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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

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

Atividades
Referência
136

Nome
Jornal do departamento
“Assim crescemos” /
página web do
agrupamento

137

Atividade de Animação e
Apoio à Família

138

Leitura em Vai e Vem
virtual (Plano Nacional
de Leitura) - Pré-escolar

139

Projeto Integrado de
Educação para as
Ciências
Passezinho – Programa
de Alimentação
Saudável em Saúde
Escolar - Pré-Escolar

DC do PréEscolar
Total de
atividades
propostas = 7

140

DC do 1º Ciclo

146

Receção das crianças
que entram pela 1ª vez
no Pré-Escolar

168

Formação para pais

Referência
90

Nome
Let's read!

112

Receção dos alunos do

Total de
atividades
propostas = 9

Plano Anual de Atividades

Descrição
Mensalmente será publicado, na página Web
do agrupamento, atividades/projetos que se
tenham destacado pelo sucesso alcançado.
Todas as salas/grupos do Pré-Escolar irão
participar de forma rotativa.
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 bemestar.
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. Semanalmente
será enviado via e-mail uma história virtual
com uma ficha de leitura (tarefa) para
realizar em família. Este trabalho deve ser
devolvido via e-mail para a educadora.
Realização de experiências no 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...)
Receção das crianças realizando uma visita
guiada às instalações do estabelecimento,
para conhecimento dos espaços. Realização
de uma atividade entre pais e crianças.
Esta atividade vai-se desenvolver em dois
momentos: um a 15 de setembro e outro em
7 de abril aquando das reuniões de pais.
Aproveitando
a
presença
dos
pais/encarregados de educação na escola
vamos falar um pouco sobre a importância
do pré-escolar no desenvolvimento/sucesso
dos seus filhos.
Descrição
Os alunos irão ler livros em inglês em
contexto de sala de aula e/ou em casa em
conjunto com a família. Dessas leituras
resultarão trabalhos alusivos às histórias
lidas, que serão divulgados à comunidade
escolar oportunamente.
Os alunos são recebidos pelos docentes da
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1.º ano nas escolas do
agrupamento

113

114

115
116

117

118
119
Referência
28
29

E. B. de Feira
Nova

Programa Alimentação
Saudável em Saúde
Escolar (PASSE)
Programa Regional de
Educação Sexual em
Saúde Escolar (PRESSE)
Ensino da Música
Atividades LúdicoExpressivas 1.º e 2.º
anos
Atividades LúdicoExpressivas 3.º e 4.º
anos
Atividade Física e
Desportiva 1.º e 2.º anos
Atividade Física e
Desportiva 3.º e 4.º anos
Nome
Componente de Apoio à
Família
Blogue Temático
Cruzado

30

Momentos de leitura

31

Ciências na escola

32

Projeto Escola Ecológica

33

" Os animais na nossa
vida"

Total de
atividades
propostas = 14
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escola onde irão conhecer os diversos
espaços. Irão realizar atividades sugeridas e
organizadas. Posteriormente, o professor
titular de turma irá reunir com os
encarregados de educação, enquanto os seus
educandos
desenvolvem
atividades
propostas, sendo assegurada a sua realização
pelo restante corpo docente.
A atividade decorrerá na aplicação em sala de
aula de diversas atividades que promovam a
alimentação saudável.
Nesta atividade serão realizadas tarefas do
caderno PRESSE no âmbito das quatro áreas
temáticas apresentadas.
Contacto com instrumentos musicais e
sensibilização/iniciação ao ensino da música.
Os alunos irão beneficiar de atividades
ligadas às artes e expressões.
Os alunos irão beneficiar de atividades
ligadas às artes e expressões.
Aulas de Educação Física.
Aulas de Educação Física.
Descrição
Desenvolvimento de atividades com vista à
ocupação dos alunos fora do tempo letivo.
Criação de um blogue entre duas turmas do
1.º ciclo, no âmbito da Cidadania e do
Desenvolvimento e integrado no Plano de
Ação Digital do Agrupamento, baseado na
metodologia de Trabalho de Projeto.
As
crianças
/alunos
vão
partilhar
leituras/histórias que tenham um significado
especial para cada grupo/turma. Esta partilha
pretende-se que aconteça de forma virtual.
Também existirão momentos de "hora do
conto" online.
Os grupos /turmas partilharão via zoom
experiências realizadas em contexto de sala
de aula. Serão selecionadas experiências
abrangentes que possam ser realizadas pelas
diferentes faixas etárias, respeitando os
diferentes ritmos de aprendizagem e que
tenham significado para todos.
Serão dinamizadas atividades na horta
biológica e na compostagem. Vamos ainda
dar continuidade à recolha por parte da
comunidade educativa de materiais passíveis
de serem reciclados.
A veterinária do canil da Trofa deslocar-se-á à
escola para proferir uma palestra no sentido
de sensibilizar as crianças para a proteção e a
defesa dos animais, inserido no dia do
animal.
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34

Alimentação saudável

35

Tradições Itinerantes magusto

36

37

Atividade de
encerramento do 1.º
período
As janeiras

38

Festa da Primavera

39

Atividade de
encerramento do 2.º
período
Dia Mundial da Criança

40

41

Encerramento do 3.º
período

Referência
66

Nome
Dia do Animal

67

Outubro "Alimentação
Saudável"

68

Projeto Vila Solidária

E. B. de Vila
Total de
atividades
propostas = 9
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De uma forma divertida, mas construtiva e de
aprendizagem as crianças/alunos serão
incentivadas a conhecer a roda dos
alimentos. Cada grupo/ turma pesquisará
uma das "fatias" da roda dos alimentos, e
fará um trabalho para expor.
A atividade decorrerá no recinto da escola,
onde se fará uma fogueira simbólica para
assar algumas castanhas. Posteriormente,
serão distribuídas a todos os discentes
castanhas assadas no forno e um sumo.
Cada turma apresenta uma atividade artística
às restantes turmas através da Plataforma
Teams.
As crianças vão cantar as janeiras pelas ruas
nas imediações da escola.
No dia 21 de março vamos receber a estação
do ano "Primavera" com uma exposição de
trabalhos relacionados com o tema,
confecionados em cada grupo/turma.
Cada turma fará a apresentação de uma
atividade artística às restantes turmas
através da Plataforma Teams.
As crianças/alunos irão ao longo do dia
realizar diversas atividades propostas para a
comemoração do dia mundial da criança.
Cada turma irá apresentar, através de um
vídeo, uma canção/poema aos colegas da
escola. Brincadeiras ao ar livre.
Descrição
As crianças irão partilhar vivências acerca dos
seus animais de estimação ou outros e
montar um grande placard coletivo com fotos
dos mesmos. - Apresentação de uma
pequena peça de tetro acerca do tema
As crianças/alunos vão vivenciar este dia com
tarefas relacionadas com a temática da
alimentação saudável. Vão aprender canções,
fazer
poemas,
explorar
histórias,
experimentar receitas, partilhando entre si os
conhecimentos que já possuem e adquirindo
novos saberes. O trabalho culminará com um
placard coletivo em participarão todos os
grupos.
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 antecipa o Natal, deverá
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69

Projeto Educativo
PETRIS

70

Leitura Recreativa

71

Tradições Itinerantes Magusto

72

Horta Biológica

73

Encerramento 1.º
Período
Componente apoio à
Família - CAF

169

E. B. de
Portela

Referência
92

Total de
atividades
propostas = 5
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Nome
Alimentação Saudável

continuar nos períodos imediatamente antes
das interrupções letivas, com instituições de
solidariedade social como beneficiárias, por
forma a criar uma cultura solidária na
comunidade. Desta forma, a recolha de bens
na altura imediatamente anterior à
comemoração da Páscoa, faz-se em forma de
bens alimentares, que são oferecidos à
comunidade através da Cruz Vermelha e/ou
paróquia local no apoio às famílias da
freguesia com dificuldades económicas. No
final do ano letivo a recolha faz-se para o
Canil da Trofa, com alimentação, mantas e
brinquedos para os animais alojados no Canil,
entregues com o apoio da Câmara e
Veterinária Municipal.
É um projeto transversal, operacionalizado
em contexto turma e aliado aos Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
e
às
competências a trabalhar nas disciplinas de
Cidadania e Desenvolvimento e Educação
para a Saúde e Segurança. Numa perspetiva
interdisciplinar e europeia, o projeto PETRIS
pretende abordar o tema da proteção e bemestar animal sempre através de uma obra
literária. Neste ano letivo a obra escolhida é
"Na terra dos animais falantes", de Richard
Zimler.
Partilha de textos: histórias, poemas e
canções. Realização de momentos de leitura
entre
as
diferentes
turmas
do
estabelecimento de ensino, proporcionando
momentos
de
leitura
em
espaços
diversificados e fomentando o gosto pela
leitura.
Comemoração do dia de S. Martinho,
realizando um magusto na escola com
distribuição de castanhas aos alunos.
Realização de jogos tradicionais promovendo
o convívio entre a comunidade escolar.
Aproveitamento de espaço exterior às salas
de aula de modo a que os alunos possam
plantar e semear vegetais.
As turmas realizarão atividades de
encerramento do 1.º período letivo.
Ocupação do tempo antes e pós-curricular,
proporcionando às crianças atividades de
expressão e entretenimento.
Descrição
O Dia Mundial da Alimentação será
comemorado com a construção de um livro
de receitas saudáveis (a recolha das mesmas
ficará a cargo dos alunos e pais). Serão ainda
confecionadas gomas saudáveis e explorada
uma história que aborda a temática
"Alimentação saudável". Para vivenciar
melhor esta comemoração serão cantadas
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E. B. de
Fonteleite
Total de
atividades
propostas = 8

93

Tradições Itinerantes Magusto

94

Encerramento do 1.º
período

95

Projeto "Vivências de
Outono"

96

Componente de Apoio à
Família

Referência
74

Nome
Componente de Apoio à
Família

75

Projeto Integrado das
Ciências
Projeto de Robótica

76
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canções alusivas a esta temática.
Com o objetivo de conhecer, manter,
valorizar tradições e proporcionar um
saudável convívio entre toda a comunidade
escolar, durante a semana de 8 a 11 de
novembro,
as
crianças
/
alunos,
acompanhados pelos respetivos educadores
e professores, vão realizar múltiplas
atividades relacionadas com o Outono, com
as castanhas e com o dia de S. Martinho. Vão
ser exploradas histórias, canções, poesias e
lenda de S. Martinho; vai também ser
lançado um desafio aos encarregados de
educação:
recolha
de
provérbios
relacionados com a temática. Serão também
elaborados diversos trabalhos de expressão
plástica relacionados com as castanhas e a
lenda de São Martinho: pinturas, ilustrações
e construção de coroas. No dia 11 de
novembro as crianças/alunos comemoram o
dia de S. Martinho com a realização do
tradicional magusto: fogueira, castanhas
assadas e sumo.
Realização de atividades relacionadas com
esta época festiva: visionamento de um filme
alusivo ao Natal, com degustação de pipocas
(cada turma na sua sala); entoação de
canções; elaboração de trabalhos plásticos;
entrega de presentes de Natal aos alunos.
Como é do agrado de todas as crianças,
vamos abordar a temática do outono com a
realização de várias atividades para melhor
conhecermos as características desta
estação. Nas nossas saídas ao exterior para
brincar,
vamos
observar,
descobrir,
conversar, registar, as mudanças que estão a
acontecer no meio envolvente. Para
enriquecer
estas
descobertas
serão
propostas aos meninos atividades de
expressão plástica, canções, exploração de
histórias, leitura de imagens, pesquisas…
Atividade de Apoio à Família, onde se
realizarão
atividades
pedagógicas
enriquecedoras para os alunos.
Descrição
Atividade de Apoio à Família, em que se
realizarão jogos de movimento, música e
atividades de expressão plástica.
Realização de experiências no 1.º Ciclo.
Pretende-se desenvolver um projeto que de
uma forma rudimentar se programe um
robot. Posteriormente, será solicitado aos
encarregados de educação ajuda no sentido
de elaborarmos um robot com material de
desperdício. Será, também, desenvolvido
com os mais velhos programação por blocos,
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77

Projeto Escola Ecológica

78

Blogue Temático
Cruzado

79

Alimentação Saudável

80

Tradições Itinerantes Magusto

81

Encerramento do 1.º
período
Nome
Componente de Apoio à
Família
Dia Mundial da
Alimentação

Referência
42
43

44

Dia Nacional do Pijama

87

Halloween

88

Tradições ItinerantesMagusto

89

Encerramento do 1.º
período

175

Campanha Pirilampo
Mágico 2021

E. B. de
Querelêdo
Total de
atividades
propostas = 7
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através do jogo "Scrach".
Como escola "Depositrão", será dado
continuação às recolhas feitas pelas
crianças/alunos, bem como pelos seus
familiares, de material passível de ser
reciclado.
Criação de um blogue entre duas turmas do
1.º ciclo, no âmbito da Cidadania e do
Desenvolvimento e integrado no Plano de
Ação Digital do Agrupamento, baseado na
metodologia de Trabalho de Projeto.
O Dia Mundial da Alimentação será
comemorado com um lanche saudável. Os
alunos confecionarão um sumo de laranja
natural/uma limonada que depois beberão
ao lanche. Assim assistirão também a um
vídeo e cantarão canções alusivas a esta
temática.
A atividade decorrerá no recinto da escola,
onde se fará uma fogueira simbólica para
assar algumas castanhas. Posteriormente,
serão distribuídas a todos os discentes
castanhas assadas no forno e um sumo.
Entoação de cânticos e outras atividades de
Natal.
Descrição
Desenvolver nas crianças aprendizagens de
forma lúdica, como forma de as ocupar.
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 fazer um pequeno almoço
saudável na escola.
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.
Os alunos virão mascarados de acordo com a
data festiva e realizarão brincadeiras alusivas
à mesma dentro da sala de aula.
Irá à escola um assador de castanhas e as
crianças verão como são confecionadas as
castanhas assadas, as quais irão degustar e
irão cantar canções alusivas ao dia enquanto
aguardam pelas castanhas.
Na realização desta atividade será realizado
um vídeo com uma atividade de cada
grupo/turma, seja canção, dança ou
dramatização mediante os interesses das
crianças na altura, para depois ser
apresentado nas três salas e enviado para os
Encarregados de Educação.
Aquisição de Pirilampos e pin para ajudar
crianças com deficiência mental.

7

JI de Giesta
Total de
atividades
propostas = 11

Referência
147

Nome
Tradições Itinerantes;
Pré-Escolar

148

Tradições itinerantes;
Pré-Escolar

149

Encerramento do 1º
período

150

Manta de registo de
histórias tradicionais;
Pré-Escolar

151

Tradições Itinerantes;
Pré-Escolar

152

Feira da Primavera

153

Semana da Leitura - PréEscolar
Encerramento do 2º
período, Pré-Escolar

154

155

A Minha Nova Escola,
Pré-Escolar

156

Dia Mundial da Criança,
Pré-Escolar

157

Encerramento do 3.º
período

Referência
105

Nome
Projeto Solidário

106

Jornal Escolar

E. B. da
Estação
Total de
atividades
propostas = 7
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Descrição
Realização de uma Desfolhada de milho, no
espaço exterior do J.I. com a presença das
crianças das duas salas, que em conjunto,
irão reviver esta tradição, com trajes e
cantares tradicionais. No final haverá um
pequeno lanche convívio.
As crianças dos dois estabelecimentos de
ensino, J.I. e EB 1 de Giesta, irão festejar o
Magusto, realizando um vídeo com histórias,
poesias ou canções, alusivas ao tema, que
serão partilhadas entre as duas escolas.
Apresentação de uma dança ou de uma
canção, alusiva ao Natal, por cada uma das
turmas, do J.I. e da EB1 de Giesta, através de
videoconferência.
A EB1 e o J.I de Giesta irão realizar uma
manta, com registos de histórias tradicionais
trabalhadas por cada grupo/turma. No final
do ano essas mantas serão partilhadas entre
escolas.
Festejar o Carnaval com um desfile de cada
escola, EB1 e J.I. de Giesta. Apresentação de
máscaras realizadas por cada aluno/criança
através de um vídeo.
Realização de uma feira com produtos
alusivos à Primavera.
Leitura de várias histórias e poesias
apresentadas entre salas.
Iremos comemorar a Páscoa realizando o
jogo da caça aos ovos, acompanhado com
histórias e músicas alusivas ao tema.
As crianças que vão ingressar no 1.º ciclo, no
próximo ano letivo, vão visitar virtualmente
as instalações, para conhecer as professoras
e participarem numa atividade.
Será proporcionado às crianças momentos de
divertimento. Serão apresentadas algumas
atividades lúdicas e divertimentos nos
insufláveis, montados pela associação de
pais.
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.
Descrição
O Projeto Solidário consiste na recolha de
bens/ materiais para oferecer a famílias/
instituições carenciadas, em parceria com a
Associação de Pais da Escola Básica de
Estação e Junta de Freguesia do Muro.
Cada grupo/ turma elaborará pequenas
notícias
sobre
atividades/
projetos
desenvolvidos em contexto de sala de
atividades/ aula. Trimestralmente, estas
serão colocadas num placard, em local visível,
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107

Livro Digital

108

Componente de Apoio à
Família (CAF)

109

Tradições Itinerantes Magusto

110

Encerramento do 1.º
período

111

Vassouras à solta Concurso
Nome
Tradições itinerantes Magusto

Referência
55

E. B. nº1 de
Giesta

56

"Alimentação Saudável"

57

Encerramento do 1.º
período

58

Cantar as Janeiras.

59

Tradições ItinerantesCarnaval

60

Encerramento do 2.º
período

61

A minha nova escola

Total de
atividades
propostas = 11
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a toda a comunidade escolar.
O Livro Digital é um projeto transversal que
engloba o Pré-Escolar e o 1.º ciclo com o
intuito de desenvolver a literacia. A história
começará num grupo/ turma e percorrerá
(via digital) todas as salas de atividades/ aulas
até ficar concluída. Assim, a autoria da
história será das crianças/ alunos, que
contaram com o apoio das educadoras e
professores da Escola. A história será
apresentada a todos os grupos/ turmas, em
PowerPoint, no final do ano letivo.
Atividade de Apoio à Família, em que se
realizarão jogos de movimento, música e
atividades de expressão plástica.
Realização do Magusto na escola. As
castanhas serão assadas numa padaria. Os
alunos ficarão em bolhas no recinto escolar e
serão distribuídas as castanhas pelos alunos.
Decoração de uma carroça, alusiva ao Natal.
onde estará o Pai Natal com diversas prendas
para distribuir pelos nossos alunos.
As turmas irão colaborar na decoração uma
vassoura.
Descrição
Comemoração do dia de S. Martinho:
distribuição de castanhas aos alunos e
realização de uma videoconferência com o
Pré-Escolar, na qual os alunos do 1.º ciclo
contam a história do S. Martinho.
As crianças/alunos vão vivenciar este dia com
tarefas relacionadas com a temática da
alimentação saudável. Vão aprender canções,
fazer
poemas,
explorar
histórias,
experimentar receitas, partilhando entre si os
conhecimentos que já possuem e adquirindo
novos saberes. O trabalho culminará com um
placard coletivo em participarão todos os
grupos.
Realização de uma Festa de Natal na escola
com atividades de natal. Os alunos e as
crianças do JI vão preparar atividades e em
sessão síncrona terão a oportunidade de
partilhar
momentos
de
alegria,
comemorando uma data importante.
As crianças vão cantar as janeiras à janela das
outras turmas da escola e do refeitório
Em articulação com o Pré-Escolar alunos
farão realizar um desfile de máscaras de
carnaval.
Os alunos vão realizar atividades alusivas à
Páscoa. Com garrafas de plásticos serão feitas
cestas para colocar as amêndoas da Páscoa.
Será realizado um vídeo com a participação
dos alunos, onde farão a apresentação do
espaço escolar aos alnos do Pré-Escolar que
no próximo ano letivo frequentarão a escola

9

62

Dia Mundial da Criança.

63

Componente de Apoio à
Família (CAF)

64

Manta de retalhos- com
histórias tradicionais

65

Referência
120

Atividade de
encerramento do ano
letivo
Nome
Alimentação saudável

121

Dia do Animal

122

Tradições itinerantes magusto

123

Encerramento do 1.º
período
Tradições itinerantes carnaval
Encerramento do 2.º
período
Atividade de
Encerramento do 3.º
período

124
125
126
E. B. nº1 de
Cerro
127
Total de
atividades
128
propostas = 13

E. B. nº2 de

Livro digital
Jogo das palavras

129

Cerro 1 digital

130

Dia Nacional do Pijama

131

Projeto Trofa +

132

A Minha Nova Escola

Referência
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Nome

da Giesta.
O dia Mundial da Criança será comemorado
com jogos atividades lúdicas para celebrar
este dia.
Atividade de Apoio à Família, em que se
realizarão jogos de movimento, música e
atividades de expressão plástica.
Em articulação com o Pré-Escolar da Giesta
será elaborada uma manta de retalhos
através do conto de histórias tradicionais.
Convívio entre os alunos, professores,
assistentes operacionais.
Descrição
Cada
turma
elabora
uma
adivinha/lengalenga, explora canções para
apresentar às restantes turmas por
videoconferência.
Palestra de informação /sensibilização para
os cuidados a ter e como devemos tratar os
nossos animais domésticos.
Cada turma cria/trabalha uma banda
desenhada, explora e troca canções e realiza
uma dramatização.
Intercâmbio de um postal de boas festas.
Intercâmbio de uma máscara coletiva.
A comemoração constará de atividades
lúdicas/ jogos tradicionais e atividades livres.
A comemoração constará de atividades
lúdicas que serão apresentadas pelas
crianças. Haverá a entrega de diplomas às
crianças finalistas.
Uma turma inicia uma história que é
complementada pelas restantes turmas.
Os grupos/turmas do pré-escolar e do 1.º
ciclo, das Escolas de Cerro 1 e 2 irão
desenvolver um trabalho em articulação do
desenvolvimento da Consciência Fonológica.
Nesta
atividade
serão
trabalhados
fonemas/grafemas, divisão silábica, rimas,
lengalengas e trava-línguas.
Os alunos vão explorar/utilizar as várias
funcionalidades do computador.
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.
As crianças finalistas, durante uma parte do
período da tarde irão explorar a plataforma
Trofa+.
Os meninos do jardim de infância vão ouvir
uma história apresentada pelos alunos da
turma dos 4.º anos. Depois será feita a
exploração da mesma história.
Descrição

10

Cerro

48

" Os animais na nossa
vida"

49

"Alimentação saudável"

50

Tradições
"Magusto"

51

A Marca do Concelho

52

Encerramento
período

53

Livro digital

54

Jogo das palavras

Referência
8

Nome
Concurso de leitura de
Português

10

"Passeios Literários"Passeio Camoniano
Leitura em Movimento

Total de
atividades
propostas = 7

Itinerantes

do

1.º

GD de
Português
Total de
atividades
propostas = 5

134
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A veterinária do canil da Trofa deslocar-se-á à
escola para proferir uma palestra no sentido
de sensibilizar as crianças para a proteção e a
defesa dos animais, inserido no dia do
animal.
Através de atividades realizadas com um
caráter interdisciplinar (canções, adivinhas e
lenga lengas), as crianças/ alunos serão
alertadas para a importância de uma
alimentação equilibrada e um estilo de vida
saudável. Esta atividade será feita em
articulação com a escola de Cerro 1.
Cada grupo/ turma faz uma atividade
(história, poesia, canção, alusiva a um tema)
e envia para os restantes grupos/ turmas
para ser explorada.
Esta escola aderiu ao concurso “A Marca do
Concelho”, no qual os alunos elaborarão um
trabalho plástico com o objetivo de
sensibilizar a população para os aspetos
positivos do concelho da Trofa, enaltecendo
os valores de forma criativa e artística.
As crianças/alunos a nível de grupo/turma
irão elaborar um postal coletivo de natal,
fazendo um trabalho com imaginação e
criatividade. Haverá um intercâmbio dos
trabalhos entre as escolas dos Cerros que
posteriormente serão alvo de uma avaliação
crítica por parte dos alunos.
Irá ser iniciada uma história pelo Pré-Escolar
e complementada pelo 1.º ciclo, acabando
por ficar um livro com uma boa sequência e
muito interessante. No final todas as crianças
irão ter a oportunidade de ler o livro
completo e fazer uma apreciação crítica. Será
impressa a história que será analisada em
contexto sala de aula e posteriormente o
aluno levará um exemplar para casa.
Os grupos/turmas do Pré-Escolar e do 1.º
ciclo, das Escolas de Cerro 1 e 2 irão
desenvolver um trabalho em articulação do
desenvolvimento da Consciência Fonológica.
Nestas
atividades
serão
trabalhados
fonemas/grafemas, divisão silábica, rimas,
lengalengas e trava-línguas.
Descrição
Na turma, o docente procederá à seleção de
dois alunos para cada fase do concurso (1.ª e
2.ª eliminatórias). Esses alunos lerão um
texto, previamente selecionado pelos
docentes de Português. A final será disputada
pelos alunos apurados nas eliminatórias
anteriores. A docente Isabel Duarte articula a
coordenação da atividade na EB de Castro.
Visita a Coimbra, à Quinta das Lágrimas, e a
Constância à Casa Museu de Luís de Camões.
Leitura expressiva e criativa de excertos de

11

176

Passeios LiteráriosPasseio Camiliano

177

Passeios literáriosRoteiro Pessoano

Referência
14

Nome
Concurso de leitura de
Inglês

15

Bonfire night

16

Easter Bonnets Parade

Referência
11

Nome
Concurso de leitura de
Francês

12

Saint Valentin

13

Dia Internacional dos
Direitos Humanos

GD de Inglês
Total de
atividades
propostas = 3

GD de Francês
Total de
atividades
propostas = 3

GD de História Referência
e Geografia de 6
Portugal
Total de
atividades
propostas = 2
GD de História
Total de
atividades
propostas = 2

135

Referência
21

103
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Nome
Concurso/Exposição
"Rosa dos Ventos em
material reciclável"
“Construção de
maquetas de castelos
medievais”
Nome
"O Arquivo e a História
Local, vamos ler um
documento antigo"
Olimpíadas da História 3.º ciclo

obras, poemas e textos de tipologias diversas
pelas salas de aula e/ou diferentes espaços
da escola, ao longo do ano.
Visita a São Miguel de Seide, Vila Nova de
Famalicão, à Casa de Camilo, Museu e ao
Centro de estudos camilianos, projeto de Siza
Vieira
Visita de estudo a Lisboa, nomeadamente a
locais alusivos à vida e obra de Fernando
Pessoa ("Do Teatro São Carlos ao Martinho
da Arcada")
Descrição
Na turma, o docente procederá à seleção de
dois alunos para cada fase do concurso. Após
essa seleção, é indicada uma data (final de
cada período letivo) em que esses alunos
lerão um texto, previamente selecionado
pelos docentes de Inglês e que será avaliado
por um júri.
A atividade será celebrada com a exposição
de trabalhos de pesquisa e com espantalhos,
que simbolizam o Guy Fawkes, considerado
um traidor de Inglaterra.
A atividade será celebrada com a exposição
de trabalhos de pesquisa e com o uso de
chapéus criados pelos alunos nas salas de
aula e corredores da escola no dia 5 de abril
2022.
Descrição
Na turma, a docente procederá à seleção de
dois alunos para cada fase do concurso (1.ª e
2.ª eliminatórias). Esses alunos lerão um
texto, previamente selecionado pelas
docentes de Francês. A final será disputada
pelos alunos apurados nas eliminatórias
anteriores. Na escola do Castro, a
responsável pela atividade será a docente
Mónica Loureiro.
O dia de S. Valentim será celebrado com
troca de mensagens de amor/amizade.
- Realização de trabalhos apresentando
ONG's ou associações humanitárias
francesas.
Descrição
Concurso interno.

Concurso interno.

Descrição
Análise de documentos antigos.

Concurso interno.

12

GD de
Filosofia

Referência
165

Nome
Comemoração do Dia
Mundial da Filosofia.

Descrição
Construção de mural (ou escadaria).

Referência
17

Nome
Dia Mundial da
Alimentação
Comemoração do Dia
Mundial da Saúde
Mental

Descrição
Jogo didático a ser dinamizado na sala de
aula.
Desenvolver
uma
sessão
online,
disponibilizada
no
site
da
manifestamente.org, com a informação
essencial sobre saúde mental que todos nós
devíamos conhecer para lidarmos com as
nossas dificuldades e as das pessoas que nos
rodeiam, nomeadamente: o que é saúde
mental; como podemos cuidar da nossa
saúde mental; quais são os sinais de
preocupação relativamente à saúde mental;
o que é a doença mental; quais são os
recursos que
estão
disponíveis
se
precisarmos de ajudar; como é que podemos
ajudar outras pessoas.
Descrição
Concurso para os alunos dos ensinos básico
(3.º ciclo) sobre temas de várias disciplinas.

Total de
atividades
propostas = 1

179
GD de Ciências
Naturais
Total de
atividades
propostas = 2

GD de Ciências Referência
Físico
141
Químicas

Nome
Concurso Eureka

Total de
atividades
propostas = 1
Referência
1

Nome
Cálculo Mental

2

A Magia dos Números

3

Canguru Matemático
sem Fronteiras

4

Olimpíadas Portuguesas
da Matemática categoria A e categoria B
Olimpíadas Portuguesas
da Matemática - Pré
Olimpíadas e Categoria
Júnior
Nome

GD de
Matemática
Total de
atividades
propostas = 5

5

GD de Tic

Referência
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Descrição
Cálculo Mental é um concurso em que os
alunos resolvem diferentes operações
matemáticas num determinado tempo, sem a
utilização da calculadora.
Concurso
envolvendo
atividades
matemáticas.
O Concurso consiste numa única prova
realizada no mesmo dia em todas as Escolas,
caso
necessário,
poderá
ser
feito
ajustamento ao horário letivo. 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.
Prova escrita para os alunos do 8.º, 9.º anos e
secundário.
Prova escrita para os alunos do 5.º ano, 6.º
ano e 7.º ano.

Descrição

13

Total de
atividades
propostas = 1

174

Desafios Seguranet

Atividade em
Seguranet".

Referência
170

Nome
Comemoração do Dia
Mundial da Música "Carnaval dos Animais"

171

Concurso de Flauta de
Bisel

Referência
84

Nome
Torneio Interturmas de
Badminton
Torneio interturmas de
Voleibol do Ensino
Secundário
Torneio interturmas de
habilidades técnicas no
Basquetebol

Descrição
A atividade desenvolve-se em torno da obra
"Carnaval dos Animais" do compositor
Camille Saint Säens, em relação ao qual se
comemora em 2021 o centenário da morte.
Decorrerá em dois momentos, um primeiro
em contexto de sala de aula onde será
apresentada a obra e realizada a audição
comentada dos excertos musicais, e, um
segundo momento que corresponde a um
concurso de identificação auditiva dos
excertos e que será realizada dentro ou fora
da sala de aula dependendo das condições
específicas do horário dos alunos e da
disponibilidade dos locais adequados à sua
realização.
Os alunos participarão num concurso de
flauta de bisel devendo executar duas peças
escolhidas pelos mesmos. A participação é
facultativa.
Descrição
Torneio interturmas para as turmas do 2.º e
3.º ciclo e secundário.
Torneio interturmas de anos escolares
específicos do 10º. ao 12.º ano, em
masculinos e femininos.
Torneio interturmas de anos escolares
específicos do 5.º ao 7.º ano na Escola Básica
e Secundária do Coronado e Torneio
interturmas de anos escolares específicos do
5.º ao 7.º ano na Escola Básica de Castro.
Descrição
Fomentar a criação de um ambiente
Natalício, recorrendo à reutilização de
materiais na produção de objetos artísticos.
Os alunos vão organizar uma venda no Natal
e na Páscoa com artefactos produzidos na
disciplina de ET. O produto da venda será
enviada para a ONGD "Sorriso sem fronteiras
Mães do Mundo" que irá equipar escolas na
Guiné-Bissau com mini painéis solares.

GD de
Educação
Musical
Total de
atividades
propostas = 2

GD de
Educação
Física
Total de
atividades
propostas = 3

GD de
Educação
Tecnológica

85

86

Referência
164

Nome
Criação de um ambiente
Natalício

166

Sorrisos sem Fronteiras "
Iluminar casa di mininus
di Skola"

Referência
142

Nome
Ambiente Natalício

143

(IM)pressões

144

"A minha terra - um
património a descobrir"
Nome
Receção aos alunos do

Total de
atividades
propostas = 2

GD de
Educação
Visual
Total de
atividades
propostas = 3
Coordenação
pedagógica

Referência
167
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sala

de

aula

"Desafios

Descrição
Fomentar a criação de um ambiente
Natalício, recorrendo à reutilização de
materiais na produção de objetos artísticos.
Trabalhos
gráficos
bidimensionais
/
tridimensionais sobre a temática ambiente,
que serão executados reutilizando materiais.
Exposição alusiva ao património natural,
construído e imaterial do concelho.
Descrição
Os alunos do 5.º ano serão recebidos pelo

14

5.º ano
Total de
atividades
propostas = 2

178

Departamento Referência
da Educação
46
Especial
Total de
atividades
propostas = 2

47
Referência
97

Projeto Alimentação
Saudável
Nome
Vida na Comunidade- EB
do Castro

Vida na Comunidade EB Coronado e Castro
Nome
Semana da Leitura

98

Atualização da Coleção
digital

99

Comemoração do mês
internacional das
bibliotecas escolares
(MIBE)
Atualização do fundo
documental
Projeto solidário
Histórias da
Ajudaris'2022 - histórias
de encantar escritas por
jovens autores
Concurso Nacional de
Leitura-PNL
Nome
PRESSE - Formação de
alunos

Bibliotecas
Total de
atividades
propostas = 6
100
101

102
Programa de
Referência
Educação para 173
a Saúde
Total de
atividades
propostas = 1

Projeto EcoEscolas
Total de
atividades
propostas = 6

Referência
158

Nome
Cria a tua energia.

159

Água é Vida
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respetivo diretor de turma e serão
encaminhados para a sala de aula. Durante
uma hora, o diretor de turma dará
informações importantes para o início do ano
letivo e irá percorrer o espaço escolar para
uma melhor adaptação/integração dos
alunos.
Realização de atividades diversificadas com
alunos e encarregados de educação, para a
adoção de hábitos de alimentação saudável.
Descrição
Deslocação, a pé, ao comércio local de
Alvarelhos, para aquisição de produtos/
ingredientes para o desenvolvimento da
atividade culinária.
Visita às instituições e comércio local.
Descrição
Atividades
diversas
que
pretendem
comemorar a importância da leitura: Apresentação de livros; - Atividades de
incentivo à leitura; - Fóruns de Leitura no 2.º
e 3.º ciclos.
Levantamento das necessidades para
atualização da coleção digital no blogue das
bibliotecas. Trabalho de intervenção no apoio
ao currículo e à ação pedagógica.
Visita à biblioteca - turmas do 5ºano. Convite
de um autor para apresentação de um livro.
Partilha de leituras interturmas.
Levantamento das necessidades para
aquisição de fundo documental atualizado.
Elaboração de uma história por alunos do 2.º
ciclo para ser parte integrante do livro
Histórias da Ajudaris 2022 que será,
posteriormente, apresentado à comunidade.
Seleção de alunos para o Concurso Nacional
de Leitura.
Descrição
Formação no âmbito da Educação para a
Sexualidade, para todos os alunos do 2.º e 3.º
ciclos e secundário. A formação decorre
numa dinâmica transdisciplinar, em cada
turma, tendo por base o PRESSE - Programa
de Educação Sexual em Meio Escolar.

Descrição
Mostra de trabalhos/projetos elaborados
pelos alunos no âmbito da temática dos
recursos energéticos.
Exposições de trabalhos alusivos à temática
da água; Comemoração de efemérides (Dia
Mundial da Água; Dia Europeu/Nacional do
Mar).

15

Clube de
Desporto
Escolar
Total de
atividades
propostas = 7

160

O que fazer com os
resíduos?

161

Espaços exteriores

162

Dia Eco-Escolas

163

Global Action Days

Referência
22

Nome
Badminton Vários-Misto

23

Futsal Infantis B Misto

24

Grupo/equipa de
Atletismo - Vários Misto
Voleibol Iniciados
Femininos

25

26

Basquetebol Infantil B
Masculino

27

DE - Escola Ativa
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A comunidade educativa será convidada a
recolher REEE, papel, tampas, rolhas de
cortiça depositando-as nos respetivos
"ecopontos" elaborados e decorados para
esse fim. Acresce a tudo isto a elaboração de
objetos com recurso à reutilização de
resíduos que para decoração quer para a
realização de uma mostra de trabalhos.
Rentabilizar a estufa da escola onde os alunos
possam plantar e semear produtos
hortícolas, assim como a sementeira e/ou
plantação de ervas aromáticas com mesmo a
comemoração de efemérides como o Dia da
Floresta Autóctone; Dia Mundial da Floresta
cujos resultados de cada uma destas ações
serão enviados para a ABAE - Associação
Bandeira Azul da Europa.
Desenvolvimento de atividades lúdicopedagógicas com os alunos do 2.º e 3.º ciclos
e secundário, promovendo comportamentos
cívicos no âmbito da Educação Ambiental.
A ABAE sugere um conjunto de atividades
lúdico-pedagógicas para 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.
Descrição
Atividade Interna/Externa do Clube de
Desporto Escolar, na modalidade de
Badminton, Escalão Vários 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.
Formação/Treino de atletismo e competição
externa no âmbito da CLDE Porto
Atividade Interna/Externa do Clube de
Desporto Escolar, na modalidade de Voleibol,
Escalão Iniciados Femininos.
Atividade Interna/Externa do Clube de
Desporto Escolar, na modalidade de
Basquetebol, Escalão Infantil B Masculino.
Esta atividade destina-se aos alunos que se
queiram inscrever (carácter facultativo), no
horário definido, visando a promoção de uma
oferta alargada de atividades, que vão ao
encontro de cada aluno, nomeadamente
atividades regulares sem caráter competitivo
e que não promovam a especialização num
desporto.

16

Oficina
Artística
Total de
atividades
propostas = 1
Centro de
recursos
eletrónicos
Total de
atividades
propostas = 3
Oficina
Musical

104

Multidesportos: Prática
de vários desportos

Referência
145

Nome
Oficina Artística AECC

Referência
7
9

Nome
Página eletrónica do
Agrupamento
Podcasts do AECC

133
Referência
172

Plataforma Moodle
Nome
Oficina Musical

Referência
180

Nome
Parlamento dos Jovens Encontro com um
Deputado

181

Parlamento dos Jovens Sessão Escolar

Total de
atividades
propostas = 1

Clube Europeu
Total de
atividades
propostas = 2

Total
estruturas =
36

Prática desportiva nas modalidades de
Minigolfe, Voleibol, Hóquei em Campo,
Lançamentos, Jogos de Tabuleiro, Ténis de
Mesa, Dança.
Descrição
Realização de atividades lúdicas e
expressivas.

Descrição
Desenvolvimento e manutenção da página
eletrónica do agrupamento
Publicação na página do Agrupamento de um
conjunto de Podcasts (ficheiros em áudio)
gravados pelos alunos do 5.º ao 12.º ano.
Manutenção da Plataforma Moodle
Descrição
A oficina de música proporciona aos alunos a
prática de um instrumento, a possibilidade de
praticarem
música
em
conjunto,
desenvolverem a coordenação motora, a
perceção auditiva e melhorarem a
capacidade de concentração.
Descrição
No âmbito do Programa Parlamento dos
Jovens, um Deputado da Assembleia da
República desloca-se à Escola para um
encontro/sessão de esclarecimento com os
alunos do secundário.
Eleição para Assembleia Escolar Escolha de
deputados representantes da Escola na
sessão distrital do Programa Parlamento dos
Jovens. Escolha das medidas propostas pela
Escola na sessão distrital do Programa
Parlamento dos Jovens.

Total atividades = 174
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Quadro resumo - Caraterização das Atividades propostas
Total de atividades propostas: 174
Local de realização

Área Educativa

Total Percentagem
Saída

Tipo

Total Percentagem

Total Percentagem

11

6,3

Ed. Multimédia

3

1,7

Interna 163

93,7

Ed. Literária

26

14,9

Assembleia

1

0,6

Ed. Desportiva

12

6,9

Palestra

5

2,9

Ed. Científica

10

5,7

Prática simulada

1

0,6

Ed. Artística

19

10,9

AEC

5

2,9

Ed. Ambiental

16

9,2

AAAF

1

0,6

Ed. Social

63

36,2

CAF

7

4,0

Ed. Histórica

5

2,9

Visita de estudo

6

3,4

Ed. Para a saúde

15

8,6

Comemoração

60

34,5

Feira pedagógica

1

0,6

Tertúlia

4

2,3

Exposição

7

4,0

Formação contínua

6

3,4

Encontro
intergeracional

1

0,6

Projeto

41

23,6

Concurso

15

8,6

Formação
Prática/Desportiva

10

5,7

Outro

3

1,7

Desenvolvimento
pessoal e
profissional

3

Outra

2

1,7
1,2

____________________________________
29 de setembro de 2021
O coordenador do PAA

Ricardo de Oliveira

Decisão do Conselho Pedagógico:

Parecer do Conselho Geral:

Aprovado por unanimidade
29 de setembro de 2021
O Presidente do Conselho Pedagógico

Presidente do Conselho Geral

Renato Carneiro

António Monteiro da Silva
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