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INTRODUÇÃO 

 

 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas é um documento 

orientador e um referencial de divulgação das dinâmicas desenvolvidas no meio escolar. Adiante 

designado por PAA, é um instrumento que organiza e contextualiza as diversas atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo 2016/2017, com objetivos pedagógicos e orçamentos previstos, 

em articulação com o Projeto Educativo. A alínea d) do artigo 9º do Decreto-Lei no 137/2012 refere-

se aos planos anual e plurianual de atividades como “os documentos de planeamento, que definem, 

em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das 

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

Este Plano pretende complementar e enriquecer o processo de ensino/aprendizagem 

recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o desenvolvimento dos alunos, quer no plano do 

saber e dascompetências, quer no plano da construção da identidade pessoal e formação cívica. 

 

Foi elaborado após auscultação das diversas estruturas da comunidade educativa, de acordo 

com os recursos humanos, materiais e financeiros existentes. É um documento aberto e atento às 

oportunidades e necessidades que possam surgir, devendo ser, necessariamente, o ponto de 

partida para o trabalho a desenvolver em cada turma/grupo, não podendo, contudo, ser redutor de 

outras atividades de enriquecimento curricular que se considerem pertinentes para a melhoria das 

oportunidades de aprendizagem dos alunos.  
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MISSÃO 

Prestar à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma resposta eficaz às 

diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico da ESCOLA e promovendo 

uma atitude positiva e cooperante. 

VISÃO 

Uma escola de referência pela humanização, aberta à comunidade, à inovação e qualidade do 

serviço educativo prestado. 

VALORES 

Na perspetiva de alcançar os objetivos definidos neste plano de intervenção, a ação do 

Agrupamento deve sustentar-se nos seguintes valores: 

 Promoção da cidadania responsável, da solidariedade e do respeito, potenciando as 

capacidades de cada um; 

 Fomento do sucesso escolar e profissional de todos; 

 Otimização da reflexão, partilha e corresponsabilização numa perspetiva pluralista; 

 Incentivo ao rigor, exigência e valorização do trabalho realizado; 

 Criação de valores de aceitação da diferença, da tolerância, da solidariedade e entreajuda; 

 Diversificação da oferta formativa de forma a promover a formação integral dos alunos; 

 Valorização do mérito e do esforço; 

 Envolvimento efetivo da comunidade na vida da escola; 

 Respeito pelas regras, procedimentos e pessoas; 

 Humanização das respostas e relações; 

 Recompensa da disciplina e penalização do incumprimento; 

 Reflexão consequente sobre a ação global da Escola; 

 Incentivo de abordagens pedagógicas de caracter prático e/ou inovador; 

 Partilha de responsabilidades. 
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CALENDÁRIO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO 
 
 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES 

15/Setembro/2016: Pré-escolar, 1º, 3º (EMF) e   5º 

ano 

16/Setembro/2016: restantes anos 

 

Início das atividades letivas (1º Período) 

16/Dezembro/2016 

Pré-escolar: 16/Dezembro/2016 

 
Final do 1º Período 

19, 20 e 21/Dezembro/2016 

Pré-escolar: 19, 20 e 21/Dezembro/2016 

 
1º Momento de avaliação 

19/Dezembro/2016 a 2/janeiro/2017 (inclusivé) 

Pré-escolar:26 a 30 de dezembro (inclusivé) 
 

1ª Interrupção das atividades letivas (Natal) 

3/Janeiro/2017: 

Pré-escolar: 2/janeiro/2017* 

 
Início das atividades letivas (2º Período) 

27 de fevereiro a 1 de março (inclusivé) 2ª Interrupção das atividades letivas (Carnaval) 

4/abril/2017 Final do 2º Período 

5, 6 e 7/abril/2017 
Pré-escolar: 5, 6 e 7/abril/2017 
 

 

 
2º Momento de avaliação 

5/abril/2017 a 18/Abril/2017 (inclusivé) 

Pré-escolar: 5/abril/2017 a 18/Abril/2017 (inclusivé) 

 

 

3ª Interrupção das atividades letivas (Páscoa) 

19/Abril/2017 

Pré-escolar: 19/Abril/2017 

 
Início das atividades letivas (3º Período) 

6/Junho/2017 Final do ano letivo (9º ano) 

16/Junho/2017 Final do ano letivo ( 5º, 6º, 7º e 8º anos) 

23 /junho/2017 Final do ano letivo (1º ciclo) 

30/Junho/2017 Final do ano letivo (Pré-escolar) 

7,8,9,12,13 e 14/Junho/2017 – 9ºano 

19,20 e 21 / junho/ 2017 - 5º,6º,7º8º anos 

26,27,28 / junho/ 2017 – 1º ciclo 

3º Momento de avaliação  

Após afixação das pautas com os resultados dos 

exames 9º anos 

 
Reuniões Finais - 9º ano 

Pré-escolar: 3, 5 e 6/Junho/2017 3º Momento de avaliação (Pré-escolar) 

(*) Caso seja concedida tolerância de ponto no dia 26 de dezembro a 1ª interrupção das atividades 

escolares avançará um dia útil. 
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PLANEAMENTO EDUCATIVO – CALENDARIZAÇÃO DE TODAS AS REUNIÕES               
 
 
 

1º Período 
Conselho Pedagógico 2, 9 e 15 de setembro 

Departamentos / Grupos Disciplinares 5, 7 e 8 de setembro 

Conselho de Diretores de Turma 6 de setembro 

Reuniões de articulação – DT do 5ºano com PT do 4ºano 8 de setembro 

Conselhos de Turma 12, 13 e 14 de setembro 

Conselho Pedagógico 12 de outubro 

Departamentos / Grupos Disciplinares 19 de outubro 

Conselhos de Turma Intercalares 2 a 15 de novembro 

Conselho Pedagógico 23 de novembro 

Departamentos / Grupos Disciplinares 30 de novembro 

Conselho de Diretores de Turma 7 de dezembro 

Conselhos de Turma (final de período) 19 a 21 de dezembro 
 

 
 
 

2º Período 

Departamentos / Grupos Disciplinares     11 de janeiro 

Conselho Pedagógico 18 de janeiro 

Conselho Pedagógico 1 de fevereiro 

Departamentos / Grupos Disciplinares 8 de fevereiro 

Conselho Diretores de Turma 9 de fevereiro 

Conselhos de Turma Intercalares 13 a 24 de fevereiro 

Departamentos / Grupos Disciplinares 17 de fevereiro 

Conselho Pedagógico 8 de março 

Departamentos / Grupos Disciplinares 15 de março 

Conselho Diretores de Turma 22 de março 

Conselhos de Turma (final de período) 5 a 7 de abril 
 

 
 
 

3º Período 

Departamentos / Grupos Disciplinares 26 de abril 

Conselho Pedagógico 3 de maio 

Conselho Pedagógico 24 de maio 

Departamentos / Grupos Disciplinares 31 de maio 

Conselho Diretores de Turma 1 de junho 

Conselhos de Turma do 9ºano 7 a 14 de junho 

Conselhos de Turma – 5º,6º,7º e 8º anos 19 a 21 de junho 

Conselho Pedagógico em dia a determinar 
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CALENDÁRIO ESCOLAR DO AGRUPAMENTO – PROVAS E EXAMES 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES ATRIBUIÇÃO 
 
 
janeiro a maio/2017 

 
 
Matrículas 1º ciclo 

Professores (Apoio do 

SPO e do NAE) Escolas de 

1º Ciclo 

 
março 2017 

Elaboração das matrizes e provas de equivalência à 
frequência 

Professores de 1º/ 2º/3º 
Ciclos 

 
abril/2017 

Provas de Equivalência à Frequência (1º/2º/3º Ciclos): 
aprovação das matrizes 

Conselho Pedagógico 

Departamentos 

 
 
 
 
 
 
maio/junho/2017 

 
  Provas de Aferição do 1º ciclo:2º ano 

Entre 2 e 9 de maio- Exp.Artísticas e Físico-Motoras 
19 de junho - Português e Estudo do Meio 
21 de junho – Matemática e Estudo do meio 

 

 

Ministério da Educação 

Provas de Aferição do 2º ciclo: 5º ano 
8 de junho -  História e Geografia de Portugal 
12 de junho – Matemática e Ciências Naturais 

 
Ministério da Educação 

Provas de Aferição do 3º ciclo: 8º ano 
8 de junho – Ciências Naturais e Físico-Química 
12 de junho -  Português 

 

 

 
Ministério da Educação  

 
Maio e Junho/2017 

 
      Análise e seleção de manuais escolares (6ºano) 

Grupos Disciplinares / 
Professores Titulares de Turma 

 

 

Junho/2017 

 
Provas finais 3º ciclo – 1ª fase 
19 de junho - PLNM 
22 de junho – Português; Português Língua Segunda 
27 de junho - Matemática  

 

 

Ministério da Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julho/2017 

Provas finais3º ciclo  – 2ª fase 
20 de julho - PLNM 
21 de julho – Português; Português 2 ªLíngua 
24 de julho - Matemática 

 

Ministério da Educação 

Provas de Equivalência à Frequência - 1ª fase: 

1ºciclo – 30 de junho a 7 de julho 

2ºciclo – 23 de junho a 5 de julho 

3º ciclo – 19 a 29 de junho 

Provas de Equivalência à Frequência - 1ª fase: 

1º,2º e 3º ciclos – 20 a 27 julho 

 
 
 
Grupos Disciplinares 

Previsão de turmas 

Distribuição do serviço docente 

 
Direção Executiva 

 
Avaliação do P.A.A. 2016/2017 

Elaboração do P.A.A. 2017/2018 

 
Todas as estruturas 

educativas 

Matrículas: 2º e 3º ciclo Serviços Administrativos 

 
Formação de turmas 

 
Direção Executiva 

Julho, Agosto e 
Setembro/2017 

 
Preparação da receção aos alunos 

Professores (Apoio do 
SPO e do NAE) 
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Agosto/2017 

 
Elaboração de horários 

 
Direção Executiva 

 
 
Reajustamentos na distribuição de serviço   
docente 

 
 
Direção Executiva 

 
Requisição de professores 
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ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E DE COMPLEMENTO CURRICULAR 
 
 
 

DEPARTAMENTOS / GRUPOS DISCIPLINARES / ESCOLAS DE 1º CICLO / JARDINS DE 
INFÂNCIA 

 
 
 
As atividades integradas neste plano são do âmbito da organização pedagógica, áreas 

disciplinares e direção de turma, sendo portanto da responsabilidade dos Departamentos, Grupos 

Disciplinares, Direções de Turma, Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico e Direção Executiva 

e visam: 

 
 

 Melhorar o processo de ensino / aprendizagem; 
 
 Fazer a articulação vertical e horizontal dos conteúdos de ensino; 
 
 Desenvolver atividades integradoras do saber; 
 
 Valorizar a Língua Portuguesa como património nacional e veículo de todos os saberes; 

 Promover o trabalho de colaboração entre professores dos vários departamentos e 

diferentes ciclos; 

 Fomentar a participação dos alunos na vida escolar; 
 
 Desenvolver a autonomia, a confiança e o respeito pelos outros; 
 
 Fomentar a responsabilidade dos alunos perante os seus direitos, deveres e liberdades. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 
 
 
O acompanhamento do Plano Anual de Atividades será feito, ao longo do ano, pelos 

Coordenadores de Departamento, pela equipa do PAA e Conselho Pedagógico. 

As datas constantes deste documento são as das planificações e planeamento anual podendo 

sofrer alterações de acordo com as necessidades do agrupamento. 

A avaliação será efetuada no final de cada atividade, pelos responsáveis das atividades e no 

final no ano letivo pela equipa que coordena o projeto e Conselho Pedagógico. 

Na avaliação ter-se-á em conta o grau de consecução das atividades planificadas, a articulação 

com o Projeto Educativo e ainda o empenho/participação na procura da melhoria da qualidade e 

satisfação da comunidade envolvente. 
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LISTA DE ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E DE COMPLEMENTO CURRICULAR 
 
 

DEPARTAMENTOS / GRUPOS DISCIPLINARES / ESCOLAS DE 1º CICLO / JARDINS DE INFÂNCIA 
 
 

Informações para consulta das atividades e datas: 

 

a) Na primeira grelha estão os Projetos desenvolvidos no Agrupamento; 
b) Na segunda grelha estão os Clubes existentes no Agrupamento. 
c) Na terceira grelha surgem as Atividades que decorrem ao longo de todo o ano letivo; estas estão divididas por períodos (1º, 2º e 3º) e, dentro de cada um 

deles, aparecem agrupadas pelo mês de realização (ou início) das mesmas 
d) Em cada mês surgem primeiro as atividades que decorrem durante todo o mês ou período; depois aparecem as atividades do respetivo mês mas que 

ainda não têm data definida; as atividades com data definida surgem depois e estão ordenadas cronologicamente 
e) As atividades que decorrem ao longo de um período letivo são apresentadas no início desse período (no primeiro mês de cada período), ordenadas pela 

data de início da sua realização e com essa indicação, caso exista (exemplo: ao longo do 1º período, com início em Outubro) 
f)  Centro Educativo dos Olivais (CEO) surgem no final. 

 

CLUBES 

Cerâmica 

Dança  

Desporto Escolar  (Futsal / Badminton) 

Música 

 Robótica 

PROJETOS 

Auto-avaliação e Plano de Melhoria A Dançar é que a gente se entende 

Educação pelos Pares Plano de Ocupação de Tempos Escolares 

EcoEscolas   Edulab 

Crescer Saudável Gabinete de Aptidão Física 

Parentalidade Sábia Parlamento dos Jovens 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador 

de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Os percursos 
da escrita 

Línguas 
Português 

Permitir um diálogo mais livre com a 
criatividade; 
Planificar um texto de acordo com as 
várias tipologias; 
Escrever diferentes textos; 
Desenvolver o espírito crítico; 
Fomentar a escrita como ferramenta 
transversal e de organização do 
pensamento. 
 

 

Planificação de textos; 
escrita de  diferentes 
tipologias de textos; 
auto e heterocorreção e 
reescrita dos textos. 

Número de 
textos 
produzidos 
pelos alunos. 

Produção de 
três a cinco 
textos por aluno. 

Professores de 

português. 

Alunos do 
2º e 3º 
ciclos. 

 

Parlamento 

dos Jovens 

Parlamento 
dos Jovens 
História, 
História e 
Geografia de 
Portugal 

Educar para a Cidadania, estimulando o 

gosto pela participação cívica e política; 

Dar a conhecer a Assembleia da 

República e as regras do debate 

parlamentar; 

Incentivar a reflexão e o debate 

sobre um tema. 

Apresentação do tema 

nas turmas do 3º ciclo; 

Elaboração de listas e 

respetivo debate; 

Presença de um 

deputado; 

Eleições: sessão 

escolar e sessão 

distrital; 

Visita de estudo à 

Assembleia da 

República. 

Duas 

listas 

(vinte 

alunos) 

Duas listas 
(vinte alunos) 

Grupo de 
História 

Alunos do 
3º ciclo 

 

Exposições Expressões, 

2º Ciclo, 3º 

Ciclo 

Educação 

Visual, 

Expressão 

Plástica, ET 

Divulgar os trabalhos realizados pelos 

alunos. 

Exposições temporárias Nível de 
participação 
de todas as 
turmas 

Uma exposição 
por bloco 
(A,B,C,D e E) 

Professores de 
EV e ET 

Comunidad
e Escolar 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Exposições 
(Sala de 
Exposições) 

SALA DE 
EXPOSIÇÕE
S 

Divulgar os trabalhos realizados pelos 
alunos. 
 

Exposições temporárias Nível de 
participação 
de toda a 
comunidade 

Maior número 
de visitas de 
elementos da 
comunidade 

Professores de 

EV 

Comunidad
e escolar 

 

Exposições 

itinerantes em 

parceria com a 

International 

House 

Línguas 
Inglês 
 

Dar a conhecer aspetos culturais 

relacionados com escritores de 

língua inglesa. 

Visita às exposições. Turmas do 

3º ciclo. 

Todas as 
turmas do 3º 
ciclo. 

Professores de 
inglês. 

Alunos do 
3º ciclo. 

 

“Concurso 

Nacional de 

Leitura”. 

Línguas 

Português 

Promover hábitos de leitura junto da 

comunidade escolar; estimular o gosto 

pela leitura. 

Afixação de cartazes, 
divulgação da iniciativa e 
do regulamento da 1ª fase 
do concurso. 

Número de 
alunos 
participantes 
no concurso e  
resultados 
obtidos. 

Envolvimento, 
pelo menos, de 
30 alunos. 

Docentes de 
Português e 
Equipa da 
Biblioteca. 

Alunos do  
3º Ciclo. 

Setembro 
janeiro, 
março, 
abril 

“Concurso 

Municipal de 

Leitura.” 

Línguas 

Português 

Promover hábitos de leitura junto da 

comunidade escolar; estimular o gosto 

pela leitura. 

Afixação de cartazes, 
divulgação da iniciativa 
e do regulamento da 1ª 
fase do concurso. 

Número de 
alunos 
participantes 
no concurso e 
resultados 
obtidos. 

Envolvimento, 
pelo menos, de 
trinta  alunos. 

Docentes de 
Português e 
Equipa da 
Biblioteca. 

Alunos do 2º 
ciclo. 

Setembro
janeiro, 
março, 
abril 

“Caderno das 

Letras” 

Línguas 

Português 

Promover a Escrita: Organização de um 
dossier virtual, por 
tipologia, com textos 
produzidos pelos 
alunos. 

Número de 
textos 
produzidos. 

Produção de um 
mínimo de dois 
textos e um 
máximo de 
cinco textos por 
turma. 

Docentes de 
Português  
Docentes 
Titulares de 
Turma do 
1ºCiclo e CEO e 
Biblioteca 
Escolar ( Blog). 

Alunos do 1º 
2º e 3º 
Ciclos / 
CEO(Centro  
Educativo 
dos Olivais) 

 



Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 
_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PAA – 2016/17 

13 

 

ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

previs-

ta 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 “Em Coimbra há 
ciência para 
todos” 

Auto 
avaliação e 
Plano de 
melhoria 
1º CEB 
Estudo do 
Meio 

Sensibilizar os alunos para as ciências 
experimentais; 
Desenvolver o espirito critico; 
Conhecer as valências do Exploratório da 
cidade 

 

Sessões de 
sensibilização por 
especialistas e/ou 
visitas de estudo à 
Universidade;  
Atividades de pesquisa; 
Visitas de Estudo 

Participação 
dos alunos 

100% dos alunos Professores Alunos  

Também se 

aprende a 

ensinar 

Auto 
avaliação e 
Plano de 
melhoria/ 
C.N., Mat., 
Estudo do 
Meio 

Utilizar alguns processos simples de 

conhecimento da realidade 

envolvente (observar, descrever, 

formular questões e problemas, 

avançar possíveis respostas, 

ensaiar, verificar), assumindo uma 

atitude de permanente pesquisa e 

experimentação. 

Cooperação entre 

alunos de ciclos 

diferentes 

Participação 

dos alunos 

100% -alunos da 
Martim de Freitas 
do 1ºciclo 

Professores Alunos  

Dinamização 

de atividades 

de articulação 

nas EB1 

Auto 

avaliação e 

Plano de 

melhoria 

/B.E., 1º CEB 

Port., Exp. 

Plástica, 

Estimular o gosto pela leitura. 

Estimular o gosto pela escrita criativa 

Desenvolver a criatividade. 

Desenvolver a capacidade de pesquisa. 

Sessões de: leitura, 
escrita, ilustração 
pesquisa 
Organização do 
Caderno das Letras 

Participação 
dos alunos 

100% alunos Professores Alunos  

De pequenino 
se torce o 
pepino 

SPO Contribuir para a promoção da disciplina 
e cidadania 

Sessões na Turma Número de 
alunos e de 
pais envolvidos 

Participação de 
todos os alunos 
do 3º ano do 
Agrup.e 
participação de 
50% dos Pais do 
total de alunos 

SPO Alunos do 
3º ano do 
Agrupament
o 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / 
Ações 

Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Estudar também 
se aprende 

SPO Contribuir para o desenvolvimento de 
hábitos e atitudes mais favoráveis ao 
estudo 

 

Sessões na Turma Número de alunos 
envolvidos 

Participação 
de todos os 
alunos do 4º 
ano do 
Agrupamento 

SPO Alunos do 4º 
ano 

 

Vamos pensar a 

jogar 

Projeto do 
Contrato de 
Autonomia 
SPO 
 

Contribuir para o desenvolvimento 

de competências cognitivas (verbais 

e numéricas) 

Sessões em grupo Número de 

alunos e de Pais 

envolvidos 

Participação 
de 10 alunos 
do 4º ano da 
M de Freitas 
e de 70% 
dos Pais 
desses 
alunos 

SPO 10 alunos do 
4º ano da 
Martim de 
Freitas 

 

Experimentar 

para Crescer 

Projeto do 
Contrato de 
Autonomia 
SPO 
 

Contribuir para a estimulação de 

áreas fundamentais para as 

aprendizagens escolares 

Sessões em grupo Grupo com 

avaliação em 

pré-teste e pós-

teste. Avaliação 

contínua com 

colaboração dos 

Pais 

Participação 
de todos os 
alunos de 5 
anos 
sinalizados 
pelas 
Educadoras 

SPO Alunos do 
ensino pré-
escolar do 
Agrupamento 

 

Participação na 

Página on-line 

e jornal da 

escola 

Ciências 

Sociais e 

Humanas 

Geografia 

Divulgar atividades realizadas pelas 

turmas 

Divulgação de 
atividades realizadas 

Número de textos 
publicados 

Pelo menos 
1 texto 

Professores de 
Geografia 

Comunidade 
escolar 

 

Programa de 

Orientação 

Vocacional 

SPO Ajudar os alunos na construção do seu 

projeto de futuro, proporcionando-lhes 

uma análise e um conhecimento de si 

mesmos (interesses, valores, aptidões, 

personalidade) e também do mundo 

escolar e profissional 

Sessões em grupo Número de alunos 
envolvidos 

Participação 
de 60% dos 
alunos 

SPO Alunos  do 9º 
ano 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Parentalidade 
Sábia 

Educação 
Parental 
SPO 

Ajudar os pais a desenvolver e/ou 
consolidar competências e estratégias 
que lhe permitam estabelecer relações 
positivas e eficazes com os seus filhos 

 

Sessões semanais em 
grupo 

Número de 
Pais / 
Encarregados 
de Educação 

Participação de 
10% dos Pais de 
alunos 
sinalizados 

SPO Pais e E.E. 
dos 2º e 3º 
ciclos 

 

Atividades GAF GAF 
Educação 
Física 
 

Favorecer a prática habitual e 

autónoma da atividade física e 

desportiva. 

 

Orientação da Educação Física para 

aspetos relacionados com a saúde e 

o bem-estar. 

 

Promover o gosto pela prática regular 

de atividades físicas, através da 

educação para a prática desportiva sem 

discriminação, com espírito de 

compreensão mútua, amizade, 

solidariedade e fair-play. 

 

Promover o convívio entre alunos, 

professores e demais elementos da 

comunidade educativa. 

Passeio de bicicleta; 

Escalada; Caminhada; 

Surf; Canoagem; 

Rappel; Campeão da 

Martim de Freitas 

Número de 

alunos 

inscritos 

Média de 20 
alunos 

Professores EF Alunos da 
EBMF 

 

FUTSAL Expressões 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

Realização de 2 treinos 
semanais; Participação 
no Quadro Competitivo 

Número de 
alunos 
inscritos 

Média de 16 
alunos por 
sessão ;  

 

 

Participação 
total nos 
encontros do 
Quadro 
Competitivo 
organizados 
pelo Gab. D.E.  
Não ter faltas de 
comparência 

 

Média de 10 
alunos por 
sessão de 
treino;  

Mário Filipe 
(Inf.B Masc.) / 
Miguel Santos  
(Inf.A Masc.) 

Alunos do 
AEMF 

 

BADMINTON Expressões 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

Realização de 2 treinos 
semanais; Participação 
no Quadro Competitivo 

Número de 
alunos 
inscritos 

Rui Silva Alunos do 
AEMF 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Formação em 
literacia da 
informação, 
tecnológica e 
digital 

Biblioteca Desenvolver atividades de formação de 
utilizadores. 

 

Formação no âmbito 
das tecnologias de 
informação e 
comunicação - “Passo a 
passo na pesquisa”. 
Trabalho colaborativo 
com professores. 

Número de 
alunos 
participantes. 

Adquirir 
conhecimentos 
e  competências 
básicas de 
pesquisa de 
informação 
através da 
Internet. 

Equipa da 

Biblioteca 

Todas as 
turmas de 
5.ºano. 

 

Atualização do 

blogue “Pegada 

de Papel” 

Biblioteca 
 

Divulgar informação atualizada 

sobre o funcionamento e as 

atividades das BE do Agrupamento. 

Divulgar as atividades, 

criar "webquests", 

"hotpotatoes", 

"ebooks" e outros 

materiais de apoio ao 

currículo. 

Número de 

atualizaçõe

s do 

blogue e 

materiais 

produzidos

. 

Acompanhar 
todas as 
atividades das 
BE realizadas 
ao longo do ano 
letivo. 

Professoras 
Bibliotecárias e 
equipa da 
Biblioteca 
Escolar. 

  

Exposições Biblioteca Realizar exposições temáticas. Divulgar os trabalhos 
dos alunos. 

Número de 
exposições. 

Realizar no 
mínimo cinco 
exposições 
temáticas. 

Docentes, 
professoras 
bibliotecárias e 
equipa da  BE  

Comunidade 
escolar. 

 

Convites para 

a participação 

em atividades 

da BE 

Biblioteca Realizar convites a diferentes públicos 

para participarem nas atividades da BE. 

Realizar convites para a 
participação em 
diferentes atividades, 
quer como promotores 
da atividade, quer como 
convidados. 

Número de 
convites 
elaborados. 

Realizar no 
mínimo dois 
convites (EE, 
Pais, Família, 
outras 
entidades). 

Professoras 
bibliotecárias e 
equipa da  BE. 

Comunidade 
escolar. 

 

Baús de 

Leitura 

Biblioteca 

PNL 

Promover a circulação dos Baús de 

Leitura entre os JI. 

Manter a circulação dos 
Baús de Leitura. 

Circulação de, 
pelo menos, 
uma vez por 
período. 

Circulação 
Plena. 

Equipa da 
Biblioteca 

Alunos do JI 
e escolas do 
1º ciclo sem 
biblioteca 

 

Leituras Biblioteca 

 

Estimular o gosto pela leitura. Promover 

hábitos de leitura. 

Promover sessões de 
leitura e explorar obras 
relacionadas com os 
conteúdos curriculares. 

Número de 
sessões 
realizadas e nº 
de turmas 
participantes. 

Participação de 
50% das 
turmas. 

Professoras 
bibliotecárias e 
equipa da BE. 

Alunos do 
Agrupamento 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 Gestão da 
Informação 

Biblioteca Promover atividades de “marketing” e de 
divulgação documental e de outros 
recursos. 

Divulgação de recursos/ 
Mostras documentais. 
Divulgação de “sites” 
gratuitos para leitura 
“online” (tablets e outros 
dispositivos de leitura). 
Divulgação de “sites” 
educativos fidedignos. 
Divulgação de 
novidades editoriais. 

Número de 
divulgações. 

Realizar pelo 
menos 4 
divulgações de 
tipos diferentes 
por mês. 

Professoras 

Bibliotecárias e 

Equipa da 

Biblioteca 

Escolar 

Comunidade 
Escolar 

 

Gestão do fundo 

documental 

Biblioteca Avaliar, diversificar, aumentar e 

tratar o fundo documental. 

Avaliar, diversificar e 

aumentar o fundo 

documental das BE do 

agrupamento.  

Tratar o fundo 

documental 

(catalogação e 

indexação), com 

atualização do 

catálogo "online" da 

BE. 

Número de 

novas 

aquisições. 

Número de 

documentos 

tratados. 

Realizar o 
número 
máximo 
possível. 

Equipa da 
Biblioteca 

Comunidade 
escolar 

 

The Traveller's 

Case 

Inglês, 

Biblioteca 

Incentivar nos alunos o gosto pela 

expressão escrita; 

Promover o espírito crítico; 

Desenvolver a criatividade. 

A partir de um tema 
dado, os alunos 
deverão realizar 
pequenas tarefas, cujo 
resultado será 
divulgado no espaço 
escolar ao longo do ano 
letivo.. 

Todos os 
alunos 

Todos os 
alunos da 
escola 

Professores de 
Inglês 

Alunos dos 2º 
e 3º CEB 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

AO LONGO DO ANO LETIVO 

 A importância 
que a imagem 
assume nas 
sociedades 
contemporâneas 

Territórios, 
Paisagens e 
Vivências: 
Ver o mundo 
através da 
lente do 
fotógrafo 
Port., Geog., 
E. V. 

Lançar um olhar atento sobre o território 
que serve de referência quotidiana aos 
alunos, observando, lendo e interpretando 
as múltiplas realidades que fazem a 
Geografia dos lugares capturando através 
de uma lente a diversidade existente, que 
a documentem e a critiquem procurando 
valorizar-se a Observação, a Fotografia e 
a Reflexão Crítica. 

Através de uma 
fotografia devidamente 
documentada e 
criticada, os alunos 
poderão escolher para 
o seu trabalho um dos 
seguintes temas: 
Pessoas e Vivências; 
Espaços e Lugares; 
Artes e Ofícios de modo 
a mostrarem a sua 
perceção do que vêm e 
o seu sentimento 
relativamente ao 
assunto fotografado. 

Número de 
fotografias 
enviadas a 
concurso (cada 
aluno pode 
enviar até 3 
fotografias) e 
pertinência das 
mesmas 
perante os 
contextos 
vividos e 
observados. 

Pelo menos 
100 fotografias 
de boa 
qualidade de 
onde sairão as 
10 melhores 
para 
divulgação na 
escola destas 
as 3 melhores 
serão envidas 
para FLUC 
para concurso. 

FLUC 

(Departamento 

de de Geografia 

e Turismo) e 

professores de 

Geografia. 

Alunos do 3º 
Ciclo 

out., nov., 
dez jan., 
fev., 
março 

“Dar @Língua" Línguas 
Português 

Estimular o gosto pela leitura e pelo 

estudo da gramática. 

Afixação de cartazes, 

divulgação da 

iniciativa e do 

regulamento da 1ª 

fase do concurso: 

formação de equipas. 

Número de 

alunos 

participantes 

no concurso 

e resultados 

obtidos.. 

Envolvimento, 
pelo menos, 
de dez 
equipas. 

Docentes de 
Português. 

Alunos do 3º 
Ciclo. 

out, fev., 
maio 

DIZ + Português, 

Ciências 

Naturais, 

Matemática 

Estimular o gosto pela língua materna e 

ciências exatas e experiementais. 

Afixação de cartazes, 
divulgação da iniciativa 
e do regulamento da 1ª 
fase do concurso: 
formação de equipas. 

Número de 
alunos 
participantes 
resultados 
obtidos. 

Envolvimento, 
pelo menos, 
de dez 
equipas. 

Docentes de 
Português, 
Matemática e 
Ciências 
Naturais. 

Alunos do 2º 
ciclo. 

nov, fev., 
maio 

Edulab Matemáticas 

e C. E. 

Desenvolver um trabalho de melhorar 

continuamente a pedagogia e as tecnologias 

para assegurar uma eficiência, que deverão 

evidenciar a evolução da qualidade do 

ensino e aprendizagem como resultado do 

uso do novo modelo pedagógico e 

tecnológico. 

Utilização de Tablets e 
de novos modelos de 
aula com as turmas. 

Número de 
alunos 
aprovados 

100% Pedro Elias Turmas e 
professores 
do 7º G e 8º 
A 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público 
Alvo 

Data 

prevista 

1ºPERÍODO (ao longo de ...) 

 Concurso 
literário 

Português, 
Biblioteca 

Desenvolver a capacidade de retenção da 
informação oral 
Criar o gosto pela recolha de produções 
do património literário oral 

Exploração de contos 
de Natal 
Realização do concurso 

Participação dos 
alunos dos 3.º e 
4.º 

Até 2 contos 
por turma 

Professores 

Professora 

Bibliotecária do 

Agrupamento 

Alunos dos 
3.º e 4.º anos    

 

Pré Olimpíadas 

e Olimpíadas de 

Matemática 

Matemáticas 
e C. E. 

Desenvolver o espírito crítico e 

científico; favorecer a coordenação 

e a interacção das actividades 

letivas e não letivas; melhorar a 

qualidade do sucesso escolar; 

Participar nas 

competições 

Participar nas 

competições 

80 alunos SPM Alunos dos 
2º e 3ºCiclos 

 

Intervir na 

Prevenção de 

dificuldades de 

Leitura e 

Escrita 

SPO Contribuir para o desenvolvimento 

linguístico adequado das crianças no 

início do 1º ano do ensino básico 

Sessões na Turma Número de 
alunos 
envolvidos; 
apreciação 
qualitativa dos 
Prof. Titulares 

Participação 
de todos os 
alunos do 1º 
ano 

SPO Alunos do 1º 
ano do 
Agrupamento 

 

Diversidade e 

Respeito 

SPO Saber respeitar o outro 

independentemente das suas 

características físicas, pessoais ou 

culturais 

Ação na Turma Número de 
alunos 
envolvidos 

Participação 
de 99% dos 
alunos 

SPO Alunos do 5º 
Ano 

 

Métodos de 

Estudo 

SPO Promover competências para  saber 

estudar ativamente. 

Ação de formação na 
Turma 

Número de 
alunos 
envolvidos 

Participação 
de 99% dos 
alunos 

SPO Alunos do 7º 
ano 
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Testes 

FitEscola 

GAF 

E.F. 

Caraterização da aptidão física e da 

composição corporal dos alunos da 

escola. 

Favorecer a prática habitual e autónoma 

da atividade física e desportiva. 

Orientação da Educação Física para 

aspetos relacionados com a saúde e o 

bem-estar. 

Aplicação dos testes de 
Aptidão Física e 
Avaliação da 
Composição Corporal 

Número de 
alunos avaliados 

Avaliar 90% 
dos alunos da 
escola 

Miguel Santos 
Prof.s EF 

Alunos da 
EBMF 

1ºP, 
jan. 
fev. 
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ATIVIDADES 
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Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO setembro 
 

 

Decreto-Lei nº 
3/2008 

Educação 
Especial 

Dar a conhecer a dinâmica organizacional 
do Grupo de Educação especial. 
Divulgar a problemática dos alunos com 
necessidades educativas especiais. 
Partilhar estratégias e metodologias 
diversificadas no âmbito do Decreto-Lei 
nº3/2008. 

Ação de 
sensibilização 

Observação 
naturalista e 
nível de 
envolvimento 
dos Diretores de 
Turma do 2º e 3º 
Ciclos. 

Alcançar um 
elevado nível de 
envolvimento 
dos Diretores de 
Turma do 2º e 3º 
Ciclos. 

Subcoordenador

a da Educação 

especial 

Subcoordenad
ora da 
Educação 
especial 

7 set. 

Reunião Geral 
de 
Pais/Encarregad
os de Educação 

1º CEB 
Cidadania 

Informar os Pais/Encarregados Educação 
da orgânica da escola. 
Dar a conhecer o Regulamento Interno do 
Agrupamento. 
Informar sobre o desenvolvimento das 
Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Reunião Geral de 
Pais/Encarregados 
de Educação 

Número de 
Encarregados de 
Educação 
presentes 

Envolver o nº de 
E.E. presentes 
em pelo menos 
(50% Sta Cruz;  
50% Olivais, 
M.de F. e M. C.; 
70% Con. e Co) 

Professores Pais / 

E.E. 

 

Visitas Guiadas 

à Biblioteca 

Escolar 

Biblioteca Motivar para o uso da biblioteca 

escolar. 

Conduzir as visitas 

guiadas à Biblioteca 

Escolar. 

Nº de alunos 

participantes. 

Alunos de 3.º e 
5.º anos. 

Equipa da 
Biblioteca 

Os alunos do 
1.º ano nas BE 
do 1ºciclo 
 3.º e 5.º anos 
da EB M. de F. 

 

A Leitura e a 

Escrita 

SPO Conhecer os mecanismos implicados, 

os problemas relacionados e estratégias 

de prevenção e de intervenção 

Ação de Formação Número de 
professores 
envolvidos 

Participação de 
90% dos 
Professores 

 Professores do 
ensino Pré-
escolar e 
1ºciclo 

13 set. 

Receção aos 

alunos do 1.º/ 

3.º ano da EB1 

Martim de 

Freitas, alunos 

transferidos e 

E.E. 

1º CEB / 

Cidadania 

Integrar os novos alunos no meio 

escolar 

 
 

 

Visita às instalações 
 

Número de 
Pais/E.Educação
/alunos 
presentes 

 

100% dos 
alunos 

Professores Alunos do 1.º 
ano 3.º ano da 
EB1 M. F., 
alunos 
transferidos e 
E. E. 

15 set. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO setembro 
 Receção aos 

alunos do 

5ºano 

Clubes e 
Projetos / 
Expressões 

Promover a Expressão e Educação 

Musical; 

Sensibilizar e desenvolver o gosto pela 

música. 

Sensibilizar os alunos para a área das 
Artes 
Sensibilizar os alunos para a área das 
artes 
Dar a conhecer aos alunos do 5º ano e 
aos seus EE as atividades de Desporto 
Escolar existentes na escola; 
Permitir aos alunos praticarem a 
modalidade Badminton; 
Dar a conhecer aos alunos do 5º ano e 
aos seus EE o Clube de Dança da escola; 
Dar a conhecer aos alunos do 5º ano e 
aos seus EE o Projeto do Gabinete de 
Aptidão Física; 
Sensibilizar os alunos para a prática 
regular de atividades físicas. 

Contacto e 
manuseamento de 
instrumentos musicais 
 
Ateliês diversos 

Turmas do 
5ºano 

!00% das 

turmas do 5º 
ano 

Direção Alunos do 

5ºano 

15 set. 

Início das 

atividades 

letivas 

1º CEB / 
Música / 
Cidadania 

Acolher os alunos na escola Visita às instalações Alunos dos 

2.º, 3.º e 

4.º anos 

100% dos 
alunos 

Professores Alunos 16 set. 

Dia Mundial da 

Música 

Pré-Escolar, 

1º CEB 

Música 

Desenvolver o gosto pela música 

Desenvolver a acuidade auditiva 

.Atividades lúdicas 
alusivas ao tema  
Canções 

Número de 
alunos 
participantes 

100 % de 
participação por 
parte dos 
alunos 

Prof. do 1ºciclo, 
educadores, 
prof.E.M. 

Alunos 
do 1º Ciclo e 
Pré-escolar 

30 set. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

previst

a 

1ºPERÍODO - outubro 
 Comemoração 
do Dia Mundial 
para a 
Prevenção das 
Catástrofes 

Ciências 
Sociais e 
Humanas 
/ Geog. 

Sensibilizar para a necessidade de ter 
comportamentos que contribuam para a 
preservação do Património 

Elaboração de 
trabalhos e projeção de 
vídeos na sala de aula 

Trabalhos dos 
alunos 

80% de 
trabalhos de 
qualidade 
satisfatória a 
realizar aquando 
da lecionação 
deste 
subdomínio 
(3ºP) 

Professores de 

Geografia 

Alunos do 9º 
ano 

12 out. 

Dia Mundial da 

Alimentação 

PES/ 
Ciências 
Naturais 

Compreender a importância de uma 

alimentação equilibrada e saudável. 

Distribuição de Fruta, 

Leite e Iogurtes 

durante o lanche da 

manhã 

Palestra sobre a 

alimentação saudável 

dinamizada por um 

nutricionista do IPO 

Número de 

participant

es 

Envolver 

100% dos 
alunos de 6º 
ano 

Liga Portuguesa 
contra o Cancro 
– Núcleo 
Regional do 
Centro  
(LPCC- NRC) 
UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

Comunidade 
Educativa  
alunos do 6º 
e 9º anos 

16 out. 

Dia Mundial do 

Não Fumador 

Ciências 

Naturais 

Sensibilizar os alunos para temas da 

atualidade focados em dias especiais;  

Alertar para a necessidade de adotar 

hábitos de vida saudáveis; 

Alertar para os malefícios do tabaco 

Ação antitabágica na 
escola 

Nº de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
seleccionados 

-Professores de 
Ciências 
-Fundação 
Portuguesa do 
Pulmão-FPP- 
Dr. João Rui 
Almeida 

7º anos 17 out 

Sarau de 

Entrega de 

Diplomas 

E.Musical Partilhar conhecimentos e competências 

adquiridas; 

Interagir com comunidade escolar; 

Produzir um evento musical. 

Interpretação de 
Músicas;  
Apresentação e 
Convívio. 

Turmas do 
6ºano e 
Opção de 
Música 

Participação de 
75% das turmas 
do 6º ano 
Educação 
Musical. 

Grupo 
Disciplinar de 
Educação 
Musical. 

Comunidade 
Escolar. 

28 out. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

previst

a 

1ºPERÍODO - outubro 
 Dia Mundial da 
Alimentação / 
Semana das 
leguminosas 

1º CEB 
Português, 
Expressão 
Plástica, 
Música, 
Biblioteca, 
PES 

Observar os diferentes tipos de 
leguminosas 

Exploração da história 
“O Caldo de pedra” e 
outras atividades 
alusivas ao tema: 

Número de 
alunos 
participantes 

100 % de 
participação 
por parte dos 
alunos  

Professores Alunos do 1º 
ciclo 

Out. 

Celabração do 

dia da 

Hispanidade. 

Espanhol Comemorar a chegada de Cristóvão 

Colombo às Américas; Conhecer e 

apreciar a variedade cultural  de 

Espanha e dos países hispano-

falantes; Incentivar a pesquisa, 

seleção e tratamento da informação. 

Elaboração e 

exposição de 

trabalhos. 

Número de 

alunos 

participantes 

Envolver pelo 
menos 75% 
dos alunos 
inscritos na 
disciplina. 

Professora de 
Espanhol. 

Alunos de 
Espanhol e 
comunidade 
escolar. 

 

Semana da 

Alimentação 

Pré-Escolar Promover uma alimentação equilibrada 

Sensibilizar para a importância de uma 

alimentação saudável 

Atividades relacionadas 
com a Roda dos 
Alimentos 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças 

Educadoras 
 

Crianças e 
famílias 

14 out 

Mês 

Internacional 

da Biblioteca 

Escolar 

RBE/ 

Biblioteca 

Desenvolver atividades de formação de 

utilizadores. Promover o valor da 

biblioteca, motivar para o seu uso, 

esclarecer a sua forma de organização 

e ensinar a tirar partido das suas 

diferentes valências. 

Sessões de formação 
de utilizadores da BE; 
produção de materiais 
informativos; leitura e 
exploração de algumas 
obras relacionados com 
a importância da leitura 
e do livro; realização de 
Ateliês de Poesia; … 
Alimentação. Sessão de 
Cinema: “O Livro da 
Vida”. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO - outubro 
 Concurso "A 
Mascote da BE" 

Biblioteca, 1º 
CEB, 2º 
Ciclo, 3º 
Ciclo 
E.V., E.P., 

Comemorar o Mês das Bibliotecas 
Escolares através da criação de uma 
Mascote para as Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento Martim de Freitas. Dar a 
conhecer a biografia do patrono do 
agrupamento de escolas, Martim de 
Freitas. 

Elaboração de 
desenhos de uma 
mascote para a 
biblioteca - a 
personagem Martim 
(humana ou animal). 
Atribuição de 1.º prémio 
e menções honrosas. 

Qualidade dos 
trabalhos 
produzidos. 

20% de 
participação dos 
alunos. 

Equipa BE,  

Docentes do 1.º, 

2.º e 3.ºCiclos. 

Alunos do 
Agrupamento 

out. nov. 

Ateliês de 
Poesia 

Biblioteca, 1º 
CEB 
Português 

Sensibilizar os alunos para a poesia; 
Desenvolver o gosto pela leitura e escrita 
poética. 

Realização de sessões 
de leitura, criação e 
escrita de poesia. 

N.º de alunos 
participantes e 
resultados 
obtidos. 

Todos os alunos 
do 4.ºano 

Equipa BE e 

Prof.ª Fernanda 

Brás 

Alunos do 1.º 
Ciclo (4.º 
ano) 

10 e 13 
out. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO  -novembro 
 Concurso 
CMC/BE "Vamos 
viver o Natal" 

Educação 
Visual, 
Expressão 
Plástica, 
Biblioteca 

Sensibilizar os alunos para a quadra 
natalícia, através do desafio de ilustração 
de uma obra literária associada. 

Elaboração e seleção 
de postais de Natal 
para o concurso 
promovido pela Câmara 
Municipal de Coimbra 
em articulação com as 
BE do concelho. 

Número e 
qualidade dos 
trabalhos 
produzidos. 

50% de 
participação dos 
alunos. 

Educadores dos 

JI, docentes do 

1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos e BE. 

Alunos do 
Agrupamento 
de Escolas 
Martim de 
Freitas. 

 

Ser solidário Geografia Sensibilizar para a partilha num 

espírito de solidariedade 

Sensibilização dos 

alunos 
Participaçã

o dos 

alunos 

Pelo menos a 
concretização 
de 4 cabazes 

Professores de 
Geografia 

Todos os 
alunos do 3º 
Ciclo 

 

“Malefícios do 

tabaco” 

Ciências 
Naturais 

PES 

Alertar para os malefícios do tabaco. Ação antitabágica Preenchiment
o de um 
inquérito. 

Envolver nas 
atividades 100% 
dos alunos do 6 
e 9 anos 

L.P. C. o 
CANCRO-NRC 
e UCC - Centro 
de Saúde de 
Celas 
 

Alunos do 8º 
ano 

 

Visita à 

Maternidade 

Bissaya 

Barreto _ 

“Semana do 

Aleitamento 

Materno 

Ciências 
Naturais 

PES 

Sensibilizar os alunos para a 

importância do aleitamento materno 

Visita de estudo número de 
participantes  
da turma 
selecionada 

lver 100% dos 
alunos da turma 
selecionada 

Maternidade 
Bissaya Barreto 

1 turma do 
9ºano 

 

Semana da 

Cultura 

Científica 

C.F.Q. Incentivar e sensibilizar a curiosidade 

dos alunos pelo conhecimento científico 

A definir Número de 
turmas 
participantes 

Envolvimento 
das turmas 

Prof. C.F.Q. Alunos do 7º, 
8º e 9º ano 

 

Magusto 1º CEB ,Pré 
escolar 

Desenvolver os valores de solidariedade 

e de partilha 

Reviver e valorizar tradições 

Realização de trabalhos 
de Expressão Plástica 

Participação 
dos alunos 

Participação de 
100% dos 
alunos 

Professores, e 
Professores 
dinamizadores 
das AEC 

Alunos do 1º 
ciclo 

11 nov. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO - dezembro 
 Hora de código TIC Participação no evento "Hora de código" Participação em várias 

atividades "on-line". 
Número de 
turmas 

14 Turmas Pedro Elias, 

Helena 

Barradas 

Turmas do 7º 
e 8º Ano 

 

Feira do Livro Biblioteca Divulgar novidades e promover 

hábitos de leitura. 

Organizar uma feira do 

livro para apresentar 

novidades literárias e 

promover hábitos de 

leitura. 

Número de 

alunos 

visitantes 

Participação de 
50% dos alunos. 

Professoras 
bibliotecárias e 
equipa da 
Biblioteca 
Escolar. 

Comunidade 
escolar. 

 

Leituras 

partilhadas 

PNL 

Port. 

BE 

Estimular o gosto pela leitura. Ler para 

construir conhecimento. 

Divulgação de obras do 
P.N.L. entre várias 
turmas, na sala de aula 
e na Biblioteca Escolar. 

Número de 
obras 
apresentadas. 
Nº de alunos 
participantes. 

Participação de 
50% dos alunos. 

Docentes de 
Português e 
Equipa da 
Biblioteca. 
 

Alunos do 2.º 
e 3.º Ciclos. 

Por 
definir 

A Ler e a 

Contar na 

Biblioteca 

escolar 

Português, 

Expressão 

Plástica, 

Biblioteca 

Promoção de encontros com escritores: 

José António Franco, Milú Loureiro - 

promovidos pela BMC; e José Fanha e 

Maria João Lopo de Carvalho - 

promovidos pela Leya. 

Itinerância de três 
escritores pelas escolas 
do 1º ciclo do 
Agrupamento e de um 
escritor pelos Jardins 
Infantis. 

Número de 
alunos 
participantes. 

Participação de 
todos os alunos 
das turmas 
participantes 

Professoras 
bibliotecárias, 
do 1.º ciclo e do 
Pré-escolar. 

Alunos do 1.º 
ciclo e do 
Pré-escolar. 

 

Natal Educação 

Especial 

Visionar um filme alusivo à época 

natalícia no Cinema NOS Alma 

Shopping Coimbra. 

Visionamento de um 
filme alusivo à época 
natalícia no Cinema 
NOS Alma Shopping 
Coimbra. 

Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos alunos 
com CEI 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
alunos com 
currículo 
específico 
individual. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com  
CEI do 
Agrupamento 

 

Dia 

Internacional 

das Pessoas 

com 

Deficiência 

Educação 

Especial 

Consciencializar a comunidade escolar 

para a diferença. 

Ação de sensibilização Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos docentes. 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
docentes AEMF 

APCC - 
Associação de 
Paralisia 
Cerebral de 
Coimbra 

Docentes do 
Agrupamento 
de Escolas 
Martim de 
Freitas 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO -  dezembro 
 Ser solidário Geografia Partilhar num espírito de solidariedade Recolha de produtos 

alimentares e outros 
Participação 
dos alunos 

Pelo menos a 
concretização 
de 4 cabazes 

Professores de 

Geografia 
  

Prevenção de 

doenças 

cardiovasculare

s 

Ciências 
Naturais 
PES 

Melhorar o estado de saúde global. Workshop Número de 

participant

es 

Envolver 100% 
dos assistentes 
operacionais 

UCC- Centro de 
Saúde de Celas 

Assistentes 
operacionais 

 

Concurso 

literário - " Uma 

aventura na 

natureza" 

Português Estimular a escrita; Produção, em contexto 
de sala de aula, de 
contos. 

Nº de alunos 
participantes 
na  atividade e 
resultados 
obtidos. 

Envolvimento de 
todas as turmas 
. 

Docentes de L. 
P./BE/ 
Professores 
titulares de 
Turma. 
 

Alunos do 1º,  
2º e 3ºciclos 
e CEO 

dez. 
jan. 

Postal de Natal Educação 

Visual 

Partilhar o espírito natalício divulgando 

os trabalhos realizados pelos alunos 

Exposição na Biblioteca Nível de 
participação 
dos alunos do 
5º ano 

Participação dos 
alunos do 5º 
ano 

Professores do 
2ºciclo 

Comunidade 
escolar 

 

Elaboração de 

postais de 

Natal e Almoço 

das Línguas 

Línguas Sensibilizar os alunos para a quadra 

natalícia; 

Promover o convívio entre 

os vários elementos da comunidade 

escolar; 

Elaboração de postais 
de Natal 
e respetivas 
mensagens; 

Trabalhos 
produzidos e 
seleção de 
acordo com a 
qualidade; 

Número dos 
participantes 
envolvidos na 
atividade e 
nível de 
satisfação. 

Envolvimento de 
todas as turmas 
(1º, 2º ciclo e 
turmas de 
iniciação da 
língua 
estrangeira no 
3º ciclo);  

Número dos 
participantes 
envolvidos na 
atividade e nível 
de satisfação. 

Docentes de 
Línguas. 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO -  dezembro 
 “Dia Mundial da 
Luta contra a 
Sida” 

Ciências 
Naturais / 
PES 

Sensibilizar os alunos para temas da 
atualidade focados em dias especiais; 
Desenvolver conhecimentos relacionados 
com o HIV/SIDA; 
Promover comportamentos responsáveis, 
a nível pessoal e social. 

Atividades na sala de 
aula: visionamento de 
filmes alusivos ao tema; 
resposta a um 
questionário, para testar 
os conhecimentos 
adquiridoPalestra/Debat
e sobre a SIDA 

Número de 
alunos 
participantes 
Preenchimento 
de um 
inquérito. 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

Professores do 

Projeto 

Educação pelos 

Pares 

Professores de 

Ciências 

Naturais 

Alunos do 6º 
e 9º ano 

1 dez. 

Corta Mato 

Martim de 

Freitas 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática 

regular de atividades físicas, através 

da educação para a prática 

desportiva sem discriminação, com 

espírito de compreensão mútua, 

amizade, solidariedade e fair-play. 

Promover o convívio entre alunos, 

professores e demais elementos da 

comunidade educativa. 

Competição. Corrida 

de resistência com 

distâncias variáveis 

em função do escalão 

Número de 

alunos 

participan-

tes 

Conclusão da 
prova por 90% 
dos alunos em 
cada esc./sexo. 

Representação 
de todas as 
turmas (cada 
turma ter pelo 
menos um aluno 
participante) 

Mário Filipe; 
Núcleo DE; 
Grupo EF 

Alunos do 
AEMF 
6 por turma 
(3 masc. + 3 
fem.); 4º ao 
9º ano 

14 dez. 

«Natal 

Musical» 

Música, 

Educação 

Musical, 

Clube de 

Música 

Participar em atividades relacionadas 

com a época festiva; 

Integrar alunos com NEE e com CEI em 

espetáculos; 

Realizar apresentações musicais. 

Interpretação de 
Músicas / Canções do 
Cancioneiro; 
Apresentação e 
Convívio. 

Número de 
alunos para 
interpretar dez 
canções. 

Participação de 
100% das 
turmas do 
Educação 
Musical / 
Música. 

Grupo 
Disciplinar de 
Educação 
Musical. 
 

Comunidade 
Escolar. 

15 dez. 

Festa de Natal 1º CEB Educar para os valores de Formação 

Pessoal e Social 

Promover momentos de partilha e 

convívio 

Dramatizações 
Canções 

Participação 
dos alunos 

Participação de 
100% dos 
alunos 

Professores 
titulares 
Professores das 
AEC 
Pais/E.E. 

Comunidade 
educativa 

15 dez. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

1ºPERÍODO - dezembro 
 Torneio 
Interturmas de 
Futsal   

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 

Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas masculinas- 9º 
Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas Femininas-9º 
Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas masculinas-8º 
Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas femininas-8º 

Número de 
turmas 
participantes 

Participação de 
80% das turmas 
com equipas 
masculinas (5 
turmas) e 
femininas (5 
turmas) 

Miguel Santos 

Mário Filipe ; 

Prof.s EF 

Alunos do 9º 
de 8º anos 

16 dez 

Comemoração 
do Dia 
Internacional dos 
Direitos 
Humanos 

Geografia Sensibilizar para a necessidade de ter 
comportamentos que contribuam para o 
respeito pela diferença 

Reflexão e pesquisa 
sobre a problemática 
dos direitos humanos 
nos 2 Mundos  
O CES vai à Escola 

Relatórios  
dos alunos 

Relatórios  dos 
alunos 

Professores de 

Geografia 

Alunos do 9º 
anos (turmas 
a selecionar) 

10 dez. 

Comemoração 
do Natal - Festa 
de natal 

Educação 
Pré-escolar 

Cultivar os afetos 
Sensibilizar os alunos para a existência de 
outro JI e EB1 
Articulação com as famílias e comunidade 

Troca de postais de 
natal com JI e EB1 (e 
outras instituições e 
serviços da 
comunidade) 
Festa de natal 

Todos os 
grupos 

Todos os grupos  Educadoras Crianças e 
famílias 

16 dez. 
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ATIVIDADES 

Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

previst

a 

2ºPERÍODO  ( ao longo de ...) 
 Mini Olimpíadas 
da Matemática 

Matemática Estimular e motivar o maior número 
possível de alunos para a matemática; 
Desenvolver competências matemáticas. 

Realização da prova Participação 
dos alunos 
dos 3.º e 4.º 
anos 

100% dos 
alunos 

Professores 
SPM 

Alunos dos 
3.º e 4.º anos 

 

Canguru 
Matemático 

Matemática Estimular e motivar o maior número 
possível de alunos para a matemática  
Desenvolver competências matemáticas. 

Realização da prova Participação 
dos alunos 
dos 2.º, 3.º e 
4.º anos 

100% dos 
alunos 

Professores 
SPM 

Alunos 
dos 
2.º, 3.º e 4.º 
anos 

 

Visita de estudo Edu. Visual, 
Exp. Plástica 

Promover a cultura artística. 
Desenvolver o sentido crítico. 
Vivenciar diretamente com o 
conceito/espaço de MUSEU. 

Visitas de acordo com 
os PCTs 

Turmas do 9º 
ano 

Participação das 
turmas do 9º 
ano 

Professores de 
EV - 3ºciclo 
 

Alunos do 9º 
ano 

 

Palestra – (Tema 
a definir) 

Edu. Visual, 
Exp. Plástica 

Sensibilizar os alunos para a temática a 
definir 

Palestra Alunos do 8º 
ano 

Participação dos 
alunos do 8º 
ano 

Professores de 
EV (3º ciclo) 

Alunos do 8º 
ano 

 

Celebração do 
Dia de Reis. 

Espanhol Conhecer uma festividade de Espanha; 
aprofundar o conhecimento da sua 
própria identidade sociocultural através do 
confronto com aspetos da cultura 
espanhola. 

Audição/interpretação 
de "villancicos"; 
exposição de trabalhos. 

Número de 
alunos 
participantes . 

Envolver pelo 
menos 75%  
dos alunos de 
Espanhol. 

Professora de 
Espanhol. 

Alunos do 7º, 
8º e 9º anos. 

 

«Viver a Música» Música, 
Educação 
Musical, 
Clube de 
Música 

Ouvir e sensibilizar para vários tipos de 
música; 
 

Momentos de 
animação e partilha 
musical (apresentações 
flash). 

Nº de turmas 
do 2º e do 3º 
Ciclos, com 
Educação 
Musical / 
Música. 

Participação de  
4 turmas 
Educação 
Musical / 
Música. 

Grupo 
Disciplinar de 
Educação 
Musical. 

Comunidade 
Escolar. 

 

Canguru 
Matemático 

Matemática Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática.  
Levar os alunos a apreciar a Matemática 
Estimular o gosto pela resolução de 
problemas. 

Participar nas 
competições 

Número de 
alunos que 
participam 

120 alunos Professores de 
Matemática dos 
2º e 3º Ciclos 

Alunos dos 
2º e 3º Ciclos 
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Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  ( ao longo de ...) 
 Visita de estudo 
Museu Interativo 
dos 
Descobrimentos 

1º CEB 
Português, 
Estudo do 
Meio 

Estimular o poder de reflexão e 
capacidade crítica dos alunos; 
Alargar e desenvolver a sua competência 
comunicativa global; 
Consolidar as aprendizagens efetuadas 
no âmbito do Estudo do Meio; 

Visita de estudo ao 
Porto 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos  
Alunos do 4º 
ano da EB1 De 
Montes Claros 

Professores Alunos  

Pa Distúrbios 
alimentares- 
Anorexia, 
Bulimia e 
Ortorexia 

Ciências 
Naturais 
PES 

Refletir sobre a importância de adotar 
estilos de vida saudável na prevenção de 
doenças 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos 

UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

7º ano  

“Vantagens do 
Aleitamento 
Materno” 

Ciências 
Naturais 
PES 

Incentivar a promoção da saúde na área 
da nutrição através do ALEITAMENTO 
MATERNO 

Palestra sobre o 
aleitamento materno na 
Escola Martim de 
Freitas 

Número de 
alunos 
participantes 

100% dos 
alunos do  9º 
ano 
selecionados 

Maternidade 
Bissaya Barreto 
Dra. Adelaide 
Taborda 
 

9º ano  

“Prevenção das 
doenças 
Cardiovascula-
res”   

Ciências 
Naturais 
PES 

Sensibilizar os alunos para a necessidade 
de adquirir hábitos alimentares saudáveis 
e praticar atividade física. 
Mobilizar os jovens para a necessidade 
de apostar na vida e evitar  
comportamentos de risco 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

6º ano  

” Higiene 
corporal e 
pediculose” 

Ciências 
Naturais 
PES 

Sensibilizar os alunos para a necessidade 
da higiene corporal diária. 
Alertar sobre o modo como a pediculose 
se manifesta, quais as suas causas e 
respetivas consequências. 

Sessão de 
sensibilização 

Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

5º ano  

 “ Tipos de 
violência” 

Ciências 
Naturais 
PES 

Promover relações afetivas saudáveis. 
Prevenir comportamento de violência 
verbal, física e psicológica 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

9ºano  

ATIVIDADES 
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Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  ( ao longo de ...) 
 “A adolescência 
e os afetos”   

Ciências 
Naturais 
PES 

Ajudar os jovens a fazer escolhas 
informadas e contribuir para tomadas de 
decisões saudáveis. 
Dotar o aluno de competências que o 
tornem capaz de  “relacionar 
harmoniosamente o corpo com o espaço, 
numa perspetiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade de 
vida”. 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

UCC _ Centro 
de Saúde de 
Celas 

6ºano  

Bullying SPO Promover competências para saber lidar 
com as situações 

Número de alunos 
envolvidos 

Número de 
alunos 
envolvidos 

Participação de 
99% dos alunos 

SPO Alunos do 6º 
ano 

 

Violência no 
Namoro 

SPO Promover uma reflexão sobre a 
problemática e dar a conhecer os fatores 
de risco e as causas do problema 

Ação de formação na 
Turma 

Número de 
alunos 
envolvidos 

Participação de 
99% dos alunos 

SPO 
 

Alunos do 8º 
ano 

 

Exposições 
Itinerantes 
disponibilizadas 
pela International 
House 

Inglês, 
Biblioteca 

Promover nos alunos o gosto pela cultura 
inglesa. 

Realização de 
exposições 

Todos os 
alunos 

Todos os alunos Professores de 
Inglês 

Os alunos do 
2º e 3º 
C.E.B. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  janeiro 
 Visita de estudo 
ao Porto (World 
of Discoveries e 
Museu das 
Comunicações) 

História, 
Ciencias 
Físico-
Quimica, TIC 

Consolidar conhecimentos sobre os 
conteúdos programáticos; 
Sensibilizar os alunos para o gosto pela 
História; 
Demonstrar a evolução e a importância 
das comunicações. 

Visita de estudo; 
Elaboração de relatório 
pelos alunos. 

Turmas do 8º 
ano 

80% de 
relatórios de 
qualidade 
satisfatória 

Grupo de 
História 

Alunos do 8º 
ano 

 

Visita de estudo 
à Universidade 
de Coimbra 

História e 
Geografia de 
Portugal 

Consolidar conhecimentos; 
Promover o gosto pelo estudo da História; 
Sensibilizar os alunos para a importância 
do património local. 

Visita de estudo; 
Preenchimento de uma 
ficha inquérito pelos 
alunos. 

Turmas do 6º 
ano 

80% de fichas 
inquérito de 
nível satisfatório 

Grupo de HGP Alunos do 6º 
ano 

 

Ida ao Teatro Português Fomentar o gosto pelo teatro. 
Promover experiências de aprendizagem. 

Assistir a uma peça de 
teatro (de Gil Vicente e  
de outro  autor) em 
companhias de teatro 
com cartaz. 

Envolvimento 
dos alunos  na 
atividade e 
nível  de 
satisfação. 

Participação de 
um mínimo de 
100 alunos por 
ciclo ( 2º ciclo e 
3º ciclos). 

Docentes de 
Português. 
 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos. 

Jan. 
+ 
fev. 

Olimpíadas de 
Biologia 

Ciências 
Naturais 

Motivar os alunos para a investigação da 
Biologia 

Concurso a nível 
nacional 

Nº de 
participantes 

Envolver  80% 
dos alunos 
inscritos 

Professores de 
C.N.e Equipa da 
Ordem dos 
Biólogos 

Alunos dos 
8º e 9º anos 

 

Título a definir (!) Educação 
Especial 

Consciencializar para a diferença. 
Promover a educação inclusiva. 

Ação de sensibilização Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos docentes 
do AEMF 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
docentes do  
AEMF 

Minerva - Centro 
de Formação de 
Associação de 
Escolas (Dr. 
João Canossa 
Dias). 

Docentes do 
Agrupamento 
de Escolas 
Martim de 
Freitas 

 

Semana da Não 
violência 

Educação 
Pré-escolar 

Sensibilizar as crianças para a 
importância da Paz; 
Implementar estratégias de gestão de 
conflito em contexto de Jardim de infância 

Realização de 
atividades alusivas ao 
tema 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças 

Educadoras alunos  
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  janeiro 
 Visita de Estudo 
aos Estúdios  da 
SIC 

Design e 
Multimedia 

Desenvolver equilibradamente as 
capacidades cognitivas, sociais, culturais 
e psicomotoras. 
Contactar com tecnologias inovadoras, 
promovendo experiências reais nos 
domínios das comunicações, ciência e 
tecnologia e lúdico-educativo. 
 

Dinamização de uma 
visita de estudo. 

Número de 
alunos 

50 alunos Pedro Elias Alunos das 
turmas 7ºC e 
7º G 

 

Olimpíadas de 
Inglês 

Inglês Aprofundar o conhecimento dos países de 
língua inglesa e cultura anglo-saxónica;  
Ligar conteúdos culturais da disciplina a 
atividades lúdicas;  
Aplicar o conhecimento da língua e da 
cultura alvo a atividades do interesse dos 
alunos; Premiar o mérito. 

Participar nos dois 
momentos do 
concurso. 

Número de 
alunos 
envolvidos. 

Alunos do 2º e 
3º ciclos. 

Professores de 
Inglês. 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos. 

25 jan. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  fevereiro 
 La Chandeleur Francês Divulgar uma tradição francesa; 

Desenvolver a capacidade de pesquisa. 
Apresentação e 
exposição de trabalhos; 
lanche tradicional (em 
sala de aula). 

Número de 
alunos 
participantes. 

Todos os 
alunos do 3º 
ciclo. 

Professores de 
Francês. 

Alunos do 3º 
ciclo. 

 

Concurso "Pinta 
a tua Espanha". 

Espanhol Ativar conhecimentos sobre a cultura 
espanhola; desenvolver a autonomia, a 
criatividade, o espírito crítico e o sentido 
de cooperação e entreajuda; incentivar a 
pesquisa, seleção e tratamento da 
informação. 

Elaboração de cartazes 
alusivos ao tema "Uma 
viagem cultural a 
Espanha". 

Número de 
alunos 
participantes. 

Envolver pelos 
menos 2% dos 
alunos inscritos 
na disciplina.   

Professora de 
Espanhol 

Alunos de 
Espanhol. 

 

Olimpíadas de 
Química (nível 
escola) 

Ciências 
Físico-
Químicas 

Motivar os alunos para a investigação da 
Química 

Concurso Número de 
equipas 
participantes 

5 Equipas 
participantes 

Prof. C.F.Q. 
 

Alunos 8º e 
9º anos 

 

Olimpíadas da 
Física (nível de 
escola) 

Ciências 
Físico-
Químicas 

Motivar os alunos para a investigação da 
Física 

Concurso Número de 
equipas 
participantes 

3 Equipas 
participantes 

Prof. C.F.Q Alunos de 
9ºano 

 

Corta-Mato 
Distrital 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 
Promover o convívio entre alunos e 
professores de várias comunidades 
educativas. 

Competição; Corrida de 
resistência com 
distâncias variáveis em 
função do escalão; 
Fase Distrital 
(interescolas do distrito 
de Coimbra) 

Número de 
alunos 
participantes 

Participação de 
pelo menos 5 
alunos por 
escalão sexo 
(Infantis A, 
Infantis B e 
Iniciados) 

Mário Filipe; 
Núcleo DE; 
Grupo EF 

Alunos do 
AEMF 
apurados; 6 
alunos por 
escalão/sexo 

5 fev. 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  fevereiro 
 Semana da 
Leitura 2017 

RBE e RBC 
Português, 
Biblioteca 

Promover o gosto pela leitura e 
sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da leitura. 

Apresentação oral 
/debate sobre um livro. 
"Encontros +" com 
cientistas na Biblioteca 
Municipal de Coimbra. 
Concurso escolar: "Há 
poesia na escola". "Dar 
poesia a Coimbra": 
Entrega de poemas, 
recitação e leituras nas 
escolas, espaços 
públicos e no Hospital 
Pediátrico. 

Número de 
elementos 
envolvidos na 
atividade e 
nível de 
satisfação  
atingido. 

Participação de, 
pelo menos, 
duas turmas: 
uma do 2.º ciclo 
e outra do 3.º 
ciclo. 

Docentes de 
Português e 
Equipa da 
Biblioteca. 

Alunos do 2.º 
e 3.º ciclos e 
CEO. 
Comunidade 
Educativa. 

7 fev. 

Olimpíadas de 
Inglês 

Inglês Aprofundar o conhecimento dos países de 
língua inglesa e cultura anglo-saxónica;  
Ligar conteúdos culturais da disciplina a 
atividades lúdicas;  
Aplicar o conhecimento da língua e da 
cultura alvo a atividades do interesse dos 
alunos; Premiar o mérito. 

Participar nos dois 
momentos do 
concurso. 

Número de 
alunos 
envolvidos. 

Alunos do 2º e 
3º ciclos. 

Professores de 
Inglês. 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos. 

4 fev. 

“ Dia Mundial de 
luta contra o 
cancro” 

Ciências 
Naturais 
PES 

Promover uma nova forma de 
sensibilização para a Prevenção do 
Cancro 
Refletir sobre a importância de adotar 
estilos de vida saudável na prevenção do 
Cancro 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos 
participantes. 

Liga Portuguesa 
contra o Cancro 
 

Alunos do 8º 
ano 

15 fev. 

Eliminatória dos 
Jogos 
Matemáticos 

Matemática Contribuir para melhorar a relação dos 
alunos com a Matemática; 
Desenvolver o gosto pela Matemática; 

Prestar apoio 
pedagógico à disciplina 
Desenvolver 
capacidade de 
interpretação de dados 
e situações 

Participar nas 
eliminatórias 

30 alunos Professores de 
Matemática dos 
2º e 3º Ciclos 

Alunos do 2º 
e 3º Ciclos 

24 fev. 

ATIVIDADES 
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 Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  março 
 Torneio 
Interturmas de 
Futsal  4º ano 
(misto) 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 

Torneio de Futsal 5x5 Torneio de 
Futsal 5x5 

Participação de 
uma turma / 
equipa por EB1 
do Agrupamento 

Miguel Santos; 
Mário Filipe; 
Prof.s EF 

4ºano  

Visita das 
crianças à sede 
do Agrupamento 

1º CEB Promover a integração das crianças Atividades lúdicas Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 
envolvidos 

Professores Alunos do 4º 
ano das 
escolas do 
Agrupamento 

 

Semana da 
Leitura e Dia 
Mundial da 
Poesia 

Português, 
Biblioteca 

Enriquecer o universo cultural dos alunos; 
Sensibilizar a comunidade escolar para a 
importância da Leitura. 

Leitura, declamção de 
poemas/ Divulgação da 
poesia/Narração de um 
conto /Debate sobre 
um livro/ Apresentação 
de um livro. 

Número de 
elementos 
envolvidos na 
atividade e 
nível de 
satisfação  
atingido. 

Participação  de 
2 turmas do 2º e 
3ºciclos. 

Docentes de 
Português e 
equipa da 
Biblioteca. 
 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos e 
CEO e 
Comunidade 
Educativa. 

 

V Olimpíadas de 
Língua 
Portuguesa 

Português Contribuir para o desenvolvimento das 
competências específicas 
da Português. 

Realização das 
diferentes eliminatórias 
do concurso de acordo 
com o Regulamento. 

Número de 
alunos 
participantes 
na  atividade e 
resultados 
obtidos. 

Participacão de  
30  alunos do 3º 
Ciclo 

Direção Geral 
do Ensino 
Básico e 
professores de 
português. 

Alunos do 3º 
ciclo. 

março 
+  
abril 

Casa da 
Preventinha e 
Segurança da 
Lousã 

1º CEB Conhecer e aplicar normas de prevenção 
rodoviária 
Conhecer e aplicar normas de prevenção 
de acidentes domésticos 
Consciencializar o aluno para a 
autoprotecção e preservação da floresta 
bem como promover uma cultura de 
segurança 

Visita de estudo à 
Lousã 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos 
Alunos dos  1º e 
2º anos da EB1 
De Montes 
Claros 

Professores Alunos março 
+  
abril 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  março 
 Suporte Básico 
de Vida 

Ciências 
Naturais 

Adquirir conhecimentos teórico /práticos 
sobre o Suporte Básico de Vida 

Workshop Número de 
alunos 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
seleccionados 

Professores de 
Ciências 
Naturais 
INEM 

9º anos  

Comemoração 
do Dia da 
Proteção Civil 

Educação 
Pré-escolar 

Sensibilização para a importância da 
proteção do meio ambiente 
Sensibilização para medidas de 
segurança em caso de catástrofe 

Participação em 
atividades 
desenvolvidas pela 
equipa da proteção civil 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças 

Educadoras Alunos  

Carnaval Pré-Escolar, 
1º CEB 

Vivenciar o Carnaval 
Desenvolver a capacidade criativa e 
espírito crítico 
Promover o convívio entre alunos e os 
outros membros da comunidade 

Desfile pela zona 
envolvente 
Elaboração de 
trabalhos 

Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 

Professores 
Técnicos das 
AEC 
 

Alunos  
Comunidade 
Local 

15 mar. 

Eliminatória 
PMat-Equamat 

Matemática Despertar o gosto pela Matemática e 
sensibilizar não só os participantes mas 
toda a comunidade envolvente para a 
problemática do ensino da Matemática. -
Desenvolver o espírito crítico e científico; 
Favorecer a coordenação e a interação 
das atividades letivas e não letivas; 

Participar na 
eliminatória nível de 
Escola 

Número de 
alunos que 
participam 

50 alunos Universidade de 
Aveiro 
Professores de 
Matemática do 
3º ciclo 

Alunos dos 
3º Ciclo 

16 mar. 

Comemoração 
do Dia Mundial 
da meteorologia/ 
da Floresta/ da 
Água 
 

Geografia Sensibilizar para a necessidade de ter 
comportamentos que contribuam para a 
preservação dos Recursos Florestais e 
Hídricos 

Jogo da Pegada 
ecológica 

Cálculo da 
pegada 
ecológica de 
cada aluno e 
Relatório da 
mesma 

80% de 
relatórios de 
qualidade 
satisfatória 

Professores de 
Geografia 

Alunos do 7º 
e 9º anos 

16 a 22 
de 
março 

Dia Mundial da 
Árvore e das 
Florestas 

Educação 
Pré-escolar 

Sensibilização para a preservação dos 
ecossistemas e sustentabilidade do 
ambiente 

Visita de estudo ao 
jardim botânico 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças 

Educadoras Alunos  
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  março 
 Visita de estudo  
ao Visionário de 
Sª Mªda Feira e 
Porto Editora 

1º CEB Desenvolver o espírito de observação, a 
curiosidade científica e o trabalho em 
equipa; 
Promover o ensino experimental das 
ciências 

Visita de estudo ao 
Porto 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos  
Alunos do 3º 
ano da EB1 de 
Montes Claros 

Professores Alunos 20 
março 

Semana 
Internacional  de 
Cérebro 

Ciências 
Naturais 

Promover o interesse pelo conhecimento 
científico e tecnológico;  
Compreender a importância do 
funcionamento do cérebro no equilíbrio do 
organismo. 

Debate na escola Nº de 
participantes 

Envolver nas 
atividades 100% 
dos alunos 

Centro Neuro 
Ciências 
de Biologia 
celular da U. de 
Coimbra 

9º anos 21 
março 

Dia Mundial da 
Floresta 

Ciências 
Naturais 

Tomar consciência da necessidade de 
reduzir os resíduos prejudiciais ao 
ambiente; 
Promover o desenvolvimento de 
competências que permitam escolhas e 
tomadas de decisões assertivas. 
Sensibilizar os alunos para os problemas 
ambientais 

Plantação de árvores 
na escola 

Número de 
alunos 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
seleccionados 

Professores de 
Ciências 

Alunos dos 
5º e 8º anos 

24 
março 

SeguraNet TIC, Design 
e Multimedia 

Consciencializar os alunos e os Enc. 
Educação para as potencialidades da 
Internet, mas também para os perigos. 

Ação de sensibilização, 
no âmbito da semana 
“SeguraNet”, sobre os 
perigos da Internet 
dinamizada por 
elementos da Polícia 
Judiciária. 

Número de 
participantes 

50 Pedro Elias e 
Helena 
Barradas 

Alunos, E.E. 
e 
comunidade 
escolar 

27 
março 

Árvore de ovos 
da Páscoa 

Alemão, 
Educação 
Visual 

Despertar e estimular a criatividade dos 
alunos;  
Conhecer hábitos/tradições/costumes de 
países de expressão alemã;  
 

Pintura de ovos e 
decoração de uma 
árvore com os 
mesmos. 

Taxa de 
participação 
dos alunos; 
Relatório de 
avaliação da 
atividade. 

Exposição de 
ovos da Páscoa 
decorados na 
biblioteca da 
escola. 

Professor de 
alemão 

turma do 8º 
ano de 
Alemão 

 

CNJM Matemática Contribuir para melhorar a relação dos 
alunos com a Matemática; 
Desenvolver o gosto pela Matemática; 

Participar na 
competição 

Classificação 
de um aluno 

Classificar-se 
para a final nas 
finais Nacionais 

Ludus, APM, 
Professores 
1ºciclo de 
matemática 

Alunos dos 
1º CEB, 2º e 
3ºCiclos 

31 
março 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO  março 
 Visita de estudo 
ao Castelo de 
Guimarães e 
Paço dos 
Duques de 
Bragança 

1º CEB Conhecer locais históricos relacionados 
com a História Nacional 

Visita de estudo a 
Guimarães 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos  
Alunos do 4º 
ano da EB1 De 
Martim de 
Freitas 

Professores Alunos 31 
março 

Visita de estudo 
ao Oceanário de 
Lisboa 

1º CEB Descrever e representar itinerários 
Comparar e classificar animais segundo 
as suas características externas e modos 
de vida 

Visita de estudo a 
Lisboa 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos  
Alunos da EB1 
De Santa Cruz 

Professores Alunos 31 
março 

abril 
Olimpíadas da 
Química 
(Semifinal) 

Ciências 
Físico-
Química 

Motivar os alunos para a investigação da 
Química 

Concurso Uma equipa 
participante 

Resultados 
obtidos 

Prof. C.F.Q. 
 

Alunos 8º e 
9º anos 

 

Olimpíadas da 
Física (Fase 
regional) 

Ciências 
Físico-
Química 

Motivar os alunos para a investigação da 
Física 

Concurso Uma equipa 
participante 

Resultados 
obtidos 

Prof. C.F.Q. Alunos 9ºano  

Visita de estudo 
ao Oceanário e 
Pavilhão do 
Conhecimento 

1º CEB Desenvolver a curiosidade sobre a vida 
animal. 
Conhecer animais marinhos. 

Visita de estudo a 
Lisboa 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos  
Alunos dos 1ºe 
2º anos da EB1 
Dos Olivais e 3º 
ano da MF 

Professores Alunos 3 abril 

Torneio 
Interturmas de 
Badminton  2º 
Ciclo 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação... 
 

Torneio de Badminton 
(singulares) 

Número de 
turma 
representadas 

Número de 
turma 
representadas 

Rui Silva; 
Francisco Pinto; 
Prof.s EF 

2º Ciclo - 6 
alunos turma 
3º Ciclo - 3 
masc. e 3 
fem.. 

3 abril 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

2ºPERÍODO   abril 
 Torneio 
Interturmas de 
Badminton  3º 
Ciclo 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação... 
 

Torneio de Badminton 
(singulares) 

Número de 
turma 
representadas 

Número de 
turma 
representadas 

Rui Silva; 
Francisco Pinto; 
Prof.s EF 

Alunos do 3º 
ciclo 

3 abril 

Torneio 
Interturmas de 
Futsal  5º ano 
(misto) 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 

Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas mistas 

Número de 
turmas 
participantes 

Participação de 
todas as turmas 
(100%) 

Mário Filipe; 
Miguel Santos; 
Prof.s EF 

5º ano 4 abril 

Torneio 
Interturmas de 
Futsal  6º ano 
(misto) 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 

Torneio de Futsal 5x5 - 
Equipas mistas 

Número de 
turmas 
participantes 

Participação de 
todas as turmas 
(100%) 

Mário Filipe; 
Miguel Santos; 
Prof.s EF 
 

5º ano 3 abril 

English Tea Inglês Dar a conhecer aspetos culturais e 
civilizacionais do mundo saxónico. 

Preparação e 
dinamização do english 
tea. 

Número de 
participantes 

Alunos do 2º e 
3º ciclos e 
restante 
comunidade 
escolar. 

professores de 
inglês 

Alunos do 2º 
e 3º ciclos e 
comunidade 
escolar 

4 abril 

Visita de estudo 
Jardim 
Zoológico de 
Lisboa 

1º CEB Conhecer identificar diferentes espécies 
do reino animal e suas características 
Sensibilizar para a preservação da 
natureza e o seu habitat 
Contactar com diferentes realidades 

Visita de estudo a 
Lisboa 

Participação 
na visita de 
estudo 

100% dos 
Alunos da EB1 
De Coselhas 

Professores 
Assistentes 
operacionais e 
Enc de 
educação 
 

Alunos 4 abril 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO  ( ao longo de ...) 
 Visita das 
crianças à sede 
do Agrupamento 

1º CEB Promover a integração das crianças Atividades lúdicas Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 
envolvidos 

Professores Alunos do 2º 
ano da EB1 
dos Olivais 

 

Visita das 
crianças dos 5 
anos às escolas 
do 1ºCEB 

Pré-Escolar, 
1º CEB 

Promover a integração das crianças Atividades lúdicas Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 
envolvidos 

Professores do 
1º ano e 
educadoras 

Alunos do 1º 
ano das EB 1 
de M. Claros 
e Olivais e  
crianças dos 
5 anos  
J.I 

 

Dia da Escola 
Aberta 

1º CEB Estimular a interação Escola/Família 
Sensibilizar a comunidade educativa a 
participar na vida de um dia de escola do 
seu educando 

Convite aos E.E. / 
familiares para 
dinamizarem atividades 
nas turmas dos seus 
educandos 

Número de 
Encarregados 
de Educação 
/familiares 
participantes 
nas diversas 
oficinas 

1 Encarregado 
de 
Educação/famili
ar no mínimo 
por turma 

Professores 
titulares de 
turma  
e  
Encarregados 
de Educação 
 

Alunos  

Festa de 
Encerramento de 
Ano Letivo 

Auto 
avaliação e 
Plano de 
melhoria 
1º CEB 

Promover atitudes solidárias 
Fomentar o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais 
Impulsionar o convívio entre a 
comunidade escolar 

Atuação dos alunos Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 

Professores Alunos  

Equamat Matemática Despertar o gosto pela Matemática. 
Desenvolver o espírito crítico e científico; 
Favorecer a coordenação e a interação 
das atividades letivas e não letivas; 

Participar nas 
competições 

Classificação 
de uma equipa 

Classificação de 
uma equipa nos 
primeiros 80 
lugares 

Universidade de 
Aveiro e 
professores do 
3º ciclo 

Alunos do 3º  
Ciclo 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO  ( ao longo de ...) 
 Festa de 
finalistas 

Ciências 
Físico-
Química 

Promover a criatividade na realização das 
atividades; fomentar o desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais; 
estreitar relações de convívio entre alunos 
e a comunidade escolar 

Participação no 
convívio 

Número de 
alunos que 
participam 

30% dos alunos 
do 9º ano 

Professores de 
Físico-Químicas 

Alunos do 9º 
ano 

 

Desenvolvimento 
Vocacional 

SPO Contribuir para a exploração vocacional Sessões na Turma Número de 
alunos 
envolvidos e 
grelha de 
avaliação das 
ações 

Participação de 
todos os alunos 
do 4º ano 

SPO Alunos do 
4ºano do 
Agrupamento 

 

Prevenção dos  
comportamentos  
aditivos 

Ciências 
Naturais 
PES 

Prevenir os consumos de substâncias 
psicoativas e escolha de estilos de vida 
alternativos 
Prevenir comportamentos de risco, 
consumo de substâncias psicoativas, 
Mediação de conflitos. 

Palestra Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos alunos das 
turmas 
selecionadas 

UCC_Centro de 
Saúde de Celas 
 

7º ano  

“ Primeiros 
Socorros” 

Ciências 
Naturais 
PES 

Reconhecer e atuar perante um acidente 
ou em situação de doença 
 Melhorar os conhecimentos sobre 
primeiros socorros  
Adquirir competências na prestação dos 
primeiros socorros 

Workshop Número de 
participantes 

Envolver 100% 
dos assistentes 
operacionais 
inscritos 

“ Primeiros 
Socorros” 

Assistentes 
operacionais 

 

Visitas a Escolas 
Secundárias 

SPO Proporcionar aos alunos o contacto real 
com o ensino secundário 

Visitar 4 Escolas 
Secundárias 

Número de 
alunos a 
visitar as 
Escolas 

Participação de 
60% dos alunos 

SPO Alunos do 9º 
ano 

 

Aplicação do 
Modelo de Aval. 
B. Escolar. 

Biblioteca Realizar a avaliação da Biblioteca 
Escolar. 

Aplicar inquéritos. 
Analisar os dados. 
Divulgar os resultados. 
Elaborar o relatório de 
avaliação. 

Número de 
docentes, 
alunos, 
pais/encarrega
dos de 
educação e 
outros. 

Participação de 
10% dos alunos, 
docentes, 10% 
dos 
pais/encarregad
os de educação 
e 10% de 
outros. 

Equipa da 
Biblioteca 
Escolar. 

Comunidade 
Educativa 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO  abril 
 Visita de estudo 
- Os Romanos 
na zona de Sicó 
(PO.RO.S.- 
Condeixa e 
Conímbriga) 

História Consolidar conhecimentos sobre a 
civilização romana; 
Promover o gosto pelo estudo da História; 
Sensibilizar os alunos para a importância 
dos museus e para a preservação do 
património. 

Visita de estudo e 
respetiva elaboração 
do guião; 
Elaboração de 
relatórios pelos alunos. 

Turmas do 7º 
ano 

80% de 
relatórios de 
qualidade 
satisfatória. 

Grupo de 
História 

Alunos do 7º 
ano 

 

Visita de estudo 
- Os Romanos 
na zona de Sicó 
(PO.RO.S.- 
Condeixa e 
Conímbriga) 

História e 
Geografia de 
Portugal 

Consolidar conhecimentos sobre a 
civilização romana; 
Promover o gosto pelo estudo da História; 
Sensibilizar os alunos para a importância 
dos museus e para a preservação do 
património. 

Visita de estudo; 
Elaboração e 
exposição de trabalhos. 

Alunos do 5º 
ano 

80% de 
trabalhos de 
qualidade 
satisfatória 

Grupo de HGP Alunos do 5º 
ano 

 

O Futuro cá 
dentro 

SPO Adquirir conhecimentos e desenvolver 
competências para empreender no futuro 

Feira de cursos e 
profissões 

Número de 
alunos 
envolvidos 

Participação de 
90% dos alunos 

SPO 
 

Alunos do 9º 
ano 

 

maio 

Delf Scolaire. Francês Aplicar conhecimentos nas aulas de 
francês 

Inscrições no exame; 
Aulas de apoio em 
regime de voluntariado, 
quer dos professores, 
quer dos alunos; 
Realização do exame  
na Alliance Française. 

Número de 
alunos 
participantes 
de 3º ciclo. 

Meta 
condicionada 
pela autorização 
dos E.E. 

Professores de 
Francês e da 
Alliance 
Française. 

Alunos de 
Francês  8º e 
9º anos. 

 

O muro de 
Berlim 

História, 
Alemão, 
Biblioteca 

Despertar e estimular a criatividade dos 
alunos;  
Tomar consciência da realidade 
sociocultural e de factores da história 
recente da Alemanha. 
Salientar a importância da preservação 
dos monumentos. 

Os alunos serão 
incentivados a construir 
uma réplica do muro de 
Berlim e a elaborar 
cartazes informativos 
para afixar na 
biblioteca. 

Taxa de 
participação 
dos alunos; 
Relatório de 
avaliação da 
atividade. 

turma do 9º ano 
de Alemão 

Professores de 
História e 
Alemão 

turma do 9º 
ano de 
Alemão 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO   maio 

Campeonato de 
Cálculo Mental 

Matemática Promover a compreensão dos números e 
operações; 
Desenvolver o sentido de número; 
Desenvolver a fluência no cálculo; 

Participar na 
competição 

Participação 
de todos os 
alunos 

Apurar 3 alunos 
de cada turma 
para a semifinal 
e um aluno de 
cada ciclo na 
final 

Professores do 
2º e 3º ciclos 

Alunos do 1º, 
2º e 3º ciclo 

9 maio 

Semana da   
Leitura / 
Comemoração 
do 25 de abril 

Português, 
História, 
Expressão 
Plástica, 
Música, 
Biblioteca 

Desenvolver o gosto pelo passado 
nacional. 
Desenvolver o gosto pela leitura.  
Promover a criatividade na realização de 
trabalhos individuais e/ou coletivos 

Exploração de diversas 
obras literárias e 
musicais e/ou 
celebração de 
protocolos/parcerias 
com o Centro de 
Documentação 25 de 
Abril e/ou vinda de 
convidados ligados à 
Revolução 

Participação 
dos alunos 
Exposição dos 
trabalhos 
produzidos 

100% dos 
alunos 

Professores do 
1º Ciclo e 
Expressões 
Professora 
Bibliotecária do 
Agrupamento 

Alunos 9 maio 

Semana da 
Europa 

Geografia Consolidar conhecimentos adquiridos Elaboração de 
trabalhos e divulgação 
na página da escola 

Participação 
dos alunos; 
Trabalhos 

80% de 
trabalhos de 
qualidade 
satisfatória 

Professores de 
Geografia 
 

Alunos do 7º 
ano 

9 a 13 
de maio 

À descoberta de 
Coimbra 

Educação 
Especial 

Visitar a Universidade de Coimbra Alta e 
Sofia 
Visitar Fado ao Centro - Casa do Fado. 

Visita à Universidade 
de Coimbra Alta e Sofia 
- Património Mundial. 
Visita ao Fado ao 
Centro - Casa do Fado. 

Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos alunos 
com CEI 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
alunos com CEI 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
currículo 
específico 
individual 

18 maio 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO   maio 

Dia Internacional 
dos Museus - 
Museu Nacional 
Machado de 
Castro 

Educação 
Especial 

Visitar o criptopórtico romano datado do 
século I. 
Visitar diversos espaços arquitetónicos 
notáveis. 
Conhecer o acervo (bens de casas 
religiosas, peças do núcleo do Museu de 
Antiguidades do Instituto de Coimbra. 

Visita ao Museu 
Nacional Machado de 
Castro em Coimbra 

Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos alunos 
com currículo 
específico 
individual. 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
alunos com 
currículo 
específico 
individual. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
currículo 
específico 
individual 

 

XII Semana da 
Dança - Gala 

“A Dançar é 
que a Gente 
se Entende” 
Dança, 
Clube de 
Dança 

Apresentação dos trabalhos coreográficos 
realizados pelos alunos ao longo do ano 

Atuação dos alunos da 
Opção e do Clube de 
Dança da MF no TAGV 

Número de 
alunos da 
Opção e 
Clube de 
Dança que 
participam 

Participação de 
95% dos alunos 
da Opção e 
Clube de Dança 

Paula Ruas; 
Grupo EF 

Comunidade 
Escolar 

18 maio 

Comemoração 
do Dia 
Internacional dos 
Museus 

Educação 
Pré-escolar 

Estimular o Conhecimento do património 
cultural 
Fomentar a educação estética e artística 
Fomentar o gosto pela pesquisa 

Pesquisa sobre a 
exposição/museu a 
visitar 
Visita a um museu 
Exposição de trabalhos 
nos JI 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças do JI 

Educadoras 
 

Alunos 18 maio 

Peça de teatro 
em Inglês 

Inglês Promover o gosto pela língua inglesa; 
Incentivar os alunos a assistir a uma peça 
de teatro. 

Ida ao teatro Os alunos do 
3ºC.E.B. 

Todos os alunos 
do 3º C.E.B. 

Os professores 
de Inglês 

Os alunos do 
3ºC.E.B. 

??????? 

junho 

Dia dos Museus Ano Int. do 
Turismo 
Sustentável 
p/ 
Desenvolvi-
mento 
1º CEB 

Sensibilizar os alunos para o papel dos 
museus no desenvolvimento da 
sociedade; 
Dar a conhecer os diferentes Museus da 
cidade de Coimbra; 
Reforçar os laços dos museus com a 
sociedade, (atividades). 

Visitas aos diferentes 
museus 

Participação  
de todos os 
alunos 

100% dos 
alunos 
envolvidos 

Professores alunos 1 junho 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO   junho 
 Leituras 
partilhadas 

PNL 
Português 

Estimular o gosto pela leitura. Ler para 
construir conhecimento. 

Divulgação de obras do 
P.N.L. entre várias 
turmas, na sala de aula 
e na Biblioteca Escolar. 

Número de 
obras 
apresentadas. 
Número de 
alunos 
participantes. 

Participação de 
50% dos alunos. 

Docentes de 
Português e 
Equipa da 
Biblioteca. 

Alunos do 2.º 
e 3.º Ciclos. 

1 junho 

Comemoração 
do Dia da 
Criança 

Educação 
Pré-escolar 

Sensibilizar para os Direitos das Crianças 
Favorecer a alegria e atividade lúdica 

Andar de carrosséis 
Fazer um piquenique 
Cinema 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças 

Educadoras Crianças 1 junho 

Dia Mundial da 
Criança 

1º CEB Fomentar o desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais 
Impulsionar o convívio entre crianças 
entre a comunidade escolar 

Realização de 
diferentes ateliês 

Participação 
dos alunos 

100% dos 
alunos 
envolvidos 

Professores 
 

Alunos 1 junho 

Torneio 
Interturmas de 
Futsal  7º ano 
Masculino 

Educação 
Física 

Promover o gosto pela prática regular de 
atividades físicas, através da educação 
para a prática desportiva sem 
discriminação, com espírito de 
compreensão mútua, amizade, 
solidariedade e fair-play. 

Torneio de Futsal 5x5 Torneio de 
Futsal 5x5 

Participação de 
85% das turmas 
(6 turmas) 

Miguel Santos; 
Mário Filipe; 
Prof.s EF 

7º ano 13 junho 

Exposição 
Coletiva (final de 
ano) 

Educação 
Visual, 
Expressão 
Plástica, ET 

Desenvolver o espírito crítico. 
Sensibilizar os alunos/comunidade para 
as artes Plásticas. 
Envolver a comunidade escolar. 

Dar a conhecer os 
trabalhos realizados 
pelos alunos ao longo 
do ano letivo. 

Nível de 
participação 
de todas as 
turmas 

Envolvimento de 
toda a 
comunidade. 

Profs EV/ET (2º 
ciclo) e EV/EP 
(3º ciclo) 

Comunidade 
escolar 

junho 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO   junho 
 Atividade lúdica: 
peddy -paper. 

Francês Aplicar o conhecimento da língua e da 
cultura alvo a atividades do interesse dos 
alunos;  Ligar conteúdos da disciplina a 
atividades lúdicas. 

Participar no Peddy-
paper. 

Número de 
alunos 
participantes 
de 7º ano. 

Envolver 100% 
dos alunos na 
actividade. 

Professores de 
francês de 7º 
ano. 

Alunos de 7º 
ano. 

junho 

Canção 
hispânica. 

Espanhol Incentivar a pesquisa, seleção e 
tratamento da informação. 

Pesquisar, selecionar e 
interpretar canções 
hispânicas. 

Número de 
alunos 
participantes 
de 3º ciclo. 

Envolver 75% 
dos alunos na 
atividade. 

Professora de 
Espanhol. 

Alunos do 3º 
ciclo e 
comunidade 
escolar. 

junho 

Concurso de 
abanicos. 

Espanhol, 
Educação 
Visual 

Sensibilizar os alunos para a cultura, a 
arte e a língua espanholas. 

Realização e exposição 
de leques. 

Número de 
alunos 
participantes. 

Envolver pelo 
menos 75% dos 
alunos inscritos 
na disciplina. 

Professora de 
Espanhol. 
 

Alunos de 
espanhol e 
comunidade 
escolar. 

junho 

«Assim se Canta 
na Martim V» 

Música, 
Educação 
Musical, 
Clube de 
Música 

Integrar alunos com NEE e com CEI  em 
espetáculos; 
Interagir com comunidade escolar; 
Produzir um evento musical. 

Preparação, 
produção/organização 
e realização de um 
evento musical. 

Preparação, 
produção/orga
nização e 
realização de 
um evento 
musical. 

Participação de 
100% das 
turmas do 
Educação 
Musical / 
Música. 

Grupo 
Disciplinar de 
Educação 
Musical. 

Comunidade 
Escolar. 

junho 

Semana de 
Férias da Martim 
de Freitas 

Educação 
Física 

Ocupação de Tempos Livres. Participação dos Prof.s 
de EF nas atividades 
da Semana de Férias 

O Grupo de 
EF colabora 
nas atividades 
desta semana  

O Grupo de EF 
colabora nas 
atividades desta 
semana 

Direção Alunos do 
AEMF 

junho 
julho 

Dia da Escola 
Aberta 

Geografia Dar a conhecer à comunidade Educativa 
os trabalhos realizados ao longo do ano. 
Estreitar a relação Escola/Comunidade 

Exposição de trabalhos 
realizados pelos alunos 
ao longo do ano e 
outras atividades. 

Motivar os 
EEpara a 
tomada de 
consciência do 
trabalho 
realizado 
pelos 
professores e 
alunos 

80% dos 
trabalhos 
expostos terem 
boa qualidade 

Professores de 
Geografia 

Comunidade 
educativa 

junho 
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ATIVIDADES 
Título Depar. / 

Disciplina / 

Projeto 

Objetivos Estratégias / Ações Indicador de 

medida 

Meta Equipa 

coordenadora 

Público Alvo Data 

prevista 

3ºPERÍODO   junho 
 

 
Quinta da Paiva 
em Miranda do 
Corvo 

Educação 
Especial 

Visitar o Parque Biológico da Serra da 
Lousã 

Visita à quinta da Paiva 
em Miranda do Corvo. 

Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos alunos 
com currículo 
específico 
individual. 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
alunos com 
currículo 
específico 
individual. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Alunos com 
currículo 
específico 
individual 

junho 

Dia da Escola 
Aberta 

Educação 
Especial 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a diferença. 
Expor os trabalhos dos alunos com 
currículo específico individual, realizados 
ao longo do ano letivo. 

Exposição de trabalhos Observação 
naturalista e 
nível de 
participação 
dos alunos 

Alcançar um 
elevado nível de 
participação dos 
alunos. 

Docentes de 
Educação 
Especial 

Comunidade 
educativa 

junho 

Dia da Escola 
Aberta 

Educação 
Pré-escolar 

Proporcionar momentos de festa e alegria 
Promover o convívio entre crianças e 
famílias 

Atividades de 
integração e interação 
entre Escola/família 
(ainda a definir) 

Todos os 
grupos 

80% das 
crianças e suas 
famílias 

Educadoras e 
Associação de 
Pais 
 

alunos e 
famílias 

junho 
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