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Introdução 

De acordo com o definido no artigo 9.º do D.L. n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado em 
anexo pelo D.L. n.º 137/2012, de 02 de julho, o Plano Anual de Atividades (doravante 
designado por PAA) assume-se como o um instrumento que “…concretiza os princípios, valores 
e metas enunciados no projeto educativo elencando as atividades e as prioridades a 
concretizar no respeito pelo regulamento interno e o orçamento”. 

O PAA do Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro pretende assim constituir-se 
como uma resposta adequada e funcional aos interesses e necessidades educacionais 
da comunidade educativa contribuindo para a consecução dos objetivos e metas enunciados 
no Projeto Educativo do Agrupamento, o qual define três grandes áreas de intervenção: 
Resultados, Serviço Educativo, Organização e Funcionamento do Agrupamento. 

As diferentes estruturas educativas desta instituição planearam as atividades tendo por base 
tanto as Aprendizagens Essenciais das várias disciplinas, com vista ao desenvolvimento das 
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, como 
o documento da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tendo como prioridade 
uma abordagem maioritariamente interdisciplinar. Posteriormente, as atividades foram 
inseridas na plataforma construída para o efeito, através do preenchimento de um formulário 
onde são identificados os objetivos, os destinatários, os recursos necessários, as parcerias 
estabelecidas, a calendarização, entre outros. 

 O documento do PAA elaborado é, todavia, um documento flexível, sempre aberto a 
novas propostas que proporcionem aos alunos uma formação abrangente, de acordo com os 

desafios e as competências do século XXI, podendo incluir a todo o momento, iniciativas 
que depois de avaliadas e aprovadas pelos órgãos de decisão do Agrupamento, nele se 
integrem e reforcem a consecução atrás enunciada. 

Apresenta-se de seguida a listagem das atividades propostas até ao momento por cada 
estrutura educativa e a respetiva descrição.  
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Estrutura Atividades 

DC do Pré-

Escolar 

 

 

Referência Nome Descrição 

254 

Leitura em Vai e 

Vem (Plano Nacional 

de Leitura) - Pré-

escolar 

Leitura em Vai e Vem, é um projeto do Plano Nacional de Leitura 

para o Pré-escolar, que promove a leitura em família, que se vai 

iniciar no segundo período. Vai ser realizada semanalmente com 

um número estipulado de crianças da sala, que vão levar para casa 

uma história e uma folha de registo para elaborar junto com a 

família. Foram enviados também para casa vários documentos 

informativos que têm como objetivo informar sobre a importância 

dos livros, e informação para explicar como se vai processar esta 

leitura Vai Vem e as responsabilidades que isto acarreta, como seja 

preencher a folha de registo e enviá-la novamente para o jardim de 

infância. 

255 

Projeto SOBE 

(Saúde Oral e 

Bibliotecas 

Escolares) 

Iremos realizar a escovagem dos dentes. 

256 

Passezinho – 

Programa de 

Alimentação 

Saudável em Saúde 

Escolar - Pré-escolar 

As crianças vão poder experimentar de forma pedagógica, mas 

simultaneamente muito lúdica, alimentos, refletir na sua 

importância para a nossa saúde e bem-estar, e vivenciar hábitos 

saudáveis (alimentares, cuidados de higiene e saúde...) 

289 

Projeto Integrado de 

Educação para as 

Ciências. 

Realização de experiências no pré-escolar. 

251 

Atividades de 

Animação e Apoio à 

Família 

Esta atividade pretende responder às necessidades das famílias, 

mantendo as crianças na escola, ao mesmo tempo que procura 

proporcionar tarefas lúdicas e de fruição às crianças a quem se 

destinam, tendo como principal objetivo o seu bem-estar. 
 

DC do 1º 

Ciclo 

 

 

Referência Nome Descrição 

34 Monster Challenge 

Alunos e familiares são convidados a participar no concurso 

"Monster Challenge". A atividade visa a construção de monstros 

através de material reciclado, no âmbito da celebração do 

Halloween. Os trabalhos serão expostos em cada uma das escolas 

participantes e sujeitos a votação. Os vencedores irão receber um 

prémio e todos os participantes receberão um diploma. 

458 

Programa 

Alimentação 

Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE) 

A atividade decorrerá na aplicação em sala de aula de diversas 

atividades que promovam a alimentação saudável. 

459 

Programa Regional 

de Educação Sexual 

em Saúde Escolar - 

PRESSE 

Esta atividade está inserida na componente do currículo de Oferta 

Complementar, onde são realizadas tarefas do caderno PRESSE, no 

âmbito das áreas temáticas propostas naquele caderno. 

460 
Exercício de 

Evacuação 

O Exercício de Evacuação consiste no abandono do edifício escolar 

de todos os alunos, funcionários e professores do seu local de 

trabalho e reuni-los num local pré-definido, de forma rápida e 

segura, cumprindo plenamente as regras do Plano de Evacuação 

Geral da Escola. 

461 Assembleia de Escola 

Plenário de alunos, com debate sobre os assuntos previamente 

propostos em assembleia de turma, seguido de apresentação de 

estratégias de melhoria. 
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119 
Ensino da Música Contacto com instrumentos musicais e sensibilização/iniciação ao 

ensino da música. 

120 

Atividade Física e 

Desportiva 3º e 4º 

anos. 

Atividades de Educação Física. 

258 
Atividades Lúdico-

Expressivas 

Os alunos desenvolverão atividades ligadas às artes e expressões. 

260 

Atividade Física e 

Desportiva 1º e 2º 

anos. 

Atividades de Educação Física. 

 

E. B. de Feira 

Nova 

 

 

Referência Nome Descrição 

262 Recolha de papel Recolha de todos os tipos de papel para enviar à APPACDM 

266 
Visita de estudo do 

1.º ano 
Os alunos participarão numa visita à Fundação de Serralves - Porto. 

267 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas 

com a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, 

fazer poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 

268 Feira de Outono 

Realização de uma feira de produtos do outono no espaço escolar 

com vista ao reconhecimento e manutenção das tradições locais e 

ao envolvimento da comunidade educativa. 

269 Dia de S. Martinho 
Comemoração do dia de S. Martinho: distribuição de castanhas aos 

alunos e realização de jogos tradicionais. 

270 

Atividade de 

encerramento do 1.º 

período 

Ida ao Circo 

272 Carnaval na escola Os alunos virão livremente fantasiados para a escola. 

273 
Dia Mundial da 

Criança 

Os alunos irão ao longo do dia realizar diversas atividades 

propostas para a comemoração do Dia Mundial da Criança. 

276 
Visita de estudo do 

2.º ano 
Os alunos participarão numa visita à Casa da Música - Porto. 

278 
A Água no Corpo 

Humano - O Sangue 

Nesta atividade os alunos terão a possibilidade de explorar 

conhecimentos novos e realizar experiências para verificar a 

existência de água no corpo humano e no sangue. 

280 
Festa da Primavera 

Pré-escolar 

Realização da 6ª edição da Festa da Primavera, onde serão 

desenvolvidas várias atividades. Também serão expostos trabalhos 

realizados pelos alunos. 

282 
Desfile de Carnaval 

do Coronado 

Com o apoio da Associação de Pais da E.B. de Feira Nova, as 

crianças participarão no desfile de carnaval pelas ruas da 

comunidade. 

283 
Desfile de Carnaval 

na Trofa 

Os alunos irão participar fantasiados num cortejo, organizado pela 

Câmara Municipal da Trofa. 

285 

Atividade de 

Encerramento do Ano 

Letivo 

A comemoração constará de atividades que serão apresentadas 

pelas crianças e alunos aos pais/encarregados de educação. Haverá 

a entrega de diplomas às crianças finalistas do pré-escolar e aos 



4 
 

alunos do 4º ano e um lanche convívio. 

286 

Indie Júnior Allianz 

2018 - Festival 

Infantil de Cinema - 

Pré-escolar. 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado 

especificamente para este evento. 

288 
Dia Mundial da 

Família 
Fazer um espetáculo musical familiar. 

290 
Cantar as Janeiras - 

1.º ciclo 

Percorrer algumas ruas da freguesia, visitando casas e locais de 

comércio, cantando "As Janeiras". 

291 
Visita de estudo de 

final de ano 
As crianças/alunos farão atividades lúdico-desportivas, ao ar livre. 

292 

Hora do Conto e do 

Saber: "Todos 

Lemos" 

Os alunos deslocar-se-ão à Casa da Cultura da Trofa para partilhar 

leituras com suporte visual. 

338 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas 

com a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, 

fazer poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 
 

E. B. de Vila 

 

 

Referência Nome Descrição 

379 
Dia Mundial da 

Música 

As crianças irão participar, na escola, em jogos e outras tarefas 

musicais relacionadas com a temática da música enquanto 

linguagem universal. 

380 

Atividade de 

encerramento do 1º 

período - Ida ao circo 

Ida ao circo 

381 

Indie Júnior Allianz 

2019 - Festival 

Infantil de Cinema - 

Pré-escolar. 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado especificamente 

para este evento. 

382 
Dia Mundial da 

Criança 
Jogos tradicionais, pinturas faciais e insufláveis 

383 
A Proteção Civil vai 

contar uma história 

Deslocação de um técnico da Proteção Civil que lê uma história. 

Distribuição de um veículo representativo dos agentes da Proteção 

Civil. Realização de pinturas/desenhos alusivos à história. 

384 

A Proteção Civil vai 

visitar o Quartel dos 

Bombeiros 

Deslocação das crianças ao Quartel dos Bombeiros da Trofa com 

visionamento dos veículos e meios disponíveis. 

385 Dia de S. Martinho 
Comemoração do dia de S. Martinho: distribuição de castanhas aos 

alunos e realização de jogos tradicionais. 

386 Passeio à floresta Passeio/descoberta por vários locais de floresta. 

387 Colónia Balnear 
Colónia Balnear destinada aos alunos do pré-escolar, na praia de 

Vila Chã, Vila do Conde, no período da manhã. 

389 Carnaval Na escola as crianças irão realizar um baile de Carnaval. 

390 
Encerramento do 3.º 

Período 

Festa de Encerramento do ano letivo, com colaboração de todas as 

turmas. Apresentação de pequenos teatros, canções ou danças. 

Maior relevo para os finalistas do pré-escolar e do 1º ciclo. Lanche 

convívio. 

391 " Seca: vamos poupar Elementos da PC vêm à escola ler uma história indicando atitudes 
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água" corretas para pouparmos água. Posteriormente, os alunos vão ser 

detetives para verificar se em casa e na escola se cumprem estas 

atitudes de proteção do planeta (poupar água). 

392 

Visita de Estudo ao 

Porto - Casa da 

Música 

Visita guiada à Casa da Música abordando conceitos básicos de 

arquitetura. 

396 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas 

com a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, 

fazer poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 

397 Festa de Natal 

Realização de atividades alusivas à época festiva. Atuações das 

crianças para a comunidade educativa, no Centro Paroquial de S. 

Mamede do Coronado. 

398 
Incêndios na floresta: 

Sabes como os evitar? 

A Proteção Civil, através de uma palestra, falará aos alunos do 1.º 

ciclo acerca dos cuidados a ter para com as florestas. 

399 

Atividade de 

encerramento do 2º 

período 

Realização da festa de encerramento do 2.º período, onde serão 

desenvolvidas várias atividades. 

400 
Viagem finalistas 4.º 

ano 

A viagem contará com a presença e participação das crianças 

finalistas do 4.º ano de escolaridade. 

404 
Visita de Estudo do 

1.º ano 
(atividade ainda a definir) 

405 
Visita de Estudo 4.º 

ano 
(atividade ainda a definir) 

406 
Dia Nacional do 

Pijama 

As crianças virão de casa vestidas com os seus pijamas. Com este 

gesto lembrarão aos mais crescidos o seu direito a crescer em 

segurança e felizes numa família. 

407 Semana da Leitura 

Leitura expressiva de contos e consequente discussão a propósito 

das ideias e valores predominantes. Leitura expressiva de contos 

inter-turmas. 

408 Projeto Vila Solidária 

Aproveitando o espírito solidário que se faz sentir um pouco por 

todo o lado no mês de dezembro, a Escola Básica de Vila decidiu 

proceder à recolha de bens alimentares, assim como de roupas e 

brinquedos de crianças para posteriormente serem distribuídos pela 

paróquia (os bens alimentares) e encaminhados para a Casa do 

Caminho (roupas e brinquedos de criança), uma instituição situada 

no Porto que acolhe crianças e jovens em risco. Esta iniciativa, 

embora se espere que atinja o seu pico no período que antecede o 

Natal, deverá continuar nos períodos imediatamente antes das 

interrupções letivas, com instituições de solidariedade social como 

beneficiárias, por forma a criar uma cultura solidária na 

comunidade. 

409 
Componente Apoio à 

Família - CAF (ATL) 

Ocupação do tempo antes e pós-curricular, proporcionando às 

crianças atividades de expressão e entretenimento. 

410 Colónia Balnear 
Colónia Balnear destinada aos alunos do 1.º ciclo, na praia de 

Mindelo, Vila do Conde, no período da manhã. 

413 

Visita de estudo ao 

Centro de Ciência 

Viva de Vila do 

Conde 

Nesta atividade os alunos terão a possibilidade de compreender 

melhor o sistema circulatório. 

414 Sismo - "A Terra Os discentes irão ser sensibilizados para as vantagens de terem 
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Treme " atitudes de proteção em caso da existência de um sismo. 

415 
Inundações - Sabes o 

que fazer? 

Os discentes irão ser sensibilizados para as vantagens de terem 

atitudes de proteção em caso de inundações. 
 

E. B. de 

Portela 

 

 

Referência Nome Descrição 

205 Dia do Idoso 

A nossa escola vai comemorar o Dia do Idoso no dia um de 

outubro, com uma “Manhã de Afetos”. A atividade vai consistir 

num encontro intergeracional com as crianças/alunos da nossa 

escola e os idosos da Ascor; partilharemos canções, poemas, 

trabalhos de expressão plástica e algumas brincadeiras, dando assim 

um pouco mais de alegria a este dia que lhes é dedicado. 

206 
Dia da Alimentação 

Pré-Escolar 

O Dia Mundial da Alimentação será comemorado com um lanche 

saudável que consistirá num sumo de laranja natural acompanhado 

de pão com manteiga, queijo ou fiambre. Para vivenciar melhor esta 

comemoração cantaremos canções alusivas a esta temática. 

207 
Magusto - Feira do 

outono 1.º Ciclo 

A atividade decorrerá no recinto da escola, onde se fará uma 

fogueira simbólica para assar algumas castanhas, enquanto todos os 

alunos entoam algumas canções de roda. Posteriormente, serão 

distribuídas a todos os discentes castanhas assadas no forno e na 

fogueira e beberão um sumo. Durante o dia, serão preparadas 

bancas de produtos do outono para venda aos pais e Encarregados 

de Educação. 

209 
Encerramento do 1º 

período 

Realização de atividades alusivas à época festiva: cinema na escola 

no período da manhã, apresentação de canções dramatizadas por 

todos os grupos da escola e receção do Pai Natal e suas prendas. 

210 

Visita de Estudo ao 

Centro Ciência Viva 

de Vila do Conde 

Os alunos assistirão à Sessão "A água no Corpo Humano - O 

Sangue". 

211 Cantar as Janeiras 
As crianças/alunos vão cantar as Janeiras aos Pais/ Encarregados de 

Educação na escola. 

212 

Indie Júnior Allianz 

2020 - Festival 

Infantil de Cinema - 

Pré-escolar 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado especificamente 

para este evento. 

214 Carnaval. Pré-Escolar 

Os alunos virão livremente fantasiados para a escola, de onde 

partirão para um desfile pelas ruas da vila, no período da manhã. 

Durante a tarde, decorrerá um concurso de máscaras. 

215 
Semana da Leitura. 

Pré-Escolar 

Conto de histórias, leitura de poemas, travalínguas e nonsenses. 

Conto de histórias por Pais/Avós e irmãos que se disponibilizem 

para partilhar estas com os alunos. Atividades literárias 

diversificadas, durante a semana, de acordo com o nível 

etário/grupo turma envolvendo a família. 

216 
Visita de Estudo ao 

Zoo da Maia 

Os alunos visitarão o Zoo da Maia onde poderão contactar (ver) os 

diferentes animais residentes. 

217 
Visita de Estudo - 1.º 

Ciclo 
Os alunos vão fazer uma visita de estudo. 

218 Eco escolas Atividade inserida no âmbito da proteção do Ambiente. 

219 

Atividade de 

encerramento do 2º 

período" Festa da 

Primavera" 

Na "Festa da Primavera", entre outras atividades alusivas, haverá 

vasos de flores, bolos, produtos hortícolas e outros oferecidos pelos 

encarregados de educação. 
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221 
Dia Mundial da 

Criança 

As crianças/alunos realizarão atividades lúdicas, promovendo o 

convívio entre toda a comunidade escolar. 

222 
Visita de Estudo ao 

Zoo da Maia 

Os alunos visitarão o Zoo da Maia onde poderão contactar (ver) os 

diferentes animais residentes. 

223 
A Minha Nova 

Escola. Pré-Escolar 

Os meninos do jardim de infância que vão para o primeiro ano vão 

passar uma manhã com os seus colegas que frequentam o 1º ano 

onde vão partilhar o espaço, um tempo de intercâmbio e várias 

atividades apelativas e contextualizadas. 

224 A Minha Nova Escola 

Os alunos do 1º ciclo que vão para o 5º ano vão passar uma manhã 

com os seus colegas que frequentam o 5º ano onde vão partilhar o 

espaço, um tempo de intercâmbio e várias atividades apelativas e 

contextualizadas. 

225 
Encerramento do 3º 

Período 
Realização de atividades lúdicas entre toda a comunidade educativa. 

226 
Dia Internacional da 

Família 

Vamos lançar um novo desafio às famílias desta escola. As famílias 

neste dia vêm à escola realizar jogos tradicionais com os filhos e 

partilhar um lanche convívio. 

232 
Componente de 

Apoio à Família 

Atividade de Apoio à Família, onde se realizarão atividades 

pedagógicas enriquecedoras para os alunos. 

247 Colónia Balnear 
Colónia balnear destinada aos alunos do pré-escolar, numa praia de 

Vila do Conde, no período da manhã. 

248 
Hora do Conto e do 

Saber 
Audição de um conto na Casa de Cultura da Trofa. 

 

E. B. de 

Fonteleite 

 

 

Referência Nome Descrição 

100 
Componente de 

Apoio à Família 

Atividade de Apoio à Família, em que se realizarão jogos de 

movimento, música e atividades de expressão plástica. 

101 
Visita de estudo de 

final de ano - 1.º ciclo 

As crianças/alunos irão usufruir de um contexto de aprendizagem 

informal, externo à escola e ao ar livre. 

102 
Magusto - Feira do 

outono 

O Magusto será comemorado no estabelecimento de 

educação/ensino, através da degustação da castanha e, em 

simultâneo, realizar-se-á uma feira com produtos da época, com 

vista ao reconhecimento e manutenção das tradições locais, aberta 

aos pais e encarregados de educação. Esta atividade será realizada 

em parceria com a Associação de Pais. 

103 Dia da Família 

Será uma comemoração em que pelo menos um familiar de cada 

criança será convidado a participar em atividades lúdicas e 

formativas. 

104 
Encerramento do 1º 

período - Ida ao teatro 
A comunidade escolar irá ao teatro. 

105 
Seca: Vamos poupar 

água? 

Esta atividade insere-se no âmbito do projeto da Proteção Civil. 

Será realizada em parceria com a mesma. 

115 
Centro de Ciência 

Viva 

Nesta atividade os alunos terão a possibilidade de explorar 

conhecimentos novos e realizar experiências para verificar a 

existência de água no corpo humano e no sangue. 

116 Carnaval 

Os alunos virão livremente fantasiados para a escola, de onde 

partirão para um desfile pelas ruas da vila, no período da manhã. 

Durante a tarde, decorrerá um concurso de máscaras. 

117 
Encerramento do 

terceiro período 
Realização de atividades lúdicas entre toda a comunidade educativa. 
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118 
Dia Mundial da 

Criança 

As crianças/alunos realizarão atividades lúdicas, promovendo o 

convívio entre todos (Escola). 

121 

Visita de Estudo ao 

Museu World of 

Discoveries, no Porto 

Os alunos irão visitar um museu que visa os feitos dos Portugueses 

na Expansão Marítima. 

122 Feira da Primavera 

Realização da 2ª edição da Feira da Primavera, onde serão 

desenvolvidas várias atividades. Também serão expostos trabalhos 

realizados pelos alunos. 

123 
Projeto Ciências 

Experimentais 
Realização de experiências no 1º Ciclo. 

124 IndieJunior Allienz 
O grupo do pré-escolar irá ao teatro Rivoli, ver uma sessão de 

cinema, no âmbito do festival de cinema do Porto. 

129 
Visita de Estudo à 

Casa da Música 
Visita aos espaços proporcionados pela Casa da Música. 

130 
Cantar as Janeiras - 

1.º ciclo 
Os alunos cantarão as janeiras organizados por grupo/turma. 

131 Projeto (((ECO))) 
Neste projeto estão situados os miniprojetos - recolha de rolhas de 

cortiça, recolha de tampas de plástico e recolhas de pilhas. 

132 O passeio à floresta Passeio pela floresta 

134 
Hora do Conto e do 

Saber 

As crianças ouvem a narração de um conto e realizam atividades 

sobre o mesmo. 

287 

Visita de Estudo ao 

Museu World of 

Discoveries, no Porto 

Os alunos irão visitar um museu que visa os feitos dos Portugueses 

na Expansão Marítima. 

 

E. B. de 

Querelêdo 

 

Referência Nome Descrição 

1 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas 

com a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, 

fazer poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 

Também irão experimentar outros sabores, por exemplo, frutos e 

legumes menos consumidos no dia a dia escolar e familiar. 

2 Magusto 

Assar castanhas; danças, canções de roda, lengalengas e ditados 

populares; A Lenda de S. Martinho; Trabalhos manuais/desenhos 

ilustrativos. 

3 

Eco escolas - 

cerimónia de entrega 

de Galardão 

Atividade inserida no âmbito da proteção do Ambiente. 

4 
Encerramento do 1º 

Período 

Realização de uma festa de Natal, com apresentação de um pequeno 

espetáculo para toda a comunidade educativa. 

5 Cantar as Janeiras 

As crianças/alunos deste estabelecimento irão cantar as janeiras nas 

ruas envolventes, no sentido de preservar as tradições desta 

localidade. 

6 
Reviver as tradições 

de S. Gonçalo 

Reviver costumes e tradições existentes no local onde está inserida a 

escola. Festejos religiosos, e não só, em honra a S. Gonçalo. 

7 Carnaval 
As crianças irão desfilar pelas ruas de Querelêdo. Na escola irão 

realizar um baile de Carnaval. 

8 
Encerramento do 2º 

Período 
Ida ao cinema. 
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9 Visita a Serralves 
Visita a Serralves, onde os alunos poderão realizar atividades 

diversificadas estando em contato com diversas formas de arte. 

10 Ida à Casa da Música 

As crianças em grande grupo, abrangendo toda a comunidade 

escolar, irão participar em jogos, atividades artísticas, plásticas e 

musicais e outras iniciativas, relacionadas com a temática da música 

enquanto linguagem universal. 

11 

Visita de Estudo ao 

Museu World of 

Discoveries no Porto 

Os alunos irão visitar um museu que visa os feitos dos Portugueses 

na Expansão Marítima. 

12 Reciclar é ganhar 15 
Os alunos do pré-escolar participarão nesta atividade fazendo a 

recolha de tampas de plástico para reciclagem. 

23 
Componente de 

Apoio à Família 

Desenvolver nas crianças aprendizagens de forma lúdica, como 

forma de as ocupar. Essas atividades incluirão a utilização de uma 

piscina. 

26 
Dia Mundial da 

Criança 

Atividades lúdicas envolvendo todas as crianças deste 

estabelecimento de ensino. 

27 
Visita de estudo e Dia 

Mundial da Criança 
Visita à Magikland. 

28 
A minha nova escola 

- 1º ciclo 

Os alunos de 4º ano irão fazer uma visita e realizar uma atividade na 

escola que irão frequentar no ano letivo seguinte. 

29 
Encerramento do 3.º 

Período 

Festa de Encerramento do ano letivo, com colaboração de todas as 

turmas. Apresentação de pequenos teatros, canções ou danças. 

Maior relevo para os finalistas do pré-escolar e do 1º ciclo. Lanche 

convívio. 

30 

A proteção civil vai 

visitar o Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

Os alunos/crianças farão uma visita ao Quartel dos Bombeiros 

Voluntários da Trofa. 

31 
Incêndios na escola: 

sabes o que fazer? 

Distribuição do panfleto desenvolvido pela ANPC – Incêndios na 

Escola – Sabes o que fazer? Desenvolver exercícios de evacuação. 

32 
Seca: vamos poupar 

água… 

Atividade desenvolvida na sala de aula por elementos da Proteção 

Civil da Trofa. 

140 Colónia Balnear 
Colónia Balnear destinada aos alunos do pré-escolar, na praia de 

Vila Chá, Vila do Conde, no período da manhã. 
 

JI de Giesta 

 

Referência Nome Descrição 

298 
Todos Lemos - Pré-

Escolar 

De uma forma lúdica, pretende-se levar a criança a criar expectativa, 

destacar pormenores do enredo da história e criar empatia com as 

personagens. 

300 
Desfolhada - Pré-

Escolar 

Realização de uma desfolhada de milho, no espaço exterior do J.I. 

com a presença dos avós das crianças que, em conjunto, irão reviver 

esta tradição, com trajes e cantares tradicionais. No final haverá um 

pequeno lanche convívio. 

301 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças e os alunos realizarão atividades relacionadas com a 

saúde alimentar. As crianças do pré-escolar farão atividade com 

fruta em articulação com a sala 2. 

302 
Feira de outono - Pré-

Escolar 

Realização de uma feira de produtos hortícolas da região, alusivos à 

época com a participação dos familiares. Confeção de compotas com 

as crianças, com frutos de outono e venda na feira. 

303 Sessão da Hora do Leitura de histórias na Biblioteca Municipal. 
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Conto “Curtinhas de 

Animação", Pré-

Escolar 

304 
Ida a um Espetáculo 

Musical, Pré-Escolar 
As crianças do JI vão assistir a um espetáculo musical infantil. 

305 
Encerramento do 1º 

período 

Realização de uma Festa de Natal em conjunto com a EB da Giesta. 

Famílias e crianças vão preparar atividades e em conjunto terão a 

oportunidade de partilhar momentos de alegria, comemorando uma 

data importante. 

306 Cantar as Janeiras 

As crianças vão cantar canções tradicionais de Reis na Junta de 

Freguesia de Alvarelhos. Esta atividade será realizada em 

articulação com 1º ciclo. Os familiares e toda a comunidade serão 

convidados a assistir a este momento. 

307 
Exercício de 

evacuação 

O exercício de evacuação é o abandono de todos os alunos, 

funcionários e professores do seu local de trabalho e reunião num 

local pré-definido, de forma rápida e segura, cumprindo plenamente 

as regras do Plano de Evacuação Geral da Escola. 

308 

Indie Júnior Allianz 

2018 - Festival 

Infantil de Cinema - 

Pré-escolar 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado especificamente 

para este evento. 

309 
Carnaval - Pré-

Escolar 

As crianças irão até ao Salão Paroquial, onde em conjunto com as 

crianças da Escola Básica de Giesta vão assistir a um espetáculo que 

se realizará com o apoio das Associações de Pais. No fim, irão em 

desfile de carnaval pelas ruas da comunidade, até ao Jardim de 

Infância. 

310 
Feira da Primavera - 

Pré-Escolar 

Realização de uma feira de plantas características da estação do ano. 

Esta Feira terá a participação dos pais. 

311 
Encerramento do 2º 

período - Pré-Escolar 

Atividade de articulação com as duas salas do jardim de infância 

com a realização de jogos tradicionais. 

312 
Semana da leitura - 

Pré-Escolar. 

Serão realizadas atividades relacionadas com a leitura: hora do 

conto, leitura de poesias... e os familiares serão convidados a contar 

uma história no Jardim de Infância. 

313 
Dia da Família - Pré-

Escolar 

Com esta atividade pretende-se abrir a escola a pelo menos um 

elemento da família de cada criança/aluno. Iremos viver momentos 

de convívio e de troca de afetos. Serão dadas aos familiares 

oportunidades de participarem em várias atividades de expressão 

plástica, em conjunto com as crianças. 

314 
A Minha Nova Escola 

- Pré-escolar 

As crianças que vão ingressar no 1º Ciclo, no o próximo ano letivo, 

vão visitar as instalações, para conhecer as professoras e 

participarem numa atividade. 

315 
Visita de estudo - 

Pré-Escolar 
Visita de estudo em articulação com as famílias. 

316 
Dia Mundial da 

Criança - Pré-escolar 

Serão proporcionados às crianças momentos de divertimento e 

convívio com os amigos do 1º ciclo da EB1 de Giesta. Serão 

apresentadas algumas atividades lúdicas e divertimentos nos 

insufláveis, montados pela Associação de Pais. 

317 Colónia Balnear 
Colónia Balnear destinada aos alunos do pré-escolar, na praia de 

Labruge, Vila do Conde, no período da manhã. 

318 
A Proteção Civil vai 

visitar o Quartel dos 

As crianças vão ficar a conhecer o espaço do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários, os materiais que eles utilizam no combate aos incêndios 
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Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

e nas saídas de emergência médica, entre outras. 

319 
Incêndios na Escola: 

sabes o que fazer? 

A Proteção Civil visita a escola e informa as crianças sobre como 

devem proceder num exercício de evacuação, dando a conhecer 

algumas noções, tais como: -ponto de encontro; -frente de fila; -

cerra fila; -... - 

320 
Cheias e Inundação: 

sabes o que fazer? 

As crianças assistirão a uma palestra com a Proteção Civil. Nesta 

atividade, irão perceber como devem atuar se existir alguma cheia 

ou inundação. 

321 
Encerramento do Ano 

Letivo 

Trata-se da festa de final de ano e as crianças vão apresentar 

algumas canções, dramatizações e danças à comunidade educativa. 

322 Magusto - Pré-escolar 

Realização de um magusto na EB1 de Giesta. As crianças do JI 

deslocam-se à EB1 de Giesta, onde festejam o S. Martinho. Serão 

realizadas atividades alusivas a esta comemoração, cumprindo-se as 

tradições. 
 

E. B. da 

Estação 

 

Referência Nome Descrição 

150 Desfolhada 

A desfolhada vai-se realizar em articulação com o pré-escolar, no 

espaço exterior da escola. Todos participarão nesta atividade, com 

cantigas alusivas ao tema. 

151 Magusto 

O Jardim de Infância em articulação com o 1º ciclo irá comemorar o 

Magusto no recinto escolar, fazendo uma fogueira para assar as 

castanhas, que as crianças trarão para partilhar. As crianças farão 

nas salas um cartucho para as castanhas com material reciclado. 

152 
Encerramento do 1º 

Período 

As diferentes turmas irão presentear a comunidade educativa com 

algumas atuações, realizando um pequeno espetáculo de Natal. No 

final será realizado um lanche convívio. 

153 Janeiras 
Os alunos irão ensaiar algumas canções sobre as Janeiras para 

apresentar a toda a comunidade escolar na escola de Estação. 

154 Desfile de Carnaval 
A atividade consiste num desfile de Carnaval que decorrerá na 

escola, onde serão premiadas as fantasias mais criativas. 

156 Semana da leitura 

Serão realizadas atividades relacionadas com a leitura: hora do 

conto, leitura de poesias... e os familiares serão convidados a contar 

uma história na Escola Básica de Estação. 

157 
Encerramento do 2º 

período 
Os alunos irão ao cinema. 

158 A Minha Nova Escola 
Visita guiada e participação numa aula do 1º ano na Escola Básica 

de Estação. 

159 
Dia da Criança - Pré-

escolar e 1º Ciclo 
(Atividade a definir) 

160 

Atividade de 

encerramento do ano 

letivo 

As diferentes turmas irão presentear a comunidade educativa com 

algumas apresentações e no final serão entregues os diplomas aos 

finalistas dos dois ciclos. 

162 
A Proteção Civil vai 

contar uma história 
Apresentação de uma história relacionada com a Proteção Civil. 

163 

Hora do Conto e do 

Saber - Curtinhas de 

Animação 

Visionamento de filmes de curta metragem em contexto educativo. 

164 
Hora do Conto e do 

Saber - Curtinhas de 
Visionamento de filmes de curta metragem em contexto educativo. 
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Animação 

183 
Componente de Apoio 

à Família - 1ºciclo 

Atividades realizadas por monitoras contratadas pela Associação de 

Pais da Escola Básica de Estação, destinadas a apoiar as famílias 

fora das atividades escolares. 

185 

Visita de estudo de 

final de ano a 

Serralves 

As crianças/alunos farão atividades artísticas e ambientais ao ar 

livre. 

186 Visita de estudo Os alunos participarão numa visita à Casa da Música - Porto. 

187 

Exposição Interativa - 

A Água no Corpo 

Humano - O Sangue 

Os alunos vão realizar uma visita aos espaços do Centro Ciência 

Viva e irão ver uma exposição relacionada com o sangue. 

188 

Visita de Estudo ao 

World of Discoveries- 

Porto 

Visita de Estudo ao World of Discoveries - Porto. Museu interativo 

e parque temático dedicado à fantástica odisseia dos 

Descobrimentos. 

189 Colónia Balnear 
As crianças do Jardim de Infância realizarão a Colónia Balnear em 

Labruge. 

191 

Hora do Conto - 

Conhecer a antiga 

Estação Ferroviária da 

Trofa 

Os alunos visitarão a antiga estação dos comboios na Alameda e 

assistirão à explicação da história dos comboios na Trofa. 

193 

Proteção Civil - Visita 

ao Quartel dos 

Bombeiros 

Criação de rotinas de comportamento e de atuação em caso de 

sinistro. Responder adequadamente a uma situação de emergência, 

abandonando o local de perigo.de emergência. Tomar consciência 

da importância dos bombeiros para a sociedade. 

196 

Hora do Conto e do 

Saber - 

"ABCDicionário" 

Apresentação de um jogo com palavras selecionadas, organização 

de um dicionário com propostas, ordenadas por ordem alfabética. 

 

E. B. nº1 de 

Giesta 

 

Referência Nome Descrição 

38 
Componente de 

Apoio à Família 

A atividade decorrerá na sala do JI de Giesta e será dinamizada pela 

Associação de Pais da Escola Básica nº1 de Giesta e pela Associação 

de Pais do JI de Giesta. Na Atividade de Apoio à Família realizar-se-

ão jogos, música, expressão plástica, pintura, ... 

44 Desfolhada Os alunos participarão numa desfolhada no recreio da escola. 

45 
São Martinho 

/Magusto 

Esta atividade decorrerá no infantário da Giesta. Os alunos, à roda da 

fogueira, vão comer castanhas, cantar canções, contar adivinhas, 

provérbios e outras atividades relacionadas com o São Martinho. 

46 
Encerramento do 1º 

Período 

Realização de uma Festa de Natal em conjunto com a JI de Giesta, 

no salão Paroquial de Alvarelhos. Famílias e crianças vão preparar 

atividades e em conjunto terão a oportunidade de partilhar momentos 

de alegria, comemorando uma data importante. 

47 Cantar as Janeiras 

Percorrer algumas ruas da freguesia, cantando "Os Reis", tendo 

como destino a Junta de Freguesia, onde serão cantadas canções dos 

Reis para o senhor Presidente da Junta, outros elementos da 

comunidade e familiares dos alunos. 

48 Carnaval 

Construção de máscaras de carnaval. Desfile pelas ruas da Freguesia 

em trajes carnavalescos. Concentração no salão paroquial para 

assistir a um espetáculo circense em articulação com o infantário da 

Giesta. 

49 Encerramento do 2º A comunidade escolar da EB nº1 de Giesta irá assistir a uma sessão 
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período " Ida ao 

cinema " 

de cinema 

50 
Dia Mundial da 

Criança 

O Dia Mundial da Criança será comemorado em articulação com o JI 

de Giesta, no JI da Giesta. As Associações dos dois estabelecimentos 

irão patrocinar insufláveis, jogos e outras atividades para celebrar 

este dia. 

51 A minha nova escola 
Os alunos do infantário da Giesta vêm à escola da Giesta conhecer "a 

sua nova escola". 

52 

Atividade de 

encerramento do ano 

letivo 

Convívio entre os alunos, professores, assistentes operacionais. 

54 

Museu Interativo e 

Parque Temático -

World of Discoveries 

Atividades lúdicas envolvendo os alunos do 4º ano. 

55 
Visita de Estudo ao 

Parque de Serralves 
As crianças do 1 º ano vão visitar o Parque de Serralves. 

56 
Visita de ano - Casa 

da Música 
As crianças vão visitar a Casa da Música. 

59 
Centro de Ciência 

Viva 

Os alunos vão visitar o Centro de Ciência Viva de Vila do Conde, 

onde realizarão atividades. 
 

E. B. nº1 de 

Cerro 

 

Referência Nome Descrição 

39 Colónia Balnear 
Colónia balnear destina às crianças do pré-escolar, em Vila do 

Conde, no período da manhã. 

342 
Dia Mundial da 

Alimentação 

Através de atividades realizadas em comum com caráter 

interdisciplinar, as crianças serão alertadas para a importância de 

uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável. (sopa, 

batidos...) 

343 
Feira do Outono / 

Desfolhada 

A desfolhada vai-se realizar em articulação com o Pré, no espaço 

exterior da escola. Todos participarão nesta atividade, com cantigas 

alusivas ao tema. Simultaneamente decorrerá a Feira do Outono, no 

espaço do hall da escola, organizada pela Associação de Pais, com a 

participação dos pais/encarregados de educação. Serão montadas 

várias mesas com produtos da época, os quais serão oferecidos pelos 

pais para venda a todos os presentes interessados. 

344 Magusto 
Comemoração do dia de S. Martinho com a realização do tradicional 

magusto. 

345 

Atividade de 

encerramento do 1º 

período 

Espetáculo das crianças para a comunidade educativa. 

346 Janeiras 
Os alunos vão reunir-se junto à igreja para aí cantarem as Janeiras 

para a comunidade. 

347 Carnaval As crianças farão um desfile de Carnaval na escola. 

348 
Encerramento do 2º 

período 
Os alunos irão ao teatro-musical. 

349 
Dia Mundial da 

Criança 

Atividades lúdicas envolvendo todas as crianças deste 

estabelecimento de ensino. 

350 A Minha Nova Escola Visita à turma do 4º ano. 

351 Atividade de Na escola, com a participação de todos, será organizado um lanche 
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encerramento do ano 

letivo 

convívio. 

352 Feira Anual da Trofa Visita à feira, nomeadamente visita ao stand e aos diversos animais. 

354 

Indie Júnior Allianz 

2018 - Festival 

Infantil de Cinema - 

Pré-escolar 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado especificamente 

para este evento. 

361 
Atividade Física e 

Desportiva - 1.º Ciclo 
Atividades de Educação Física. 

 

E. B. nº2 de 

Cerro 

 

Referência Nome Descrição 

74 
Desfolhada/ Festa do 

Outono 

A desfolhada vai-se realizar em articulação com o 1º ciclo, no espaço 

exterior da escola. Todos participarão nesta atividade, com cantigas 

alusivas ao tema. Simultaneamente decorrerá a Festa do Outono, no 

espaço do salão polivalente, organizada pela Associação de Pais, com 

a participação dos pais/encarregados de educação. 

75 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças e os alunos realizarão atividades relacionadas com a 

saúde alimentar. As crianças do pré-escolar farão uma espetada de 

fruta para todas as crianças e alunos da escola. 

76 
São Martinho 

/Magusto 

Os alunos, à roda da fogueira, vão comer castanhas, cantar canções, 

dizer adivinhas, provérbios e outras atividades relacionadas com o 

S.Martinho. 

77 

Encerramento do 1º 

período - Festa de 

Natal 

Esta atividade de encerramento do 1º período consta da participação 

da comunidade escolar deste estabelecimento na festa de Natal 

promovida em conjunto com as escolas de Cerro 1 e 2, a realizar no 

dia 17 de dezembro. 

78 
Visita de estudo à 

Nau Quinhentista 

Visita de estudo à Nau Quinhentista, em Vila do Conde. Os alunos 

terão conhecimento da Nau e relacioná-la com a época dos 

Descobrimentos. 

79 Cantar as Janeiras 
Cantar as Janeiras para a comunidade educativa do Cerro1 e Cerro 2, 

no largo da igreja. 

80 Carnaval 
As crianças farão um desfile de Carnaval na escola e pelas ruas da 

aldeia. 

81 

Atividade de 

encerramento do 2º 

período 

As crianças deste estabelecimento de ensino vão assistir a um 

Musical no Fórum da Maia - " O Capuchinho Vermelho". 

82 
Centro de Ciência 

Viva 

Nesta atividade, os alunos terão a possibilidade de explorar 

conhecimentos novos e realizar experiências para verificar a 

existência de água no corpo humano e no sangue. 

83 Semana da Leitura 
Os pais irão contar uma história na sala de aula. Realizar-se-á um 

marcador de livros. 

84 
Dia Mundial da 

Criança 

Atividades lúdicas. Envolver todos os alunos e crianças deste 

estabelecimento de ensino. Participam todos os docentes e não 

docentes. 

85 

Atividade de 

encerramento do ano 

letivo no 

NaturWaterPark - 

Parque de Diversões 

do Douro 

Convívio entre os alunos, professores, assistentes operacionais e 

pais/encarregados de educação. 
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86 A Minha Nova Escola 
As crianças do pré-escolar irão participar em algumas atividades na 

escola que frequentarão no próximo ano letivo. 

92 

A Proteção Civil vai 

ao Quartel do 

Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

Conhecer as principais funções de um agente de Proteção Civil, 

Bombeiros. Deslocação dos alunos ao Quartel dos Bombeiros 

Voluntários da Trofa com visionamento dos veículos e meios 

disponíveis. 

93 Vamos poupar água Identificar os principais efeitos de falta de água. 

94 
A Proteção Civil vai 

contar uma história 
A Proteção Civil vem ao Jardim de Infância apresentar uma história. 

95 O Passeio à floresta 
A sensibilização realiza-se com a visita a um espaço florestal que 

tenha deposição de resíduos. 

96 Colónia Balnear 

Colónia Balnear destinada às crianças do Pré-escolar ao longo de 

uma semana. As crianças irão usufruir dos benefícios da frequência 

da praia de Vila Chã desenvolvendo atividades lúdicas. 

97 

Sessão da Hora do 

Conto “Curtinhas de 

Animação"  

Pré-Escolar. 

Leitura de histórias na Biblioteca Municipal. 

98 

Indie Júnior Allianz 

2018 - Festival 

Infantil de Cinema 

Pré-escolar 

Ida ao cinema - Visualização de um filme realizado especificamente 

para este evento. 

99 
Dia Nacional do 

Pijama 

As crianças virão de casa vestidas com os seus pijamas. Com este 

gesto lembrarão aos mais crescidos o seu direito a crescer em 

segurança e felizes numa família. 
 

GD de 

Português 

 

Referência Nome Descrição 

61 
Concurso de leitura 

de Português 

Na turma, o docente procederá à seleção de dois alunos para cada 

fase do concurso (1ª e 2ª eliminatórias). Esses alunos lerão um texto, 

previamente selecionado pelos docentes de Português. A final será 

disputada pelos alunos apurados nas eliminatórias anteriores. 

62 
Comemoração do 

Natal 

Criar um ambiente natalício, de convívio e partilha entre alunos, 

professores e pessoal não docente, através de um almoço. 

63 Clube ÁudioLivro Realização de CDs de livros constantes no PNL, em formato áudio. 

139 Ida ao Teatro 
Deslocação ao Teatro Sá da Bandeira, Porto, para assistir à 

encenação da obra "Ulisses". 
 

GD de Inglês 

 

Referência Nome Descrição 

68 
Visita de estudo a 

Londres 

Visitar vários locais de interesse histórico, científico e cultural em 

Londres. 

69 
Concurso de leitura 

de Inglês 

Na turma, o docente procederá à seleção de dois alunos para cada 

fase do concurso (1ª e 2ª eliminatórias). Esses alunos lerão um texto, 

previamente selecionado pelos docentes de Inglês. A final será 

disputada pelos alunos apurados nas eliminatórias anteriores. 

70 
Comemoração do 

Halloween 

Os alunos elaboram trabalhos ao seu gosto, de acordo com a tradição 

Britânica de Halloween, que serão expostas na biblioteca ou em outro 

espaço adequado. Para esta comemoração será lançado um concurso 

de sapatos de bruxa/feiticeiro. 
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71 SuperTmatik 

Trata-se de um jogo de cartas que permite o treino e a consolidação 

de conhecimentos vocabulares em inglês. A competição decorre 

inteiramente nas instalações da escola e consiste nas seguintes fases: 

1- Campeonato intra-turma; 2- Campeonato inter-turma; 3- Grande 

final online. 

72 Clube ÁudioLivro Realização de CDs de livros em língua inglesa, em formato áudio. 

73 Kahoot Contest 
Concurso interativo com a utilização de tecnologias móveis no 

âmbito da disciplina de Inglês. 
 

GD de 

Francês 

 

 

Referência Nome Descrição 

64 
Concurso de leitura 

de Francês 

Na turma, a docente procederá à seleção de dois alunos para cada fase 

do concurso (1ª e 2ª eliminatórias). Esses alunos lerão um texto, 

previamente selecionado pelas docentes de Francês. A final será 

disputada pelos alunos apurados nas eliminatórias anteriores. 

65 Saint Valentine’s Day 
O dia de S. Valentim será celebrado com troca de mensagens de 

amor/amizade. 

66 
Dia Internacional dos 

Direitos Humanos 

- Apresentação de trabalhos apresentando ONGs ou associações 

humanitárias francesas. 

67 
Visita de estudo a 

Paris 

Visitar vários locais de interesse histórico, científico e cultural em 

Paris. 
 

GD de 

História e 

Geografia de 

Portugal 

 

 

Referência Nome Descrição 

457 
Visita ao Museu do 

Carro elétrico 

Os alunos do sexto ano irão tomar conhecimento da história dos 

transportes na cidade do Porto e observar objetos que, pela sua 

antiguidade, raridade ou valor, são verdadeiros testemunhos da 

história dos transportes ao longo dos tempos. 
 

GD de 

História 

 

 

Referência Nome Descrição 

372 
Olimpíadas da 

História - 7ºano 
Concurso interno 

373 
Olimpíadas da 

História - 8º ano 
Concurso interno 

374 
Olimpíadas da 

História - 9ºano 
Concurso interno 

375 
Visita ao Castro de 

Alvarelhos 

A turma CEFA1, no âmbito da (re)descoberta da freguesia e dos 

arredores de Alvarelhos, irão visitar o Castro de Alvarelhos. 

376 

"O Arquivo e a 

História Local, vamos 

ler um documento 

antigo" 

Análise de documentos antigos. 

377 
Visita de estudo ao 

"Porto Medieval" 

Visita de estudo ao "Porto Medieval" com os alunos do curso de 

Línguas e Humanidades - 10ºA. 

378 
Visita ao Porto 

Liberal 

Visita aos lugares emblemáticos do Liberalismo. Visita ao Palácio da 

Bolsa e ao Museu da Ordem de S. Francisco. 
 

GD de 

Geografia 

 

 

Referência Nome Descrição 

450 

Visita de estudo à 

Área de Paisagem 

Protegida do Litoral 

de Esposende. 

Os alunos irão visitar uma área do litoral onde poderão observar 

diferentes fenómenos da dinâmica do litoral. 

451 Visita de estudo a Visita a uma exploração agrícola/pecuária de produção em modo 
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uma Exploração 

Biológica 

biológico. 

452 
"À conversa com ... a 

HELPO" 
Palestra dinamizada pela ONG HELPO. 

453 
Alterações climáticas 

- Palestra para Pais 

Os alunos irão realizar trabalhos de pesquisa sobre as Alterações 

Climáticas que servirão de base para uma ação de sensibilização para 

Pais. 

454 
"Rumo à 

sustentabilidade" 

Os alunos irão realizar diversas atividades que visam a alteração de 

comportamentos e práticas face ao ambiente. 

455 
Visita à cidade do 

Porto 

Visita a alguns lugares que marcam a história da cidade - Sé, Casa do 

Infante... - e realização de percursos pedonais relevantes para a 

compreensão da organização da cidade face ao crescimento da 

atividade turística. 

456 
Visita à cidade do 

Porto 

Visita a lugares emblemáticos da cidade, ao Palácio da Bolsa e Museu 

da ordem de S. Francisco... - e realização de percursos pedonais 

relevantes para a compreensão da organização morfofuncional da 

cidade. 
 

GD de 

Filosofia 

 

 

Referência Nome Descrição 

293 
Comemoração do Dia 

Mundial da Filosofia 
Construção de um mural de Filosofia. 

294 

Visita à Exposição - 

O Corpo Humano - 

Ciência da Vida 

Os alunos irão visitar uma das maiores exposições sobre o corpo 

humano, internacionalmente reconhecida pela qualidade do seu acervo 

e alcance pedagógico. 

295 Visita a Serralves 
Os alunos irão contactar com diferentes objetos estéticos vivenciando 

experiências estéticas e desenvolver a sua sensibilidade estética. 
 

GD de 

Ciências 

Naturais 

 

Referência Nome Descrição 

336 
“A Indáqua vem à 

escola” 

A Indaqua de Matosinhos vem à escola apresentar atividades aos 

alunos do quinto ano. 

337 
“A Indáqua vem à 

escola” 

A Indaqua (Matosinhos) vem à escola com um conjunto de atividades 

pré-preparadas para desenvolver com os alunos das várias turmas desta 

escola. As turmas deslocam-se das salas de aula para o CRE. 

339 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas 

com a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, fazer 

poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 

340 
Dia Mundial da 

Alimentação 

Jogo didático a ser dinamizado dentro de uma sala podendo participar 

alunos do 3º ciclo. 

341 
Dia Mundial da 

Alimentação 

Jogo didático a ser dinamizado dentro de uma sala podendo participar 

alunos do 3º ciclo. 
 

GD de 

Ciências 

Físico 

Químicas 

 

 

Referência Nome Descrição 

25 

Visita de Estudo ao 

Porto: Casa da 

Música - EBSCC 

Visita guiada aos diferentes espaços acústicos que compõem a Casa da 

Música abordando conceitos básicos de acústica relacionando-os com 

a produção e propagação do som em recintos fechados. 

444 

Visita de estudo ao 

Planetário do Porto - 

EBC 

Nesta atividade os alunos do 7º ano terão a possibilidade de 

compreender melhor a constituição do universo, o céu noturno e o 

sistema solar. 

468 
Visita de Estudo à 

Casa da Música - 

Visita guiada aos diferentes espaços acústicos que compõem a Casa da 

Música abordando conceitos básicos de acústica relacionando-os com 
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EBC a propagação do som em recintos fechados. 

469 

Visita de estudo à 

Central Hidroelétrica 

do Alto Lindoso - 

EBC 

Visita de estudo a uma barragem para que os alunos contactem com os 

processos de produção de energia em larga escala. 

491 

Visita de estudo ao 

Planetário do Porto - 

EBSCC 

Nesta atividade os alunos do 7.º ano terão a possibilidade de 

compreender melhor a constituição do universo, o céu noturno e o 

sistema solar. 

492 

Visita de estudo à 

Central Hidroelétrica 

do Alto Lindoso - 

EBSCC 

Visita de estudo a uma barragem para que os alunos contactem com os 

processos de produção de energia em larga escala. 

 

GD de 

Matemática 

 

Referência Nome Descrição 

145 

Canguru Matemático 

sem Fronteiras - 

EBSCC 

O Concurso consiste numa única prova realizada no mesmo dia em 

todas as escolas. Se for necessário, por motivos de ajustamento ao 

horário letivo, a Escola poderá iniciar a prova dentro do período das 

14h às 15h30min. As provas são individuais com duração de 1h30min. 

Não é permitido o uso de máquinas de calcular ou de computador. Os 

alunos respondem no enunciado da prova ou numa folha à parte 

(consoante a preferência do Professor Responsável) a 30 questões de 

escolha múltipla com dificuldade crescente. 

146 
Canguru Matemático 

sem Fronteiras - EBC 

O Concurso consiste numa única prova realizada no mesmo dia em 

todas as escolas. Se for necessário, por motivos de ajustamento ao 

horário letivo, a Escola poderá iniciar a prova dentro do período das 

14h às 15h30min. As provas são individuais com duração de 1h30min. 

Não é permitido o uso de máquinas de calcular ou de computador. Os 

alunos respondem no enunciado da prova ou numa folha à parte 

(consoante a preferência do Professor Responsável) a 30 questões de 

escolha múltipla com dificuldade crescente. 

147 Magia dos números Concurso envolvendo atividades matemáticas. 

148 Magia dos Números Concurso envolvendo atividades matemáticas. 

149 
Olimpíadas da 

Matemática 
Prova escrita para os alunos do secundário. 

 

GD de 

Educação 

Musical 

 

 

Referência Nome Descrição 

471 

Comemoração do Dia 

Mundial da Música - 

"A música na minha 

vida" 

A atividade é realizada em contexto de sala de aula com a apresentação 

de diferentes géneros musicais e com a elaboração de um cartaz com a 

opinião de individual de cada aluno da turma sobre a importância da 

Música na sua vida. O cartaz será afixado no placard da turma ou 

noutro local a designar. 

472 Concerto de Natal 
Apresentação de canções, em espaço da escola a determinar, onde 

serão interpretados temas alusivos à época natalícia. 

473 
Visita de estudo à 

Artave 

Os alunos do 6º ano irão assistir a um concerto de apresentação dos 

instrumentos musicais da orquestra no Auditório da Casa das Artes de 

Vila Nova de Famalicão. 

474 

Atividade Musical de 

Entrega dos Prémios 

de Mérito e 

Excelência 

Apresentação de momentos musicais na cerimónia de Entrega dos 

Prémios de Mérito e Excelência. 

 

GD de 

Educação 

Física 

Referência Nome Descrição 
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200 

V Corta Mato Escolar 

do Agrupamento 

Os alunos do 5º ao 12º ano e turmas do CEF, irão realizar uma 

competição de Atletismo, agrupados por escalão/sexo. A participação 

far-se-á mediante inscrição na prova e será realizada uma competição 

interescolas do Agrupamento, no complexo da Ascor. 

201 
Torneio interturmas 

de Voleibol 

Torneio interturmas de anos escolares específicos do 6º ao 12º ano, 

incluindo as turmas CEF A, em masculinos e femininos. 

202 
Torneio interturmas 

de Basquetebol 

Torneio interturmas de anos escolares específicos do 7º ao 12º ano na 

Escola Básica e Secundária do Coronado e Castro e Torneio 

interturmas de anos escolares específicos do 6º ao 9º ano na Escola 

Básica de Castro. 

203 
Torneio de Ténis de 

Mesa 

Torneio individual de Ténis de Mesa, por anos escolares específicos do 

5º ao 9º ano, em masculinos e femininos. 

204 
Torneio Interturmas 

de Futsal 

Torneio interturmas de anos escolares específicos do 5º ao 9º ano, em 

masculinos e femininos. 
 

GD de 

Educação 

Tecnológica 

 

 

Referência Nome Descrição 

33 
Criação de um 

ambiente Natalício 

Fomentar a criação de um ambiente natalício, recorrendo à reutilização 

de materiais na produção de objetos artísticos. 

462 Decoração Natalícia 

Fomentar a criação de um ambiente natalício, recorrendo à reutilização 

de materiais na produção de objetos artísticos para decoração da 

cantina. 

464 Saco de Pão AECC 

1ª Fase – Produção de sacos em tecido para pão. 2ª Fase – Distribuição 

dos sacos à comunidade escolar e, em simultâneo, promover o seu uso 

em desprezo do plástico e do papel. 
 

GD de 

Educação 

Visual 

 

 

Referência Nome Descrição 

442 
Criação de um 

ambiente Natalício 

Fomentar a criação de um ambiente natalício, recorrendo à reutilização 

de materiais na produção de objetos artísticos. 

443 Postais de Natal 
As turmas realizam postais de Natal, os quais serão enviados para as 

respetivas famílias. 
 

Coordenação 

pedagógica 

 

 

Referência Nome Descrição 

16 Halloween 

Comemoração do dia de Halloween. Preparação/confeção e serviço de 

comidas e bebidas à comunidade escolar. Convívio com animação - 

música/dança/máscaras. 

17 S. Martinho 
Comemoração do dia de S. Martinho. Preparação/confeção de castanhas 

e bebidas alusivas à data. 

465 

Receção aos alunos 

do 5º ano nas escolas 

do Agrupamento 

Os alunos são recebidos pelos docentes e alunos destacados para o 

efeito e os encarregados de educação são recebidos pela direção. Após 

espaço de conversa, alunos e pais (organizados por grupos previamente 

definidos) cumprem um roteiro de visita dos diferentes espaços 

escolares. 

466 

Cerimónia de entrega 

dos Prémios de 

Mérito do 

Agrupamento de 

Escolas de Coronado 

e Castro 

Os alunos a quem, após validação por júri constituído para o efeito, foi 

atribuído o prémio de mérito valor ou o prémio de mérito excelência, 

recebem o mesmo em cerimónia pública. 

 

Departamento 

da Educação 

Especial 

 

Referência Nome Descrição 

445 
Semana Internacional 

da Pessoa com 

Cada docente seguirá um guião previamente preparado pelos docentes 

do grupo 910 com sugestões para a operacionalização da atividade. A 
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 Deficiência - Um 

Monstro Diferente 

tarefa consiste em desenhar um “monstro” de acordo com as instruções 

que o docente vai fornecendo e comparar o resultado final. O principal 

objetivo é levar os alunos a discutir e a perceber a variedade de 

criações, mesmo seguindo os mesmos passos e generalizar esta 

descoberta para a existência e compreensão da diversidade (qualquer 

que seja a sua etiologia). É ainda sugerida a visualização de um filme 

(curta duração) relacionado com a temática. 

446 

Vida na Comunidade 

- EBS de Coronado e 

Castro 

A atividade consiste em saídas ao longo do ano, uma vez por semana, à 

quinta feira. Esta atividade consistirá na visita aos diversos Serviços 

Públicos e particulares existentes na comunidade. 

447 Vida na Comunidade 

O aluno Márcio, da EB do Castro, acompanhado pela docente de 

Educação Especial, deslocar-se-ão, a pé, ao Supermercado Ribeiro, para 

aquisição de produtos para a atividade de Culinária. 
 

Bibliotecas 

 

 

Referência Nome Descrição 

476 

Comemoração do 

Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares 

(MIBE) 

"À descoberta da biblioteca" - alunos do 5º ano - Formação de 

utilizadores. Concurso de Marcadores de livro - toda a comunidade 

educativa. Apresentação do projeto "Áudiolivros". Exposição dos 

cartazes MIBE ao longo dos anos e apresentação do novo cartaz. "E se 

falássemos de livros?" Convite à comunidade para partilhar leituras que 

de alguma forma tenham marcado o percurso pessoal. 

477 

Visita de estudo à BE 

Escola da Ponte e 

workshop de 

Robótica 

Visita de estudo à BE Escola da Ponte pela equipa de RBE. 

478 
Dia Mundial da 

Bengala Branca 

Palestra da autora Manuela Silva com o intuito de sensibilizar para a 

temática da deficiência. Autora dos livros, “Aprender a ser feliz” e 

“Pedaços de vida, mensagens de esperança”. 

479 
Concurso Nacional de 

Leitura - PNL 
Seleção de alunos para o Concurso Nacional de Leitura. 

480 
Leitura em Vai e 

Vem 

Leitura em Vai e Vem, é um projeto do Plano Nacional de Leitura para 

o Pré-escolar, que promove a leitura em família, que se desenvolve ao 

longo do ano letivo. Semanalmente um número estipulado de crianças 

da sala leva para casa uma história e uma folha de registo para elaborar 

junto com a família. 

481 Feira do Livro 
Mostra e venda de livros com o apoio de diferentes editoras 

contactadas. 

482 Animação da Leitura 
Realização de atividades de dinamização da leitura, através da 

abordagem de obras sugeridas para a de educação literária no 1º ciclo. 

483 

Participação no 

Encontro Lusófono 

/Feira do Livro da 

Trofa 

Apresentações, danças e peça de teatro de mostra e divulgação das 

atividades desenvolvidas no Agrupamento. 

484 Semana da Leitura 

Atividades diversas que pretendem comemorar a importância da leitura: 

- Apresentação de livros; - Concurso de Leitura trilíngue; - Atividades 

de incentivo à leitura; - Fóruns de Leitura no 2º e 3º ciclos. 

485 
Dia Mundial da 

Poesia 

Atividades diversas que pretendem comemorar a importância da poesia: 

pequenas exposições; decoração de espaços; produção de pequenos 

poemas, concurso. 

487 
Concurso Nacional de 

Leitura - PNL 
Seleção de alunos para o Concurso Nacional de Leitura. 
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488 
Atualização do fundo 

documental 

Levantamento das necessidades para aquisição de fundo documental 

atualizado. 

489 

Projeto solidário 

Histórias da 

Ajudaris'2017 - 

histórias de encantar 

escritas por jovens 

autores 

Elaboração de uma história por alunos do pré-escolar, do 1º ciclo e/ou 

do 2º ciclo, para ser parte integrante do livro Histórias da Ajudaris 2017 

que será, posteriormente, apresentado à comunidade. 

490 
Concurso "O 

LEITOR DO ANO" 

Atribuição de um diploma/prémio ao aluno que mais tenha lido em casa 

livros requisitados na biblioteca no conjunto dos três períodos letivos. 
 

Programa de 

Educação 

para a Saúde 

 

Referência Nome Descrição 

60 
PRESSE - Formação 

de alunos 

Formação no âmbito da Educação para a Sexualidade, para todos os 

alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundário. A formação decorre na área 

de Desenvolvimento e Cidadania, em cada turma, tendo por base o 

PRESSE - Programa de Educação Sexual em Meio Escolar. 

297 
Dia Mundial da 

Alimentação 

As crianças/alunos vão vivenciar este dia com tarefas relacionadas com 

a temática da alimentação saudável. Vão aprender canções, fazer 

poemas e rimas, explorar histórias, partilhando entre si os 

conhecimentos que já possuem e adquirindo novos saberes. 

353 
Dia Nacional do Não-

Fumador 

Ação de sensibilização sobre os malefícios do tabaco pela equipa de 

Saúde Escolar do Centro de Saúde da Trofa em articulação com o 

Agrupamento. Estas sessões serão para os oitavos anos de escolaridade 

e serão implementadas nas escolas de Coronado e Castro, com a 

duração de 45 minutos. 

356 
Dia Mundial da Luta 

Contra a SIDA 
Sessões de sensibilização para as turmas do 9.º ano e turmas CEF. 

357 
Dia da Saúde na 

Escola 

No Centro de Recursos Educativos funcionará um Gabinete de Saúde, 

dinamizado por uma equipa de enfermeiras do Centro de Saúde da 

Trofa. 

493 

" Nem muito simples, 

nem demasiado 

complicado" 

Teatro debate, no âmbito da sexualidade juvenil, para alunos do 9.º ano. 

173 

Projeto alimentação 

saudável - Epsi - 

Universidade do 

Minho  

O grupo de investigadores do Projeto GUIA Universidade do Minho irá 

desenvolver atividades sobre esta temática com alunos das turmas do 5º 

ano da Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro e com as suas 

famílias através da plataforma online CANVAS®. Para envolver os 

alunos nas atividades será utilizada a gamificação, ou seja, um sistema 

de recompensas em que existe um ranking semanal com os pontos 

ganhos pela realização das atividades propostas bem como um prémio 

final. 

169 

Comemoração do dia 

Mundial da 

Alimentação - 

workshop de slogan's 

Um grupo de investigadores da universidade do Minho irá dinamizar 

esta atividade em que os alunos do 7º ano da EBSCC serão desafiados a 

produzir um slogan que promova o consumo de um alimento específico. 

Os slogans serão escritos em posters e afixados nas paredes da Escola. 
 

Projeto Eco-

Escolas 

 

 

Referência Nome Descrição 

53 Galardão Eco-Escolas 
Desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas com os alunos do 1º 

ciclo, em Guimarães, e entrega do galardão e bandeira Eco-Escolas. 

424 
Semana da Água e da 

Árvore 

Mostra de trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito da temática da 

Água e da Árvore. 

425 Global Action Days A ABAE sugere um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas para 
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sensibilizar a comunidade educativa para os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Em vários momentos ao longo do ano 

letivo, cada escola deverá divulgar quais as ações que está a 

implementar e seus os respetivos impactos. 

427 Dia Europeu do Mar 

Exposição de trabalhos alusivos ao mar com recurso à reutilização de 

materiais e desperdícios; criação de poemas e textos alusivos ao mar. 

Esta exposição envolverá trabalhos realizados por alunos. 

428 Dia Eco-Escolas 

Desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas com os alunos do 2º 

e 3º ciclos e secundário, promovendo comportamentos cívicos no 

âmbito da Educação Ambiental. 

431 Recolha de resíduos 

A comunidade educativa será convidada a recolher papel, tampas, 

rolhas de cortiça depositando-as nos respetivos "ecopontos" elaborados 

e decorados para esse fim. 

432 

Decoração Natalícia 

(Reutilização de 

materiais) 

Exposição de trabalhos de alunos realizados com materiais reutilizados. 

433 Eco-Natal Decoração natalícia com recurso à reutilização de resíduos. 

434 
Projeto Geração 

Depositrão 

Recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) em fim de 

vida, bem como lâmpadas. 

437 Cria a tua energia 
Mostra de trabalhos/projetos elaborados pelos alunos do 3º ciclo e no 

âmbito da temática dos recursos energéticos. 

438 

Horta Bio - Cultivo 

de produtos agrícolas 

biológicos em estufa 

Aproveitamento da estufa da escola onde os alunos possam plantar e 

semear produtos hortícolas. Os alunos do 2º e 3º ciclos, professores, 

auxiliares de educação e eventualmente Encarregados de Educação 

serão envolvidos neste projeto, cujos resultados serão enviados para a 

ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa. 

441 
Comemoração do Dia 

da Floresta Autóctone 

Mostra de trabalhos sobre Florestas Autóctones. Paralelamente, a 

comunidade educativa será convidada a visualizar e identificar, através 

da projeção de diapositivos, espécies de plantas autóctones, na 

Biblioteca. 

486 Eco-Contos 

Leitura e animação de uma história infantil, com objetivos ambientais, 

aos alunos dos Jardins de Infância pelas professoras bibliotecárias Ana 

Isabel Ribeiro e Mónica Loureiro. 
 

Clube de 

Desporto 

Escolar 

 

 

Referência Nome Descrição 

325 
Dia Europeu do 

Desporto Escolar 

A comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar terá duas 

atividades distintas: uma caminhada no interior da escola e uma 

apresentação dos grupos/equipa do Clube do Desporto Escolar do 

Agrupamento, em Castro e em Coronado e Castro. 

326 Clube de dança Atividade Interna destinada a todos os escalões etários. 

327 
Clube de Ténis de 

Mesa 

Esta atividade destina-se aos alunos que se queiram inscrever (caráter 

facultativo), proporcionando-lhes uma ocupação dos tempos livres 

divertida e saudável. 

328 
Clube de 

Multidesportos I 

Esta atividade destina-se aos alunos que nela se queiram inscrever 

(caráter facultativo). Esta atividade visa fomentar a prática sistemática 

de várias modalidades. 

329 
Voleibol Iniciados 

Femininos 

Atividade Interna/Externa do Clube de Desporto Escolar, na 

modalidade de Voleibol, Escalão Iniciados Femininos. 

330 Corta Mato Distrital 
Esta atividade está destinada aos 6 (seis) melhores alunos, por 

escalão/sexo, apurados do Corta Mato Escolar. Estes alunos irão 
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participar numa competição de Atletismo com outros colegas das 

escolas do Distrito do Porto. As distâncias a percorrer serão adequadas 

aos diferentes escalões/sexos. 

331 
Badminton - Infantis 

B - misto 

Esta atividade destina-se aos alunos que se queiram inscrever (caráter 

facultativo), tendo por referência o escalão de Infantis B 2006/2007. 

Para além dos treinos semanais, que se realizam às 3ªs feiras das 12:40 

às 13: 25 e às 5ªs feiras das 11.55 às 13.25h, esta atividade também vai 

proporcionar uma competição formal (1x1 e 2x2) com outras escolas do 

Distrito do Porto, em alguns sábados, entre as 8.00h e as 13.00h, deste 

ano letivo. 

332 
Futsal Masculino - 

Iniciado 

Esta atividade destina-se aos alunos que se queiram inscrever (carácter 

facultativo), tendo por referência o escalão de iniciados (2005/2006), 

podendo ainda serem inscritos alunos nascidos em 2006. Para além dos 

treinos semanais, esta atividade também vai proporcionar uma 

competição formal (5x5) com outras escolas do Distrito do Porto, em 

alguns sábados deste ano letivo. 

333 
Badminton Iniciados 

Mistos 

Esta atividade destina-se aos alunos que se queiram inscrever (caráter 

facultativo), tendo por referência o escalão de iniciados (2005/2006). 

Para além dos treinos semanais, esta atividade também vai proporcionar 

uma competição formal (1x1 e 2x2) com outras escolas do Distrito do 

Porto, em alguns sábados. 

334 
Futsal Infantis B 

Misto 

Esta atividade destina-se aos alunos que se queiram inscrever (carácter 

facultativo), tendo por referência o escalão de infantis B. Para além dos 

treinos semanais, esta atividade também vai proporcionar uma 

competição formal (5x5) com outras escolas do Distrito do Porto, em 

alguns sábados deste ano letivo. 

335 

Multidesportos: 

Prática de vários 

desportos com um 

foco mais direcionado 

para o Voleibol. 

Prática desportiva nas modalidades de Minigolfe,Voleibol, Hoquei em 

Campo e Softball. 

 

Oficina 

Artística 

 

 

Referência Nome Descrição 

448 
Oficina Artística 

EBSCC 
Realização de atividades lúdicas e expressivas. 

449 
Oficina Artística  

EB Castro 

Espaço semanal de 45 minutos onde os alunos podem realizar trabalhos 

práticos de cariz artístico. 
 

Centro de 

recursos 

eletrónicos 

 

 

Referência Nome Descrição 

369 
Página eletrónica do 

Agrupamento 
Desenvolvimento e manutenção da página eletrónica do Agrupamento. 

370 Plataforma Moodle Manutenção da Plataforma Moodle. 

371 Podcasts do AECC 
Publicação na página do Agrupamento de um conjunto de Podcasts 

(ficheiros em áudio) gravados pelos alunos do 5º ao 12º ano. 
 

Projeto 

Integrado de 

Educação 

para a 

Ciência 

 

 

Referência Nome Descrição 

470 

Oficina laboratorial - 

"Experiências 

científicas para 

animar a noite de 

Natal ". 

Oficina laboratorial, de frequência livre, dirigida a alunos dos 2º e 3º 

ciclos. Através da realização de atividades laboratoriais de caráter 

lúdico, pretende-se que os alunos contactem com conceitos físicos, 

como o conceito de inércia, tensão superficial, pressão atmosférica e 

tempo de reação. 
 

Serviços de 

Psicologia e 
Referência Nome Descrição 
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Orientação 

 

 
13 

Avaliação e 

intervenção 

psicológicas 

Avaliação e intervenção psicológica dos alunos referenciados. 

15 Projeto Go Offline 

Atendendo à necessidade de intervenção no âmbito do uso 

“problemático” da internet, o agrupamento aderiu ao Projeto Go 

Offline, que surgiu de uma articulação entre O ISPA e a ASAS 

(Associação de Solidariedade e Ação Social) que será aplicado ao 3º 

ciclo e secundário. O projeto inicia com uma fase de diagnóstico, 

através da aplicação de uma bateria de testes de preenchimento online, 

sendo que posteriormente será implementado um programa de 

prevenção e capacitação para adolescentes e jovens. Paralelamente 

serão feitas avaliações e intervenções personalizadas a casos 

individuais, considerados situações com necessidade de intervenção 

atempada, sinalizados pelas famílias e escola. 
 

Clube da 

Proteção 

Civil e 

Ambiente 

 

 

Referência Nome Descrição 

496 

Instrução de 

Equipamentos de 1.ª 

Intervenção 

(Extintores de 

Incêndio e Manta de 

Incêndio) 

Instrução, aos assistentes operacionais, de como manusear meios de 

primeira intervenção em caso de ocorrência de incêndios em edifícios. 

30 

A Proteção Civil vai 

visitar o Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

Os alunos/crianças farão uma visita ao Quartel dos Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

31 
Incêndios na escola: 

sabes o que fazer? 

Distribuição do panfleto desenvolvido pela ANPC – Incêndios na 

Escola – Sabes o que Fazer? Desenvolver exercícios de evacuação. 

32 
Seca: vamos poupar 

água… 

Atividade desenvolvida na sala de aula por elementos da Proteção Civil 

da Trofa. 

92 

A Proteção Civil vai 

ao Quartel do 

Bombeiros 

Voluntários da Trofa

  

Conhecer as principais funções de um agente de proteção civil, 

Bombeiros. Deslocação dos alunos ao Quartel dos Bombeiros 

Voluntários da Trofa com visionamento dos veículos e meios 

disponíveis. 

93 Vamos poupar água Identificar os principais efeitos de falta de água. 

94 
A Proteção Civil vai 

contar uma história 

A Proteção Civil vem ao Jardim de Infância apresentar uma história. 

95 
O Passeio à Floresta A sensibilização realiza-se com a visita a um espaço florestal que tenha 

deposição de resíduos. 

105 
Seca: Vamos poupar 

água? 

Esta atividade insere-se no âmbito do projeto da Proteção Civil. Será 

realizada em parceria com a mesma. 

112 Incêndios na escola: Exercícios de evacuação. 
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sabes o que fazer? 

318 

A Proteção Civil vai 

visitar o Quartel dos 

Bombeiros 

Voluntários da Trofa 

As crianças vão ficar a conhecer o espaço do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários, os materiais que eles utilizam no combate aos incêndios e 

nas saídas de emergência médica, entre outras. 

319 

Incêndios na Escola: 

sabes o que fazer? 

A Proteção Civil visita a escola e informa as crianças sobre como 

devem proceder num exercício de evacuação, dando a conhecer 

algumas noções, tais como: -ponto de encontro; -frente de fila; -cerra 

fila; -... - 

320 

Cheias e Inundação: 

sabes o que fazer? 

As crianças assistirão a uma palestra com a Proteção Civil. Nesta 

atividade as crianças irão perceber como devem atuar se existir alguma 

cheia ou inundação. 

383 

A Proteção Civil vai 

contar uma história 

Deslocação de um técnico da Proteção Civil que lê uma história. 

Distribuição de um veículo representativo dos agentes da Proteção 

Civil. Realização de pinturas/desenhos alusivos à história. 

384 

A Proteção Civil vai 

visitar o Quartel dos 

Bombeiros 

Deslocação das crianças ao Quartel dos Bombeiros da Trofa com 

visionamento dos veículos e meios disponíveis. 

494 

Exercício de 

evacuação 

O Exercício de Evacuação é o abandono de todos os alunos, 

funcionários e professores do seu local de trabalho e reunião num local 

pré-definido, de forma rápida e segura, cumprindo plenamente as regras 

do Plano de Evacuação Geral da Escola. 

495 

Exercício de 

Evacuação nas 

escolas do 1º ciclo 

O Exercício de Evacuação é o abandono de todos os alunos, 

funcionários e professores do seu local de trabalho e reunião num local 

pré-definido, de forma rápida e segura, cumprindo plenamente as regras 

do Plano de Evacuação Geral da Escola. 

 

Clube 

Europeu 

 

 

Referência Nome Descrição 

136 
"Caminhar pelo 

ambiente" 
Caminhada. 

296 

Parlamento dos 

Jovens - Sessão 

Escolar 

Familiarização dos alunos com os procedimentos da Democracia. 

467 

Parlamento dos 

Jovens - Sessão 

Distrital 

Participação de dois deputados da Escola na Sessão Distrital do 

Parlamento do Jovens. 

 

25 de setembro de 2019     A coordenadora do PAA, Albina Costa 

Obteve parecer favorável do Conselho Pedagógico, por unanimidade, em reunião de 25 de setembro de 2019. 

O Presidente do Conselho Pedagógico: 

Deliberação do Conselho Geral: 


