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Plano Anual de Atividades 

Atividades  Competências/objetivos Intervenientes Calendarização Avaliação 
Organização do ano escolar

Reuniões do Departamento 

do 1º Ciclo (Articulação 

Curricular de ano / ou Ciclo)
• Cooperar em tarefas e projetos comuns. 

Docentes de todas as 
escolas 

Primeira quinzena de 

setembro 

Ao longo do ano, 

interrupções e final do 

ano letivo 

a) No final de cada 
atividade, cada docente 
deve preencher a grelha 
de avaliação. 

b) No final de cada 
período, far-se-á uma 
reavaliação do 
cumprimento do plano, 
na reunião de 
departamento ou de 
Coordenação de Ano. 

Receção aos alunos 

• Promover as relações interpessoais:  
o Relacionar-se e comunicar com os 

outros; 
o Compreender discursos orais, formais e 

públicos;  
o Contribuir para uma boa integração na 

vida escolar. 

• Desenvolver a postura, flexibilidade e 
mobilidade corporal; 

• Promover o respeito pelas regras 

estabelecidas para cada atividade. 

Pais/Encarregados de 
Educação 

Alunos 

Assistentes Operacionais 

Docentes 

15 de setembro  

(todos os anos de 

escolaridade) 

 

Reunião de Pais / 

Encarregados de Educação 

• Envolver os Pais/Encarregados de 
Educação no processo de 
ensino/aprendizagem dos seus educandos; 

• Aproximar os pais à escola. 

Pais /  

Encarregados de 
Educação 

Docentes 

Finais de cada período 

Ao longo do ano letivo 

Sempre que oportuno 
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Atividades Competências/objetivos Intervenientes Calendarização Avaliação 

Dia/Semana da 
alimentação 
 

• Promover a educação para a saúde; 

• Promover a formação de parcerias com 
entidades exteriores à escola; 

• Sensibilizar os alunos para uma alimentação 
saudável e equilibrada;  

• Preservar o património gastronómico; 

• Confeção de alimentos vários; 

• Realização da Feira da Alimentação. 

Docentes 
Centro de Saúde de Anadia 

Alunos 
Assistentes Operacionais 

Autarquia 
 

11 a  21 de outubro 
 

Durante o ano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) No final de cada 
atividade, cada docente 
deve preencher a grelha 
de avaliação. 
 
b)  No final de cada período, 
far-se-á uma reavaliação do 
cumprimento do plano, na 
reunião de departamento ou 
de Coordenação de Ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Martinho 

- Preservar os valores culturais da região; 
- Promover o intercâmbio entre a comunidade 
educativa; 
- Elaborar trabalhos de acordo com o tema. 

Comunidade Educativa 7 a  11 novembro 

Natal 
 

 Ida ao cinema  

 Festa de Natal 
 
 

 Contactar com uma forma de comunicação 
social – cinema; 

 - Valorizar o espírito de família; 

 - Promover nas crianças o espírito de amizade e 
convívio entre a comunidade escolar; 

 Decoração natalícia. 

Comunidade Educativa 
 

12 a 16 de dezembro 
 
Eb1 Poutena (Horário 
duplo tarde- 16-12-2011)
 

Dia de Reis / Janeiras 
 

- Preservar e conhecer as tradições. Comunidade Educativa 1.ª  quinzena de janeiro 

Carnaval 

• Envolver as crianças nas tradições portuguesas;

• Promover nas crianças o espírito de amizade e 
convívio entre a comunidade escolar; 

• Elaborar trabalhos de acordo com o tema. 

Comunidades Educativa 
 

 
 

13 a 17 de fevereiro 

Dia do pai 

� Valorizar a família; 
� Respeitar o Pai; 
� Elaborar um trabalho com uma mensagem 

para oferecer ao pai. 

Docentes 
Alunos 

  
3.ª semana de março 
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Atividades Competências/objetivos Intervenientes Calendarização Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
b) No final de cada 
atividade, cada docente 
deve preencher a grelha 
de avaliação. 

 
b)  No final de cada período, 
far-se-á uma reavaliação do 
cumprimento do plano, na 
reunião de departamento 
Ou de Coordenação de Ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção e preservação 

do meio ambiente  

• Dia Mundial da Floresta 
ou da Árvore 

• Dia Mundial da Água  

• Dia/ Semana do Ambiente 

• Recreio Limpo (a) 

• Eco-escolas (a) 

• Visita à Casa do 
Ambiente (dia 14/10/, 
apenas 4º ano) 

� Sensibilizar os alunos para a necessidade de 
preservar e proteger o Meio Ambiente e todos 
os ecossistemas naturais; 

• Promover a defesa e a preservação do 
património natural; 

� Promover práticas de recolha, seleção, e 
reutilização de resíduos; 

� Reconhecer as caraterísticas desta estação do 
ano. 

Alunos 
Docentes 

Encarregados de Educação 
CMA 

(a) Apenas para as 
escolas que se 
inscreverem 

Ao longo do ano e em 
datas específicas de dias 
comemorativos  

 

Páscoa  
- Sensibilizar para as tradições da quadra 
Pascal.   

Comunidade Educativa 19 a 23 de março 

Dia Mundial do Livro 
Infantil 
Semana da leitura 

-Encenação do conto lido; 
-Exposição dos textos; 
-Incentivar o gosto pela leitura; 
-Escrever vários textos poéticos relacionados 
com o tema do projeto educativo; 
-Contar uma história relacionada com o projeto 
do Plano Nacional de Leitura. 

Alunos 
Docentes 

Encarregados de Educação 
 

23 de abril 

Dia da Liberdade 
-25 de Abril 
 
 

- Promover nos alunos a importância do 
conceito de liberdade; 
- Levar os alunos a reconhecerem que a 
liberdade tem direitos e deveres; 
-Conhecer o passado próximo de Portugal; 
-Reconhecer o significado do Dia da Liberdade. 
 

Comunidade Educativa 
 

23 e 24 de abril 
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Atividades Competências/objetivos Intervenientes Calendarização  
 
 
 
 
 
 
 
a) No final de cada 
atividade, cada docente 
deve preencher a grelha 
de avaliação. 

 
b)  No final de cada período, 
far-se-á uma reavaliação do 
cumprimento do plano, na 
reunião de departamento 
Ou de Coordenação de Ano. 
 
 
 
 

Dia da Mãe 
- Sensibilizar para a figura materna; 
- Fortalecer os laços entre mãe e filho; 
- Promover o valor da família. 

Comunidade Educativa 
 

2 a 4 de maio 

Dia da Ascensão /Feriado 
Municipal  

- Reconhecer o significado do Feriado Municipal 
do seu Concelho; 
- Relembrar tradições. 

Comunidade Educativa 
 

17 de maio 

Dia Mundial da Criança 

- Conhecer os direitos e deveres das crianças; 
 - Respeitar os direitos e deveres da Criança; 

 -Promover atividades lúdicas para as crianças; 
- Proporcionar às crianças momentos de 
diversão. 

Docentes 
Alunos 
CMA 

Assistentes Operacionais 

Semana de 28 de maio 
a 1 de junho 

 
Dia de Portugal, Camões e 
das Comunidades 
Portuguesas 

- Promover a noção de cidadania e 
nacionalidade, 

-Dar a conhecer à criança Camões, a sua obra 
e o seu patriotismo; 

-Inferir nos alunos a consistência do respeito 
pelas diferentes Raças e Humanas. 
-Sensibilizar os alunos para a importância do 
Conceito de “Pátria”. 

Alunos 
Docentes 

8e 11 de junho 
 

Vinda à “Escola Grande” 

- Dar a conhecer aos alunos do pré-escolar e 
do 4.º ano os espaços que irão utilizar no ano 
seguinte, bem como o pessoal docente e não 
docente. 
-Promover a articulação entre ciclos de ensino. 

Comunidade Educativa Mês de junho 
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Visitas de estudo Competências/objetivos Intervenientes Calendarização Avaliação 
Ferreiros e Boialvo 
 
 
Jardim e Museu Botânico 
 

 Ajudar a alcançar e a consolidar as 
competências das várias áreas; 
 Maximizar a aprendizagem individual e 
a autonomia; 
 Promover a sociabilidade; 
 Desenvolver a curiosidade intelectual, 
do gosto pelo saber, pelo trabalho e 
pelo estudo. 

 
 
Alunos e professoras da 
EB1 de Ferreiros e de 
Boialvo 

A combinar com o Jardim 
Botânico e Câmara 
Municipal 

 
 

27 de abril 

 

Centro Escolar de Arcos 

• Jardim Botânico-Porto 

• Ciência Viva – Coimbra 

• Parque ornitológico de 
Lourosa 

• Jardim Zoológico da 
Maia 

• Convento de Santa 
Clara 

• Ruínas de Conímbriga 

• Barco de Santo André 
e Museu Marítimo 

• Ajudar a alcançar e a consolidar as 
competências das várias áreas; 

• Maximizar a aprendizagem 
individual e a autonomia; 

• Promover a sociabilidade; 

• Promover o hábito da participação 
no processo ensino/aprendizagem; 

• Desenvolver a curiosidade 
intelectual, do gosto pelo saber, 
pelo trabalho e pelo estudo. 

Docentes 
Alunos  

Assistentes 
Operacionais 

 
CMA 

 
 

Ao longo do ano 
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Eb1 de Samel 
 
 
-Visita de Estudo ao 
Exploratório de Coimbra, 
Quinta das Lágrimas e 
Ruínas de Conímbriga 
 
 
 
 
 
 
 

- Tomar contacto com a ciência; 
- Participar de algumas experiências e 
fenómenos químicos; 
- Observar algumas experiências e 
fenómenos químicos; 
- Estimular o interesse por fenómenos 
astrológicos; 
-Conhecer o passado histórico do nosso 
país, em cenário próprio, os povos que 
habitaram a Península Ibérica; 
- Observar locais e dialogar sobre 
personagens da história do nosso país. 

Professores 
Alunos 
Auxiliar 
 

Data a definir 

a) No final de cada 
atividade, cada docente deve 
preencher a grelha de 
avaliação. 

b)  No final de cada período, far-
se-á uma reavaliação do 
cumprimento do plano, na 
reunião de departamento Ou 
de Coordenação de Ano. 

   
 

Eb1 de Samel 
Visita de Estudo à Figueira 
da Foz- Ilha da Morraceira, 
Museu do Sal e Serra da 
Boa Viagem (visita ao 
Miradouro da Bandeira) 

-Observar e proteger a biodiversidade 
nas poças de maré; 
- Observar e conhecer a biodiversidade 
da Serra da Boa Viagem. 
 

Alunos 
Docentes 
Auxiliar 
 Câmara Municipal 

Data a definir 

Eb1 Mogofores 
 
 
 
 

Visita ao parque das 
merendas e meio local 

 

 

� Promover passeios e práticas 
desportivas ao ar livre; 

� Conhecer espaços de lazer no meio 
local; 

� Promover convívio entre a 
comunidade educativa e criar 
hábitos de cidadania; 

� Promover regras de segurança 
rodoviária. 

 
� Alunos 
� Docentes 
� A.A.E 

No dia das saídas ao meio 
local- quartas-feiras 
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Mogofores 

 
Visita ao Cine-Teatro de 

Anadia 

� Conhecer novos espaços de cultura 
e lazer; 

� Estabelecer contacto com outro tipo 
de comunicação social (cinema); 

� Ver peça teatral (nos moldes do ano 
anterior). 

� Alunos 
� Docentes 
� A.A.E. 

 

Aguardamos comunicação 
da Câmara 

 

Eb1 Mogofores 
Visita ao Oceanlife 

� Proporcionar às crianças momento 
únicos de ciência, cultura e arte; 

� Sensibilizar as crianças para novas 
descobertas e aprendizagens; 

� Reconhecer a fauna. 

� Alunos 
� Docentes 
� A.A.E. 

 

 
 
 

3º Período 

Eb1 de Sangalhos 
 

Visita ao Portugal dos 
Pequenitos 
(Coimbra) 

 

� Desenvolver o sentido estético e 
criativo das crianças; 
� Conhecer monumentos e casas 
tradicionais portuguesas; 
� Conhecer a evolução do traje e 
adereços desde o início do séc. XX; 
� Conhecer as embarcações 
construídas no séc.- XX. 

� Alunos do 1º 
Ano 

� Docente da 
Turma  

� Técnica 
Operacional 
 
 

2º Período 
 

Data a confirmar 

Eb1 Sangalhos 
 

Visita ao Museu Marítimo 
de Ílhavo 

 
e 
 

EMER 

� Promover a educação para o 
património marítimo; 

� Desenvolver a sensibilidade artística 
das crianças; 

� Desenvolver as aprendizagens e 
cultura marítima; 

� Realizar atividades ligadas à “Faina e 
Rota dos Veleiros”; 

� Conhecer as regras de trânsito. 

� Alunos do 2º 
Ano 

� Docente da 
Turma 

� Técnica 
Operacional 
 

2º Período 
 

Data a confirmar 
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Eb1 Sangalhos 
 

Visita ao Oceanário do 
Porto (SeaLife) 

e 
Porto Editora 

� Conhecer, preservar e conservar as 
espécies marinhas; 

� Reconhecer a importância da fauna 
marinha na vida das pessoas. 

� Alunos do 4º 
Ano 

� Docente da 
Turma  

� Técnica 
Operacional 
 

 
2º Período 

 
 Data a confirmar 

 

 
 

  

 
Avelãs de Cima 
 
Visitas ao meio envolvente 

Quinta Pedagógica do 
Chão D”Agra 

-Ajudar a alcançar e a consolidar as 
competências das várias áreas; 
-Desenvolver a curiosidade intelectual, 
do gosto pelo saber, pelo trabalho e 
pelo estudo; 
-Desenvolver a exploração de materiais 
e objetos. 

Docentes (EB1 e Jardim 
de Infância) 

Alunos 
POCs 
ATO 
CMA 

 
Ao longo do ano 

 
 

maio 
(data a determinar) 
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Eb1 Moita 
 

Quinta de Valgode 
 

São Pedro do Sul 
 

Moinho da Carvalha Gorda 
São Pedro do Sul 

 -Ajudar a alcançar e a consolidar as 
competências das várias áreas; 

 -Maximizar a aprendizagem individual e 
a autonomia; 

 -Promover a sociabilidade; 

 -Promover o hábito da participação no 
processo ensino/aprendizagem; 

 -Desenvolver a curiosidade intelectual, 
do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 
estudo; 

 -Concretizar alguns dos objetivos do 
projeto “Eco-Escolas”; 

 -Conhecer formas de aproveitamento e 
aplicação da energia geotérmica; 

 -Contactar com uma indústria artesanal 
ligada á reciclagem. 

 
 

Câmara Municipal 
Docentes 

Alunos 
AAE 

Pais / Enc. de Ed. 

 
 
 
 

março 
(a marcar) 

 

 

   

Eb1 Fogueira e Ancas 
 
- Visita ao farol da Figueira 
da Foz e Serra da Boa 
Viagem. 

- Conhecer e valorizar o património 
florestal e animal; 
-Reconhecer a variedade de espécies de 
plantas e animais; 
- Promover a socialização entre toda a 
comunidade educativa. 

 
 
Escola da Fogueira e de 
Ancas 

 
19/04/2012  

 

Eb1 Fogueira e Ancas 
  
- Parque Zoológico de 
Montemor: Europaradise 
- Visita ao farol da Figueira 
da Foz e Serra da Boa 
Viagem. 

- Conhecer e valorizar o património 
florestal, animal e cultural; 
- Fomentar o gosto pela descoberta. 
- Proporcionar um momento lúdico.  
- Promover a socialização entre toda a 
comunidade educativa. 

 
Escola da Fogueira e de 
Ancas 
 

 
 

19/04/2012 
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Eb1 Paredes 
 
Visita a uma carpintaria do 
meio local 
 
 

- Conhecer uma pequena indústria do 
meio local – atividade económica local; 
- Conhecer as diferentes fases de 
tratamento da madeira – observação de 
todo o processo; 
- Aprender algumas regras de segurança 
no local de trabalho; 
-Aprender a realizar uma entrevista;--
Proporcionar à crianças diferentes 
vivências. 

 
 
- Alunos; 
 
- Professoras; 
  
-Assistente operacional 
 

 
 
 
 
 

2º Período escolar 
 

(data a definir) 
 
 

 

 

Eb1 Paredes 

 

Visita à tipografia local 
“Gráfica de Paredes do 
Bairro” 

-Conhecer uma pequena indústria do 
meio local – atividade económica local; --
Conhecer diferentes trabalhos realizados 
com diversos tipos de papel e maquinaria 
utilizada; 
- Conhecer as diferentes profissões 
ligadas a este ramo. 

 
- Alunos; 
 
- Professoras; 
  
- Assistente operacional 

 
 
 
 
(data a definir) 

Eb1 Paredes 
 
 
 
 
 
Visita ao “Lugar dos afetos” 
 
            e  
 
Visita ao hipermercado 
Continente 
   

-  Identificar sentimentos e aprender a 
expressá-los; 
- Reconhecer que todos passamos por 
diversas vivências afetivas; 
-Reconhecer o valor da associação entre 
afeto, compromisso e sexualidade; 
-Observar as diferentes fases do processo 
de fabrico de pastelaria e padaria; 
- Aprender os diferentes processos de 
conservação dos alimentos; 
- Tomar conhecimento dos diversos 
cuidados e regras a cumprir 
relativamente à higiene no 

 
- Alunos; 
 
- Professoras; 
  
- Assistente operacional 
 
 

 
 
 
2º Período 
(data a definir) 
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manuseamento dos produtos 
alimentares; 
◘ Alertar as crianças para as várias 
técnicas de marketing utilizadas para 
incentivar o consumo de bens, por vezes, 
supérfluos. 

Eb1 de Paredes 
 
Visita à “Fábrica da Ciência” 
na Universidade de Aveiro 
 

e 
 
Visita à fábrica da Vista 
Alegre 

◘  Tornar o aluno sujeito ativo no 
processo de ensino – aprendizagem; 
◘  Dar a conhecer a história da Vista 
Alegre; 
◘ Proporcionar um contacto mais direto 
com o processo de fabrico da porcelana. 
◘ Promover a reflexão sobre o papel 
desempenhado pela indústria da Vista 
Alegre na vida social, cultural, histórica e
económica da região e do país. 

 
 
 

 
◘ Alunos; 
 
◘ Professoras; 
 
◘ Assistente operacional 

 
 
 

3º período 
(data a definir) 

Eb1 Tamengos 
 Conímbriga e Mosteiro de 
St.ª Clara a Velha 

Proporcionar uma viagem no tempo e na 
nossa história 
. Enriquecer as vivências dos alunos  

Docentes 
 
. A. O. 
. Alunos 

(Março ou abril, de acordo 
com a disponibilidade do 

transporte cedido pela 
autarquia) 

 

 

 Eb1 Avelãs de Caminho 
Tinoplás - Albergaria 

 
Lipor – Baguim do Monte – 

Ermesinde - “ Horta da 
formiga” 

- Conhecer o processo de reciclagem e 
reutilização do plástico; 
- Observar o mesmo processo; 
- Reconhecer a importância da reutilizar 
os materiais; 
- Educar e sensibilizar os alunos para a 
natureza; 
-Observar o processo de compostagem;
- Conhecer uma horta e um pomar 
biológicos… 

 
 
 
Alunos, Docentes 
A.O, 
AECs, JF 
 

 
 
 

Data a determinar (1º 
período) 
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Eb1 Vilarinho do Bairro 
 
� A criança e os afetos – 

visita ao “Lugar dos 
Afetos” e à APPCDM de 
Avelãs de Caminho 

 

� Ajudar as crianças a ligar 
harmoniosamente os afetos e os 
valores de modo à educação sexual 
� Sensibilizar as crianças com base no 

tema “Amor gera amor” 
� Sensibilizar as crianças para o respeito 

pela diferença 

� Alunos 
� Docentes 

 

Março 

Eb1 Vilarinho do Bairro 

 

 

� Visita à Reserva Natural 
das Dunas de São Jacinto 

� Observar a natureza (fauna e flora) 
� Reconhecer a necessidade de preservar 

a natureza 
� Incentivar a prática da atividade física 

(caminhada) 
� Promover o convívio entre 

Encarregados de educação, alunos, 
professoras e monitora do ATL 

� Alunos 
� Professoras 
� Encarregados de 

Educação 
� Monitora do ATL 

 

Maio 

Eb1 Poutena 
 
 
 
Visita de Estudo à ria de 
Aveiro, ao Museu Marítimo 
de Ílhavo e ao Navio Museu  
S. André 
 

. Conhecer trabalhos e utensílios de pesca; 

. Conhecer o barco moliceiro, a tradição da 
recolha do moliço e a Ria de Aveiro; 

. Provar produtos típicos da região (ovos 
moles); 

. Conhecer o interior de um navio e seus 
utensílios; 

. Conhecer a história da pesca do bacalhau;

. Incentivar o consumo de peixe e a preservar 
a vida marítima 

Docentes e Alunos 

CMA 

22 de março de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) No final de cada atividade, 

Eb1 Poutena 
 
Visita a Guimarães: Castelo, 
estátua de D Afonso 

Visitar o berço da nação e conhecer o 
património histórico;  
Recordar D. Afonso Henriques como 1º 
rei de Portugal. 

Docentes, Alunos, 

 E.E. 

6 de junho de 2012 
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Henriques... Promover o convívio/interação entre a 
família e a escola. 

cada docente deve preencher 
a grelha de avaliação. 

b) No final de cada período, far-
se-á uma reavaliação do 
cumprimento do Plano, na 
reunião de Departamento 

 

 
 
 
 
 
 

Eb1 Chãozinho  
 
Visita a instituições da 
localidade. 

- Conhecer instituições de apoio à 
população; 
- Conhecer e identificar alfaias agrícolas, 
vestuário e utensílios do dia-a-dia 
utilizados num passado próximo; 

Alunos, Professores 
Assistente operacional 
 
 

16 de novembro 

Eb1 Chãozinho  
Visitar o Castelo de Santa 
Maria da Feira e Parque 
ornitológico de Lourosa 

- Conhecer o passado histórico do nosso 
país, identificando, em cenário próprio;  
- Observação direta de animais da nossa e 
de outras regiões 

 Alunos, Professoras  
Assistente operacional 

 

Data a marcar 
 

Eb1 Chãozinho 
Visita de estudo ao “Lugar 

dos afetos” Aveiro 

- Visitar o “Lugar dos afetos” em Aveiro 
- Desenvolver atitudes de respeito e 
amizade. 

Alunos, Professoras  
Assistente operacional 

 
 

Data a marcar 
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Participação/Projetos 
comuns 

Competências/objetivos Intervenientes Calendarização Avaliação 

  Plano Nacional de Leitura 
“Biblioescola” (Biblioteca 
Municipal de Anadia) 
 
Biblioandanças  

 
“Um Livro com Asas ll” (Avelãs 

de Cima) 
 
Uma Aventura na Casa dos 
Livros 
Projeto “Ler para Crescer” 
 “Histórias tontas “ 
Visita de Escritores 

 (Centro de Arcos) 
Animaleta 

Conta-me um conto 

Era uma vez, conta lá outra vez 

Ler + com os pais 

Ler + na biblioteca 

Ler + no Jardim de Infância 

 
- Tornar acessível a todas as crianças, o 
livro e a informação. 
- Desenvolver atividades de leitura 
autónoma e leitura orientada. 
Despertar o gosto pela leitura e pela 
escrita; 
 
Estabelecer contacto com escritores; 
 

• Pesquisar/descobrir biografias; 

•  Promover o contacto, precoce, com os 
livros e a leitura; 

 

 
 
 
Todas as Escolas 
Professoras 
bibliotecárias do 
agrupamento 
Biblioteca Municipal 
Câmara Municipal 
Associação de Pais 
Docentes 
Alunos 
Assistentes Operacionais 

Escritores convidados 
Maria do Céu Nogueira 

Ana Rita 
Helena Pires 

Outras Escritoras a 
designar  

 
 

 
 
Ao longo do Ano 

  
 
 
 
 
 
a) No final de cada atividade, 

cada docente deve 
preencher a grelha de 
avaliação. 

b) No final de cada período, 
far-se-á uma reavaliação 
do cumprimento do 
Plano, na reunião de 
Departamento 
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Projeto de Educação para a 
Saúde e Educação Sexual 
 

• “Uma alimentação 
saudável” (Avelãs de Cima) 

• Saber Comer, Para Melhor 
Viver (Ferreiros) 

• Crescer com saúde (Samel) 

- Promover o desejo de saber, de saber 

fazer e de agir no âmbito da promoção 

da saúde. 
Pr  - Promover a educação sexual     

Todas as EB1 
Docentes (EB1 e Jardim 

de Infância) 
Alunos 

ATO 
Biblioteca Municipal de 

Anadia 
CMA 

Ao longo do ano  
 
 

Diz3 (MiniMat)  - Desenvolver a curiosidade intelectual, 

e o gosto pelo saber. 
Todas as Escolas que se 
inscrevam 
 

Durante o ano e até ao dia 

da Final na UA - maio 

Eco-Escolas - Contribuir para uma melhoria global 
do ambiente da escola e da 
comunidade. 
- Comemoração do “Dia Verde” (Pista) 

Todas as Escolas que se 
inscrevam 
 

Ao longo do ano 
Pista (Entre 4.06.2012 

e 08.06.2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “Ciência ao Vivo” 
 
 

Proporcionar a experimentação e 
consequentes aprendizagens 
científicas. 

Docentes e alunos, 
autarquia 
(Todas as escolas) 

Ao longo do ano 

Boialvo 
 
Blog “Uma janela para Boialvo”  
 
 
 

• Estimular a aprendizagem através do 
uso das TIC; 

• Desenvolver o sentido crítico e as 
aptidões pessoais e sociais. 

•  Motivar os alunos para a construção 
do seu próprio conhecimento, de 
uma forma moderna e virada para as 
janelas do futuro; 

• Contribuir para a melhoria da prática 
pedagógica, estabelecendo profícuas 
relações entre professores e alunos. 

 
 
 
 
 
 
 

Alunos, professores 
 
 
 

 
 

 
Ao longo do ano 
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Eb1 Tamengos 
Jornal da Escola- “Jornal 
Mágico” 

Partilhar e divulgar o que se vai 
fazendo na escola e não só 

.Promover a leitura e a escrita 

Comunidade Educativa  Novembro; fevereiro;   

 

 

 

 

 

 

a) No final de cada atividade, 
cada docente deve 
preencher a grelha de 
avaliação. 

b) No final de cada período, 

far-se-á uma reavaliação 

do cumprimento do Plano, 

na reunião de 

Departamento 

Avelãs de Caminho 
Um desenho de Natal 

. Desenvolver a criatividade; 

. Viver o espírito de Natal: 
Proposta da J.F ; Alunos, 
pais e professores 

 
Dezembro 

Avelãs de Caminho 
 
Projeto e- escolinhas 

- Utilização pelos alunos do 
computador Magalhães uma hora e 
uma vez por semana. 

 
Alunos,  
professores. 

 
Suspenso até decisão 
superior 

Eb1 Avelãs de Caminho 
 
Feira na escola 

- Fomentar na comunidade escolar 
relações interpessoais e vivências 
democrática; 
- Fomentar o intercâmbio de saberes e 
culturas;  
- Promover o convívio e a amostra de 
trabalhos dos alunos; 

 
Alunos, pais, docentes, 
AECs, Educadoras, 
T.O.(s) 
 Junta de Freguesia e 
outras instituições; 
comunidade local 

 
Início do 3º período 
(data a determinar com os 
pais) 

Avelãs de Caminho 
 

Projeto dos 3Rs 
“ Sou amigo do ambiente” 

-Promover novas experiências e 
conhecimentos no domínio da educação 
ambiental; 
- Reciclar papel; 
-Conhecer e aplicar a informação dos 3 Rs; 
-Continuar com à compostagem na escola.

Alunos, Docentes, 
T.O., Pais/ Enc. de Educ , 
AECs, 
Junta de Freguesia 
Outras instituições 

 
Ao longo do ano 

Eb1 de Avelãs de Caminho 
 
 

Jornal escolar 

- Compilação de trabalhos 
 Elaboração de jornal com trabalhos 
realizados com os alunos 
-Distribuição gratuita dos mesmos 
(alunos). 

Alunos, Docentes e 
Educadora, Pais, T. O, 
Agrupamento… 

 
Final de cada período 

Eb1 Pista 
  
As Ciências em contexto 
Escolar 

• Incentivar o uso do método 

científico; 
• Despertar a curiosidade e o 
pensamento crítico; 

Alunos 
Professores 
Pessoal não docente 

 
Ao longo do ano  
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Not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: Além das atividades contempladas no Plano, podem ser desenvolvidas outras que surjam ao longo do ano promovidas por outros 

parceiros e que se revelem de interesse para a escola e para a promoção do sucesso dos alunos.  

Aprender com as 
experiências: 
O Jardim de Infância vai à 
Escola e a Escola vai ao 
Jardim de Infância 

• Identificar elementos básicos do 
meio físico envolvente; 

• Utilizar diferentes recursos para 
comunicar a informação 

recolhida 

Eb1 Pista 

 
Vamos à nossa horta 
 

 

• Dar continuidade ao projeto “ A 
Nossa Horta” : 

• Sensibilizar para a agricultura 

biológica 
• Implementar e promover a 

compostagem, de modo a aumentar 
a qualidade dos produtos. 

Alunos 
Professores 
Pessoal não docente 
Família 
 

Ao longo do ano 

Formação • “Novo Programa de Língua 
Portuguesa – Práticas 
subjacentes”; (António Santos)                                

• “Produção de Recursos 
Multimédia com PowerPoint”.  

• “ j.clic” (Centro de Recursos de 

Coimbra) 

• Encontro de Matemática (Daniel 
Carvalho) 

• “O laboratório gramatical na aula 
de língua” (António Santos) 

Docentes 1.º Ciclo 

7-9-2011 

7-10-2011 

Interrupção do Natal 

Ao longo do Ano 

Março a junho 


