual recurso a 
dispositivos tecnológicos 
e ferramentas digitais 
(PRESENCIAL/ON 
LINE/DIGITAL) 

por uma causa” - 18 participantes 
(12 do 3.º ciclo e 6 do ensino 
secundário). 
Concurso de Poesia RBC - 28 
participantes [1º ciclo: 14; 2º ciclo: 
2; 3º ciclo: 4; Ens. Sec: 8] 
 
Estas iniciativas revelaram-se de 
interesse para a comunidade 
educativa, considerando a prestação 
dos alunos. Salienta-se a adesão 
ainda pouco significativa dos 
docentes, que nem sempre 
avançam com estratégias de 
resposta aos reptos lançados pelas 
PB, quer divulgando nas turmas, 
quer incentivando o trabalho dos 
alunos nas atividades de 
enriquecimento curricular. 

ao 
longo 
do ano 

“À volta dos textos”: 
estratégias promocionais 
do livro - (Projeto 
Crescer@Ler+) 
-“Lemos+, escrevemos 
melhor” (Projeto 
Crescer@Ler+) 
- Clubes de Leitura - 
Conheces este livro? 
(projeto eTwinning) 
 
Participação em iniciativas 
promovidas pela RBE/PNL 
ou outras instituições para 
aprofundamento das 
competências de leitura e 
/ou de escrita, com 
eventual recurso a 
dispositivos tecnológicos e 
ferramentas digitais 

-Aprofundar as 
competências de 
leitura/escrita 
-Desenvolver o pensamento 
crítico e/ou a capacidade criativa 
 
[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das 
capacidades associadas à leitura] 

Alunos do AECX 

Equipa BE 
Professores 
envolvidos nas 
diferentes 
iniciativas 

Dispositivos 
tecnológicos das 
bibliotecas 

- Nº de alunos participantes 
- Nº de atividades promovidas 
- Nº de docentes envolvidos 
- Grau de satisfação do público- alvo 
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(PRESENCIAL/ON 
LINE/DIGITAL) 

ao 
longo 
do ano 

10 Minutos a Ler+ 
iniciativa “10 minutos 
a ler em casa” como 
estratégia do regime 
misto e a distância, 
interagindo com os 
alunos através do 
blogue das bibliotecas 
do Agrupamento 

 
-Desenvolver hábitos de leitura. 
-Criar rotinas que fomentem 
uma escola leitora 
[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das 
capacidades associadas à 
leitura] 

2º e 3º ciclo e 
secundário 

Equipa BE 

 
Docentes do 
Departamento de 
Línguas 
e outros 
envolvidos 
no projeto 

Recursos da BE 
Livros do projeto 

Nº de empréstimos para a sala de 
aula - 17 vezes turmas 9º ano e Ens. 
Secundário 
 
Nº empréstimos para a sala de aula 
- 71 para turmas do 2º e 3º CEB 
(1775 empréstimos) 
 

ao 
longo 
do ano 

 
30 dias 30 Livros 
- Projeto de 
Itinerâncias 
documentais 
destinado aos alunos 
dos 4 JI e das 4 EB1 
que distam da sede de 
concelho 
(PRESENCIAL) 

-Desenvolver hábitos de leitura. 
-Criar rotinas que fomentem 
uma escola leitora 
[C.1 Desenvolvimento de 
atividades e serviços 
colaborativos com outras 
escolas/ bibliotecas.] 

Turmas de JI/1º CEB 
que distam da sede 
de concelhos da 
sede de concelho 

RBC 
Colaboração 
entidades 
locais 

-Baús + conjuntos 
documentais (já 
existentes) 

-Transporte da 
Câmara 
Municipal 

- Devido à pandemia não foram 
realizadas sessões presenciais 
-Nº de baús/conjuntos documentais 
em circulação - 6 
-  Nº total de exemplares em 
circulação - 150 livros 
-  Grau satisfação do público-alvo 
(inquérito aos educadores e 
docentes) - ainda não foi passado 
inquérito 

janeiro a 
março 

Concurso de Poesia - 
“Poesia na Biblioteca” - 
escrita criativa 
(destinado a todas as 
crianças e jovens 
residentes no concelho 
de Condeixa-a-Nova) 
(PRESENCIAL/DIGITAL) 

-Desenvolver competências de 
escrita criativa 
[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das 
capacidades associadas à leitura] 

Comunidade infantil 
e juvenil do 
concelho de 
Condeixa 

RBC 
Docentes do 
Departamento de 
Línguas 

Materiais de desgaste 
(existentes) 
Prémio final para 4 
alunos 60€ 

Devido às contingências causadas 
pela Covid-19 esta atividade não 
teve a adesão esperada. 
 
Nº de participantes: 28 
[1º ciclo: 14; 2º ciclo: 2; 3º ciclo: 4; 
Ens. Sec: 8] 
Os poemas apresentados foram em 
número reduzido, considerando o 
universo dos alunos. Porém, esta 
iniciativa deverá ter continuidade 
nos próximos anos, atendendo ao 
seu valor de estímulo à escrita 
criativa. 
Será importante divulgar mais cedo 
a iniciativa, com vista à 
programação dos docentes para um 
eventual apoio aos alunos, no 
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momento em que lecionam o texto 
lírico (que nem sempre é o ajustado 
ao prazo de divulgação/execução do 
concurso). 

Outubro/ 
novembro 

Expressão Dramática na 
sala de aula – caderno 
(a)riscar | nível 1 
Formação para docentes 
do pré escolar e 1º ciclo 
sobre Mediação de Leitura 
e métodos pedagógicos de 
promoção da leitura 
(Projeto Crescer@Ler+) 
(ON LINE) 
[bibliotecasdecondeixa.blo 
gspot.com/] 
Projeto Crescer@Ler+ 
(PRESENCIAL/DIGITAL) 

-Partilhar experiências e 
conhecimentos em em torno da 
abordagem do texto 
-Disponibilizar ferramentas para 
suscitar a criatividade e 
imaginação 
-sensibilizar os educador para a 
expressão dramática na sala de 
aula e o contacto com a arte, a 
partir do textos e com os escritos. 
[B. 2 Atividades e projetos de 
treino e melhoria das capacidades 
associadas à leitura] 

Docentes pré- 
escolar e 1º CEB 

Professora 
bibliotecária 
Carla Fernandes 

Centro de 
Formação Nova 
Ágora 
formadora 
Adriana Campos 
dinamização do 
projeto 

Projeto financiado 
pela RBE 

Nº de docentes participantes: 22 
-Nº de horas de formação 
realizadas: 6  horas 
Grau de satisfação do público- 
alvo: 
77,3% -nível  5 
22,7% - nível 4 

ao 
longo 
do ano 

Realização de 
reuniões/sessões de 
trabalho RBC para 
elaboração de 
documentos 
normativos concelhios: 
-Plano de atividades 

- Manual de 
procedimentos 

- Revisão do 
Regulamento das 
bibliotecas do 
Agrupamento 
- Política de 
Desenvolviment
o da coleção 
- Relatório de 
avaliação do trabalho 
concelhio 
(PRESENCIAL) 

-Gerir o serviço de 
bibliotecas de forma 
eficiente 
-Promover um trabalho de rede 
que qualifique os serviços 
prestados à comunidade 
[C.1 Desenvolvimento de 
atividades e serviços 
colaborativos com outras 
escolas/ bibliotecas. 
D.1 Recursos humanos, materiais 
e financeiros adequados às 
necessidades de gestão, 
funcionamento e dinamização da 
biblioteca escolar.] 

Comunidade 

Equipa de 
coordenação da 
Rede 
Coordenadora 
RBE 

Recursos e 
equipamentos 
informáticos 
Programa Biblionet 

 -Nº de documentos produzidos: 3  
 
 Grau de execução das atividades: 
-O manual de procedimento está 
em execução, em conformidade 
com a formação de pessoal não 
docente, a executar em julho de 
2021. 
-A Política de Desenvolvimento da 
Coleção será realizada pela RBC, de 
acordo com a delegação de 
competências inscrita no contrato 
de autonomia firmado entre a 
autarquia e o ME. 
-A avaliação do PAA será realizada 
em reunião própria no início do 
próximo ano letivo 
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ao 
longo 
do ano 

Trabalho colaborativo 
no âmbito do SABE: 
Tratamento 
documental dos 
catálogos das BE 
(PRESENCIAL) 

-Assegurar o bom 
funcionamento do serviço de 
bibliotecas concelhio 
-Contribuir para uma política 
documental organizada e 
coerente [C.1 
Desenvolvimento de 
atividades e serviços 
colaborativos com outras 
escolas/ bibliotecas.] 

BE das EB nº1 e nº3 RBC BiblioNet 

-Nº de sessões de formação  
com docentes e não docentes - 
formação para pessoal não docente 
- 20 formandos em julho 21 
-Nº de documentos tratados - 217 
recursos 

 

 

 

 

 

ao 
longo 
do 
ano 

 

Projeto Read & Stand 
Up - Levanta-te por 
uma causa! Movimento 
14-20 - PNL 
(PRESENCIAL/ON 
LINE/DIGITAL) 

 

-Desenvolver hábitos de leitura. 
-Desenvolver capacidade de 
argumentação e de 
participação na sociedade 
[C.2 Participação em projetos 
e parcerias com entidades 
exteriores à escola.] 

9ºF, 10ºA, 11ºB 
Comunidade escolar 

Professoras 
Bibliotecárias Profs 
envolvidos no 
projeto: Anabela 
Costa; Hortênsia 
Ramos;  Mª 
Piedade Ferreira 
alunos líderes do 
projeto Associação 
de Estudantes 

-Rede de Bibliotecas 
de Condeixa 
-Centro de Ecologia 
Funcional da UC 
-Centro de Estudos 
Sociais da UC 

-Grupo Youth CDX 

-Nº de sessões realizadas - 9 sessões 
em cada turma 
-Nº de alunos envolvidos - 3 turmas 
(75 alunos) 
-nº de publicações redes sociais - 63 
-Grau de satisfação dos 
participantes - excelente (ver 
notícias no JÁ 3ºP) 
-Taxa de empréstimo dos recursos 
envolvidos no projeto -  os recursos 
estiveram todo o ano em montra 
própria expostos na BE e foram 
amplamente requisitados pelos 
alunos do projeto que fizeram 
apresentações orais sobre estes  

ao 
longo 
do ano 

“Quem lê hoje?” - 
sessões de leitura, 
realizadas por 
familiares, às turmas 
do pré-escolar e 1º 
ciclo, com recurso a 
dispositivos 
multimédia em 
vídeo/áudio 
Projeto 
Crescer@Ler+ 
(PRESENCIAL/ON 
LINE) 

 

-Estreitar a relação escola-
família 
-Envolver os pais, 
encarregados de educação e 
as famílias na construção do 
percurso leitor das crianças 
[C.3 Envolvimento e 
mobilização dos pais, 
encarregados de educação e 
famílias.] 

alunos do pré- 
escolar e 1º CEB 
Famílias 

Professoras 
bibliotecárias 
Professoras 
titulares de 
turma 
educadoras 
Associação de 
Pais 

sem custos 

-Nº de sessões realizadas 
7 sessões de EE para as turmas em 
formato on line 



 

56  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA 2020/2021 
 

ao 
longo 
do ano 

“Ler+ com pais” - 
atividade destinada a 
alunos 2º, 3º ciclo e 
Secundário em torno 
da leitura, envolvendo 
os Encarregados de 
Educação em sessões 
de leitura, com 
recurso a dispositivos 
multimédia em 
vídeo/áudio 
Projeto 
Crescer@Ler+ 
(PRESENCIAL/ON 
LINE) 

-Estreitar a relação escola-família 
-Envolver os pais, 
encarregados de educação e as 
famílias na construção do 
percurso leitor dos 
adolescentes e jovens. 
[C.3 Envolvimento e 
mobilização dos pais, 
encarregados de educação e 
famílias.] 

Alunos do 2º, 3º 
ciclo e ensino 
Secundário 
Famílias 

Professoras 
bibliotecárias 
DTs 
Associação de Pais 

sem custos 

 
 Atividade  não realizada devido à 
Pandemia da COVID-19 e às 
condicionantes da entrada nas 
escolas de elementos externos 

abril / 
maio 

Conto Contigo 
Sessões on line de 
sensibilização das 
famílias para a 
importância de “Ler+ 
em Família” – literacia 
emergente/ literacia 
Familiar (Crescer@Ler+) 
(PRESENCIAL/ ON LINE) 

-Estreitar a relação escola-família 
-Envolver os pais, encarregados 
de educação e as famílias 
construção do percurso leitor 
dos adolescentes e jovens. 
[C.3 Envolvimento e 
mobilização dos pais, 
encarregados de educação e 
famílias.] 

Alunos do pré- 
escolar de 5 anos e 
famílias 

RBC 

Materiais 
disponibilizados pela 
Fundação Aga Kan 
custos assegurados 
pela BM 

-  Grau de concretização da 
atividade - 100% - 4 sessões (3 em 
formato online e 1 presencial) com 
9 famílias 
-  Grau de realização dos objetivos 
da atividade - total através das 
dinâmicas propostas aos pais no 
final de todas as sessões foram 
sensibilizados para as diversas 
técnicas de desenvolvimento da 
literacia emergente. Jogos: Palavras 
aos bocadinhos, rimas, retirar a 
sílaba inicial e final, utilizando 
recursos digitais - kahoots. 

ao 
longo 
do ano 

Monitorização do Plano 
de melhoria (ao longo do 
ano 
– relatório em julho de 
2021): 
recolha de dados 
estatísticas de requisição, 
ocupação dos espaços e 
presenças 
(PRESENCIAL/ DIGITAL) 

-Gerir eficazmente o serviço de 
biblioteca escolar 
-Avaliar e conceber estratégias de 
melhoria para a otimização dos 
serviços 
[D.2 Integração e valorização da 
biblioteca na escola] 

Comunidade escolar 
Professoras 
bibliotecárias Recursos informáticos 

-  Taxa de execução das atividades - 
98% 
-  Índice de sucesso das atividades 
(grau de satisfação) - nível muito 
bom/excelente 
-  nível de desempenho MABE - em 
avaliação 
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ao 
longo 
do ano 

Manutenção canais 
digitais: 
- Portal e Facebook da 
RBC 
-Site do projeto 
Crescer@Ler+ 
-Blogue das Bibliotecas 
Escolares 
-Instagram das bibliotecas 
escolares 
 

(DIGITAL) 

-Alargar o conhecimento dos 
utilizadores sobre temáticas 
variadas(curadoria de 
conteúdos) 
-Difundir a informação sobre as 
atividades realizadas e as 
valências do serviço 
-Comunicar com os utilizadores 
das BE, constituindo-nos como 
serviço de referência 
[D.3 Desenvolvimento, 
organização, difusão e uso da 
coleção] 

Comunidade escolar PB e equipa BE RBC Recursos informáticos 

- Nº de posts p/ canal digital: 
FB da RBC - 46 publicações do 
agrupamento 
Blogue - 86 posts  
Instagram - 134 publicações e neste 
momento temos 344 seguidores, 
mais xx do que no ano passado 
Portal da RBC - 32 publicações 
Site da escola - 18 publicações de 
atividades dinamizadas pela BE 
Youtube - 15 videos 
 

3ºP 

dia 27 de 
maio (dia 
da 
Votação 
nas EB 
nº2 e 
ESFN) 

Orçamento Participativo 
das Escolas (OPE) 

-Contribuir para as 
comemorações do Dia do 
Estudante 
-Estimular a participação cívica e 
democrática dos estudantes 
-Promover o espírito de 
cidadania, o diálogo, a 
mobilização coletiva em prol 
do bem comum 
-Respeito pelas escolhas 
diferentes, valorizando a sua 
opinião em decisões nas quais 
são os principais interessados e 
responsáveis 
-Conhecer os procedimentos 
duma eleição e do mecanismo do 
voto. 

Alunos da EB2 e ESFN 

Professoras 
bibliotecárias 
 
Coordenadora de 
Cidadania 
 

Docentes que 
lecionam Cidadania 

Fotocópias: boletins de 
voto e urnas para a 
votação. 
 

EB nº 2 
Nº de candidaturas em campanha 
14 candidaturas 
Nº de candidaturas em campanha 
aprovadas 
9 candidaturas 
Nº de votantes 424 alunos (63% de 
alunos da escola) 
“Máquina dispensadora de água” -
176 votos – Proposta Vencedora 
ESFN 
Nº de candidaturas em campanha 
1 candidaturas 
Nº de candidaturas em campanha 
aprovadas 
1 candidaturas 
Nº de votantes 281 alunos (53% de 
alunos da escola) 
“Rádio escola” – 278 votos - 
Proposta Vencedora 
A equipa organizadora do OP das 
escolas registou com agrado o 
comportamento, respeito e 
exemplo de cidadania de todos os 
intervenientes. 
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CLUBES E PROJETOS 

        

D
ES

P
O

R
TO

 E
SC

O
LA

R
  

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / 
Custos 

Avaliação 

18/12/2020 
Corta Mato Escolar - 
fase escola 

Promover o acesso à prática 
desportiva de qualidade, com o 
objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos 
alunos, de estilos de vida saudáveis e 
de valores e princípios associados a 
uma cidadania ativa. 

Comunidade 
educativa 

Professores de 
Educação Física 

3€ fotocópias 
Não se realizou devido ao 
Covid-19 

2ºp 
Corta Mato 
Escolar Distrital 

Promover o acesso à prática 
desportiva de qualidade, com o 
objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos 
alunos, de estilos de vida saudáveis e 
de valores e princípios associados a 
uma cidadania ativa. 

Comunidade 
educativa 

Professores de 
Educação Física 

250€ transporte 
80€ alimentação 

Não se realizou devido ao 
Covid-19 

2ºP Mega Sprinter - 
fase escola 

Promover o acesso à prática 
desportiva de qualidade, com o 
objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos 
alunos, de estilos de vida saudáveis e 
de valores e princípios associados a 
uma cidadania ativa. 

Comunidade 
educativa 

Professores de 
Educação Física 

3€ fotocópias 
Não se realizou devido ao 
Covid-19 

2ºP Mega Sprinter - 
Fase Distrital 

Promover o acesso à prática 
desportiva de qualidade, com o 
objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos 
alunos, de estilos de vida saudáveis 
e de valores e princípios associados 
a uma cidadania ativa. 

Comunidade 
educativa 

Professores de 
Educação Física 

250€ transporte 
80€ alimentação 

Não se realizou devido ao 
Covid-19 
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Ao longo do 
ano 

 

Desporto Escolar - 
Atividades dos 
Grupos Equipas do 
Desporto Escolar 
(treinos e 
competições/encon
tros 

Promover o acesso à prática 
desportiva de qualidade, com o 
objetivo de contribuir para a 
promoção do sucesso escolar dos 
alunos, de estilos de vida saudáveis e 
de valores e princípios associados a 
uma cidadania ativa. 

Comunidade 
educativa 

Professores 
responsáveis pelos 
grupos equipa do 
Desporto Escolar 

1000€ 
(transportes, 
alimentação e 
equipamento) 

Elevado nível de adesão e 
envolvimento dos alunos, 
apesar de todas as 
limitações decretadas pelo 
estado pandémico.  

ES
C

O
LA

 P
R

O
M

O
TO

R
A

 D
E 

SA
Ú

D
E 16/10/2020 

Comemoração do 
Dia Mundial da 
Alimentação: 
- Disponibilização de 
atividades relativas 
a uma alimentação 
e hábitos de vida 
saudável 

-Informar sobre a importância 
do Dia Mundial da Alimentação 
-Fomentar hábitos alimentares 
saudáveis 
- Analisar os hábitos alimentares 
individuais e inferir acerca deles de 
forma a proceder a um ajuste em 
termos alimentares. 

Comunidade 
escolar 

EPS 
Professores de 
Ciências naturais 
e de Cidadania 

Sem custos 

Realizou-se em sala de aula, 
nomeadamente nas aulas de 
ciências naturais e de 
cidadania. 

Ao longo do 
ano letivo 
(de acordo 
com o 
interesse/ 
calendário 
de cada 
turma) 

Sessões de 
esclarecimento: 
- Educação para os 
afetos e diversidade 
da sexualidade 
- Conhecimento e 
valorização do corpo 
- Expressões da 
sexualidade 
e diversidade 

- Saúde sexual e 
reprodutiva 
- Acne 

- Solares 
- Higiene oral 
- Valormed (toma de 
medicamentos, 
validade,etc) 
- Tabagismo 

- Primeiros socorros 

-Fomentar hábitos de vida saudável. 
- Fomentar o reconhecimento da 
Saúde como um bem precioso 
que todos desejamos e devemos 
promover. 
- Promover numa perspetiva de 
educação global do indivíduo, a 
capacidade de ouvir, de negociar, de 
respeitar o outro, de tomar decisões, 
de reconhecer pressões, ou de 
destacar a informação pertinente. 
- Estimular o apreço pelo seu 
próprio corpo e pela conquista 
da saúde individual. 
- Discutir e compreender as 
diversas perspetivas morais e 
sociais sobre a sexualidade, 
numa posição de respeito pelas 
diferenças culturais existentes. 

Alunos do 2º 3º 
ciclo e 
secundário 

EPS 
Enfermeira 
Farmácia Santa 
Cristina 
Diretores de 
Turma Conselhos 
de Turma 
Cidadania 

Sem custos 

Foram realizadas as sessões 
em sala de aula, para todas 
as turmas que solicitaram a 
colaboração da EPS, tal 
como consta nos projetos de 
turma e no PESt. Durante 
todo o ano letivo houve 
necessidade de planificar as 
sessões para que todas as 
solicitações fossem 
respondidas. 
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Dezembro 
Vamos enfeitar o 
Natal com mensagens 
de afeto 

-Promover o espírito de tolerância. 

-Promover o relacionamento 
interpessoal. 
-Prevenir situações de 
confronto e agressão em 
vivências diárias. 

Toda a 
comunidade 
escolar, pais e 
encarregados de 
educação 

EPS 
BECRE 
CATL 
EMRC 
Diretores de Turma 
Cidadania 

Sem custos 

Grande participação e 
empenho, principalmente 
nas turmas da Escola Básica 
nº2, todas as portas, das 
salas de aula e espaços 
escolares, estavam 
enfeitadas e com mensagens 
de afeto, na escola 
secundária participaram 
algumas turmas, enfeitando 
as portas das salas de aula, 
fizeram-no com bastante 
empenho e entusiasmo, 
num ambiente de 
companheirismo. 

Fevereiro ou 
Março 

Semana dos Afetos: 

- Durante uma 
semana ter 
atitudes 
afetuosas para 
com os outros 

- Promover o espírito de tolerância. 

- Promover o relacionamento 
interpessoal. 

- Prevenir situações de 
confronto e agressão em 
vivências diárias. 

Toda a 
comunidade 
escolar, pais e 
encarregados de 
educação 

EPS 
BECRE 
CATL 
EMRC 

Diretores de Turma 
Cidadania 

Sem custos 

A atividade decorreu em 
março, durante o estudo à 
distância e foi desenvolvida 
através de um formulário 
Google e contou com a 
participação de cerca de 
400 alunos. 

De acordo com 
disponibilidade 
dos 
dinamizadores 

 

Sessão de 
esclarecimento 
Hábitos de vida 
saudáveis/Comporta
mentos assertivos 

 
- Informar/sensibilizar para os 
possíveis impactos do uso de 
substâncias psicoativas na saúde 
individual e comunitária 

 

 

Alunos do 
secundário 

 

 

EPS 
Serviço social 
Escola segura 

 

 

 

Sem custos 
Não se realizou 

Ao longo do 
ano 

Intervalo em 
Movimento: 

- Incentivar a prática 
de jogos tradicionais 
infantis durante os 
intervalos 

- Fomentar hábitos de vida saudáveis 
Todos os alunos 
do agrupamento 

EPS 
Alunos 

Sem custos 

Dada a atual situação 
pandémica está 
interrompida a atividade 

Os materiais da EPS não 
estiveram disponíveis para 
a realização desta 
atividade 
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3º Período Sessão sobre Diabetes 

- Informar sobre a 
problemática Diabetes. 
- Desenvolver competências 
que permitam acompanhar 
alunos com diabetes. 

Docentes 
Assistentes 
Operacionais 

EPS 
Enfermeira, 
Unidade de Saúde 
Escolar (UCC) 
Estagiários de 
enfermagem 
Médicos internos 
no Centro de Saúde 
de Condeixa 

Sem custos 

Houve necessidade de 
realizar 2 sessões e irá 
realizar-se uma nova sessão 
dado o grande número de 
assistentes operacionais 
inscritos.  

C
LU

B
E 

D
E 

R
O

B
Ó

TI
C

A
 

Ao longo do 
ano 

Clube de Robótica/ 
Programação 
 

-Arduíno 
-MBot 

-Incentivar o pensamento 
computacional; 
-Estabelecer ligação com 
tecnologias emergentes; 
-Promover a programação por blocos; 
-Construir APPs 
-Desenvolver a capacidade de resolver 
problemas; 
-Integrar conhecimentos de 
várias disciplinas em projetos 
unificadores 

Alunos do 2.º, 
3.º Ciclo/ 
Secundário 

Professores do 
Grupo 530, 540 e 

550. 
 

Alunos dos 
Cursos 
Profissionais 

Sala de 
Informática 
Internet 
Robôt existente na 
escola; 
Plataforma Scratch 
Plataforma 
S4Arduído 

 

(Este ano o clube 
verificará se tem 
alunos 
interessados. Se se 
verificar uma 
adesão aceitável 
para o ano 
proporemos a 
aquisição de 
Robôs Mbot.) 

 A atividade foi cancelada 
devido à pandemia, ao plano 
de contingência e à escassez 

de espaço/ salas. 

 Todas as 
4ª feiras 
Das 14h30 
às 16h20 

-Trabalhos 
Laboratoriais de 
Física, Química, 
Biologia e Geologia 

-Desenvolver as competências de 
ordem prática em Laboratório; 
-Fomentar o gosto e a 
curiosidade pelo conhecimento 
científico. 

Alunos do 2º 
Ciclo e do 7º 
Ano 

Regina Barros 
Tiago Oliveira 

Equipamento 
Laboratorial 
das salas 

2.07 e 2.08 
da EB2 / 
sem custos 

Atividades implementadas 

com sucesso, nas quais a 

adesão foi assídua por parte 

de um grupo alargado de 

alunos. 
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C
LU

B
E 

C
IÊ

N
C

IA
 V

IV
A

 

 
13; 14; 15 e 
16 de 
outubro 

Workshops 
Exploraestórias 

 
- Salientar o fundamento 

científico de algumas histórias 
para crianças; 
- Fomentar a curiosidade pelas 
aprendizagens em ciências, 
através de contos infantis. 

 
 

Todos os alunos 
do pré-escolar 

Exploratório 
de Coimbra 

Regina 
Barros Tiago 
Oliveira 

Equipamento 
disponibilizado 
pelo 
Exploratório de 
Coimbra / 
Atividade 
Financiada pelo 
POCH 

Atividades implementadas 

com sucesso e elevados 

índices de 

satisfação/avaliação por 

parte dos alunos 

26 e 27 de 
outubro 

Palestra Sub 30 

- Promover o contato entre uma 
investigadora da Universidade de 
Coimbra e os alunos do 11 º ano, 
numa das áreas abordadas pelos 
conteúdos programáticos; 
- Sensibilizar os alunos para a 
aplicabilidade científica e tecnológica 
dos conteúdos abordados em sala de 
aula. 

11º Ano Turmas A; B 
e C 

Exploratório de 
Coimbra 
Regina Barros  
Tiago Oliveira 

Equipamento 
disponibilizado 
pelo Exploratório 
de Coimbra / 

Atividade 
Financiada pelo 
POCH 

Atividades 
implementadas com 
sucesso e elevados 
índices de 
satisfação/avaliação por 
parte dos alunos. 

25; 26 e 27 
de novembro 

Workshops: 
Agressões do 
meio e 
integridade do 
organismo 

- Realizar trabalhos práticos 
sobre uma temática atual; 
 
- Desenvolver as competências de 
ordem prática/laboratoriais. 

Todas as turmas 
de 6º Ano 

Exploratório de 
Coimbra 
Regina Barros  

Tiago 
Oliveira 

Equipamento 
disponibilizado 
pelo 
Exploratório de 
Coimbra e pelo 
Laboratório de 
Biologia e 
Geologia da EB2 
/ Atividade 
Financiada pelo 
POCH 

Atividades implementadas 
com sucesso e elevados 
índices de 
satisfação/avaliação por 
parte dos alunos. 

 

 
15 e 16 de 
dezembro 

 
Workshops: 
Questões 
ambientais e 
água/resíduos 

 
- Sensibilizar os alunos para as 
questões ambientais, 
água/resíduos; 
- Desenvolver as competências de 
ordem prática/laboratoriais. 

 

 
Todas as turmas 
de 8º Ano 

Exploratório de 
Coimbra 
Regina Barros  

Tiago 
Oliveira 

Equipamento 
disponibilizad
o pelo 
Exploratório 
de Coimbra / 
Atividade 
Financiada 
pelo POCH 

Atividades implementadas 

com sucesso e elevados 

índices de 

satisfação/avaliação por 

parte dos alunos. 
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13 e 14 de 
janeiro 

 

 
Workshops: 
O corpo humano 

- Sensibilizar os alunos para 
hábitos de vida saudável, 
alimentação/exercício físico; 
- Desenvolver as competências de 
ordem prática/laboratoriais. 

Todas as turmas 
de 9º Ano 

Exploratório de 
Coimbra 
Regina Barros  

Tiago Oliveira 

Equipamento 
disponibilizado 
pelo 
Exploratório de 
Coimbra / 
Atividade 
Financiada pelo 
POCH 

Atividades implementadas 

com sucesso e elevados 

índices de satisfação/ 

avaliação por parte dos 

alunos. 

19 e 26 de 
junho 
3 e 10 de julho 

 
Projeto “Safe” 
Workshops: 
Microbiologia/Educaç
ão para a saúde 

 
- Sensibilizar os alunos para os efeitos 
da utilização abusiva de antibióticos; 
 
- Desenvolver as competências de 
ordem prática/laboratoriais. 
 

10º A 

Universidade Vasco 
da Gama 
Conceição Jesus 
Tiago Oliveira 

Equipamento 
disponibilizado 
pela 
Universidade 
Vasco da Gama / 
Sem custos para 
o AECN 

Atividades implementadas 
com sucesso e elevados 
índices de 
satisfação/avaliação por 
parte dos alunos 

 

  SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO E AÇÃO SOCIAL  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / 
Custos 

Avaliação 

Ao longo de 
todo o ano 

“Por Uma Justiça 
Restaurativa” 
Ações Promotoras de 
Competências Sociais 
no âmbito da Disciplina 
de Cidadania 

- Promover valores democráticos por 
reforço da compreensão do 
funcionamento do Estado- de-Direito 
- Reforçar o valor da participação cívica 
ativa, informada e responsável 
- Despertar a consciência para a 
importância de analisar e compreender 
vários pontos 
de vista e promover soluções 
comprometidas com os Direitos 
Humanos 

- Permitir, através de uma fórmula 
alternativa (práticas restaurativas), a 
educação para a Justiça e os Direitos 
Humanos 
- Promover a Escuta Ativa e a Empatia 

Turmas de 
7º e 8º 
ano 

Assistente 
Social do 
Agrupamento 
de Escolas 

Material de 
Desgaste 
(Papel) 
 

A atividade foi realizada com 
sucesso. 
No âmbito das sessões foram 
realizadas dinâmicas que 
promoveram uma reflexão sobre 
a importância do 
autoconhecimento, o respeito por 
si e pelo outro, a empatia, assim 
como a importância de valorizar as 
características positivas de cada um 
em detrimento 
do foco nos erros do outro. Para 
além disso, também foi reforçada a 
importância da capacidade de 
escuta e de diálogo na resolução 
dos conflitos. 
A segunda sessão foi relacionada 
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- Sensibilizar para a Responsabilidade de 
Cada um no Conflito. 

com a análise de um caso prático 
de bullying e respetivo 
enquadramento jurídico. 

Janeiro 

“Dia Internacional 
da Paz na escola” 
Ações Promotoras de 
Competências Sociais 
no âmbito da 
Disciplina de 
Cidadania 

- Promover a Escuta Ativa e a Empatia; 
- Orientar as Atitudes pelo 
respeito por si e pelos outros; 
- Educar para a Cidadania; 
- Sensibilizar para a 
Responsabilidade de Cada um na 
Construção de uma Cultura de Paz 
na Escola. 

Turmas de 5º ano 

Assistente 
Social do 
Agrupamento 
de Escolas 

Material de 
Desgaste 
(Papel) 
 

Decorrente da suspensão das aulas 
presenciais, a atividade foi 
realizada no 3º período. 
A atividade foi realizada com 5 
turmas. Verificou-se uma boa 
adesão por parte dos alunos que de 
forma construtiva refletiram sobre 
a função de cada um na criação de 
uma cultura de paz nas escolas. 

   

 MUNICÍPIO  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores 
Recursos / 

Custos 
Avaliação 

20.11.2020 
Comemoração do Dia do 
Pijama Solidário 

Promover o direito de todas as 
crianças terem uma família. 
Dia solidário com a recolha de 

Bens direcionados a crianças 
(papas, Nestum, leite, 
cereais); produtos de higiene 
e brinquedos 

Crianças do 
Pré- escolar e 
1º CEB 

CPCJ de Condeixa-a- 
Nova; Câmara 
Municipal 
Agrupamento de 
Escolas 

custos 
assegurados 
pela 
organização 

A atividade cumpriu plenamente os 
objetivos para que foi proposta. Boa 
adesão por parte da comunidade escolar 
e em especial pela participação das 
crianças e jovens do Agrupamento de 
Escolas. 
Foram recolhimentos os seguintes bens 
destinados a crianças: 
· 866 Alimentos;  
-212 Produtos de higiene;  
-1410 Brinquedos; 
-1245 Peças de 
vestuário/calçado/acessórios. 

Dezembro 
(data a 
definir) 

Estendal dos 
Direitos 

 
Promover a consciência das 
crianças e jovens sobre os 
seus direitos; 
Facilitar a integração plena 
das crianças e jovens no 
processo de 

5º e 6º ano 

CPCJ de Condeixa-
a- Nova; Câmara 
Municipal; 
Agrupamento de 
Escolas 

custos 
assegurados 
pela 
organização 

Os objetivos foram cumpridos na 
globalidade. Houve uma boa adesão 
por parte dos docentes e alunos, 
tendo-se realizado estendais bastante 
interessantes, sobre os direitos das 
crianças, vistas pelo olhar delas 
próprias. Os trabalhos estiveram 
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desenvolvimento dos seus 
direitos. 

expostos nos espaços escolares. 

Mês de 
Abril 

Comemoração do Mês da 
Prevenção dos Maus 
Tratos na infância 

Sensibilizar a comunidade 
para a problemática dos 
maus tratos infantis e juvenis 

Comunidade 
escolar 

CPCJ de Condeixa-a-
Nova; Câmara 
Municipal; 
Agrupamento de 
Escolas 

custos 
assegurados 
pela 
organização 

A atividade teve a adesão de todos os 
estabelecimentos de educação do 
Agrupamento, com algumas raras 
exceções. 
A exposição dos trabalhos realizados 
(laços azuis), pela sua qualidade revelaram 
o empenho, o entusiasmo e o 
envolvimento com que os alunos e os 
respetivos professores/educadores se 
entregaram ao tema. 
Avaliação francamente positiva. 

2º e 3º 
período 

Ações de sensibilização 
sobre violência doméstica 

Pretende sensibilizar 
adolescentes e adultos para 
contextos de violência nas 
relações interpessoais 

Alunos do 7º 
e/ou 8º ano 

CPCJ de Condeixa-a-
Nova; Câmara 
Municipal; 
Agrupamento de 
Escolas 

custos 
assegurados pela 
organização 

 
Foram realizadas duas sessões relativas ao 
tema violência doméstica/violência no 
namoro para duas turmas do ensino 
secundário, uma do 9.º ano e outra do 
10.º ano, englobadas no tema “Levanta-te 
por uma Causa”. Os alunos participaram 
bem nas sessões e revelaram interesse no 
tema abordado. A avaliação é positiva. 
As ações previstas para o 7.º e 8.º anos de 
escolaridade não se realizaram devido aos 
constrangimentos provocados pela 
pandemia. 

 
 

Ao 
longo 
do ano 

Grow up 
Programa de desenvolvimento 
de horta pedagógica 
XTREM 
Programa de desenvolvimento 
das capacidades de cooperação 
e resgate no meio aquático e 
terrestre (Atividades semanais 
de inclusão de alunos com PIT) 

Desenvolvimento de 
comportamentos e estilos de 
vida saudáveis e 
ambientalmente sustentáveis 
Desenvolvimento do 
conceito de trabalho em 
equipa 
Desenvolvimento da 
autoestima 

Alunos com PIT e 
população 
escolar em geral 

Município de 
Condeixa-a-
Nova 

Custos 
suportados pela 
organização 

Estiveram presentes uma média de 10 
alunos nos dois programas, todas as 
quartas, com exceção dos períodos de 
COVID e férias de Natal   
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Dezembro 
1 dia / 
Manhã ou 
Tarde (a 
definir) 

 
 
 

Nadar por uma Causa 
(no âmbito do Programa 
mais Dezembro 2020 – 
Piscinas Municipais) 

 
 
 
 

Promover as atividades desportivas 
aquáticas de lazer; 
Proporcionar vivências diversificadas no 
meio aquático, fora do habitual contexto 
educativo. 

Alunos Centro 
educativo e Escola 
Azul (1.º CEB) e 
Escola Fernando 
Namora, (outras 
Escolas do 1.º CEB 
do Concelho de 
acordo com o 
interesse e 
disponibilidade de 
transporte) 

 
 
 
 

Município de 
Condeixa-a-
Nova e 
Serviços das 
Piscinas Municipais 

 
 
 
 

Autocarros 
CMC 
Monitorização 
de atividades 

 
 
 
destinatários – 1.º 
CEB 
– Não foi realizada 
   Motivo – Pandemia 
Covid-19 

 

Ao longo do 
ano 

Concurso Oleomax 

Promover e incentivar a separação e 
reciclagem de óleos alimentares usados 
(OAU); 
Informar e sensibilizar a comunidade escolar 
para a necessidade de garantir um destino 
adequado para este resíduo; 
Incentivar e promover a correta deposição 
dos OAU junto dos alunos e respetivo 
agregado familiar; 
Evitar a sua descarga na rede pública 
de esgotos e no solo; 

Alunos do 1º ceb Município de 
Condeixa-a-Nova 

Atribuição de um 
prémio (de valor a 
definir). 

Não se realizou 

Dezembro Sarau Solidário 

Desenvolvimento das capacidades artísticas 
através da dança e performance; 
Desenvolvimento da capacidade de 
organização e gestão de evento culturais 

Jovens do 
Município 

Município de 
Condeixa-a-Nova 
(Youth.cdx) 
Associações 
Concelhias 
Agrupamento de 
Escolas 

Custos 
suportados pela 
organização 

Não se realizou 
devido à 
pandemia, apenas 
se realizou uma 
visita às escolas 
EB1 , EB2,3, EB3 e 
Secundária com 
animação com 
músicas do mundo 
e a Burra 
Albertina, com a 
envolvência de 7 
alunos.  
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Fevereiro 
ou Março 
(data a 
definir) 

Corta Mato Concelhio Inter 
Escolas e Distrital Jovem 
2021 

Promover a modalidade junto dos jovens; 
Promover e dinamizar atividades de ar livre 
para a população escolar de forma a 
incentivar a prática regular de atividade física 

Alunos do 
Agrupamento de 
escolas de 
Condeixa-a-Nova 
e atletas 
federados 
inscritos na ADAC 

Município de 
Condeixa-a-
Nova e 
Associação 
Distrital de 
Atletismo de 
Coimbra (ADAC) 

Logística, 
Arbitragem, 
Prémios, Lanche 
para todos os 
atletas, 

Custo da prova 

Não se realizou 
devido à pandemia. 

 
Fevereiro 
(data a 
definir) 

Entrudo Intergeracional 

Permitir às crianças exercitar a criatividade e a 
imaginação. 
Desenvolvimento da expressão corporal 
Oportunidade para abrir as portas da escola aos 
pais e à comunidade 

 
Alunos do 
Agrupamento 
de Escolas de 
Condeixa-a-
Nova 

Município de 
Condeixa-a- 
Nova/Agrupame
nto de Escolas de 
Condeixa-a-Nova 

Custos 
suportados pela 
organização 

Não se realizou 
devido à 
pandemia.  

Férias da 
Páscoa 
2021 (1 
semana 
das 08:30 
às 18:00) 

Páscoa a Abrir 2021 

Responder às necessidades de ocupação das 
crianças no tempo livre das férias escolares – 
Páscoa procurando proporcionar às crianças e 
jovens o contacto com várias atividades, 
contribuindo, assim, para a sua formação e 
desenvolvimento 

Alunos do 1.º 
e 2.º CEB do 
AEC 

Município 
de 
Condeixa 

Monitorização 
das atividades e 
equipamentos e 
alimentação 

Não se realizou, 
devido a restrições 
de saúde pública 

2º e 3º 
período Empreendedorismo 

Chamar a atenção de pessoas talentosas, 
apoiar quem tem ideias inovadoras e criativas e 
quer pôr “mãos à obra”, dar palco a quem 
gosta de falar em público e desafiar quem tem 
medo, garantindo o desenvolvimento das suas 
competências. 
Estimular a imaginação e a criatividade 
favorecendo a expressividade e a construção de 
novas realidades; 
Promover o desenvolvimento global da 
criança (motor, cognitivo, social.) 

Alunos do, pré- 
escolar, 1º ciclo, 
2º ciclo, 3º ciclo 
e ensino 
secundário. 

Município de 
Condeixa-a-Nova 

O programa tem 
vários recursos 
pedagógicos para 
educadores e para 
alunos, que vão 
facilitar o ensino- 
aprendizagem das 
competências no 
contexto escolar e 
fora dele 

Não se realizou 

19 a 23 
de Abril Climagir 

O projeto “ClimAgir” é uma iniciativa da 
Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra, em colaboração com os municípios 
que a integram e pretende alertar a 
população para os valores ecológicos e 
ambientais, promover a floresta autóctone e 
o território e promover ações de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas através do 

Alunos do 2 e 3º 
CEB e 
Secundário e 
Profissional 

CIM-RC/Município de 
Condeixa 

Projetor ou televisor 

e colunas de som 

As sessões com os 
alunos decorreram 
entre os dias 19 e 23 
de Abril, junto das 
turmas dos 7º e 
9ºanos e das turmas 
do 10º e 11º ano do 
curso profissional de 
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desenvolvimento de diferentes atividades turismo, num total 
de 356 alunos 
envolvidos 

Maio ou 
junho 
(data a 
definir) 

Dia da Família 

Destacar a importância da família e o seu 
relevo na base da educação infantil; 
Chamar a atenção para a importância da 
família como núcleo vital da sociedade e para 
seus direitos e responsabilidades; 
Sensibilizar e promover o conhecimento 
relacionado com as questões sociais, 
económicas e demográficas que afetam a 
família. 

Jovens das 
escolas do 
agrupamento e 
jovens em geral 
do município 

Município de 
Condeixa-a-Nova 
(Youth.cdx) 
Associações 
concelhias 
Agrupamento de 
Escolas 

Custos 
suportados pela 
organização 

Não se realizou, 
devido às restrições 
de saúde pública 

 

Maio ou 
Junho 
(data a 
definir) 

Spring Fest 
Desenvolvimento da capacidade de 
organização e gestão de eventos culturais; 

Jovens das 
escolas do 
agrupamento e 
jovens em geral 
do município 

CMC (Youth.cdx) e 
Associação Volunteer 
CDX 

Custos 
suportados pela 
organização 

Não se realizou 
por questões 
Sanitárias (COVID) 

1 de Junho 
de 2021 

Comemoração do Dia 
Mundial da Criança 
nas Piscinas 

Proporcionar vivências diversificadas no 
meio aquático, fora do seu habitual 
contexto educativo. 
Comemorar uma data festiva para as 
crianças; Fomentar o convívio saudável 
através da participação em atividades 
desportivas e lúdicas, 
Promover a interação entre alunos através 
de atividades motoras aquáticas. 

Alunos do 1.º 
CEB do 
Agrupamento 
de escolas de 
Condeixa-a-
Nova 

Município de 
Condeixa-a-Nova 
e Serviços 
Piscinas 
Municipais 

Monitorização de 
atividades – 
serviços piscinas 

Não se realizou, 
devido às restrições 
de saúde pública 

 

Férias de 
Verão (3 
semanas a 
seguir ao 
términus 
do ano 
letivo 

Fun Férias Desportivos de 
Verão 2021 

Ocupação saudável dos tempos livres das 
férias de Verão, procurando proporcionar às 
crianças e jovens o contacto com vários 
desportos, contribuindo, assim, para a sua 
formação e desenvolvimento, 

Responder às necessidades de ocupação 
das crianças no tempo livre das férias 
escolares – Verão; 
Despertar nas crianças o gosto pela 
atividade física, bem, como hábitos de 
vida saudável; 

Alunos do 1.º 
e 2.º CEB do 
AEC 

Município de 
Condeixa-a-Nova 

Monitorização 
de atividades; 
Alimentação 

Não se realizou, 
devido a restrições 
de saúde pública 

Após o       
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fim do 3º 
período 
em data a 
definir 

 

Escola de Verão Júnior da 
ESEC 

Levar os alunos a descobrir através da 
exploração e experimentação 
científica e tecnológica, a diversidade 
de formações científicas e 
tecnológicas, 

 

Alunos do 9º 
ano 

 

Município de 
Condeixa-a-
Nova 

 

Custos 
suportados pela 
organização 

 

Esta atividade não 
foi proposta pela 
ESEC 

Após o fim 
do 3º 
período 
em data a 
definir 

Universidade de Verão 

Esta é uma iniciativa dirigida a estudantes do 
ensino secundário de todo o país, reunindo 
numa só semana a possibilidade dos 
participantes experienciarem uma série de 
atividades pedagógicas/científicas em 
diversas áreas do saber, além de atividades 
culturais e desportivas, no sentido de 
promover uma maior interligação com a 
cidade de Coimbra. 

Alunos do 
ensino 
secundário 

Município de 
Condeixa-a-
Nova 

Custos 
suportados pela 
organização 

-Número de alunos 
inquiridos e em 
condição de 
usufruir da 
atividade: 18; 

-Número de alunos 
participantes: 15.  

 

30 de 
Agosto a 5 
de 
Setembro 

Festival da Juventude 

Do leque de protocolos de geminação 
estabelecidos pela Autarquia de Condeixa-a- 
Nova destacam-se os concretizados com os 
municípios de Bretten (Alemanha), 
Longjumeau (França) e Pontypool (País de 
Gales). 
Decorrente desta amizade em trevo, símbolo 
da ligação que existe entre estes quatro 
municípios, é organizado em sistema de 
rotatividade, um Festival da Juventude que 
permite a ocorrência de um intercâmbio 
entre jovens dos Municípios atrás 
mencionados, que têm a possibilidade de 
desenvolver em conjunto, durante uma 
semana, diversas atividades de carácter 
desportivo e cultural, com o objetivo de dar a 
conhecer aos participantes a dinâmica que se 
encontra associada a este tipo de parcerias. 

Alunos do 10 
e 11º ano 

Município de 
Condeixa-a-
Nova 

Custos 
suportados pela 
organização 

Não se irá realizar 
devido às 
restrições na 
circulação 
decorrentes da 
situação 
pandémica que 
vivemos 

Nota: As Ações direcionadas à Comunidade Escolar do Agrupamento Escolas de Condeixa a desenvolver no ano letivo de 2020/2021, serão realizadas se no panorama atual da 
Pandemia Covid-19 as orientações da DGS possibilitarem a sua realização. 
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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB nº 1  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / Custos Avaliação 

 

 
30/10 

 
 

Comemoração do 
Halloween 

Falar sobre atividades de lazer do seu 
meio cultural por oposição a outras 
culturas, incluindo a anglo-saxónica 
Estimular a capacidade 
de imaginação e 
criatividade 

 

 
Alunos da EBNº1 

 
Coordenação 
Docentes 
Associação de pais 

 

Atividade 
custeada pela 
Associação de 
Pais 

 

Concretizado 

11/11 
Magusto 
Festejar o São 
Martinho. 

Valorizar e vivenciar tradições; 
Promover o convívio entre os 
alunos; 
Levar os alunos a perceber a necessidade de 
interação entre as pessoas de uma forma 
saudável, dentro das normas da DGS; 

 
 

Comunidade 
Escolar da EBNº1 

 
Coordenação 
Docentes Associação 
de pais 

 

Atividade 
custeada pela 
Associação de 
Pais 

 

Concretizado 

 
 

Natal 
Cabaz de Natal 
solidário 

 
Concurso de 
Postais de Natal 
 
A atividade termina 
com um lanche 
partilhado em cada 
sala de aula. 

Valorizar e promover atitudes, valores e 
princípios, indutores de uma nova ética 
para o exercício da cidadania; 
Sensibilizar toda a comunidade educativa 
para a partilha e solidariedade com os mais 
carenciados. 
Estimular o sentido estético e a 
comunicação no domínio das várias formas 
de expressão. Reconhecer o papel da Escola 
na educação para os valores 
tradicionais/natalícios. 
Promover o convívio, dentro das normas 
da DGS, entre as Educadoras / 
professoras / crianças e comunidade 
escolar; 

   

 

Concretizado 

Semana de 
15 a 
18 de 
dezembro 

 

 
Comunidade 
Escolar da EBNº1 

 
 

Coordenação 
Docentes Associação 
de pais 

 
Atividade 
custeada pela 
Associação de 
Pais 
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6/01/2021 

 
 

Dia de reis 

 

Manter e preservar as tradições. Fomentar 
o gosto pela música. 
Envolver a Comunidade Educativa. 

 
 

Alunos do pré-
escolar 

 
Coordenação 
Educadoras 

 Devido à situação 
pandémica, estas 
atividades 
encontram-se 
suspensas 
provisoriamente 
até que as 
condições de 
segurança sejam 
restabelecidas. 

12/02/2021 Carnaval - Desfile 

Reviver tradições e costumes; 
Estimular a imaginação e a 
criatividade; 
Promover condições de um convívio 
agradável; Proporcionar momentos de 
fantasia e divertimento. 

Comunidade 
Escolar EB1 

 

Coordenação 
Docentes Associação 
de Pais 

Serpentinas, 
Confetti Custos 
assumidos pelos 
APAIS 

Devido à situação 
pandémica, estas 
atividades 
encontram-se 
suspensas 
provisoriamente 
até que as 
condições de 
segurança sejam 
restabelecidas. 

15 a 20 
de março 

Dia da árvore e da 
água 

Sensibilização das crianças para a 
importância das árvores e da água; 

Comunidade 
Escolar EB1 

Coordenação 
Docentes Associação 
de Pais 

Custos assumidos 
pelos APAIS 

Devido à situação 
pandémica, estas 
atividades 
encontram-se 
suspensas 
provisoriamente até 
que as condições de 
segurança sejam 
restabelecidas. 

 

 
15 Abril 

 

 
Laço Azul 

 
Despertar das consciências relativamente 
aos maus tratos contra as crianças 
Promoção e proteção dos Direitos da Criança 

 
 

Comunidade 
Escolar EB1 

 
Coordenação 
Docentes Associação 
de Pais 

 

Cartolinas, fitas 
Custos assumidos 
pelos APAIS 

 

Concretizado 

 
 

1 de junho 

 

 
Dia da Criança 

Comemorar o Dia Mundial da Criança; 
Proporcionar momentos de convívio, 
confraternização e alegria entre as 
crianças. Desenvolver a consciência cívica 
e moral Valorizar os direitos da criança 

 
 

Comunidade 
Escolar EB1 

Coordenação da 
EBN1 Professoras 
e Educadoras 
Associação de Pais 

Custos assumidos 
pelos APAIS 

 

Concretizado 
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30/06/2021 Festa de Final de Ano 

Proporcionar momentos de 
socialização e alegria. 
Estimular a relação escola / 
família / comunidade; 

Comunidade 
Escolar da EBNº1 

Associação de Pais 
/ Coordenação da 
EB1 / Professoras 
e Educadoras 

Custos assumidos 
pelos APAIS 

Concretizado 
Jogos tradicionais no 
Estádio Municipal 
(parceria com o 
Clube de Condeixa) 
Almoço volante 

Ao longo do 
ano 

Judo* - Promoção da Saúde e do Bem-estar; 

- Promover o desenvolvimento integral do 
aluno, favorecendo o reforço da oferta 
educativa numa perspetiva interdisciplinar e 
integrada com as restantes aprendizagens 
escolares; 

Fomentar a aquisição de hábitos e 
comportamentos de estilos de vida saudáveis 

Alunos do 1º Ciclo 

 

Associação de Pais / 
AAC 
 

-- 

Devido à situação 
pandémica, estas 
atividades 
encontram-se 
suspensas 
provisoriamente até 
que as condições de 
segurança sejam 
restabelecidas. 

Yoga* 

Natação Alunos do Pré- 

Escolar e do 1º Ciclo 

 

Associação de

 Pais/ 

Professor da 

atividade 

Dança criativa * 

Música* Comunidade 
Escolar EB1 

 
 

  ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB 2,3  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores Recursos / Custos Avaliação 

 
Janeiro 

Palestra sobre “Efeitos da 
pandemia na vida social dos 
alunos” 

Dinamizar atividades de 
reflexão para alunos e EE 

EE do 5º, 6º, 7º 
e 8º ano 

 
Apais Eb23 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

A atividade não se 
realizou, por falta de 
recursos da Apais Eb23. 

 
Fevereiro 

Palestra sobre “Efeitos da 
pandemia na vida social dos 
alunos” 

Dinamizar atividades de 
reflexão para alunos e EE 

EE do 9º, 10º, 
11º e 12º ano 

 
Apais Eb23 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

A atividade não se 
realizou, por falta de 
recursos da Apais Eb23. 

 
Março 

Palestra sobre 
“Alimentação saudável” 
na escola e em casa 

Dinamizar atividades 
informativas para os alunos e EE 

EE do 5º, 6º, 7º 
e 8º ano 

 
Apais Eb23 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

A atividade não se 
realizou, por falta de 
recursos da Apais Eb23. 

Abril 
Atividade de lúdica - teatro – 
Dia do Patrono 

Participar na atividade 
dinamizada pelo AE 

 
Alunos EB23 

 
Apais EB23/AE 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

A atividade não se 
realizou, devido às 
restrições provocadas 
pela atual pandemia 
“covid-19”. 
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Maio 

Palestra “Telemóveis e os 
perigos da Internet” 

Dinamizar atividades 
informativas para os alunos e EE 

EE do 9º, 10º, 
11º e 12º ano 

 
Apais Eb23 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

 
A atividade não se 
realizou, por falta de 
recursos da Apais Eb23. 

 
Junho 

 
Atividade lúdica – Dia da 
Família 

Participar na atividade 
dinamizada pela CM 

Comunidade 
escolar 

 
Apais EB23/CM 

custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

 
Não efetuada, por não 
se ter sido promovida 
pela CM. 

 
Junho 

 
Arraial de Verão – festa final de 
ano 

 
Dinamizar a comunidade escolar 
(alunos, professores, auxiliares 
e pais) 

 
Alunos EB23 

 
Apais Eb23 /AE 

 
custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

A atividade não se 
realizou, devido às 
restrições provocadas 
pela atual pandemia 
“covid-19”. 

 
Junho 

 
Participar no TIA 
(torneio inter 
associações de futsal) 

Constituir equipa de pais e de 
alunos (de várias faixas etárias) 
de forma a promover a 
socialização e participação 
conjunta. 

 
Comunidade 
escolar 

 

 
Apais Eb23 

 
custos suportados 
pela Ass. Pais da 
eb2,3 

Não efetuada, 
por não se ter 
sido promovida 
pela CM. 
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  ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB nº 3  
 

Data Atividade Objetivos Destinatários Dinamizadores 
Recursos / 

Custos 
Avaliação 

Ao longo do 
ano letivo 

ATIVIDADES 
EXTRACURRICULA
RES 

Propostas de atividades 
extracurriculares (de forma geral, 
contribuem para uma melhor 
saúde física e mental, domínio de 
novas competências e experiência 
de novas atividades fora da sala de 
aula): 

 

- Natação (Jardim de Infância e 1.º 
CEB); 
- Basquetebol (JI e 1.º CEB); 
- Futebol (1.º CEB); 
- Pintura (JI e 1º CEB); 
- Ballet (JI); 
- Música (JI e 1º CEB); 
- Yoga (JI e 1º CEB); 
- Judo (JI e 1º CEB); 

- Atelier Jogos (JI e 1.º CEB); 
- Hip Hop / Dança criativa (1.º CEB); 
- Teatro (1.º CEB). 

 
NOTA: Só será dado início às 
atividades à medida que forem 
reunidas condições de segurança 
para o fazer e sempre em 
articulação com a Direção da 
Escola. 

Alunos/as do JI 
e 1º do CEB da 
EB n.º 3, 
inscritos nas 
atividades 

APCEC e 
professores das 
atividades 

- Salas da EB n.º 3; 
- Tapetes para judo; 
- Tabela de cesto e 
bolas para 
Basquetebol; 
- Aparelho de som 
para Hip Hop; 
- Tapetes para 
Yoga; 
- Telas, tintas e 
pincéis e outros. 
 
(atividades pagas 
pelos encarregados 
de educação) 

 
Não foi possível, durante o decorrer de 
todo o ano letivo, dar início a algumas 
das atividades extracurriculares 
propostas, em virtude das medidas de 
contenção face à pandemia do COVID-19. 
As atividades que foram possíveis de 
realizar, Atelier de Pintura e 
Basquetebol, decorreram dentro de 
uma “normalidade” possível e com 
grande satisfação das crianças inscritas 
(registando-se um número inferior ao 
de anos anteriores), a saber: baby 
basquetebol 5, minibasquetebol 8, 
atelier pintura 10. 
 

1.º período 
(outubro/nove 
mbro) 

FOTOGRAFIA NA 
ESCOLA 

Sessão de fotografias 
Alunos/as de 
todas as turmas 
EB n.º 3 

APCEC e empresa 
de fotografias 
Picture This 

Atividade paga 
pelos encarregados 
de educação 

A atividade decorreu conforme o 
planificado, segundo o calendário 
previamente ajustado e tendo em conta 
as orientações para medidas de 
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contenção da pandemia. Avaliação muito 
satisfatória. Participaram todas as turmas 
do JI 4 todas as do 1º ciclo, num total de 
13 turmas. 

 

5 novembro 
(5ªf) 

Dia de Aulas ao 
Ar Livre Desafiar 
as educadoras / 
professoras para 
a participação 
de turmas no 
“Dia de Aulas ao 
Ar Livre”, 
promovido pela 
associação 
ambiental 
Bloom 

- Promover, incentivar e 
divulgar a conservação do 
ambiente; 
- Melhorar comportamentos; 
- Potenciar o entusiasmo em 
aprender; 

Alunos/as 
e docentes 
da EB n.º 3 

Educadoras e 
Docentes com 
apoio APCEC 

 

- Inscrição prévia 
por professor/a em 
https://diadeaulas
aoarlivre. pt/ 
- Colaboração com 
as professoras na 
impressão de 
material necessário 
para a atividade / 
compra de algum 
material essencial, 
- Promover, via 
ZOOM, conversa 
com especialista de 
alguma temática 
ambiental 
20 € 

A Associação de Pais desafiou por duas 
vezes as educadoras e professoras 
titulares a participaram no Dia de Aulas 
ao Ar livre (promovido pela associação 
ambiental Bloom e que este ano letivo 
decorreu a 5 de novembro e a 20 maio - 
dias que sendo simbólicos, podem e 
devem ser uma prática mais comum). Em 
ambas as datas verificou-se enorme 
adesão das turmas de JI e do 1ºCiclo 
(mesmo que, por diferentes circunstância, 
tenham ocorrido em dias diferentes dos 
propostos). Deste modo, promoveram-se 
atividades e aprendizagens ao ar livre, 
reforçando a importância da interação 
com o meio envolvente, num ambiente 
descontraído e de brincadeira que, para 
além das aprendizagens significativas 
contribui para o desenvolvimento 
saudável das crianças. Esta atividade foi 
motivo de notícia no Diário de Coimbra 
no dia 4 de novembro de 2020. 

Dezembro 
CAMPANHA DE 
NATAL SOLIDÁRIA 

- promover recolha de alimentos 
e bens de 1ª necessidade; 
- atribuição de cabazes de Natal a 
famílias carenciadas; 

Alunos/as da 
EB n.º 3 e 
comunidade 
educativa 

APCEC 
 
 

Sem custos 

Decorreu nos dias 15 a 17 de dezembro a 
campanha Natal Solidário APCEC. Com os 
bens adquiridos conseguimos, com a 
ajuda da Assistente Social do 
Agrupamento de Escolas de Condeixa, 
entregar cabazes de Natal a quatro 
famílias da EBnº3 em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica. 
Consideramos que, campanha foi uma 
mais-valia, mostrando que a 
solidariedade e a prevenção podem ser 
feitas através de pequenos gestos ao 
alcance de todos. 

http://www.movimentobloom.org.pt/pt/quem-somos/
http://www.movimentobloom.org.pt/pt/quem-somos/
http://www.movimentobloom.org.pt/pt/quem-somos/
https://diadeaulasaoarlivre.pt/
https://diadeaulasaoarlivre.pt/
https://diadeaulasaoarlivre.pt/
http://www.movimentobloom.org.pt/pt/quem-somos/
http://www.movimentobloom.org.pt/pt/quem-somos/
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Ao longo 
do ano 
letivo 

 
 
 
 

Colaboração no 
PAA da Escola, na 
comemoração de 
dias específicos; 
ex.: 

- Magusto; 

- Dia da 
Convenção dos 
Direitos da 
Criança; 

- Festa de Natal; 
- Dia do 

Agrupamento; 
- Dia da Criança 
- Outros eventos 

/iniciativas 

 

 

 

 

Colaboração e divulgação 
facebook e blogue da APCEC 

 

 

 

Alunos/as 
da EB n.º 3 
e 
comunidad
e educativa 

 

 

 

 

Envolvimento 
APCEC 

 

 

 

 

 
200 € 

A Associação de Pais colaborou (sempre 
que solicitado ou por sua iniciativa) na 
concretização de algumas atividades do 
PAA da escola, nomeadamente: 
- Envolvimento da Associação de Pais na 
compra das castanhas para o magusto do 
dia de S. Martinho (cerca de 70 euros) 
para toda a comunidade educativa. 
- Distribuição de cartazes sobre os 
Direitos das Crianças todas as salas de JI. 
- Envolvimento da Associação de Pais na 
compra de duas gambiarras de rua (cerca 
de 40 euros) para a concretização de uma 
árvore de Natal exposta a toda a 
comunidade educativa, no pátio da 
Escola. 
- Envolvimento dos elementos da 
Associação de Pais na dinamização de 
atividades lúdicas no dia 1 de junho, Dia 
da Criança. Assim, após solicitação ao 
Instituto de Apoio à Criança do seu 
paraquedas gigante e colorido e, com a 
presença do “Super Cão”, contribuímos 
para um dia feliz e intensamente vivido 
por todas as crianças da nossa escola. 
- Envolvimento da Associação de Pais na 
compra dos ingredientes para os bolos de 
final de ano letivo (60 euros) (para toda a 
comunidade educativa. 

Ao longo do 
ano letivo 

Colaboração nem 
campanhas da 
escola, ex: 

- Projeto Eletrão 

- Recolha de óleos 
alimentares 
- Recolha de 
“tampinhas”; 
“rodinhas” 

Colaboração e divulgação 
facebook e blogue da APCEC 

Alunos/as da 
EB n.º3 e 
comunidade 
educativa 

APCEC e docentes 
da EB n.º 3 

Papel Suporte 
informático 5 € 

Ao longo do ano letivo a Associação de 
Pais colaborou e divulgou as campanhas 
realizadas na escola, utilizando tanto as 
redes sociais ao nosso alcance (como o 
Facebook e os grupos turmas do 
Messenger ou WhatsApp), 
nomeadamente: 
- Projeto eletrão; 
- Campanha do Pijama Solidário (20 de 
novembro) promovido pela CPCJ de 
Condeixa. 



 

77  

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA 2020/2021 
 

 

Final 1.º 
período 

 
 

COMEMORAÇÃO 
FINAL 1º 
PERÍODO 
Projeto 
“Surpresa para 
Casa” 

Construir um objeto decorativo 
de Natal para oferecer à família 
com um desejo de Natal focado 
no “outro”. 

 

Alunos/as 
da EB n.º 3 

APCEC e docentes 
da EB n.º 3 

40 € 

A Associação de Pais colaborou nas 
atividades de Natal da Escola EB nº3. 
Adquiriu estrelinhas de madeira para 
todas as crianças, educadoras, 
professoras e auxiliares e colaborou na 
construção da árvore de Natal reciclada 
que esteve patente no recreio da escola. 
Desafiamos as crianças a decorarem a 
frente da sua estrelinha usando a sua 
foto da escola e muita criatividade e 
imaginação e, no verso pedimos que 
fizessem o registo de um desejo para 
alguém, nunca para si mesma! Com os 
seus trabalhos finais fizemos uma 
composição decorativa na escola. As 
crianças mostraram que são muito mais 
conscientes e preocupadas do que os 
adultos possam imaginar! 
No dia dos reis, as crianças levam a sua 
estrela para casa, para a família apreciar! 

Final 2.º 
período 
Comemoração 
dia Mundial da 
árvore – 21 
março 

Projeto “As 
árvores da minha 
Escola” 

Identificar árvores na/em redor da 
Escola 

 

 
Alunos/as 
da EB n.º 3 

 

APCEC e 
docentes da EB 
n.º 3 
Colaboração 
CMCdx 

 
 

150 € 
(pagamento de 
placas 
identificativas) 

Atividade não realizada devido à 
suspensão das aulas no 2.º Período. 

mês de abril 

CAMPANHAS 
Mês de Abril - 
Mês da 
Prevenção 
dos maus 
tratos na 
Infância 

- Colaboração com a CPCJ em 
atividades propostas 

Encarregados 
de Educação e 
Alunos da EB 
n.º3 

APCEC 10 € 

A Associação de Pais da Escola EB nº3 
associou-se à campanha da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de 
Condeixa-a-Nova do Mês de Abril – Mês 
da Prevenção dos maus-tratos na 
Infância. Assim, adquirimos para todas as 
crianças da EBnº3 um íman magnético e 
cada criança o decorou e colou um 
lacinho azul. Com todos os ímanes das 
diferentes turmas, fizemos laços azuis 
nos três edifícios escolares. 
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28 Maio (5ªf) 

 

Dia 
Internacional 
do Brincar 
(“World Play 
Day”, UNICEF) 

 

Atividade(s) surpresa 

Alunos/as do 
pré- escolar 
da EB n.º 3 

 

APCEC 
convidados IAC 

- Utilização de 
vários materiais 
consoante a 
dinâmica. 

No dia 28 de maio, Dia Internacional do 
Brincar, juntamos as nossas vozes às de 
muitos outros, para lembrar o quanto a 
atividade do Brincar é importante e 
fundamental para um crescimento 
saudável! 
Assim, a Associação de Pais preparou um 
kit que ofereceu a cada uma das turmas 
da Escola com uma corda para saltar em 
grupo, elástico preparado para o jogo de 
"saltar ao elástico" e um livro "Brincar, o 
segredo da Infância" (2005), projeto de 
Condeixa, coordenado por Rosário Grilo e 
Fátima Bandeira e realizado no âmbito do 
Curso do Ensino Extraescolar e que foi de 
certeza o mote para muitas atividades de 
"BRINCAR. As nossas crianças usufruíram 
deste dia de forma entusiasmada e ativa! 

3.º período 

 

FESTA FINAL DE 
ANO LETIVO 

 

- Desafiar a 
participação 
das turmas 

- promover um convívio salutar 
entre todos os intervenientes da 
comunidade educativa 

Toda a 
Comunidade 
Educativa 

APCEC / 
Professores das 
atividades / 
Educadoras e 
Professoras e 
suas turmas 

Espaço Escolar 

Não foi possível, concretizar a proposta 
inicial, em virtude das medidas de 
contenção face à pandemia do COVID-19, 
pelo que foi adaptada em função das 
medidas de contenção desta fase. Assim, 
estivemos envolvidos em duas atividades, 
a saber: 
- Envolvimento dos elementos da 
Associação de Pais nas atividades de final 
de ano letivo (manhã de 5 julho), com a 
leitura e dramatização da história “A 
Mosca Fosca” (utilizando um tapete e 
bonecos manipuláveis) às crianças das 
quatro turmas do JI. O momento foi ainda 
aproveitado para ajudar as crianças a 
refletirem sobre os seus Direitos - “A 
contar histórias conhecemos os nossos 
Direitos”. 
- Envolvimento dos elementos da 
Associação de Pais nas atividades de final 
de ano letivo (dia 8 de julho). Assim, após 
solicitação à Associação de Paralisia 
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Cerebral de Coimbra alguns dos seus 
Jogos ampliados, distribuídos por quatro 
estações, contribuímos para mais um dia 
feliz e intensamente “jogado” por todas 
as crianças da nossa escola. 

Ao longo do 
ano letivo 

 

PROJETO 
Conversas com 
as Família 

- Conversas à distância (via ZOOM) 
com os pais sobre temáticas 
pertinentes da Escola e sobre uma 
parentalidade mais positiva 

APCEC e 
famílias da EB 
n.º 3 

APCEC e 
Convidados e 
Colaboração da 
CMCdx 

 Tecnologias 
pessoais para 
acesso à reunião à 
distância 

Demos início ao projeto – Conversas com as 
famílias. A primeira sessão deste ciclo de 
conversas, com o tema: Pais sem pressa: 
rumo ao equilíbrio em família, decorreu via 
zoom, no dia 11 de dezembro pelas 21h30. 
Foi um workshop interativo, que permitiu 
que 18 participantes refletissem sobre o 
modelo de educação que os pais têm usado 
com os seus filhos e os benefícios do Slow 
Parenting, isto é, de uma parentalidade 
consciente. Esta sessão foi orientada por 
Sofia Pereira, licenciada em Serviço Social e 
Pós-graduada em Análise e Intervenção 
Familiar pela Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Coimbra e fundadora da 
Academy4you e da Academia Pais Sem 
pressa. 
Ao longo do ano letivo a Associação de 
Pais colaborou e divulgou (utilizando as 
redes sociais ao nosso alcance, bem 
como os emails dos nossos associados) 
“outras conversas com pais” organizadas 
por entidades do nosso município, 
nomeadamente: 
- As sessões (dezembro e janeiro) sobre o 
tema: Praticar Parentalidade Positiva: 5 
passos para o Sucesso promovido pelo 
Município de Condeixa-a-Nova em 
parceria com o Núcleo Distrital de 
Coimbra da EAPN Portugal. 
- A reunião promovida pela Associação de 
Pais da EB23 de Condeixa, que decorreu 
no dia 16 de fevereiro e que permitiu 
uma reflexão conjunta sobre o balanço 
da 1ª semana de ensino à distância 
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(E@D). 
- A sessão no dia 8 de março, Dia da 
Mulher, com o tema Supermulheres em 
Tempos de Pandemia dinamizado pela 
Dr.ª Sónia Araújo da M'BE e promovido 
pela equipa do CLDS Condeixa. 
- As sessões de esclarecimento (5 e 12 de 
março) sobre Alimentação e Nutrição 
promovidas pela Nutricionista estagiária 
do serviço de educação da Câmara 
Municipal de Condeixa, Vera Gonçalves. 

 
Ano letivo 

PROJETO 
RECREIO 
ESCOLAR 
COLORIDO 

 

- Recriação de jogos lúdico-
educativos, através de pinturas no 
piso do recreio; 

Alunos da EB 
n.º 3 e 
comunidade 
educativa 

 
APCEC 

 
1500 € 

 
Projeto adiado para o próximo ano letivo 
por não se terem reunidos as condições 
para a sua concretização devido a todas 
as medidas de contenção da pandemia de 
Covid-19. 
 

3º Período 

 

Comemoração 
do Dia da 
Família 
(iniciativa do 
Município de 
Condeixa) 

- Colaboração com o Município, 
promovendo algumas atividades e 
um convívio salutar entre todos os 
intervenientes da comunidade 
educativa 

 
Comunidade 
Condeixa 

 

APCEC / 
Professores das 
atividades 

 

 

- 

 
A atividade promovida pelo Município de 
Condeixa não se realizou devido a todas 
as medidas de contenção da pandemia de 
Covid-19. 

 

Ano letivo 

Projeto 
“Município de 
Condeixa mais 
verde e livre de 
Erva-das-
Pampas” 

- Promover a cidadania ambiental; 
pedir a colaboração das 
professoras do 1 CEB na 
dinamização da atividade que 
incluirá a localização da planta 
invasora Ervas-das- Pampas e de 
árvores por repor nos espaços 
públicos (e.g., cada aluno junto à 
sua área de residência) e a 
solicitação de apoio ao Município 
para eliminar as plantas invasoras 
e repor as ornamentais nativas, se 
possível e adequado 

Comunidade 
Educativa 

APCEC e Convidados 
CMCdx 

 

 

 

 

 
- 

 
Projeto adiado para o próximo ano letivo 
por não se terem reunidos as condições 
para a sua concretização devido a todas 
as medidas de contenção da pandemia de 
Covid-19. 

https://www.facebook.com/mbe.sonia.araujo/?__cft__%5b0%5d=AZXLeGP1yKMcHkPzDDCrZJTx_km1eyc0OYInSbc9Nyf-ImDHv_bj-xg9jo0jY8kMkOYrHK9kB2NI02E0quHZGGnhTn8HYCxY_LI_K7mzZBK7Lv-LAnSH3riSZxcGcSRP71jxbgSxM6DKtvC1H2_ZzTYdW1xPrqVGgkwhJY7kwTA4bzwIiHiru5uVz6BrhLJnO2mHGQzcUdvSToFGAZG63RCyB9JS4nISau5HMb5jPGprrw&__tn__=kK-y-R
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3.º Período 

 
ESPETÁCULO OU 
CONVÍVIO 

 

- Promover um espetáculo 
cultural para os associados e seus 
educandos 

 
APCEC 

 

Associados/as 
APCEC 

 
400 € 

Projeto adiado para o próximo ano letivo 
por não se terem reunido as condições 
para a sua concretização devido a todas 
as medidas de contenção da pandemia de 
Covid-19. 

n.a - não aplicável Valor estimativo 
Total 2.325 € 

 


