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Introdução
O Plano Anual de Atividades (PAA) reveste-se da maior importância para toda a Comunidade Educativa,
pois nele se reflete a realidade da escola/agrupamento no seu dia-a-dia, bem como de toda a
comunidade envolvente. O PAA é o documento de planeamento, que define, em função do Projeto
Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades a realizar nas escolas
dos vários níveis de escolaridade que constituem o agrupamento, apresentadas e programadas a nível
dos Departamentos, Áreas Disciplinares, Conselhos de Docentes, Conselhos de Turma, Equipas
Educativas, Clubes, Projetos, Biblioteca Escolar, Serviço de Psicologia e Orientação, Parceiros e restante
comunidade escolar. De um modo geral, pretende-se melhorar enriquecer e ampliar conhecimentos,
estimular a curiosidade, abrir apetências e desenvolver valores, dinamizar a relação escola/comunidade,
promover atividades que contribuam para a formação geral dos alunos, valorizar a criatividade e a
originalidade, promover a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo, promover o espírito de
iniciativa, organização, autonomia e solidariedade, combater o insucesso e o abandono escolar,
promover e melhorar as relações interpessoais, estimular uma maior participação de toda a comunidade
educativa.
O PAA constitui-se como uma referência fundamental para a Comunidade Escolar pelo que é de todo o
interesse que inclua a participação de todos os seus membros, dos quais se espera uma ampla
colaboração tendo em vista o enriquecimento da vida da escola/Agrupamento. Como proposta que é,
este documento sofrerá ajustes em função das circunstâncias que oportunamente se desenharem, as
quais traduzirão um significativo incremento qualitativo de ações que enriquecerão o processo educativo
e contribuirão, fundamentalmente, para a construção de uma cidadania pró-ativa. Haverá atividades,
que não constam deste plano inicialmente delineado, mas que se programarão posteriormente, à medida
que se tornem pertinentes constituindo um documento aberto que poderá ser complementado com
atividades que venham a emergir no desenvolvimento dos Planos de Turma e que caso surjam, serão
integradas em adenda a apresentar ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral.
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Organização e estruturação
Este PAA está estruturado tendo por base uma leitura cronológica, por períodos, das propostas
apresentadas pelas estruturas do Agrupamento. Uma vez que articulação de atividades entre as várias
escolas do agrupamento é cada vez maior, dispensa a sua organização por escolas, evitando-se assim a
repetição das atividades o que tornaria o documento mais pesado.
Como anexo, apresenta-se a listagem de visitas de estudo.

Divulgação e organização
Antecipadamente, é necessário dar conhecimento aos
diretores de turma dos alunos envolvidos, assim como
publicitar/informar o conselho de turma, a lista dos alunos
participantes, bem como a entrega de uma lista dos professores e
turmas envolvidos, à Coordenadora/Responsável dos Assistentes
Operacionais ou à Coordenadora de Estabelecimento quando se
aplica. Ao participarem em atividades apresentadas em Conselho
Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral os alunos não deverão
ter falta. No caso de ocorrerem atividades que sejam coincidentes
com testes de avaliação deverá ser dada a possibilidade aos alunos
de realizarem os mesmos noutra data. Para isso o diretor de turma, após receber a listagem de alunos
participantes, deverá providenciar nesse sentido.
Todas as atividades registadas neste plano, são publicitadas nas agendas das respetivas turmas e na
dos alunos no programa inovaralunos e inovarconsulta.

Avaliação das atividades
Nos quinze dias imediatos à realização da atividade, o(s) proponente(s) deverá avalia-la, para isso, é
necessário preencher o formulário no programa inovarpaa.
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Panorama global do Plano Anual de Atividades 2020-2021
1.º Período:

(04/10/2019)

(02/10/2020)

(09/10/2021)

Gráficos

Imagens e Gráficos 1 - Calendarização das atividades - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 2 - Calendarização das atividades - Outubro de 2021
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Imagens e Gráficos 3 - Anos de Escolaridade - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 4 - Anos de Escolaridade - Outubro de 2021

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

7

Imagens e Gráficos 5 - Visitas de Estudo - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 6 - Visitas de Estudo - Outubro de 2021
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Imagens e Gráficos 7 - Público Alvo - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 8 - Público Alvo - Outubro de 2021
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Imagens e Gráficos 9 - Estrutura / Área - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 10 - Estrutura / Área - Outubro de 2021
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Imagens e Gráficos 11 – Estruturas - Outubro de 2020

Imagens e Gráficos 12 - Estruturas - Outubro de 2021
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Objetivos do Projeto Educativo

Objetivos do Projeto Educativo (%):
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Imagens e Gráficos 13 – Objetivos do Projeto Educativo - Outubro de 2020
B5CDC

B4Re2

B.5.1. Formar cidadãos cientificamente bem preparados críticos, éticos, e conscientes das suas
responsabilidades sociais. (contagem 21,44%)
B.4.2. Reduzir o insucesso escolar. (contagem 9,68%)

B4Re1

B.4.1. Melhorar os resultados escolares, com vista à qualidade dos mesmos. (contagem 7,97%)

C3P

C.3.1. Diversificar as parcerias, de modo a maximizar a disponibilidade de recursos humanos e
materiais. (contagem 7,59%)
A.4.1. Aumentar o conhecimento e o reconhecimento do serviço educativo prestado à
Comunidade. (contagem 7,21%)

A4CExt

Imagens e Gráficos 14 - Objetivos do Projeto Educativo - Outubro de 2021
B5CDC

B4Re2

B.5.1. Formar cidadãos cientificamente bem preparados críticos, éticos, e conscientes das suas
responsabilidades sociais. (contagem 18,55%)
B.4.2. Reduzir o insucesso escolar. (contagem 6,48%)

B4Re1

B.4.1. Melhorar os resultados escolares, com vista à qualidade dos mesmos. (contagem 6,59%)

C3P

C.3.1. Diversificar as parcerias, de modo a maximizar a disponibilidade de recursos humanos e
materiais. (contagem 6,15%)
A.4.1. Aumentar o conhecimento e o reconhecimento do serviço educativo prestado à
Comunidade. (contagem 7,49%)

A4CExt

A3CI

A.3.1. Criar mecanismos eficazes e eficientes de comunicação. (contagem 8,49%)
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Sigla
A1Lider

A2Gestão
A3CI
A4CExt

A5AutoAV

Descrição
A.1.1. Estabelecer, de forma eficaz a ponte entre a liderança de topo e as lideranças intermédias
das estruturas educativas e dos serviços do Agrupamento.
A.2.1. Envolver o Agrupamento e os seus parceiros numa gestão estratégica para a melhoria e
para a inovação.
A.3.1. Criar mecanismos eficazes e eficientes de comunicação.
A.4.1. Aumentar o conhecimento e o reconhecimento do serviço educativo prestado à
Comunidade.
A.5.1. Desenvolver a autoavaliação, com vista à implementação de boas práticas no
Agrupamento.

B1PSE

B.2.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógicas - didáticas articuladas, com vista
à melhoria dos resultados.

B2PP-D

B.2.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógicas - didáticas articuladas, com vista
à melhoria dos resultados.

B3RA

B.2.1. Planificar, implementar e monitorizar práticas pedagógicas - didáticas articuladas, com vista
à melhoria dos resultados.

B4RE1

B.4.1. Melhorar os resultados escolares, com vista à qualidade dos mesmos.

B4RE2

B.4.2. Reduzir o insucesso escolar.

B5CDC

B.5.1. Formar cidadãos cientificamente bem preparados críticos, éticos, e conscientes das suas
responsabilidades sociais.

C1RH1

C.1.1. Gerir recursos humanos, com vista à qualidade do serviço educativo.

C1RH2

C.1.2. Aperfeiçoar as competências profissionais e relacionais dos recursos humanos.

C2RM

C.2.1 Gerir recursos matérias, visando a sua otimização e captação de novos recursos para a
inovação e a qualidade.

C3P

C.3.1. Diversificar as parcerias, de modo a maximizar a disponibilidade de recursos humanos e
materiais.

Legenda: Projeto Educativo
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Calendário online com as atividades

Entrar no Portal do Agrupamento:
www.aemontemor.pt e clicar no separador Inovar … Inovar PAA: calendário
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Para evitar gastos e poluição desnecessários os próximos quadros foram feitos
de um modo económico:
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Calendarização: 1º Período

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Art Land

Composições visuais com elementos naturais.

outubro

10-10-2021 das
09:00 às 16:30

Dep. Expressões

62

6.º

"Halloween “

Atividades: Decoração da Escola/Exposição
de adornos alusivos ao tema ( ex. vassouras,
espantalhos, esqueletos, espanta espíritos,
chapéus, sapatos, gatos pretos,…); Concurso
do adorno mais original com a participação
dos Pais/Encarregados de Educação.
Danças e teatro (coreografias/canções
ensaiadas por turma).

outubro

29-10-2021 das
08:30 às 17:30

Direção

300

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escolas

Proponente

Escola Básica e Secundária de Filomena
Montemor-o-Velho
Maria
Laranjeira
Neves
Escola Básica de Arazede,
Isabel Maria
Montemor-o-Velho
Taipina
Ribeiro

A atividade decorre ao longo do dia durante os
intervalos e por turma.
Objetivos específicos: - Conhecer factos da
cultura Anglo-americana; -Expandir o
vocabulário relacionado com o tópico
Colaboração e participação, com o grupo de
Inglês;- Vivenciar a época e manter as
tradições; - Incentivar a participação das
famílias no processo educativo; - Preservar a
tradição ; - Promover hábitos de cooperação e
intervenção na escola.
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Dia das Bruxas

Comunidade. Desenvolver nos alunos a
capacidade criativa.
A

Mês de
realização

outubro,
novembro

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

1Ciclo

207

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Montemor-oVelho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

1Ciclo

425

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Tentúgal,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Viso, Montemor-oVelho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Elaboração de um sapato de bruxa com auxílio
familiar.
B

Dia Mundial da
Alimentação

Elaboração de um sapato de bruxa com auxílio
familiar
Alimentação saudável e equilibrada:
outubro
- Diálogo/debate sobre o tema;
- Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões;
- Cada aluno traz uma peça de fruta para o
lanche e fala sobre a mesma;
- Composição de imagens de alimentos
saudáveis para decoração de prato de papel.
- Atividades no âmbito do projeto “Os Super
Saudáveis” (3º e 4º anos).
A -Confeção de salada de fruta por sala e
construção da roda dos Alimentos a 3
dimensões.
B - Confeção de salada de fruta por sala e
construção da roda dos Alimentos a 3
dimensões.
A - Atividades várias com vista à
sensibilização da necessidade de uma
alimentação saudável.
Confeção de pão saudável de iogurte para o
lanche
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Objetivos
Realização de atividades com vista à
sensibilização da necessidade de uma
alimentação saudável:
incentivar o consumo de alimentos
saudáveis;

" A Terra Treme"

-

promover a educação para a saúde;

-

promover hábitos de lanches saudáveis.

A TERRA TREME é um exercício organizado
anualmente pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil. Pretende alertar
e sensibilizar a população sobre como agir
antes, durante e depois da ocorrência de um
sismo.

novembro

05-11-2021 das
11:00 às 11:10

Direção

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

novembro

18-11-2021 das
08:30 às 17:30

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

10.º, 11.º

Escola Básica e Secundária de Paula
Montemor-o-Velho
Cristina da
Costa
Maurício

Dep. Línguas

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR
são a melhor resposta para nos protegermos
em caso de sismo.

Comemoração do
Dia Internacional da
Filosofia

Concurso “Um
conto de Natal” -

O exercício ajudará a conhecer e praticar
estes 3 gestos que podem salvar vidas.
Dinamização de várias atividades (debates,
exposições, dramatizações, etc.) com o intuito
de destacar a importância da disciplina de
Filosofia para o desenvolvimento de
competências consideradas imprescindíveis à
construção de uma cidadania ativa,
proporcionando aos alunos instrumentos
necessários para o exercício pessoal da razão
e desenvolvendo o raciocínio e as
capacidades de reflexão e da curiosidade
científica.
Atividade aberta aos alunos do 2.º ciclo e a
todos os que queiram participar. Desafio
aberto também aberto à comunidade

novembro,
dezembro
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade
produção de um
conto de Natal.

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

educativa.

Proponente
Fernandes
Machado
Dias

O conto tem de ser original e depois, os três
contos selecionados são apresentados/lidos
na BE.
* Desenvolver a competência linguística;
* Despertar o gosto pela escrita e pela leitura;
*Desenvolver a criatividade e a imaginação.
Magusto

A
Realização do magusto tradicional no recinto
da escola. Atividades de leitura, de escrita e
de Expressões alusivas ao tema.
Construção do “cartucho” por turma.
Distribuição das castanhas no refeitório.
Realização de atividades artísticas
relacionadas com o tema.
História da”Maria Castanha”.
B
As atividades referidas no plano A mas em
pequeno grupo

novembro,
fevereiro

1Ciclo

970

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Desenvolvimento de atividades com vista a
manter as tradições.
Promover o convívio entre os vários alunos e
incutir valores de partilha responsabilidade e
solidariedade.
Conhecer e vivenciar as tradições.
Contribuir para um saber integrado.
Fomentar e promover o intercâmbio entre
pares confraternizando com os membros da
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

6.º

Escola Básica de Montemor-oVelho

Filomena
Maria
Laranjeira
Neves
Isabel Maria
Taipina
Ribeiro

comunidade escolar.
Despertar a curiosidade pelas produções do
património literário oral.
Postais de Natal

Exposição dos postais de Natal

dezembro

17-12-2021 das
09:30 às 16:30

Dep. Expressões

" A Magia do Natal "

Atividades a desenvolver: -Decoração dos
espaços físicos da escola;- Ensaios,
interpretação de canções alusivas ao espírito
natalício; -Elaboração de cartões de Natal com
troca de mensagens com a comunidade;Dramatização/coreografias alusivas ao tema;
-Lanche convívio por turma.

dezembro

17-12-2021 das
14:30 às 17:30

Direção

300

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Educ. Pré-Escolar

208

P3, 1.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância da
Bunhosa, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Tojeiro, Montemoro-Velho

Todas as atividades serão apresentadas à
comunidade escolar durante a tarde do último
dia do 1º período.
Objetivos específicos: - Vivenciar a época e
manter as tradições; - Incentivar a
participação das famílias no processo
educativo; - Preservar a tradição Natalícia
envolvendo os alunos num ambiente propício
ao seu desenvolvimento pessoal e social; Autonomia, responsabilidade e criatividade; Promover hábitos de cooperação e
intervenção na Comunidade educativa.
Desenvolver nos alunos a capacidade criativa.
Troca de Postais de
Natal digitais

Desenvolver o gosto pela leitura e contribuir
para a formação de futuros leitores.
Desenvolver o espírito de partilha.

dezembro
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade
Visita de estudo a
Viana de Castelo

Visita ao Museu Interativo da Fábrica do
Chocolate e ao Navio Hospital Gil Eannes.

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

dezembro

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

dezembro

1Ciclo

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de
6.º

Objetivos: - Relacionar-se com os outros com
base nos princípios da cooperação e
solidariedade, assumindo a alteridade e
diversidade como fator de enriquecimento
mútuo.

Escolas

Proponente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

- Sensibilizar para uma alimentação saudável.
- Alertar para situações de atentados aos
Direitos Humanos em nome da produção de
determinados alimentos
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens da unidade letiva 3.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem.
Festa de Natal

A
Visionamento de um filme alusivo à temática
do Natal numa sala de cinema na Figueira da
Foz
Apresentação da peça teatral “Serafim e o
Malacueco” pelo grupo de teatro
“Atrapalharte”.
Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema: entoação de
canções, dramatização de pequenas peças
teatrais, dança.

700

1.º, 2.º, 3.º,
4.º
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,

Armando
Santos Maia

B
Celebração da época festiva com atividades
em cada sala de aula
Visualização da mesma peça teatral em
streaming.
Sensibilizar para diferentes tradições
Socializar em contextos diferentes do dia a dia
Fomentar a partilha
Tomar contacto com a representação de um
texto dramático, identificando personagens,
cenários, situações cénicas, problemas e
soluções da ação dramática.
Reconhecer as diferentes formas de um ator
usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o
corpo (postura, gestos faciais) para caraterizar
personagens e ambientes cénicos.

A Geografia nas
estradas de Portugal

Exposição de trabalhos de investigação
realizados pelos alunos

Comemoração do
Dia da Pessoa com
Deficiência

Atividades várias realizadas nas escolas do
Agrupamento com o objetivo de assinalar a
data e sensibilizar toda a comunidade
educativa para a diferença, promovendo uma
cada vez mais inclusiva.

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Dep. Educação
Especial

8.º, 9.º

142
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Corta-Mato Escolar
Iniciados, Juvenis e
Juniores

- Adquirir padrões e hábitos desportivos;

Corta-Mato escolar
Infantis

- Adquirir padrões e hábitos desportivos;

novembro

17-11-2021 das
00:00 às 23:59

Desporto Escolar

150

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

dezembro

15-12-2021 das
00:00 às 23:59

Desporto Escolar

200

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo. - Dar a conhecer,
proporcionar e incentivar a prática das
diversas disciplinas do Atletismo bem como
as suas regras.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Distrital: Fase CLDE Coimbra.

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo. - Dar a conhecer,
proporcionar e incentivar a prática das
diversas disciplinas do Atletismo bem como
as suas regras.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Distrital: Fase CLDE Coimbra.
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Nome da atividade
"A minha rosa dos
ventos e
representações da
superfície terrestre"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Esta atividade visa a elaboração de rosa-dosventos em diferentes materiais e desenvolver
a capacidade de orientação de forma lúdica.
Para além disso, os alunos elaborarão
esboços de paisagens, mapas mentais ou
outras representações da superfície terrestre.
A exposição decorrerá na semana primeira de
dezembro. Objetivos: Fomentar o gosto pela
disciplina. Estimular a criatividade e a
imaginação dos alunos. Desenvolver a
capacidade de orientação de forma lúdica.

Mês de
realização
dezembro

Data de
realização

Estrutura(s)
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

Número
previsto de
participantes
26

Anos de
escolarida
de
7.º

Escolas
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

Proponente
Paula
Cristina
Lemos
Ramos Pinto
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Calendarização: 2º Período

Nome da atividade
Visita de estudo a
Lisboa- Templos
Religiosos

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo
Objetivos:
- Relacionar-se com os outros com base nos
princípios da cooperação e solidariedade,
assumindo a alteridade e diversidade como
factor de enriquecimento mútuo.

Mês de
realização
janeiro

Data de realização

Estrutura(s)
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de
7.º

Escolas
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Proponente
Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Distinguir os elementos convergentes das
principais confissões religiosas, cristãs e não
cristãs.
- Posicionar-se pessoalmente frente ao
fenómeno religioso e à identidade das
confissões religiosas.
- Agir em conformidade com as posições
assumidas em relação ao fenómeno religioso,
no respeito pelos valores fundamentais do
diálogo e da tolerância.
- Promover, na sua prática de vida, o diálogo
inter-religioso como suporte essencial para a
construção da paz entre os povos,
mobilizando conhecimentos sobre a

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

26

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

identidade de cada confissão religiosa.
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens a efetuar na unidade letiva 2.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem.
Vidro e técnica do
sopro

Visita a um estúdio de fabrico de peças em
vidro através da técnica do sopro e ao Museu
do vidro onde se retrata toda a história do
vidro, composição e fabrico de vidro com
diferentes características.

janeiro,
fevereiro

Dep. Matemática e 160
Ciências
Experimentais

8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Rosa Maria
da Silva
Freire

janeiro,
fevereiro,
março, abril

Dep. Matemática e
Ciências
Experimentais

12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Alexandre
José
Teixeira
Barreiros
Machado
Ferraz

Conhecer o processo de fabrico do vidro e
técnicas de trabalhar o vidro, reconhecendo a
importante aplicação da Química no fabrico
de materiais de uso comum.
Saídas académicas.

A iniciativa nasce a partir da disciplina de
Aplicações Informáticas, com alunos das
turmas do 12 ano, A1 e B2 e pretende levar
estes alunos a conhecer os cursos de
engenharia informática da UC e ISEC.
Contudo, no decurso da apresentação da
ideia em CT, os docentes de Química e Física
aderiram, tendo-se alargado a ideia para
todos os alunos destas turmas,
A iniciativa pretende ajudar os alunos a
esclarecer ideias sobre as saídas académicas
disponíveis na região e em especifico em
Coimbra, através da UC e Politécnico.
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Nome da atividade
Visita de estudo Lisboa

La Chandeleur /
Pancake Day

Carnaval

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Visita de estudo a realizar a entidades no
âmbito das temáticas das disciplinas de
Geografia e físico Química.
Promover as aprendizagens dos alunos
através do contacto com instituições.
Comemoração das tradições La Chandeleur /
Pancake Day, articulando conteúdos das
disciplinas de Francês e Inglês, com a
confeção e/ou venda de crepes e realização
da "Pancake race" "corridas com
panquecas). As atividades poderão não ser
as mesmas nas três escolas.
Preservar o património cultural.

Mês de
realização

Data de realização

fevereiro

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

fevereiro

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
Dep. Línguas

100

fevereiro

Educ. Pré-Escolar

Dep. Línguas

Anos de
escolarida
de
9.º

Ida ao teatro, à
Livraria Lello/Museu
World Discovery

Manhã - Visionamento da peça " As
aventuras de Ulisses" no teatro Sá da
Bandeira, pela Companhia teatral Cultural
Kids.

março

11-03-2022 das
08:00 às 18:00

Proponente

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho

Cláudia
Cristina de
S. Monteiro
Serra e Silva

961

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

29

6.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Proporcionar à criança/alunos momentos de
lazer e de convívio.

Visita de estudo ao
Porto

Escolas

Maria
Aurora
Figueiredo
Martelo

Tarde - Visita à Livraria Lello ou World
Discovery (consoante disponibilidade e preço
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

dos espaços).

Promover hábitos culturais, o gosto pela
leitura e pelo estudo do texto literário.
Despertar o a curiosidade dos alunos.

Feira de Minerais,
Rochas e Fósseis

Melhorar o desempenho escolar dos alunos.
Exposição e venda de amostras de minerais,
rochas e fósseis.

março, abril

A grupos de alunos será feita uma referência
às condições de formação destes materiais,
tendo em conta os conhecimentos dos
alunos.

Dia da árvore

A - Manutenção dos espaços verdes da
escola (adubagem, rega…) e sementeira de
manjericos para oferecer à mãe, aquando do
Dia da Mãe.
B - Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema da Floresta.

março

21-03-2022 das
00:00 às 23:59;
22-03-2022 das
00:00 às 23:59;
24-03-2022 das
00:00 às 23:59;
25-03-2022 das
00:00 às 23:59;
28-03-2022 das
00:00 às 23:59;
29-03-2022 das
00:00 às 23:59;
30-03-2022 das
00:00 às 23:59;
31-03-2022 das
00:00 às 23:59;
01-04-2022 das
00:00 às 23:59
21-03-2022 das
00:00 às 23:59

Dep. Matemática e 400
Ciências
Experimentais

5.º, 7.º,
10.º, 11.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Maria
Gabriela
Costa
Cardanho

1Ciclo

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Tentúgal, Montemoro-Velho, Escola Básica de
Viso, Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

220

- Sensibilizar para a importância da floresta.
- Alertar para os comportamentos de risco
que podem provocar incêndios e destruição
da floresta.
- Sensibilizar para a importância da
conservação da natureza e da biodiversidade.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

A - Plantação de ervas aromáticas nos
canteiros da escola.
Manutenção dos espaços verdes da escola
(adubagem, rega…)

Visita de estudo ao
Estrangeiro

-Tomar contacto com os valores culturais,
sociais, espirituais e religiosos dos lugares a
visitar;
- Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de
atuação e de convivência em diversos
contextos.

março

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

8.º, 9.º,
10.º, 11.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Favorecer a autonomia pessoal e a
clarificação de valores e afetos numa
perspetiva humana;
- Desenvolver a capacidade de autonomia, de
abertura à mudança, de compreensão pela
pluralidade de opiniões e pela diversidade de
modelos civilizacionais;
Ø Integração de saberes através de uma
atenção específica aos conteúdos lecionados
em diferentes disciplinas, nomeadamente
História e Geografia (interdisciplinaridade e
articulação de conteúdos com alguns dos
locais a visitar);
- Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
- Fomentar o gosto pelas disciplinas;
- Desenvolver o espírito de observação e
recolha de informação;
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Promover a estruturação da personalidade,
autoconfiança, sentido de responsabilidade,
sentido crítico e autonomia;
Ø Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos;
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem;
- Tomar consciência que a liberdade requer o
sentido de responsabilidade;
- Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e
do mundo;
- Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros
países;
- Concretizar saberes através de atividades
culturais e multidisciplinares;
- Motivar os alunos para a aprendizagem e
alargamento dos seus conhecimentos em
Inglês;
- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Promover a pesquisa e o conhecimento de
locais de interesse histórico, cultural e
linguístico;
- Promover a entreajuda, a amizade, a partilha
e a tolerância;
- Desenvolver as competências sociais;
- Proporcionar importantes momentos de
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

convívio entre professores e alunos.

Visita de estudo a
Peniche e a Lisboa

Visita ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Forte
de Peniche

março

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

março

Dep. Ciências
Sociais e

10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina

Objetivos:
- Relacionar-se com os outros com base nos
princípios da cooperação e solidariedade,
assumindo a alteridade e diversidade como
fator de enriquecimento mútuo.
- Consciencializar os alunos para a
importância da participação cívica e
democrática;
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens que estão a ser efetuadas nas
unidades letivas lecionadas e a lecionar.
- Reconhecer a liberdade como um fator
determinante para a dignidade humana.
- Identificar o cristianismo como uma
comunidade de crentes na história humana.
- Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o
seu contributo para a construção da
sociedade.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
Visita de estudo ao
estrangeiro

Tomar contacto com os valores culturais,
sociais, espirituais e religiosos dos lugares a
visitar;
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de
atuação e de convivência em diversos
contextos.

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Humanas, Dep.
Línguas

Proponente
Moleiro
Jorge

Favorecer a autonomia pessoal e a
clarificação de valores e afetos numa
perspetiva humana;
Desenvolver a capacidade de autonomia, de
abertura à mudança, de compreensão pela
pluralidade de opiniões e pela diversidade de
modelos civilizacionais;
Integração de saberes através de uma
atenção específica aos conteúdos lecionados
em diferentes disciplinas, nomeadamente
EMRC e Inglês, bem como História e
Geografia
Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
Fomentar o gosto pelas disciplinas;
Desenvolver o espírito de observação e
recolha de informação;
Promover a estruturação da personalidade,
auto-confiança, sentido de responsabilidade,
sentido crítico e autonomia;
Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma actualização permanente de
conhecimentos;
Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem;
Tomar consciência que a liberdade requer o
sentido de responsabilidade;
Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

do mundo;
Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros
países;
Concretizar saberes através de actividades
culturais e multidisciplinares;
Motivar os alunos para a aprendizagem e
alargamento dos seus conhecimentos em
Inglês;
Aplicar conhecimentos adquiridos;
Promover o contacto directo com a língua e
cultura inglesas proporcionando e
incentivando situações reais de
comunicação;
Promover a pesquisa e o conhecimento de
locais de interesse histórico, cultural e
linguístico;
Promover a entreajuda, a amizade, a partilha
e a tolerância;
Desenvolver as competências sociais;
Proporcionar importantes momentos de
convívio entre professores e alunos
Poisson d'avril

Comemoração da tradição francesa do dia 1
abril
de abril, através da construção de peixes com
recurso à reutilização de materiais.

01-04-2022 das
09:00 às 17:00

Dep. Línguas

120

7.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
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Nome da atividade
Mercadinho da
Páscoa

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
A - EB1 Meãs Venda de produtos biológicos
da horta pedagógica e de outros produtos
oferecidos pelos pais/avós.

Mês de
realização
abril

Data de realização
05-04-2022 das
00:00 às 23:59

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

1Ciclo

Anos de
escolarida
de
1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escolas
Escola Básica de Meãs do
Campo, Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

8.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

B - Igual ao plano A mas com entradas
controladas.
Visita de estudo

Comemoração do dia
da Terra e do dia da
Água
Projeto Escola Ativa

Corta-Mato Distrital

Visita de estudo no âmbito das disciplinas de
Geografia e Físico Química.

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

Promover as aprendizagens dos alunos
através do contacto com situações práticas
do dia a dia.
Exposição de trabalhos dos alunos.
Apresentação de informações alusivas às
temáticas.
Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos,
de estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: responsabilidade, espírito de
equipa, disciplina, tolerância, perseverança,
humanismo, verdade, respeito, solidariedade,
dedicação, coragem.
- Adquirir padrões e hábitos desportivos;
fevereiro

08-02-2022 das
00:00 às 23:59

Desporto Escolar,
PES

18

Desporto Escolar

200

Proponente

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo.
- Selecionar alunos para representarem o
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Nacional
Dia do PI

Apresentação de trabalhos referentes ao dia
do pi e/ou desenvolvimento de atividades
práticas.
A atividade visa dar a conhecer
acontecimentos da história da Matemática,
despertar a curiosidade e interesse na
disciplina e motivar os alunos para as
aprendizagens.

Mega sprinter distrital - Adquirir padrões e hábitos desportivos;

março

14-03-2022 das
00:00 às 23:59

Dep. Matemática e 600
Ciências
Experimentais ,
Outra

Desporto Escolar

7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

200

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no MegaSprinter Fase
Nacional
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Calendarização: 3º Período

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Teatro vai à escola

Desenvolvimento de competências do domínio
do jogo dramático/teatro

abril, maio,
junho

Dia da Família

Plano A

maio

- Realização de jogos tradicionais com a
família;
- Lanche partilhado

Data de realização

13-05-2022 das
00:00 às 23:59

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Educ. Pré-Escolar

61

P3

Jardim de Infância de Meãs,
Montemor-o-Velho

1Ciclo

150

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho

Proponente
Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa
Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Plano B
- Visionamento de filmes, atividades de leitura e
escrita, expressão plástica…
-Igual ao plano A mas com sem partilha de
almoço. Cada grupo família almoça em “bolha”.
Plano A
-Caminhada com almoço partilhado. Convívio
entre famílias e a escola
Plano B
- Visionamento de filmes, atividades de leitura e
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

escrita, expressão plástica…
Reforçar a mensagem de união, amor, respeito
e compreensão necessárias para o bom
relacionamento de todos os elementos que
compõem a família;

Caminhada "Ser
saudável"

A -Sensibilização e preparação da caminhada:
divulgação, T-shirts alusivas à caminhada e
fruta para os participantes;

maio

27-05-2022 das
00:00 às 23:59

1Ciclo

130

P3, 1.º, 2.º,
3.º

Escola Básica de Meãs do
Campo, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Meãs,
Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

7.º, 9.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,

Maria José
Soares
A.L.M.M.
Fonseca

B- Como esta actividade é ao ar livre o plano B
é igual ao plano A mas mantendo a distância
recomendada entre os participantes
Objetivos

Olimpíadas da
História

Dia da Criança

Participação na caminhada a realizar-se nas
ruas e caminhos da localidade de Meãs do
Campo.
Realização de provas que têm como objetivo
que os alunos reconheçam a importância do
estudo da História.

A - Sede do concelho e na Escola Básica de
Arazede - Participação nas atividades
organizadas pela Câmara Municipal e pela
Escola.
Atividades promovidas pelo município/
associação de pais. (?)
Elaboração de cartazes ou folhetos de
sensibilização aos direitos da criança.
B - Na Escola, cada turma com o seu professor
- Atividades de leitura, de escrita e de

maio

junho

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

01-06-2022 das
00:00 às 23:59

1Ciclo

700

1.º, 2.º, 3.º,
4.º
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Expressões alusivas ao tema dos Direitos da
Criança.

Escolas

Proponente

Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

Realização de jogos no
recreio/canções/visualização de um filme.
- Desenvolvimento de atividades com vista a
contribuir para um saber integrado; fomentar e
promover o intercâmbio entre pares
- Dar a conhecer os Direitos das Crianças,
consciencializar os alunos para a existência de
países onde dos direitos das crianças são
permanentemente violados; proporcionar à
crianças momentos de lazer em espaços
lúdicos.
Atividades diversas alusivas à temática.
Elaboração de cartazes ou folhetos de
sensibilização aos direitos da criança.
Proporcionar às crianças atividades lúdicas e
recreativas; evidenciar direitos e deveres das
crianças; reconhecer que nem todas as
crianças usufruem dos direitos estipulados na
Declaração Universal dos Direitos da Criança;
promover a inclusão social.
Dia Mundial dos
Oceanos

- Visualização de vídeos e imagens alusivas ao
tema.

junho

08-06-2022 das
00:00 às 23:59

1Ciclo

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

- Elaboração de seres marinhos.

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

- Exposição dos trabalhos realizados.
Objetivos
- Conhecer a fauna e flora dos Oceanos.
- Suscitar o interesse pela preservação e
conservação das espécies.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Introduzir o conceito de poluição marítima e
identificar as suas principais causas e
consequências.
- Criar atitudes responsáveis para a
conservação da biodiversidade marinha.
"Festa de
Encerramento"

Objetivos: envolver a comunidade para a
promoção do convívio entre todas as crianças
e adultos (familiares e comunidade local
envolvente);

junho

15-06-2022 das
14:30 às 17:30

Direção

350

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Isabel Maria
Taipina
Ribeiro

proporcionar momentos de alegria e boa
disposição; representar curtas dramatizações,
canções, danças, poesias; dar a conhecer à
comunidade educativa, atividades realizadas
pelas crianças; participação em jogos
tradicionais; divulgar o trabalho realizado pela
escola e pelos alunos; exposições de trabalhos
realizados pelos alunos; promover o mérito da
perseverança e do trabalho pessoal;
homenagear os alunos finalistas; promover a
participação e o convívio entre os diversos
membros da Comunidade Educativa;
proporcionar aos alunos experiências
gratificantes e diversificar a capacidade de
relação e comunicação com os outros e
promover a interação
Escola/Família/Comunidade Educativa.
Descrição das atividades:
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
ao longo do ano.
- Espetáculo realizado pelos alunos,
encarregados de educação e professores
(dramatizações, canções, coreografias,..) a
apresentar à comunidade educativa e
convidados.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Entrega de lembranças aos alunos finalistas
do 4º e 9º anos.
- Barraquinha de comida dinamizada pela
escola.
Sarau cultural

Apresentação de trabalhos e demonstração de
atividades realizadas pelos alunos a toda a
comunidade escolar.

junho

Dia da Criança

Dar a conhecer a Declaração Universal dos
Direitos da Criança;

15-06-2022 das
18:00 às 23:59

Direção

500

junho

Educ. Pré-Escolar

233

A atividade consiste na dinamização de um
junho
rastreio de fatores de risco cardiovascular, com
os objetivos de:

Clubes e Projetos

150

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º
P3

Proporcionar à criança momentos de diversão,
de lazer e de convívio.

Orienta-te, pela tua
saúde!" - (rastreio e
orientação
nutricional)

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Jardim de Infância da
Bunhosa, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria Graça
Domingues
Gonçalves
Conceição
Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

Maria
Natália de
Jesus
Gomes

- Detetar erros alimentares que cada um
comete no seu dia-a-dia;
- Diagnosticar situações de obesidade, préobesidade e perturbações alimentares;
- Reconhecer que hábitos alimentares
inadequados na infância e adolescência podem
induzir o aparecimento de doenças
cardiovasculares:
- Divulgar formas de prevenção de algumas
doenças cardiovasculares;
- Sensibilizar para os fatores de risco de
doença cardiovascular
- Promover estilos de vida saudáveis
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Nome da atividade
"A Poesia chegou à
Escola"
(em articulação
com outros níveis
de escolaridade e
outras áreas
disciplinares).

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
* Ler/ Recitar textos poéticos num espaço
exterior (sugestão- relacionados a uma
temática, por exemplo - Ambiente)

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de
5.º, 7.º, 8.º,
9.º

junho

Dep. Línguas

junho

Educ. Pré-Escolar

256

P3

julho

1Ciclo

404

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Desporto Escolar,
PES

18

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escolas

Proponente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria José
Vacas
Pereira
Fernandes
Machado
Dias

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Viso, Montemor-oVelho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

* Dramatização alusiva ao tema sugerido ou a
outro.
ŸPromover o ensino da poesia;
ŸCelebrar a diversidade linguística através da
expressão poética;
ŸDesenvolver o gosto pela leitura da poesia;
ŸFomentar a escrita do texto poético.
Ÿ Exercitar a criatividade e a imaginação.

Encerramento de
atividades letivas

Conhecer e divulgar a identidade cultural ou
(aspetos culturais) da comunidade local,
Desenvolver competências dos domínios das
Expressões,
Promover o convívio e o estreitamento de
relações com as famílias.

Encerramento do
ano letivo

nas respetivas EB1 ou associações locais

Projeto Escola
Ativa

Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Visita de Estudo ao
Porto.

Se houver
condições e se a
pandemia continuar
reduzida.
Projeto Escola
Ativa

Na defesa do
Ambiente

Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
Visita integrada na leitura obrigatória da obra
"O Príncipe Nabo".

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Dep. Línguas

33

5.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria José
Vacas
Pereira
Fernandes
Machado
Dias

Desporto Escolar,
PES

18

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

Desenvolver a curiosidade, o espírito crítico, a
cooperação, a partilha…
Ÿ
Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
Exposição de infografias; cartoons e outros
materiais de informação.

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

8.º, 9.º
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Nome da atividade
Projeto Escola
Ativa

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.

Data de realização

Estrutura(s)
Desporto Escolar,
PES

Número
previsto de
participantes
18

Anos de
escolarida
de
5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
Comemoração do
dia da Europa

Exposição de trabalhos dos alunos alusivos à
importância da Europa

“Um olhar sobre a
Europa e o Mundo”

Visa divulgar as principais características de
maio
diferentes países da Europa e do Mundo e
alargar os horizontes dos nosso alunos. Para
além disso, pretende-se assinalar o “Dia da
Europa” - 9 de maio integrada numa mostra
dos diferentes países da União Europeia,
durante uma semana (9 a 13 de maio).
Procurar-se-á a articulação da atividade com os
professores de línguas e a biblioteca escolar.

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

7.º, 8.º, 9.º

26

7.º

Escolas

Proponente

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia
Paula
Cristina
Lemos
Ramos Pinto

Objetivos:
Fomentar o gosto pela disciplina.
Estimular a criatividade e a imaginação dos
alunos.
Identificar alguns aspetos físicos sociais,
económicos, demográficos, políticos (…) que
diferenciam os países da União
Europeia/Europa e do Mundo
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
realização

Data de realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Aprofundar alguns conhecimentos sobre a
formação e alargamento da União Europeia e
as suas principais instituições;
- Reconhecer a importância da Europa no
mundo.
- Fomentar a tolerância por outras culturas.
- Desenvolver técnicas de pesquisa e de
tratamento da informação recolhida;
- Aplicar alguns conhecimentos adquiridos nas
aulas em outras situações de aprendizagem;
- Partilhar com a comunidade educativa o
resultado dos estudos efetuados através da
exposição dos trabalhos.
- Desenvolver o espírito crítico e de
intervenção.
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Calendarização: Ao longo do ano letivo

Nome da atividade

Comemoração do
dia Europeu do
Desporto 24/09

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

- Celebrar o dia europeu do Desporto;

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

setembro

23-09-2021
das 00:00 às
23:59

Desporto Escolar

37

5.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

setembro

24-09-2021
das 00:00 às
23:59

Desporto Escolar,
Dep. Expressões

53

5.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Pedro
Joaquim
Santos
Relvas F.
Pires

-Promover o desporto e a atividade física;
-Incentivar a aquisição de hábitos de vida ativa
e saudável;
- Inspirar a comunidade escolar a ser ativa
(#BeActive)
-Promover a participação da comunidade
independentemente da idade, nível ou
preparação física;
- Divulgação da oferta desportiva no âmbito do
DE;
- Aliciar os alunos para a prática de diversas
modalidades desportivas, em situação
inovadora, proporcionando o convívio entre
alunos.

Comemoração do
Dia Europeu do
Desporto na Escola
-24 de setembro

Promover o desporto e a atividade física na
escola.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

2021 - 5ºA , 5ºB e
5ºC

Contribuir para a adoção de hábitos de vida
saudável.

Intervenção
Psicológica em
Grupo / Turma

Implementação de programas de
desenvolvimento em vários domínios,
nomeadamente competências sociais,
emocionais e comportamentais, métodos e
hábitos de estudo, promoção cognitiva,
motivação entre outras temáticas.

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho

SPO, Câmara
Municipal

Desporto Escolar Atletismo Formação de juízes

Os objetivos consignados no Projeto de
Desporto Escolar

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro

Desporto Escolar

30

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,

PES, Centro de
Saúde

150

SOS Saúde – GAP/
O GAP articula a sua atividade com a unidade
GPS (Gabinete
de saúde local (Centro de Saúde) e com os
Promotor de Saúde) serviços de Psicologia do
Agrupamento. Podem recorrer ao GAP os

Anos de
escolarida
de

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escolas

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
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Maria
Gabriela
Amaral de
Freitas

Pedro
Joaquim
Santos
Relvas F.
Pires
Teresa
Alexandra
F.S. Batista

47

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

alunos, os pais e/ ou encarregados de
educação, os professores e outros

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

fevereiro,
março,
abril, maio

Escolas

Proponente

Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

funcionários da escola, bem como outras
pessoas ou entidades, com o objetivo de
participar ativamente no processo
educativo e formativo dos jovens. A
coordenação dos gabinetes será assegurada
pelos respetivos coordenadores
do PES das escolas, com a supervisão do
Coordenador da escola sede.
Em articulação com os professores de
Educação Física através do Programa Fitescola
haverá um acompanhamento dos alunos que
se encontram fora da zona saudável.

Psicologia em
Palco.

" O que mandar
para o lanche?" Webinar

Na Escola da Carapinheira colaboração com o
docente Pedro Pires no (PRE)FIT escola.
A partir das Teorias de Construção de
Narrativas e da Dramatização pretende-se
promover o autoconhecimento e trabalhar as
emoções, quer seja em termos de identificação
destas, como a sua expressão e autocontrolo.
Paralelamente, este tipo de intervenção permite
promover as competências de comunicação,
memória, trabalho de equipa, autoestima,
organização, criatividade e resolução de
problemas.

• Auxiliar os pais a escolher e combinar os
alimentos adequados para um lanche saudável.
• Fornecer estratégias e formas de confeção,

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho

SPO, Câmara
Municipal

setembro

PES, Centro de
Saúde

1.º, 2.º, 3.º

150

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
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Freitas

Teresa
Alexandra
F.S. Batista
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

que permitam inserir alimentos (frutas,
hortícolas, …)

Consulta
Psicológica
Individual e Apoio
Psicopedagógico.

Intervenção individual confidencial, incluindo
avaliação psicológica/ apoio psicológico/ apoio
psicopedagógico, tendo como objetivos
trabalhar questões relacionadas com as
competências de aprendizagem, motivação,
dimensões socio-emocional e comportamental.
Sempre que necessário recorre-se à avaliação
psicológica no sentido de elaborar
diagnósticos compreensivos que permitam
definir estratégias de intervenção e de
acompanhamento adequadas às problemáticas
identificadas.

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho,
julho,
agosto

SPO, Câmara
Municipal

Programa de
Orientação Escolar
e Profissional Eu

O Programa de Orientação Escolar e
Profissional abrange a totalidade dos alunos
das turmas do 9º ano de escolaridade e visa

setembro,
outubro,
novembro,

SPO

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,
7.º, 8.º,
10.º, 11.º,
12.º

100

9.º

Escolas

Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho
, Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemor-
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Proponente

Maria
Gabriela
Amaral de
Freitas

Maria
Gabriela
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Nome da atividade

gosto, quero,
posso,
consigo...SER.

Apoio ao Sistema
de Relações da
Escola com a
Comunidade.

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

apoiar a construção de projetos e as tomadas
de decisão de forma realista e consciente,
avaliando os interesses, valores e aptidões dos
alunos. Simultaneamente procura-se
acompanhar o processo de exploração de
informação sobre a oferta formativa e do
mercado de trabalho sensibilizando os pais a
envolverem-se neste processo. Ao longo do
ano serão realizadas sessões nas turmas que
culminarão com entrevistas individuais no 3º
período.
Promover a aproximação da escola-família /
família-escola. Colaborar na articulação da
escola com outros serviços/ entidades (saúde,
emprego, segurança social, instâncias
judiciais, CPCJ, entre outros), no sentido de
promover o equilíbrio socio/ emocional /
comportamental dos alunos.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho,
julho

setembro,
outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho,
julho,
agosto

SPO, Câmara
Municipal, Centro
de Saúde, GNR,
Outra

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

Escolas

Proponente

o-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho

Amaral de
Freitas

, Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho

Maria
Gabriela
Amaral de
Freitas
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
Mês de
realiz realização
ação
?
1º
outubro
Perío
do

Art Land

Composições visuais com elementos naturais.

"Halloween “

Atividades: Decoração da Escola/Exposição de 1º
outubro
adornos alusivos ao tema ( ex. vassouras,
Perío
espantalhos, esqueletos, espanta espíritos,
do
chapéus, sapatos, gatos pretos,…); Concurso
do adorno mais original com a participação dos
Pais/Encarregados de Educação.
Danças e teatro (coreografias/canções
ensaiadas por turma).

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Filomena
Maria
Laranjeira
Neves
Isabel Maria
Taipina
Ribeiro

10-10-2021
das 09:00 às
16:30

Dep. Expressões

62

6.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

29-10-2021
das 08:30 às
17:30

Direção

300

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

PES, Centro de
Saúde

165

8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

A atividade decorre ao longo do dia durante os
intervalos e por turma.
Objetivos específicos: - Conhecer factos da
cultura Anglo-americana; -Expandir o
vocabulário relacionado com o tópico
Colaboração e participação, com o grupo de
Inglês;- Vivenciar a época e manter as
tradições; - Incentivar a participação das
famílias no processo educativo; - Preservar a
tradição ; - Promover hábitos de cooperação e
intervenção na escola.

Projeto "+contigo"

Comunidade. Desenvolver nos alunos a
capacidade criativa.
Dinâmicas de grupo em que se pretende:
- reconhecer que os afetos fazem parte
integrante da sociedade
- fomentar as relações afetivas
- sensibilizar para a problemática da violência
nas relações pessoais

outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril, maio

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

- educar para a cidadania
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

150

1.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

Maria da
Glória Lopes
L Relvas
Soares

Escolas

Proponente

- sensibilizar e valorizar a diferença
- despertar na criança a importância do outro
- promover uma cultura de cooperação,
definido níveis de responsabilidade
- prevenir comportamentos suicidários

"Higiene do sono O Soninho"

Projeto de sensibilização para o cuidado e
manutenção de uma adequada higiene do
sono.

outubro,
novembro,
dezembro

PES, Centro de
Saúde

outubro

PES

• Em sala de aula, trabalhar com as crianças
questões relacionadas com uma boa higiene do
sono.
• Aos pais, enviar sobre suporte digital um
podcast a sensibilizar para a importância de
manutenção de regras para uma boa rotina de
sono.
• Livro do Soninho, meio físico para
preenchimento em casa, passível de ser usado
pela escola.
Comemoração de
dias alusivos à
Saúde: Dia Mundial
da Obesidade, Dia
mundial da
alimentação, Dia
Mundial da luta
Contra a Sida e Dia
Mundial da
Hipertensão.

As atividades incluem ala de fitness, tertúlia
sobre alimentação saudável, sessões no
âmbito das IST dirigidas às turmas de 9º ano,
Rastreio da Hipertensão e da Diabetes, entre
outras.
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

"Mentes em
Crescimento" Webinar

Webinar para os pais/encarregados de
educação dos alunos do 3ºciclo com os
seguintes objetivos:

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

outubro,
novembro

PES, Centro de
Saúde

outubro,
novembro,
dezembro,
janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho,
julho
outubro

SPO

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

100

7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

6.º, 7.º, 8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho

Maria
Gabriela
Amaral de
Freitas

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

•
Alertar para a Saúde Mental dos Jovens
num momento das suas vidas e numa
atualidade complexas, repletas de desafios,
medos e alterações.

Escolas

Proponente

• Explicar sinais de alarme a ter em atenção
nos Jovens.

Consulta Individual
de Aconselhamento
e Orientação
Vocacional.

"Quem sou eu?"

• Fornecer algumas estratégias que os pais
podem usar na relação e na comunicação com
os filhos.
Avaliação vocacional, informação escolar e
profissional e exploração de ofertas de
formação para prosseguimento da escolaridade
obrigatória através da Cursos de Educação e
Formação.

• Comemoração do mês da saúde mental.

PES, Centro de
Saúde

100

1Ciclo

207

• Chamar a atenção para as questões da saúde
mental.
• Colocar estrutura interativa dentro da escola
que apele à reflexão sobre quem somos.

Dia das Bruxas

A
Elaboração de um sapato de bruxa com auxílio
familiar.

1º
outubro,
Perío novembro
do

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

B
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Dia Mundial da
Alimentação

Elaboração de um sapato de bruxa com auxílio
familiar
Alimentação saudável e equilibrada:
- Diálogo/debate sobre o tema;
- Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões;
- Cada aluno traz uma peça de fruta para o
lanche e fala sobre a mesma;

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

1º
outubro
Perío
do

Data de
realização

Estrutura(s)

1Ciclo

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

425

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escolas

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Tentúgal,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Viso, Montemor-oVelho

Proponente

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

- Composição de imagens de alimentos
saudáveis para decoração de prato de papel.
- Atividades no âmbito do projeto “Os Super
Saudáveis” (3º e 4º anos).
A -Confeção de salada de fruta por sala e
construção da roda dos Alimentos a 3
dimensões.
B - Confeção de salada de fruta por sala e
construção da roda dos Alimentos a 3
dimensões.
A - Atividades várias com vista à sensibilização
da necessidade de uma alimentação saudável.
Confeção de pão saudável de iogurte para o
lanche
Objetivos
Realização de atividades com vista à
sensibilização da necessidade de uma
alimentação saudável:
-

incentivar o consumo de alimentos
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

saudáveis;
-

promover a educação para a saúde;

-

promover hábitos de lanches saudáveis.

Atividade externa

formação juízes badminton

outubro,
novembro

Desporto Escolar

atividade externa

formação juízes xadrez

outubro,
novembro

Desporto Escolar

Atividade Externa
DE: 1ª Formação
Juízes árbitros
(grupo equipa Orientação)
" A Terra Treme"

Atividade de formação de alunos juízes
Árbitros de Orientação, no âmbito do desporto
escolar.

outubro,
novembro

Desporto Escolar

A TERRA TREME é um exercício organizado
1º
novembro
anualmente pela Autoridade Nacional de
Perío
Emergência e Proteção Civil. Pretende alertar e do
sensibilizar a população sobre como agir antes,
durante e depois da ocorrência de um sismo.

6

10.º, 11.º,
12.º

Comemoração do
Dia Internacional da
Filosofia

1º
novembro
Perío
do

Nuno Luís
Pinto
Marques
Nuno Luís
Pinto
Marques
Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo

05-11-2021
das 11:00 às
11:10

Outra

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Jorge
Manuel Vaz
Pereira

18-11-2021
das 08:30 às
17:30

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

10.º, 11.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Paula
Cristina da
Costa
Maurício

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR
são a melhor resposta para nos protegermos
em caso de sismo.
O exercício ajudará a conhecer e praticar estes
3 gestos que podem salvar vidas.
Dinamização de várias atividades (debates,
exposições, dramatizações, etc.) com o intuito
de destacar a importância da disciplina de
Filosofia para o desenvolvimento de
competências consideradas imprescindíveis à
construção de uma cidadania ativa,

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
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Nome da atividade

Concurso “Um
conto de Natal” produção de um
conto de Natal.

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

proporcionando aos alunos instrumentos
necessários para o exercício pessoal da razão
e desenvolvendo o raciocínio e as capacidades
de reflexão e da curiosidade científica.
Atividade aberta aos alunos do 2.º ciclo e a
1º
novembro,
todos os que queiram participar. Desafio aberto Perío dezembro
também aberto à comunidade educativa.
do

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Dep. Línguas

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria José
Vacas
Pereira
Fernandes
Machado
Dias

novembro

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais

7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho

Claudina
Maria
Pereira de
Sousa

novembro,
dezembro,
janeiro,
abril, maio

PES

10.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

O conto tem de ser original e depois, os três
contos selecionados são apresentados/lidos na
BE.
* Desenvolver a competência linguística;
* Despertar o gosto pela escrita e pela leitura;
*Desenvolver a criatividade e a imaginação.

Comemoração do
Dia Mundial da
Ciência

WORKSHOPS
“Desafios
Educativos no
Triângulo
Pais/Encarregados

A atividade tem como propósito ressaltar a
importância das ciências e da tecnologia na
nossa vida e destacar a necessidade da
preservação do planeta Terra. Deste modo,
pretende-se que os alunos realizem diversos
trabalhos, motivando-os cada vez mais para o
estudo das ciências, para o conhecimento das
inovações científicas e reflexão sobre o
contributo das ciências na sustentabilidade do
planeta Terra. Os trabalhos serão divulgados
na comunidade educativa.
Este projeto pretende favorecer um encontro
consigo próprio(a), com os outros e com a
realidade da educação dos filhos.

60

Inspirados em técnicas e ferramentas de
“aceitação-compromisso”, estes Workshops
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

de Educação,
Filhos e Escola –
Família + Perto”

Tipologias e
organização
funcional de
Ginásios
Magusto

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Outra

15

1Ciclo

970

Estrutura(s)

Escolas

Proponente

12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho

Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo
Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

visam contribuir para uma melhoria nas
relações familiares.
• Os exercícios propostos, para continuar em
autodesenvolvimento depois da sessão, bem
como a discussão de exemplos concretos,
podem contribuir para lidar melhor face a
situações de stress, ansiedade, contingência e
dúvida nas dinâmicas familiares.
No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD,
novembro
visitar instalações de ginásios para melhor
assimilar aspetos de organização, construção e
funcionamento abordados nas aulas.
A
1º
novembro,
Perío fevereiro
Realização do magusto tradicional no recinto
do
da escola. Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema.
Construção do “cartucho” por turma.
Distribuição das castanhas no refeitório.
Realização de atividades artísticas
relacionadas com o tema.
História da”Maria Castanha”.
B
As atividades referidas no plano A mas em
pequeno grupo
Desenvolvimento de atividades com vista a
manter as tradições.
Promover o convívio entre os vários alunos e
incutir valores de partilha responsabilidade e
solidariedade.
Conhecer e vivenciar as tradições.
Contribuir para um saber integrado.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

6.º

Escola Básica de Montemor-oVelho

Filomena
Maria
Laranjeira
Neves
Isabel Maria
Taipina
Ribeiro

Fomentar e promover o intercâmbio entre
pares confraternizando com os membros da
comunidade escolar.
Despertar a curiosidade pelas produções do
património literário oral.

Postais de Natal

Exposição dos postais de Natal

" A Magia do Natal " Atividades a desenvolver: -Decoração dos
espaços físicos da escola;- Ensaios,
interpretação de canções alusivas ao espírito
natalício; -Elaboração de cartões de Natal com
troca de mensagens com a comunidade;Dramatização/coreografias alusivas ao tema; Lanche convívio por turma.

1º
dezembro
Perío
do

17-12-2021
das 09:30 às
16:30

Dep. Expressões

1º
dezembro
Perío
do

17-12-2021
das 14:30 às
17:30

Direção

300

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Educ. Pré-Escolar

208

P3, 1.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,

Todas as atividades serão apresentadas à
comunidade escolar durante a tarde do último
dia do 1º período.
Objetivos específicos: - Vivenciar a época e
manter as tradições; - Incentivar a participação
das famílias no processo educativo; - Preservar
a tradição Natalícia envolvendo os alunos num
ambiente propício ao seu desenvolvimento
pessoal e social; -Autonomia, responsabilidade
e criatividade; - Promover hábitos de
cooperação e intervenção na Comunidade
educativa. Desenvolver nos alunos a
capacidade criativa.
Troca de Postais de
Natal digitais

Desenvolver o gosto pela leitura e contribuir
para a formação de futuros leitores.

1º
dezembro
Perío
do
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Desenvolver o espírito de partilha.

Visita de estudo a
Viana de Castelo

Visita ao Museu Interativo da Fábrica do
Chocolate e ao Navio Hospital Gil Eannes.

1º
dezembro
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

6.º

Objetivos: - Relacionar-se com os outros com
base nos princípios da cooperação e
solidariedade, assumindo a alteridade e
diversidade como fator de enriquecimento
mútuo.

Escolas

Proponente

Jardim de Infância da
Bunhosa, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Tojeiro, Montemoro-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Varanda
Raposo
Costa

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Sensibilizar para uma alimentação saudável.
- Alertar para situações de atentados aos
Direitos Humanos em nome da produção de
determinados alimentos
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens da unidade letiva 3.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem.
Festa de Natal

A

1º
dezembro
Perío
Visionamento de um filme alusivo à temática do do
Natal numa sala de cinema na Figueira da Foz

1Ciclo

700

1.º, 2.º, 3.º,
4.º
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Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Apresentação da peça teatral “Serafim e o
Malacueco” pelo grupo de teatro
“Atrapalharte”.

Escolas

Proponente

Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema: entoação de
canções, dramatização de pequenas peças
teatrais, dança.

B
Celebração da época festiva com atividades em
cada sala de aula
Visualização da mesma peça teatral em
streaming.
Sensibilizar para diferentes tradições
Socializar em contextos diferentes do dia a dia
Fomentar a partilha
Tomar contacto com a representação de um
texto dramático, identificando personagens,
cenários, situações cénicas, problemas e
soluções da ação dramática.
Reconhecer as diferentes formas de um ator
usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o corpo
(postura, gestos faciais) para caraterizar
personagens e ambientes cénicos.
1ª LAN Party

Organização e dinamização da primeira LAN
Party do agrupamento. Uma LAN party é um
evento onde pessoas se juntam com objetivo
de jogar jogos de computador multiplayer. Os

dezembro

Dep. Matemática e
Ciências
Experimentais ,
Outra

80

9.º, 10.º,
11.º, 12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

participantes levam os seus computadores e
ligam-se à rede de área local (LAN)
disponibilizada e montada pela organização.
Caberia ao 12ºE (TGEI), no âmbito das
disciplinas técnicas, a organização,
dinamização da LAN Party bem como a criação
e configuração de toda a infraestrutura elétrica
e de dados necessária ao evento e arranjar
patrocínios para os prémios e lanches.
O evento terá a duração de dois dias: 16 e 17
de dezembro.
Formação de Juízes - Participar nas atividades do Desporto Escolar
de ginástica
cumprindo o espírito inerente ao projeto; Participar e colocar os alunos numa situação
de avaliação; - Apresentar resultados das
regras esclarecidas nos treinos; - Favorecer a
comunicação interpessoal; - Criar laços de
amizade e companheirismo,

dezembro

Desporto Escolar

18

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

- Esclarecer dúvidas de ajuizamento de provas;
- Uniformizar procedimentos de observação e
avaliação de provas.
Visita de estudo a
Lisboa- Templos
Religiosos

Visita de estudo
Objetivos:
- Relacionar-se com os outros com base nos
princípios da cooperação e solidariedade,
assumindo a alteridade e diversidade como
factor de enriquecimento mútuo.

2º
janeiro
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

7.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Distinguir os elementos convergentes das
principais confissões religiosas, cristãs e não
cristãs.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

160

8.º

Escolas

Proponente

- Posicionar-se pessoalmente frente ao
fenómeno religioso e à identidade das
confissões religiosas.
- Agir em conformidade com as posições
assumidas em relação ao fenómeno religioso,
no respeito pelos valores fundamentais do
diálogo e da tolerância.
- Promover, na sua prática de vida, o diálogo
inter-religioso como suporte essencial para a
construção da paz entre os povos, mobilizando
conhecimentos sobre a identidade de cada
confissão religiosa.
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens a efetuar na unidade letiva 2.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem.
Vidro e técnica do
sopro

Visita a um estúdio de fabrico de peças em
vidro através da técnica do sopro e ao Museu
do vidro onde se retrata toda a história do
vidro, composição e fabrico de vidro com
diferentes características.
Conhecer o processo de fabrico do vidro e
técnicas de trabalhar o vidro, reconhecendo a
importante aplicação da Química no fabrico de
materiais de uso comum.

2º
janeiro,
Perío fevereiro
do

Dep. Matemática e
Ciências
Experimentais

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
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Nome da atividade

Saídas académicas.

Tipologias e
organização
funcional de
piscinas
Leitura Vai Vem

"Let's Talk About
Sex"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

A iniciativa nasce a partir da disciplina de
Aplicações Informáticas, com alunos das
turmas do 12 ano, A1 e B2 e pretende levar
estes alunos a conhecer os cursos de
engenharia informática da UC e ISEC. Contudo,
no decurso da apresentação da ideia em CT, os
docentes de Química e Física aderiram, tendose alargado a ideia para todos os alunos destas
turmas,

Perío
do
de
Mês de
realiz realização
ação
?
2º
janeiro,
Perío fevereiro,
do
março,
abril

A iniciativa pretende ajudar os alunos a
esclarecer ideias sobre as saídas académicas
disponíveis na região e em especifico em
Coimbra, através da UC e Politécnico.
No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD,
visitar instalações de piscinas para melhor
assimilar aspetos de organização, construção e
funcionamento de piscinas abordados nas
aulas.
Desenvolver competências ligadas à literacia.
2º
Perío
Envolver os pais e famílias em atividades de
do,
promoção da leitura.
3º
Perío
do

Realização de uma sessão onde serão
trabalhadas as temáticas:

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Dep. Matemática e
Ciências
Experimentais

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Alexandre
José
Teixeira
Barreiros
Machado
Ferraz

janeiro

Outra

15

12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo

janeiro,
fevereiro,
março,
abril,
maio,
junho

Educ. Pré-Escolar

344

P3

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

janeiro,
fevereiro,
março

PES, Centro de
Saúde

110

10.º

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de
Pereira, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

• Relações afetivas saudáveis.
• Sexualidade e autoestima.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

• Respeito por si e pelo outro (violência).
• Anticoncepção e Infeções Sexualmente
Transmissíveis
Visita de estudo Lisboa

La Chandeleur /
Pancake Day

Carnaval

Visita de estudo a realizar a entidades no
âmbito das temáticas das disciplinas de
Geografia e físico Química.
Promover as aprendizagens dos alunos através
do contacto com instituições.
Comemoração das tradições La Chandeleur /
Pancake Day, articulando conteúdos das
disciplinas de Francês e Inglês, com a
confeção e/ou venda de crepes e realização da
"Pancake race" "corridas com panquecas). As
atividades poderão não ser as mesmas nas três
escolas.
Preservar o património cultural.
Proporcionar à criança/alunos momentos de
lazer e de convívio.

2º
fevereiro
Perío
do

2º
fevereiro
Perío
do

2º
fevereiro
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
Dep. Línguas

Educ. Pré-Escolar

9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

100

9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho

Cláudia
Cristina de
S. Monteiro
Serra e Silva

961

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-o-

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa
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Nome da atividade

Visita de estudo ao
Porto
Ida ao teatro, à
Livraria
Lello/Museu World
Discovery

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Manhã - Visionamento da peça " As aventuras
de Ulisses" no teatro Sá da Bandeira, pela
Companhia teatral Cultural Kids.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

2º
março
Perío
do

11-03-2022
das 08:00 às
18:00

Dep. Línguas

2º
março,
Perío abril
do

21-03-2022
Dep. Matemática e
das 00:00 às Ciências
23:59; 22-03- Experimentais
2022 das
00:00 às
23:59; 24-032022 das
00:00 às
23:59; 25-032022 das
00:00 às
23:59; 28-032022 das
00:00 às
23:59; 29-032022 das
00:00 às
23:59; 30-032022 das
00:00 às
23:59; 31-032022 das
00:00 às
23:59; 01-04-

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

29

6.º

400

5.º, 7.º,
10.º, 11.º

Escolas

Velho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Proponente

Maria
Aurora
Figueiredo
Martelo

Tarde - Visita à Livraria Lello ou World
Discovery (consoante disponibilidade e preço
dos espaços).
Promover hábitos culturais, o gosto pela leitura
e pelo estudo do texto literário.
Despertar o a curiosidade dos alunos.

Feira de Minerais,
Rochas e Fósseis

Melhorar o desempenho escolar dos alunos.
Exposição e venda de amostras de minerais,
rochas e fósseis.
A grupos de alunos será feita uma referência às
condições de formação destes materiais, tendo
em conta os conhecimentos dos alunos.

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
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Maria
Gabriela
Costa
Cardanho
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Nome da atividade

Dia da árvore

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

A - Manutenção dos espaços verdes da escola
(adubagem, rega…) e sementeira de
manjericos para oferecer à mãe, aquando do
Dia da Mãe.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

2º
março
Perío
do

Data de
realização

2022 das
00:00 às
23:59
21-03-2022
das 00:00 às
23:59

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

1Ciclo

220

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Outra

15

Estrutura(s)

B - Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema da Floresta.

Escolas

Proponente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Tentúgal, Montemoro-Velho, Escola Básica de
Viso, Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Sensibilizar para a importância da floresta.
- Alertar para os comportamentos de risco que
podem provocar incêndios e destruição da
floresta.
- Sensibilizar para a importância da
conservação da natureza e da biodiversidade
A - Plantação de ervas aromáticas nos
canteiros da escola.
Manutenção dos espaços verdes da escola
(adubagem, rega…)

Complexos
desportivos aspetos físicos e
funcionais
Visita de estudo ao
Estrangeiro

No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD,
visitar instalações de complexos desportivos
para melhor assimilar aspetos de organização,
construção e funcionamento abordados nas
aulas.
-Tomar contacto com os valores culturais,
sociais, espirituais e religiosos dos lugares a
visitar;
- Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de atuação

março

2º
março
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

8.º, 9.º,
10.º, 11.º
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

e de convivência em diversos contextos.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

- Favorecer a autonomia pessoal e a
clarificação de valores e afetos numa
perspetiva humana;
- Desenvolver a capacidade de autonomia, de
abertura à mudança, de compreensão pela
pluralidade de opiniões e pela diversidade de
modelos civilizacionais;
Ø Integração de saberes através de uma
atenção específica aos conteúdos lecionados
em diferentes disciplinas, nomeadamente
História e Geografia (interdisciplinaridade e
articulação de conteúdos com alguns dos
locais a visitar);
- Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
- Fomentar o gosto pelas disciplinas;
- Desenvolver o espírito de observação e
recolha de informação;
- Promover a estruturação da personalidade,
autoconfiança, sentido de responsabilidade,
sentido crítico e autonomia;
Ø Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos;
- Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem;
- Tomar consciência que a liberdade requer o
sentido de responsabilidade;
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e do
mundo;
- Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros países;
- Concretizar saberes através de atividades
culturais e multidisciplinares;
- Motivar os alunos para a aprendizagem e
alargamento dos seus conhecimentos em
Inglês;
- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Promover a pesquisa e o conhecimento de
locais de interesse histórico, cultural e
linguístico;
- Promover a entreajuda, a amizade, a partilha e
a tolerância;
- Desenvolver as competências sociais;
- Proporcionar importantes momentos de
convívio entre professores e alunos.
Visita de estudo a
Peniche e a Lisboa

Visita ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Forte de
Peniche
Objetivos:

2º
março
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

- Relacionar-se com os outros com base nos
princípios da cooperação e solidariedade,
assumindo a alteridade e diversidade como
fator de enriquecimento mútuo.
- Consciencializar os alunos para a importância
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

da participação cívica e democrática;
- Sensibilizar e introduzir conceitos e
aprendizagens que estão a ser efetuadas nas
unidades letivas lecionadas e a lecionar.
- Reconhecer a liberdade como um fator
determinante para a dignidade humana.
- Identificar o cristianismo como uma
comunidade de crentes na história humana.
- Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o
seu contributo para a construção da sociedade.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não
se confine à Escola de modo a despertar o
gosto por uma atualização permanente de
conhecimentos.
Visita de estudo ao
estrangeiro

Tomar contacto com os valores culturais,
sociais, espirituais e religiosos dos lugares a
visitar;

2º
março
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Línguas

10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

Participar em atividades interpessoais e de
grupo respeitando regras e critérios de atuação
e de convivência em diversos contextos.
Favorecer a autonomia pessoal e a clarificação
de valores e afetos numa perspetiva humana;
Desenvolver a capacidade de autonomia, de
abertura à mudança, de compreensão pela
pluralidade de opiniões e pela diversidade de
modelos civilizacionais;
Integração de saberes através de uma atenção
específica aos conteúdos lecionados em
diferentes disciplinas, nomeadamente EMRC e
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Inglês, bem como História e Geografia
Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
Fomentar o gosto pelas disciplinas;
Desenvolver o espírito de observação e recolha
de informação;
Promover a estruturação da personalidade,
auto-confiança, sentido de responsabilidade,
sentido crítico e autonomia;
Fomentar uma dinâmica intelectual que não se
confine à Escola de modo a despertar o gosto
por uma actualização permanente de
conhecimentos;
Alargar o espaço educativo, proporcionando
aos alunos outros meios de aprendizagem;
Tomar consciência que a liberdade requer o
sentido de responsabilidade;
Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e do
mundo;
Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros países;
Concretizar saberes através de actividades
culturais e multidisciplinares;
Motivar os alunos para a aprendizagem e
alargamento dos seus conhecimentos em
Inglês;
Aplicar conhecimentos adquiridos;
Promover o contacto directo com a língua e
cultura inglesas proporcionando e
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

120

7.º

Escolas

Proponente

incentivando situações reais de comunicação;
Promover a pesquisa e o conhecimento de
locais de interesse histórico, cultural e
linguístico;
Promover a entreajuda, a amizade, a partilha e
a tolerância;
Desenvolver as competências sociais;
Proporcionar importantes momentos de
convívio entre professores e alunos
Poisson d'avril

Comemoração da tradição francesa do dia 1 de
abril, através da construção de peixes com
recurso à reutilização de materiais.

2º
abril
Perío
do

01-04-2022
das 09:00 às
17:00

Dep. Línguas

Mercadinho da
Páscoa

A - EB1 Meãs Venda de produtos biológicos da
horta pedagógica e de outros produtos
oferecidos pelos pais/avós.

2º
abril
Perío
do

05-04-2022
das 00:00 às
23:59

1Ciclo

abril

28-04-2022
das 00:00 às
23:59

Desporto Escolar

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Meãs do
Campo, Montemor-o-Velho

B - Igual ao plano A mas com entradas
controladas.
Megasprinter
Escolar

- Adquirir padrões e hábitos desportivos;
- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo. - Dar a conhecer,
proporcionar e incentivar a prática das diversas
disciplinas do Atletismo bem como as suas
regras.
- Selecionar alunos para representarem o

200
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Susana
Margarida
dos Santos
Pereira

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira
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Nome da atividade

Comportamentos
saudáveis

"Segura-te à Vida"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

nosso Agrupamento no MegaSprinter Distrital:
Fase CLDE Coimbra.
Projeto que visa consciencializar para escolhas
e estilos de vida saudáveis, salientando a
importância de uma alimentação equilibrada,
variada e completa e a prática de exercício
físico.

• Sensibilizar para a importância do transporte
correto de crianças em idade pré-escolar.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

abril,
maio,
junho

PES, Centro de
Saúde

100

3.º

abril,
maio,
junho

PES, Centro de
Saúde, GNR

200

P3

Educ. Pré-Escolar

61

P3

1Ciclo

150

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

• Auxiliar a selecionar o melhor sistema de
retenção (cadeirinha).

Teatro vai à escola

Desenvolvimento de competências do domínio
do jogo dramático/teatro

3º
abril,
Perío maio,
do
junho

Dia da Familia

Plano A

3º
maio
Perío
do

- Realização de jogos tradicionais com a
família;

13-05-2022
das 00:00 às
23:59

Escolas

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho
Jardim de Infância da
Bunhosa, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Jardim de Infância de Meãs,
Montemor-o-Velho

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho

Proponente

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa
Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

- Lanche partilhado
Plano B

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

72

Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Visionamento de filmes, atividades de leitura e
escrita, expressão plástica…
-Igual ao plano A mas com sem partilha de
almoço. Cada grupo família almoça em “bolha”.
Plano A
-Caminhada com almoço partilhado. Convívio
entre famílias e a escola
Plano B
- Visionamento de filmes, atividades de leitura e
escrita, expressão plástica…
Reforçar a mensagem de união, amor, respeito
e compreensão necessárias para o bom
relacionamento de todos os elementos que
compõem a família;

Dia Aberto - 9.º Ano

Visita à escola sede de todos os alunos e
encarregados de educação do 9.º ano com o
objetivo de apresentar a oferta formativa bem
como todos os recursos disponíveis.Caso a
situação pandémica não o permita será
realizada uma visita virtual.

Caminhada "Ser
saudável"

A -Sensibilização e preparação da caminhada:
divulgação, T-shirts alusivas à caminhada e
fruta para os participantes;

maio

19-05-2022
das 10:00 às
15:00

Direção

101

9.º

3º
maio
Perío
do

27-05-2022
das 00:00 às
23:59

1Ciclo

130

P3, 1.º, 2.º,
3.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho
Escola Básica de Meãs do
Campo, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Meãs,
Montemor-o-Velho

B- Como esta actividade é ao ar livre o plano B
é igual ao plano A mas mantendo a distância
recomendada entre os participantes
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Lígia Maria
Lekhrajmal
Silva

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Objetivos

Olimpíadas da
História

Dia da Criança

Participação na caminhada a realizar-se nas
ruas e caminhos da localidade de Meãs do
Campo.
Realização de provas que têm como objetivo
que os alunos reconheçam a importância do
estudo da História.

A - Sede do concelho e na Escola Básica de
Arazede - Participação nas atividades
organizadas pela Câmara Municipal e pela
Escola.
Atividades promovidas pelo município/
associação de pais. (?)
Elaboração de cartazes ou folhetos de
sensibilização aos direitos da criança.

B - Na Escola, cada turma com o seu professor
- Atividades de leitura, de escrita e de
Expressões alusivas ao tema dos Direitos da
Criança.

3º
maio
Perío
do

3º
junho
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

01-06-2022
das 00:00 às
23:59

1Ciclo

7.º, 9.º

700

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

Maria José
Soares
A.L.M.M.
Fonseca
Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Realização de jogos no
recreio/canções/visualização de um filme.
- Desenvolvimento de atividades com vista a
contribuir para um saber integrado; fomentar e
promover o intercâmbio entre pares
- Dar a conhecer os Direitos das Crianças,
consciencializar os alunos para a existência de
países onde dos direitos das crianças são
permanentemente violados; proporcionar à
crianças momentos de lazer em espaços
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

lúdicos.
Atividades diversas alusivas à temática.
Elaboração de cartazes ou folhetos de
sensibilização aos direitos da criança.
Proporcionar às crianças atividades lúdicas e
recreativas; evidenciar direitos e deveres das
crianças; reconhecer que nem todas as
crianças usufruem dos direitos estipulados na
Declaração Universal dos Direitos da Criança;
promover a inclusão social.
Dia Mundial dos
Oceanos

- Visualização de vídeos e imagens alusivas ao
tema.

3º
junho
Perío
do

08-06-2022
das 00:00 às
23:59

1Ciclo

3º
junho
Perío
do

15-06-2022
das 14:30 às
17:30

Direção

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Isabel Maria
Taipina
Ribeiro

- Elaboração de seres marinhos.
- Exposição dos trabalhos realizados.
Objetivos
- Conhecer a fauna e flora dos Oceanos.
- Suscitar o interesse pela preservação e
conservação das espécies.
- Introduzir o conceito de poluição marítima e
identificar as suas principais causas e
consequências.
- Criar atitudes responsáveis para a
conservação da biodiversidade marinha.
"Festa de
Encerramento"

Objetivos: envolver a comunidade para a
promoção do convívio entre todas as crianças
e adultos (familiares e comunidade local
envolvente);

350
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

500

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,

Escolas

Proponente

proporcionar momentos de alegria e boa
disposição; representar curtas dramatizações,
canções, danças, poesias; dar a conhecer à
comunidade educativa, atividades realizadas
pelas crianças; participação em jogos
tradicionais; divulgar o trabalho realizado pela
escola e pelos alunos; exposições de trabalhos
realizados pelos alunos; promover o mérito da
perseverança e do trabalho pessoal;
homenagear os alunos finalistas; promover a
participação e o convívio entre os diversos
membros da Comunidade Educativa;
proporcionar aos alunos experiências
gratificantes e diversificar a capacidade de
relação e comunicação com os outros e
promover a interação
Escola/Família/Comunidade Educativa.
Descrição das atividades:
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos
ao longo do ano.
- Espetáculo realizado pelos alunos,
encarregados de educação e professores
(dramatizações, canções, coreografias,..) a
apresentar à comunidade educativa e
convidados.
- Entrega de lembranças aos alunos finalistas
do 4º e 9º anos.
- Barraquinha de comida dinamizada pela
escola.
Sarau cultural

Apresentação de trabalhos e demonstração de
atividades realizadas pelos alunos a toda a
comunidade escolar.

3º
junho
Perío
do

15-06-2022
das 18:00 às
23:59

Direção

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho
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Nome da atividade

Dia da Criança

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Dar a conhecer a Declaração Universal dos
Direitos da Criança;

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de
6.º, 7.º, 8.º,
9.º
P3

3º
junho
Perío
do

Educ. Pré-Escolar

233

A atividade consiste na dinamização de um
3º
junho
rastreio de fatores de risco cardiovascular, com Perío
os objetivos de:
do

Clubes e Projetos

150

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Jardim de Infância da
Bunhosa, Montemor-o-Velho,
Jardim de Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

5.º, 7.º, 8.º,
9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Proporcionar à criança momentos de diversão,
de lazer e de convívio.

Orienta-te, pela tua
saúde!" - (rastreio e
orientação
nutricional)

Escolas

Proponente

Gonçalves
Conceição
Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

Maria
Natália de
Jesus
Gomes

- Detetar erros alimentares que cada um
comete no seu dia-a-dia;
- Diagnosticar situações de obesidade, préobesidade e perturbações alimentares;
- Reconhecer que hábitos alimentares
inadequados na infância e adolescência podem
induzir o aparecimento de doenças
cardiovasculares:
- Divulgar formas de prevenção de algumas
doenças cardiovasculares;
- Sensibilizar para os fatores de risco de
doença cardiovascular

"A Poesia chegou à
Escola"
(em articulação
com outros níveis
de escolaridade e

- Promover estilos de vida saudáveis
* Ler/ Recitar textos poéticos num espaço
exterior (sugestão- relacionados a uma
temática, por exemplo - Ambiente)

3º
junho
Perío
do

Dep. Línguas

* Dramatização alusiva ao tema sugerido ou a
outro.
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Nome da atividade

outras áreas
disciplinares).

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

ŸPromover o ensino da poesia;
ŸCelebrar a diversidade linguística através da
expressão poética;
ŸDesenvolver o gosto pela leitura da poesia;
ŸFomentar a escrita do texto poético.
Ÿ Exercitar a criatividade e a imaginação.

Encerramento de
atividades letivas

Conhecer e divulgar a identidade cultural ou
(aspetos culturais) da comunidade local,

3º
junho
Perío
do

Educ. Pré-Escolar

256

P3

3º
julho
Perío
do

1Ciclo

404

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Desenvolver competências dos domínios das
Expressões,
Promover o convívio e o estreitamento de
relações com as famílias.

Encerramento do
ano letivo

nas respetivas EB1 ou associações locais

Semana da Leitura:
de 28-03-2022 a 0104-2022

Atividades várias dedicadas à leitura, a
concretizar em programa específico,
eventualmente subordinado a um tema que o
PNL venha a propor.
Objetivos:

Biblioteca Escolar

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Viso, Montemor-oVelho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
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Ângela
Maria Lucas
Relvão
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

- Motivar para a leitura de autores diversos;
- Fomentar o gosto pela leitura como
instrumento de trabalho, de
ocupação de tempos livres e de prazer,
contribuindo para o desenvolvimento cultural
dos utilizadores;
- Promover
condições que permitam a reflexão, o debate, a
crítica e o convívio entre
autores e leitores;
- Proporcionar o contacto da comunidade com
a Escola.

Hora do Conto

Leitura dramatizada de obras de literatura
infantil.

Objetivos:
· Estimular o gosto pela leitura;
· Contribuir para a formação de leitores
estáveis e autónomos.
· Desenvolver a imaginação e a criatividade.

Biblioteca Escolar

P3, 1.º, 2.º,
3.º, 4.º

Escolas

Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
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Ângela
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Nome da atividade

"Expressa-te

Exposições

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Promoção de experiências/atividades das áreas
artísticas, musicais e desportivas num evento
de articulação das áreas disciplinares do
Departamento de Expressões.
Temas vários, relacionados com efemérides,
autores, cientistas, artistas, etc. (materiais a
expor reduzidos ao essencial).

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Dep. Expressões

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Biblioteca Escolar

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Biblioteca Escolar

4.º

Objetivos:
· Comemorar acontecimentos e dias mundiais
relevantes;

Escolas

Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Proponente

Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo
Ângela
Maria Lucas
Relvão

· Divulgar nomes e
obras de personalidades das artes e da ciência.
· Estimular o gosto e o interesse pela leitura
extensiva.
· Fomentar o gosto pela pesquisa.
Conviver na Net;
Pegada Digital

Literacia Digital – construção de materiais em
formato digital para uso pelos professores e
alunos. As sessões poderão também ser
presenciais, quando solicitadas pelos
professores.
Objetivos:
- Compreender os diferentes usos das redes

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica de
Seixo, Montemor-o-Velho,
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

sociais para comunicar e na vida quotidiana;

Escolas

Proponente

Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

- Conhecer as regras essenciais da
“netetiqueta”;
- Comunicar em segurança;
- Distinguir as diferentes redes sociais;

atividade externa

Crescer com a BE

- Promover um uso ético e profícuo das redes
sociais.
competição

Atividades inclusivas, fomentadoras da
participação dos alunos com
maiores dificuldades;
apoio ao PIT.

Desporto Escolar

Biblioteca Escolar

3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º
20

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Nuno Luís
Pinto
Marques
Ângela
Maria Lucas
Relvão

Objetivos:
· Abordar diferentes temáticas com recurso à
BE, permitindo que os alunos com maiores
dificuldades tirem mais partido deste serviço e
enriqueçam com novos contributos a
comunidade escolar.
· Desenvolver competências digitais;
· Valorizar aprendizagens realizadas na
escola;
· Valorizar os contributos de todos os alunos,
numa perspetiva de inclusão.
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Nome da atividade

Falso ou Facto

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Identificação de Fake News e reflexão em torno
dos seus reais objetivos (literacia dos media);

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Biblioteca Escolar

9.º, 10.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Maria José
Soares
A.L.M.M.
Fonseca

Construção de materiais em formato digital
para uso pelos professores e alunos. As
sessões poderão também ser presenciais,
quando solicitadas pelos professores.
Objetivos:
- Identificar notícias falsas.
- Ter consciência de que sendo um fenómeno
ligado sobretudo ao advento das redes sociais,
as fake news também influenciam os meios de
comunicação social mais sérios.
- Refletir sobre a interferência negativa das
notícias falsas:
* nos vários setores da sociedade;
* na democracia.
Exposições
temáticas

Apresentação de trabalhos dos alunos sobre as
várias temáticas em estudo.

Projeto Escola
Ativa

Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.

3º
Perío
do

Desporto Escolar,
PES

18

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º
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Nome da atividade

Projeto Carlota

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
Campanha de solidariedade.
Comprometer-se na construção de um mundo
fraterno que promove o bem comum e o
cuidado do outro.

Prazer de Ler

Articulação com os profs. de português no
aconselhamento de leituras aos alunos dos 1º e
2º CEB.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Biblioteca Escolar

1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, 6.º

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

Objetivos:
· Estimular o gosto pela leitura;
· Contribuir para a formação de leitores
estáveis e autónomos.
atividade externa

competição

Desporto Escolar

atividade externa

competição

Desporto Escolar

Escolas

Proponente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Nuno Luís
Pinto
Marques

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Nuno Luís
Pinto
Marques
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Um ano com José
Saramago

Comemoração do centenário do nascimento do
escritor (atividades variadas a desenvolver ao
longo dos 1º e 2º Períodos, com apresentação à
comunidade na Semana da Leitura).

Biblioteca Escolar

4.º, 6.º, 8.º,
9.º, 10.º

atividade externa

competição

Desporto Escolar

Visita de estudo

Visita de estudo no âmbito das disciplinas de
Geografia e Físico Química.

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
8.º

Visita de Estudo ao
Porto.
Se houver
condições e se a
pandemia continuar
reduzida.
Concurso da
Caligrafia/Ortografi
a e Ilustração
(Biblioteca).

Promover as aprendizagens dos alunos através
do contacto com situações práticas do dia a
dia.
Visita integrada na leitura obrigatória da obra
"O Príncipe Nabo".

3º
Perío
do

Proponente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

Ÿ
ŸDesenvolver o prazer de ler, de escrever e de
ilustrar;

- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;
- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição.

1º
Perío
do,
2º
Perío
do,
3º
Perío
do

Nuno Luís
Pinto
Marques

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
Dep. Línguas

33

5.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria José
Vacas
Pereira
Fernandes
Machado
Dias

Biblioteca Escolar

65

5.º, 6.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Maria José
Vacas
Pereira
Fernandes
Machado
Dias

Ÿ Desenvolver a curiosidade, o espírito crítico,
a cooperação, a partilha…

ŸPromover melhorias no domínio da escrita
Ÿ Fomentar a capacidade de relacionar a
temática à ilustração/desenho.
2º Encontro de
Remo

2º
Perío
do

Escolas

Desporto Escolar

3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º
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Pedro
Manuel de
Oliveira
Rodrigues
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos.
- Favorecer a comunicação interpessoal;

1º Encontro de
Remo

- Criar laços de amizade e companheirismo
- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;

Desporto Escolar

3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição.

Pedro
Manuel de
Oliveira
Rodrigues

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos.
- Favorecer a comunicação interpessoal;

Projeto Escola
Ativa

A Geografia nas
estradas de
Portugal

- Criar laços de amizade e companheirismo
Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
Exposição de trabalhos de investigação
realizados pelos alunos

3º
Perío
do

Desporto Escolar,
PES

1º
Perío
do

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

18

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Na defesa do
Ambiente

Exposição de infografias; cartoons e outros
materiais de informação.

A Geografia e o
Cinema

Exploração e reforço de conteúdos de
Geografia através da visualização de filmes
dom interesse educativo.
Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.

Projeto Escola
Ativa

Perío
do
de
realiz
ação
?
3º
Perío
do

3º
Perío
do

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Desporto Escolar,
PES

Número
previsto de
participantes

18

Anos de
escolarida
de

Comemoração do
dia da Europa
Comemoração do
dia da Terra e do
dia da Água
Parlamento dos
Jovens

Exploração e apresentação de temas / assuntos
de interesse geográfico que representem o
mundo dos nossos dias.
Exposição de trabalhos dos alunos alusivos à
3º
importância da Europa
Perío
do
Exposição de trabalhos dos alunos.
2º
Perío
Apresentação de informações alusivas às
do
temáticas.
O Programa Parlamento dos Jovens é uma
iniciativa da Assembleia da República que
pretende promover a participação dos jovens
no debate democrático, a promoção da

Proponente

8.º, 9.º

Armando
Santos Maia

8.º, 9.º

Armando
Santos Maia

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas
Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando
Santos Maia

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Paula
Cristina da
Costa
Maurício

Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: Responsabilidade, Espírito de
equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança,
Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade,
Dedicação, Coragem.
A Geografia no
Mundo

Escolas

7.º, 8.º, 9.º

7.º, 8.º, 9.º
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Armando
Santos Maia
Armando
Santos Maia
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Nome da atividade

Projeto Escola
Electrão

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

vivência de uma cidadania ativa e o
desenvolvimento da sua consciência cívica.
Recolha de REE's para futura reciclagem

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Clubes e Projetos

600

62

Anos de
escolarida
de

Exposições
temporárias

Exposições dos trabalhos das várias Unidades
de Trabalho desenvolvidas ao longo do ano
letivo.

Dep. Expressões

Formação /
Esclarecimento:
"Como Jogar de
Boccia"

Como jogar Boccia?

Desporto Escolar

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

7.º, 8.º, 9.º

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

7.º, 8.º, 9.º

Desporto Escolar

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Datas com História

História é fixe

Ajuda aos novos colegas que são responsáveis
pelo grupo equipa de Boccia.
Estratégias, jogos lúdicos e táticas.
Trabalhos de pesquisa ou outros sobre as
datas históricas.

Trabalho pesquisa e divulgação de
personagens ou eventos históricos

Formação de juízes/ Atividade interna / externa de formação de
árbitros de Remo.
juízes árbitros de Remo com o objectivo de
preparar os alunos para os
Encontros/Torneios.
Encontro
Provas de patinagem de velocidade (destreza e
Patinagem
sprint) e Mini Hc. Fomentar nos alunos
responsabilidade, espírito de equipa, respeito,
tolerância. Estimular os alunos para a prática
desportiva e aquisição de valores daí
associados. Aquisição e desenvolvimento de
novas componentes físico-técnicas.

1º
Perío
do,
2º
Perío
do,
3º
Perío
do

Desporto Escolar

25

6.º

Escolas

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho
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Proponente

Maria
Gabriela
Costa
Cardanho
Filomena
Maria
Laranjeira
Neves
Luis Miguel
N.S de Seica
Pancas

Maria José
Soares
A.L.M.M.
Fonseca
Maria José
Soares
A.L.M.M.
Fonseca
Pedro
Manuel de
Oliveira
Rodrigues
Hugo Filipe
Miranda
Santos
Costa
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Alimentação
Saudável:

Proporcionar atividades de articulação J.I. / 1º
CEB;

- Troca de receitas
saudáveis;

Desenvolver o hábito de uma alimentação
saudável;

- Horta pedagógica;

Proporcionar às crianças um contato frequente
com esta temática de forma lúdica, divertida e
contextualizada;

- Culinária;

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Educ. Pré-Escolar

29

P3, 1.º

Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho

Maria
Leonor de
Castro A.
Varanda
Raposo
Costa

Desporto Escolar

25

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Hugo Filipe
Miranda
Santos
Costa
Pedro
Manuel de
Oliveira
Rodrigues

Estrutura(s)

Escolas

Proponente

Estabelecer parcerias com algumas entidades.
Provérbios/adivinha
s/lengalengas;
- Experiências;
- Pesquisas em
livros, internet e
orais;
- Atividades
relacionadas com a
higiene e saúde;
- Saídas para visitar
locais de interesse
relacionados com o
tema.
Formação de Juízes Desenvolvimento da formação de alunos nas
de Patinagem
funções de juízes árbitros de Desporto EscolarPatinagem.
3º Encontro do
Remo

- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;
- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição.

Desporto Escolar

3.º, 4.º, 5.º,
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

18

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Marisa Pais
Oliveira
Almeida

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Maria
Albertina
Moleiro
Jorge

Escolas

Proponente

- Favorecer a comunicação interpessoal;

Projeto Escola
Ativa

Comemoração de
efemérides
variadas, como por
exemplo, o Dia da
Não Violência
Escolar e da Paz, a
30 de janeiro

- Criar laços de amizade e companheirismo.
Pretende-se criar uma oferta alargada de
atividades que vá ao encontro das
necessidades de cada aluno.
Estimular a prática da atividade física como
meio de promoção do sucesso dos alunos, de
estilos de vida saudáveis, de valores e
princípios associados a uma cidadania ativa.
Desenvolver um conjunto de potencialidades
físicas e psicológicas que contribuem para o
desenvolvimento global dos jovens,
fomentando hábitos saudáveis, competências
sociais e valores morais, de entre os quais se
destacam: responsabilidade, espírito de
equipa, disciplina, tolerância, perseverança,
humanismo, verdade, respeito, solidariedade,
dedicação, coragem.
Realização de trabalhos pelos alunos e
atividades relacionados com as efemérides
comemoradas, com vista a assinalar a sua
importância, significado e alcance.
Objetivos - Identificar os direitos fundamentais
da pessoa e da criança, a partir da noção de
dignidade humana.

2º
Perío
do

Desporto Escolar,
PES

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

- Conhecer Organizações que lutam pelos
direitos humanos
- Reconhecer o valor da solidariedade.
- Valorizar a atitude de voluntariado. Identificar
as atitudes que promovem a dignidade da vida
humana.
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Nome da atividade

Avaliação de
páginas web

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
Literacia Digital – construção de materiais em
formato digital para uso pelos professores e
alunos. As sessões poderão também ser
presenciais, quando solicitadas pelos
professores.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Biblioteca Escolar

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

7.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Objetivos:
- Tomar consciência da necessidade de avaliar
a informação online
- Identificar aspetos a ter em conta na avaliação
de páginas web, usando o apêndice 4 do Guião
de Pesquisa LUTA.
"Finalmente
Responsável"

Será realizada uma sessão onde serão
trabalhados:

PES, Centro de
Saúde

98

12.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

PES, Centro de
Saúde

95

11.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Desporto Escolar

25

• Comportamentos Grupais de Risco
• Treinar técnicas básicas de socorrismo.
"RelaxaMente Plus"

Projeto no âmbito do aumento das
competências emocionais:
• Ensinar e treinar os professores numa técnica
de relaxamento a implementar por estes em
sala de aula.
• Treinar 1 sessão da técnica em sala junto com
o professor.
Manter coaching aos professores ao longo do
ano.

1º encontro Sobre
Rodas inter escolas
do agrupamento

- Contribuir para o estipulado no âmbito da
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa
Ciclável 2020-2030 (ENAMC);
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Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Promover a aprendizagem do padrão motor
«Saber andar de bicicleta» em segurança;
- Proporcionar trabalho regular e contínuo
dentro da escola em contexto fechado e
seguro;
- Sensibilizar para a Educação Rodoviária;
- Promover uma educação para a Cidadania
ativa, segura e responsável;
- Promover a criação de parcerias.
"Suporte Básico de
Vida"

Realização de uma sessão ou várias para
treinar técnicas básicas de socorrismo.

PES, Centro de
Saúde

20

"RelaxaMente"

Projeto no âmbito do aumento das
competências emocionais:

PES, Centro de
Saúde

164

PES, Centro de
Saúde

164

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

• Ensinar e treinar os professores numa técnica
de relaxamento a implementar por estes em
sala de aula.
• Treinar 1 sessão da técnica em sala junto com
o professor.
Manter coaching aos professores ao longo do
ano
"Decisões"

Projeto no âmbito da prevenção de
comportamentos de uso de substâncias e
comportamentos sexuais de risco:
• Como se tomam decisões e o que influencia a
tomada de decisão.
• O que são substâncias psicoativas e porque
são consumidas.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

PES, Outra

110

10.º

Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

PES, Centro de
Saúde

164

9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Desporto Escolar

10

Desporto Escolar

4

Desporto Escolar

25

Estrutura(s)

Escolas

Proponente

• Comportamentos sexuais de risco e suas
consequências.
“DESAFIOS
EDUCATIVOS NO
TRIÂNGULO
PAIS/ENCARREGA
DOS DE
EDUCAÇÃO,
FILHOS E ESCOLA”

Sessão com os alunos onde serão abordados
os complexos dilemas educativos do presente:
as expetativas e as comparações

"nAMORo"

Projeto no âmbito dos afetos e sexualidade:

Partilha de experiências interpares (se
possível).

• Identidade sexual e de género.
• Namorar porquê e para quê.
• A sexualidade no namoro.

Formação de
alunos dos cursos
profissionais para a
manutenção dos
equipamentos
específicos do
projeto sobre
Rodas
Formação de juízes
para as
"Multiatividades"
Encontro de
"Multiatividades"

- Promover a criação de parcerias;

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

- Formar alunos para aprendizagem de
manutenção e preservação de bicicletas e
material necessário.

- formação de juízes para que consigam
exercer as seguintes funções: explicar a prova,
verificar as condições de segurança, realização
da prova e atribuição da pontuação.
- promover o trabalho em equipa;

10.º, 11.º

Ana Teresa
de Oliveira
Simões
Escola Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

- promover a atividade física ao ar livre;

Ana Teresa
de Oliveira
Simões

- desenvolver competências de orientação;
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- promover o respeito pela natureza;
- promover e incentivar a prática desportiva;
- Flexibilizar a oferta desportiva, aproximando-a
dos interesses dos alunos;
- Promover a equidade e a igualdade de
oportunidades na competição desportiva.
1º Encontro
Badminton

Atividade de competição interescolas

Desporto Escolar

15

FITESCOLA TURMAS DO
2ºCICLO DA EB 2 3
DA CARAPINHEIRA

Aplicação da Bateria de testes Fitescola.

Dep. Expressões

93

Desporto Escolar

20

5ºA; 5ºB;5ºC; 6ºA;
6ºB.

1º Encontro de
ginástica

Avaliar e educar crianças e adolescentes
acerca da aptidão física relacionada com a
saúde, avaliando três

5.º, 6.º

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Alexandre
Bichão
Gago
Pedro
Joaquim
Santos
Relvas F.
Pires

componentes de aptidão física considerados
importantes pela sua estreita relação com a
saúde em geral e com o bom
funcionamento do organismo
- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto; Participar e colocar os alunos numa situação
de competição; - Fomentar a prática desportiva,
testar as competências dos alunos e promover
a competição.

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos; - Favorecer a comunicação
interpessoal; - Criar laços de amizade e
companheirismo; - Promover o Desportivismo.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Selecionar os alunos para a transição entre
níveis.
Aplicação da
bateria de testes do
Fitescola

-Diagnosticar a aptidão física de cada aluno

Desporto Escolar

1137

Desporto Escolar

25

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

-Avaliar a aptidão física e a atividade física das
crianças e adolescentes;
- Relacionar a atividade física e os benefícios
para a saúde;
- Incentivar a prática regular de atividade
física/exercício adequada a cada jovem;
- Melhorar a atividade física a saúde e as
dimensões associadas à qualidade de vida;
- Contribuir para o desenvolvimento das
atividades mentais, físicas e culturais;
- Fomentar o registo dos resultados na
plataforma para obtenção de dados locais e
nacionais;

2º encontro "Sobre
Rodas" inter
escolas do
Agrupamento

- Contribuir para o estipulado no âmbito da
Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa
Reciclável 2020-2030 (ENAMC);

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

Ana Teresa
de Oliveira
Simões

- Promover a aprendizagem do padrão motor
«Saber andar de bicicleta» em segurança;
- Proporcionar trabalho regular e contínuo
dentro da escola em contexto fechado e
seguro;
- Sensibilizar para a Educação Rodoviária;
- Promover uma educação para a Cidadania
ativa, segura e responsável;
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Promover a criação de parcerias.
2º encontro de
ginástica

- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto; Participar e colocar os alunos numa situação
de competição; - Fomentar a prática desportiva,
testar as competências dos alunos e promover
a competição.

Desporto Escolar

20

PES, Centro de
Saúde

180

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos; - Favorecer a comunicação
interpessoal; - Criar laços de amizade e
companheirismo; - Promover o Desportivismo.
- Selecionar os alunos para a transição entre
níveis.
"Virtualmente
Crescido"

Realização de 3 sessões para:

7.º, 8.º

• Analisar as visões das relações, corpo,
sexualidade, comportamentos absorvidos
através da realidade virtual
• Tomar consciência da diferença entre o
mundo interno, externo e virtual do
adolescente

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

• Momentos difíceis como os enfrentar
(ansiedade, alterações do humor, alterações do
sono, …)
Treino de técnica de autocontrolo
2º Encontro de
Boccia

- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;
- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição;

Desporto Escolar

4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
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N.S de Seica
Pancas
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos;
- Favorecer a comunicação interpessoal;

1º Encontro de
Boccia

- Criar laços de amizade e companheirismo;
- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;

Desporto Escolar

4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Luis Miguel
N.S de Seica
Pancas

Desporto Escolar

4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Luis Miguel
N.S de Seica
Pancas

- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição;
- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos;
- Favorecer a comunicação interpessoal;

Encontro de
Boccia: "Todos
Juntos"

- Criar laços de amizade e companheirismo;
- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espirito inerente ao projeto.
- Participar e colocar os alunos numa situação
lúdica.
- Favorecer a comunicação interpessoal.

3º Encontro de
Boccia

- Criar laços de amizade e companheirismo.
- Participar nas atividades do Desporto Escolar
cumprindo o espírito inerente ao projeto;

Desporto Escolar

Luis Miguel
N.S de Seica
Pancas

- Participar e colocar os alunos numa situação
de competição;
- Apresentar resultados do trabalho realizado
nos treinos;
- Favorecer a comunicação interpessoal;
- Criar laços de amizade e companheirismo;

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

96

Nome da atividade

2º encontro
desporto escolar grupo equipa
Orientação
Atividade Externa:
Desporto Escolar 1º
encontro Grupo
Equipa - Orientação
Formação de juízes
árbitros de Boccia

3º encontro
Desporto Escolar grupo equipa
Orientação
Encontro
competitivo do
Desporto Escolar,
modalidade_grupo
equipa de
Patinagem.
"Escolas às costas:
Mochilas"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de
5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
6.º, 7.º, 8.º,
9.º, 10.º,
11.º, 12.º

Atividade externa - competição do grupo
equipa de Orientação - Desporto Escolar

Desporto Escolar

12

Atividade externa - competição do grupo
equipa de Orientação - Desporto Escolar

Desporto Escolar

12

Atividade interna / externa de formação de
juízes árbitros de Boccia com o objetivos de
prepara os alunos para os Encontros /
Torneios.
Atividade externa - competição do grupo
equipa de Orientação - Desporto Escolar

Desporto Escolar

Competição entre os vários grupos-equipas da
modalidade pertencentes à CLDE;

Desporto Escolar

Desporto Escolar

12

Escolas

Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo
Cristina
Alexandra
Homem
Cachulo
Luis Miguel
N.S de Seica
Pancas

4.º, 5.º, 6.º,
7.º, 8.º, 9.º

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,

Promoção e divulgação da modalidade;

Projeto que visa o melhor uso e seleção das
mochilas escolares.

PES, Centro de
Saúde

160

4.º

PES, Centro de
Saúde

54

2.º

• Sensibilizar para a correta utilização das
mochilas (peso, postura corporal).

Eu gosto, tu gostas, Projeto de desenvolvimento de competências
nós gostamos"
socio emocionais em crianças do 2º Ano:

Proponente
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Alexandra
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Cachulo
Marco
Aurélio de
Lima
Fernandes

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Teresa
Alexandra
F.S. Batista
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

• Identificar emoções.

Escolas

Proponente

Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho

• Desenvolver estratégias para lidar de forma
positiva com as emoções.
"Saber
comer...saber
comprar"

Projeto que visa consciencializar para escolhas
alimentares saudáveis:

PES, Centro de
Saúde

160

6.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

PES, Centro de
Saúde

170

5.º

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

Dep. Línguas

830

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho

• Regras de uma Alimentação saudável.
• Formas de apresentação comercial dos
produtos alimentares.
• Análise de rótulos de alimentos/produtos;
• Comparação entre quantidade de calorias
ingerida e necessidade diária;
• Estratégias de marketing utilizadas.
"Calem esse ruído"

Projeto que visa esclarecer acerca da influência
do ruído na vida diária:
• O que é ruído e como afeta o cérebro e o
comportamento.

Comemoração de
datas e efemérides.

Ao longo do ano, nas aulas das 3 LE (Francês,
Espanhol, Inglês) serão comemoradas datas e
efemérides.

Formação de juízes- Formar alunos capacitados para colaborar nos
árbitros do
encontros competitivos de Patinagem, com a
Desporto Escolar,
função de juízes-árbitros.

Desporto Escolar

6.º, 7.º, 8.º,
9.º
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Maria do
Carmo
Ferreira dos
Santos

Marco
Aurélio de
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Nome da atividade

na modalidade de
Patinagem.
"Trincar Comida
Boa"

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Sessão para pais/encarregados das crianças
do pré-escolar.

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

PES, Centro de
Saúde

150

PES

450

Objetivos:
• Melhorar o conhecimento das crianças acerca
de alimentação saudável de forma lúdica.
• Explicar como manter uma boa higiene oral e
demonstrar como realizar uma escovagem
efetiva.

Anos de
escolarida
de

P3

Escolas

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho

Proponente

Lima
Fernandes
Teresa
Alexandra
F.S. Batista

• Formar e educar os pais sobre alimentação
adequada à faixa etária dos seus filhos, regras
alimentares e estratégias que facilitem uma boa
alimentação e higiene oral.
Mexe-te ... pela Tua
Saúde!

Realização de caminhadas com a participação
de professores, alunos, pessoal não docente e
outros elementos da
comunidade educativa.
Objetivos:

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho

Teresa
Alexandra
F.S. Batista

• Sensibilizar os alunos e toda a comunidade
educativa para:
- a adoção de estilos de vida saudáveis;
- a importância da prática de exercício
físico regular e de como isso contribui para o
bem-estar / saúde.
• Promover a cooperação entre alunos, pessoal
docente e não docente.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

• Conhecimento e respeito pelo meio ambiente
local.
2º Encontro
Badminton

Atividade de competição interescolas

Desporto Escolar

15

Aplicação do MABE

- Possibilitar a autoavaliação fundamentada do
funcionamento da Biblioteca.

Biblioteca Escolar

6

Biblioteca Escolar

2

Adelina da
Conceição
Freire

Biblioteca Escolar

2

Adelina da
Conceição
Freire

Biblioteca Escolar

2

Adelina da
Conceição
Freire

Biblioteca Escolar

80

Plano de Melhoria e
respetiva avaliação
As BE no Facebook

Início de uma
Biblioteca Digital

Difusão da
Informação relativa
à vida das BE
através de correio
eletrónico e da
página Web do
grupamento. nas
plataformas
das BE (Classroom;
página da BE1 ).
Parceria entre todas
as bibliotecas do
concelho
(Escolares e
Municipal).

- Definir modos de intervenção nos pontos
fracos que venham a ser detetados.
Difundir as atividades e novidades do fundo
documental da BE.
Publicar artigos de interesse sobre a leitura e a
literacia em geral.
Fazer a catalogação de alguns recursos digitais
em regime de domínio público, no BiblioNet,
de modo a que os utilizadores lhes possam
aceder à distância.
· Promover o conhecimento das coleções e
das atividades das BEs.

N.B. Dependente das condições para realização
de atividades que requeiram a intervenção da
BMAD.
- Viabilizar o trabalho colaborativo entre as
bibliotecas para a promoção do gosto pela
leitura em geral.

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho

, Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
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Bichão
Gago
Adelina da
Conceição
Freire

Adelina da
Conceição
Freire
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

-Apoiar as atividades que a BMAD possa
desenvolver com as escolas no âmbito da
promoção da leitura e das várias literacias;
- Manter o "portal concelhio" das bibliotecas.

Concurso de
Leitura Expressiva

Pretende-se estimular o gosto pela leitura junto
dos alunos da escola e contribuir para a
formação de leitores estáveis e autónomos.

Biblioteca Escolar

80

Articulação da BE
com as estruturas
de gestão (central e
intermédias),
dinamizadores de
projetos e
professores em
geral.

· Promover a articulação entre a Biblioteca
Escolar e as Estruturas de gestão da escola.

Biblioteca Escolar

100

Atender às
solicitações que
possam ser feitas
(Dia do Diploma,
Projetos de Turma;
etc
Encontros
temáticos no
âmbito da literacia

· Participar nas atividades do Agrupamento.

Melhorar as competências digitais dos
participantes através da partilha de saberes e

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica Dr. José dos
Santos Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Biblioteca Escolar
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

digital colaboração com a
equipa
dinamizadora do
PADDE do
Agrupamento.

experiências (Pais, Professores, assistentes
Operacionais).

Conhecer o meio
local

A - EB1 Meãs Visitar o meio local no âmbito de
atividades de agricultura, pecuária, indústria e
história do povo e das instituições.
B - Igual ao plano A mas em pequeno
grupo/turma.
OBJ - Conhecimento dos lugares e das regiões

Perío
do
de
realiz
ação
?

1º
Perío
do,
2º
Perío
do,
3º
Perío
do

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

1Ciclo

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

61

1.º, 2.º, 3.º,
4.º

Escola Básica de Meãs do
Campo, Montemor-o-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

8.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Escolas

Proponente

Viver melhor na Terra
Comunicação de conhecimento sobre o meio
natural e social
Compreensão histórica contextualizada
Direitos de Autor,
Creative Commons
e Referenciação
Bibliográfica

Literacia da Informação e Digital – construção
de materiais em formato digital para uso pelos
professores e alunos. As sessões poderão
também ser presenciais, quando solicitadas
pelos professores.
Objetivos:
- Fomentar o uso ético da informação.

Biblioteca Escolar

- Combater o plágio e a apropriação indevida
da informação.
- Saber fazer a referenciação bibliográfica da
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

informação acedida, recorrendo ao apêndice 6
do Guião de Pesquisa LUTA.
À descoberta da BE

- Receção aos novos alunos

Biblioteca Escolar

1.º, 5.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Biblioteca Escolar

5.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

- Vista Guiada à BE;
sensibilização para o uso correto da BE; CDU).
Objetivos:
· Educar para o uso da informação e a
adequação de atitudes ao espaço da BE
· Preparar os alunos para a frequência das
Bibliotecas;
· Fomentar o hábito e o prazer da leitura;
· Informar os utilizadores sobre o
funcionamento, a pesquisa, os serviços, as
atividades e o regimento da BE;
· Educar os alunos para o uso cívico da BE;
· Promover a autonomia dos alunos.
Saber pesquisar

Literacia da Informação; Lit. dos Media; Lit. da
Leitura – construção de materiais em formato
digital para uso pelos professores e alunos. As
sessões poderão também ser presenciais,
quando solicitadas pelos professores.
Objetivos:
- Contactar com o Guião de Pesquisa LUTA
para Dar um Sentido à Informação (com
enfoque na 1ª etapa: localizar e selecionar
informação);
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Tomar consciência da necessidade de avaliar
a informação online, distinguindo os aspetos
que dão credibilidade à informação.
Uso do Guião de
Pesquisa LUTA
para dar um sentido
à informação

Literacia da informação – construção de
materiais em formato digital para uso pelos
professores e alunos. As sessões poderão
também ser presenciais, quando solicitadas
pelos professores.

Biblioteca Escolar

6.º, 9.º

Objetivos:
- Conhecer o Guião de Pesquisa LUTA para Dar
um Sentido à Informação.

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho

Ângela
Maria Lucas
Relvão

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola

Maria
Filomena
Romeiro
Marcelino

- Usar o guião LUTA e, se o DT assim o
entender, a proposta operacionalização da PB,
nos trabalhos de na pesquisa e tratamento da
informação no âmbito dos temas do programa
de Cidadania.
Jornal Comunicar

Exposição/mostra das atividades realizadas
pelo Departamento de Educação Especial com
os alunos com medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão.

Dep. Educação
Especial

142
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Nome da atividade

Comemoração de
Efemérides

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Nas escolas do Agrupamento, com todos os
alunos e nomeadamente os que beneficiam de
medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Dep. Educação
Especial

142

Dep. Educação
Especial

21

Dep. Educação
Especial

142

Comemoração de efemérides: Dia da
Alimentação, Dia de S. Martinho, Dia de S.
Valentim, Dia da Árvore, Dia da Liberdade, Dia
da Água, Dia de Portugal, entre outras. Esta
atividade irá decorrer ao longo do ano letivo.

O Poder da Cor

Comemoração do
Dia da Pessoa com
Deficiência

Elaboração de painéis em azulejo pintados
pelos alunos que beneficiam de medidas
adicionais, nomeadamente adaptações
curriculares significativas.
Criação de um mural na EB 23 Santos Bessa,
na EBI de Pereira, Escola Básica de Arazede e
Escola Básica e Secundária de Montemor.
Atividades várias realizadas nas escolas do
Agrupamento com o objetivo de assinalar a
data e sensibilizar toda a comunidade
educativa para a diferença, promovendo uma
cada vez mais inclusiva.

1º
Perío
do

Anos de
escolarida
de

Escolas

Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
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Filomena
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Marcelino

Maria
Filomena
Romeiro
Marcelino

Maria
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Romeiro
Marcelino

105

Nome da atividade

“Palavras…com
alma - Histórias
para partilhar”

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

- Elaboração de uma história original, por
período;
- Partilha das histórias entre as diferentes
turmas envolvidas na atividade;
- Leitura das histórias partilhadas nas salas de
aula das turmas intervenientes no projeto.
(Articulação Pedagógica entre o 1º CEB e os
Jardins de Infância)

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

1Ciclo, Educ. PréEscolar

Número
previsto de
participantes

83

Anos de
escolarida
de

P3, 1.º

Escolas

Proponente

Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Tojeiro, Montemoro-Velho

Luisa
Margarida
Martins
Gonçalves
Ameal Girão

Objetivos
- Incentivar o gosto pela leitura e pela escrita;
- Desenvolver a criatividade e o espírito crítico;
- Elaborar uma história original, por período;
- Partilhar as histórias entre as diferentes
turmas envolvidas na atividade;
- Ler as histórias partilhadas nas salas de aula
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

das turmas intervenientes no projeto.
(Articulação Pedagógica entre o 1º CEB e os
Jardins de Infância)
Atividade de competição interescolas

Desporto Escolar

15

1º Encontro de
Ténis de Mesa

Atividades de competição interescolas

Desporto Escolar

15

(PRE)FITescola –
Uma Intervenção
Precoce no 1º ciclo

- Avaliar a competência motora e a aptidão
física dos alunos através da aplicação da
bateria de testes (PRE)FITescola;

Clubes e Projetos,
Dep. Expressões

50

- Prevenir o sedentarismo e todas as suas
implicações;
Atividade de competição interescolas

Desporto Escolar

15

Competições das equipas de atletismo.

Desporto Escolar

30

2º Encontro Ténis
de Mesa

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
4.º

Alexandre
Bichão
Gago
Alexandre
Bichão
Gago
Pedro
Joaquim
Santos
Relvas F.
Pires

- Adquirir e adequar as competências
expressas no programa de EF para o primeiro
ciclo através da partilha e articulação;
- Promover de forma adequada o
desenvolvimento da aptidão física dos alunos;
- Conseguir benefícios ao nível do rendimento
escolar, melhorando também as suas
relações sociais e autoestima;
- Contribuir para a adoção de práticas de vida
saudáveis;

3º Encontro Ténis
de Mesa

Desporto Escolar Atletismo - Torneio
de Pista Coberta

Os objetivos consignados no Projeto de
Desporto Escolar

Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Livro con'vida

Dinamização da leitura com livros das
minibibliotecas.

Biblioteca Escolar

100

3º Encontro
Badminton

Atividade de competição interescolas

Desporto Escolar

15

Desporto Escolar Atletismo Campeonato
Distrital

Competições das equipas de atletismo.

Desporto Escolar

30

Apoio à "Educação
Literária", ao
"Projeto de Leitura"
e à "Leitura
Autónoma".

- Estimular o gosto pela leitura e pela escrita;

Biblioteca Escolar

800

Os objetivos consignados no Projeto de
Desporto Escolar

- Influenciar o ato de escrita;
- Contribuir para a formação de leitores
estáveis e autónomos.

Anos de
escolarida
de

5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escolas

Proponente

Relvas F.
Pires
Escola Básica de Carapinheira, Adelina da
Montemor-o-Velho, Escola
Conceição
Básica de Meãs do Campo,
Freire
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Montemor-o- Alexandre
Velho, Escola Básica e
Bichão
Secundária de Montemor-oGago
Velho
Pedro
Joaquim
Santos
Relvas F.
Pires
Escola Básica de Arazede,
Adelina da
Montemor-o-Velho, Escola
Conceição
Básica de Carapinheira,
Freire
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Visitas á Biblioteca
Escolar

Fomentar o gosto pela leitura e utilizar os
diferentes serviços e recursos da biblioteca.

Biblioteca Escolar

244

P3

Saídas a pé pela
localidade, ao longo
do ano, em
qualquer dos 5 dias
úteis da semana, no
período letivo da
manhã ou da tarde.

Promover estilos de vida saudáveis.

Educ. Pré-Escolar

344

P3

Do Jardim de
Infância para a
escola e da escola
para o Jardim de
Infância

Facilitar o processo de transição para o 1º
ciclo;

Educ. Pré-Escolar

496

P3, 1.º

Desenvolver competências motoras.
Incentivar e dinamizar projetos de
desenvolvimento educativo.

Proporcionar atividades de articulação J.I. / 1º
ciclo;
Alargar saberes e experiências.

Escolas

Proponente

Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de
Pereira, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de
Pereira, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de
Pereira, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
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Nome da atividade

Atividades de
Animação e de
Apoio à Família
(AAAF)

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Articular a componente pedagógica do Jardim
de Infância com atividades de animação e
apoio à família, com vista a proporcionar ás
crianças um tempo de recreação e fruição, bem
estar e brincadeiras espontâneas.
Sensibilizar a comunidade educativa para a
importância das práticas lúdicas desportivas .

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Educ. Pré-Escolar,
Câmara Municipal

344

Biblioteca Escolar

400

Motivar para a prática desportiva.
Contribuir para o desenvolvimento físico e
social das crianças através do desporto.

Parceria com o
CITEC - projeto
ligado à promoção
da leitura e às artes
cénicas.

- Educar o gosto pela representação teatral e
pela leitura expressiva.
- Estimular o gosto pela leitura em geral.
- Contribuir para a formação de leitores
estáveis e autónomos.

Anos de
escolarida
de

P3

Escolas

Proponente

Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Montemor-oVelho, Escola Básica de
Pereira, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Seixo,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
, Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Livros Tagarelas

Leitura alargada/exploração de obras da
Educação literária e/ou PNL, bem como outros
possíveis materiais.(vídeos, doc digitais
iterativos etc) com vista ao conhecimento mais
amplo de aspetos culturais.

Biblioteca Escolar

200

Clube de Literacia
Financeira

O projeto tem como objetivo criar um clube de
literacia financeira. O clube irá consciencializar
e desenvolver competências de literacia
financeira aos alunos da escola, nos diversos
ciclos de estudos, através da realização de
diversas atividades.

Clubes e Projetos

23

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
Secundária de Montemor-oVelho
10.º, 11.º,
12.º

Adelina da
Conceição
Freire

Ana Márcia
de Oliveira
Ribeiro

Atividades previstas:
Comemoração do dia mundial da poupança
(cartazes; papel tabuleiro; exposição de
mealheiros);
Construção de um jogo alusivo à literacia
financeira para meninos da pré-escola e 1º
ciclo: construção ao longo do 1º período e
aplicação numa turma do 1º ciclo, num dia a
combinar com a professora titular da turma;
Chamar antigos alunos da escola para
“Conversas económicas na atualidade”;
Exposição pela escola de cartazes para chamar
à atenção das diferenças entre cartão de débito
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

e de crédito;

PNC- Plano
Nacional de Cinema

Formações aplicadas pelo Banco de Portugal,
na escola, aos alunos do Ensino Secundário.
- Educar para o cinema;

Biblioteca Escolar

500

Desporto Escolar

150

- Fomentar a leitura de ficção e de
documentário, através do cinema.
- Colaborar com o CITEC na atividade “Noites
com Cinema”, nomeadamente em "ensaios
abertos" aos alunos e na divulgação de
sessões e de informação sobre os filmes, junto
dos Pais, dos Professores e dos Funcionários.

Corta-Mato Escolar
Iniciados, Juvenis e
Juniores

- Adquirir padrões e hábitos desportivos;
- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo. - Dar a conhecer,
proporcionar e incentivar a prática das diversas
disciplinas do Atletismo bem como as suas
regras.

1º
novembro
Perío
do

17-11-2021
das 00:00 às
23:59

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Meãs do Campo,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Pereira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Seixo, Montemor-oVelho, Escola Básica de
Tentúgal, Montemor-o-Velho,
Escola Básica de Viso,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica e Secundária de
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância da Bunhosa,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Arazede,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Jardim de
Infância de Meãs, Montemor-oVelho, Jardim de Infância de
Tojeiro, Montemor-o-Velho
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Nome da atividade

Corta-Mato escolar
Infantis

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Distrital: Fase CLDE Coimbra.
- Adquirir padrões e hábitos desportivos;

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo. - Dar a conhecer,
proporcionar e incentivar a prática das diversas
disciplinas do Atletismo bem como as suas
regras.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Distrital: Fase CLDE Coimbra.
"A minha rosa dos
Esta atividade visa a elaboração de rosa-dosventos e
ventos em diferentes materiais e desenvolver a
representações da
capacidade de orientação de forma lúdica. Para
superfície terrestre" além disso, os alunos elaborarão esboços de
paisagens, mapas mentais ou outras
representações da superfície terrestre. A
exposição decorrerá na semana primeira de
dezembro. Objetivos: Fomentar o gosto pela
disciplina. Estimular a criatividade e a
imaginação dos alunos. Desenvolver a
capacidade de orientação de forma lúdica.
Corta-Mato Distrital - Adquirir padrões e hábitos desportivos;

Dia do PI

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no Corta-Mato Fase
Nacional
Apresentação de trabalhos referentes ao dia do
pi e/ou desenvolvimento de atividades práticas.
A atividade visa dar a conhecer
acontecimentos da história da Matemática,
despertar a curiosidade e interesse na

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

1º
dezembro
Perío
do

Data de
realização

15-12-2021
das 00:00 às
23:59

1º
dezembro
Perío
do

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Desporto Escolar

200

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

26

2º
fevereiro
Perío
do

08-02-2022
das 00:00 às
23:59

Desporto Escolar

200

2º
março
Perío
do

14-03-2022
das 00:00 às
23:59

Dep. Matemática e
Ciências
Experimentais ,
Outra

600

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

7.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Paula
Cristina
Lemos
Ramos Pinto

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

7.º, 8.º, 9.º,
10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho, Escola
Básica de Pereira, Montemoro-Velho, Escola Básica Dr.
José dos Santos Bessa,
Carapinheira, Montemor-oVelho, Escola Básica e
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Ana Maria
Travassos
Roque
Saúde
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Nome da atividade

Mega sprinter
distrital

“Um olhar sobre a
Europa e o Mundo”

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

disciplina e motivar os alunos para as
aprendizagens.
- Adquirir padrões e hábitos desportivos;

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Secundária de Montemor-oVelho
2º
Perío
do

- Promover o desenvolvimento da formação
harmoniosa e multilateral dos jovens; Promover o Desportivismo.
- Selecionar alunos para representarem o
nosso Agrupamento no MegaSprinter Fase
Nacional
Visa divulgar as principais características de
3º
maio
diferentes países da Europa e do Mundo e
Perío
alargar os horizontes dos nosso alunos. Para
do
além disso, pretende-se assinalar o “Dia da
Europa” - 9 de maio integrada numa mostra
dos diferentes países da União Europeia,
durante uma semana (9 a 13 de maio).
Procurar-se-á a articulação da atividade com os
professores de línguas e a biblioteca escolar.

Desporto Escolar

200

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas

26

Carla Sofia
Varges de
Aguilar
Pereira

7.º

Escola Básica de Arazede,
Montemor-o-Velho

Paula
Cristina
Lemos
Ramos Pinto

Objetivos:
Fomentar o gosto pela disciplina.
Estimular a criatividade e a imaginação dos
alunos.
Identificar alguns aspetos físicos sociais,
económicos, demográficos, políticos (…) que
diferenciam os países da União
Europeia/Europa e do Mundo
- Aprofundar alguns conhecimentos sobre a
formação e alargamento da União Europeia e
as suas principais instituições;
- Reconhecer a importância da Europa no
mundo.
- Fomentar a tolerância por outras culturas.
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Perío
do
de
realiz
ação
?

Mês de
realização

Data de
realização

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

- Desenvolver técnicas de pesquisa e de
tratamento da informação recolhida;
- Aplicar alguns conhecimentos adquiridos nas
aulas em outras situações de aprendizagem;
- Partilhar com a comunidade educativa o
resultado dos estudos efetuados através da
exposição dos trabalhos.
- Desenvolver o espírito crítico e de
intervenção.

Calendarização: Visitas de Estudo
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Nome da atividade
Tipologias e
organização
funcional de Ginásios
Visita de estudo a
Viana de Castelo

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD, visitar
instalações de ginásios para melhor assimilar aspetos
de organização, construção e funcionamento
abordados nas aulas.
Visita ao Museu Interativo da Fábrica do Chocolate e
ao Navio Hospital Gil Eanes.

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

novembr Outra
o

Número
previsto de
participantes
15

Anos de
escolarida
de

Escolas

12.º

Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho

Proponente
Cristina Alexandra
Homem Cachulo

1º Período

dezembr
o

Dep. Ciências
Sociais e Humanas

6.º

Escola Básica de
Maria Albertina
Arazede, Montemor-o- Moleiro Jorge
Velho, Escola Básica
Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

2º Período

janeiro

Dep. Ciências
Sociais e Humanas

7.º

Escola Básica de
Maria Albertina
Arazede, Montemor-o- Moleiro Jorge
Velho, Escola Básica
Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Objetivos: - Relacionar-se com os outros com base nos
princípios da cooperação e solidariedade, assumindo a
alteridade e diversidade como fator de enriquecimento
mútuo.
- Sensibilizar para uma alimentação saudável.
- Alertar para situações de atentados aos Direitos
Humanos em nome da produção de determinados
alimentos
- Sensibilizar e introduzir conceitos e aprendizagens da
unidade letiva 3.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não se
confine à Escola de modo a despertar o gosto por uma
atualização permanente de conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando aos
alunos outros meios de aprendizagem.
Visita de estudo a
Lisboa- Templos
Religiosos

Visita de estudo
Objetivos:
- Relacionar-se com os outros com base nos princípios
da cooperação e solidariedade, assumindo a alteridade
e diversidade como factor de enriquecimento mútuo.
- Distinguir os elementos convergentes das principais
confissões religiosas, cristãs e não cristãs.
- Posicionar-se pessoalmente frente ao fenómeno
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

religioso e à identidade das confissões religiosas.
- Agir em conformidade com as posições assumidas
em relação ao fenómeno religioso, no respeito pelos
valores fundamentais do diálogo e da tolerância.
- Promover, na sua prática de vida, o diálogo interreligioso como suporte essencial para a construção da
paz entre os povos, mobilizando conhecimentos sobre
a identidade de cada confissão religiosa.
- Sensibilizar e introduzir conceitos e aprendizagens a
efetuar na unidade letiva 2.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não se
confine à Escola de modo a despertar o gosto por uma
atualização permanente de conhecimentos.
- Estimular a capacidade de observação.
- Alargar o espaço educativo, proporcionando aos
alunos outros meios de aprendizagem.
Vidro e técnica do
sopro

Visita a um estúdio de fabrico de peças em vidro
através da técnica do sopro e ao Museu do vidro onde
se retrata toda a história do vidro, composição e
fabrico de vidro com diferentes características.

2º Período

janeiro,
Dep. Matemática e
fevereiro Ciências
Experimentais

A iniciativa nasce a partir da disciplina de Aplicações
2º Período
Informáticas, com alunos das turmas do 12 ano, A1 e
B2 e pretende levar estes alunos a conhecer os cursos
de engenharia informática da UC e ISEC. Contudo, no
decurso da apresentação da ideia em CT, os docentes
de Química e Física aderiram, tendo-se alargado a ideia
para todos os alunos destas turmas,

janeiro,
Dep. Matemática e
fevereiro Ciências
, março, Experimentais
abril

160

8.º

Conhecer o processo de fabrico do vidro e técnicas de
trabalhar o vidro, reconhecendo a importante aplicação
da Química no fabrico de materiais de uso comum.

Saídas académicas.

12.º

Escola Básica de
Arazede, Montemor-oVelho, Escola Básica
de Pereira, Montemoro-Velho, Escola
Básica Dr. José dos
Santos Bessa,
Carapinheira,
Montemor-o-Velho,
Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho
Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho
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Freire

Alexandre José
Teixeira Barreiros
Machado Ferraz
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Nome da atividade

Tipologias e
organização
funcional de piscinas
Visita de estudo Lisboa

Visita de estudo ao
Porto
Ida ao teatro, à
Livraria Lello/Museu
World Discovery

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
A iniciativa pretende ajudar os alunos a esclarecer
ideias sobre as saídas académicas disponíveis na
região e em especifico em Coimbra, através da UC e
Politécnico.
No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD, visitar
instalações de piscinas para melhor assimilar aspetos
de organização, construção e funcionamento de
piscinas abordados nas aulas.
Visita de estudo a realizar a entidades no âmbito das
temáticas das disciplinas de Geografia e físico
Química.
Promover as aprendizagens dos alunos através do
contacto com instituições.
Manhã - Visionamento da peça " As aventuras de
Ulisses" no teatro Sá da Bandeira, pela Companhia
teatral Cultural Kids.

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

janeiro

2º Período

2º Período

Tarde - Visita à Livraria Lello ou World Discovery
(consoante disponibilidade e preço dos espaços).

Estrutura(s)

Outra

fevereiro Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
março11 Dep. Línguas
-03-2022
das
08:00 às
18:00

Número
previsto de
participantes

15

29

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

12.º

Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho

Cristina Alexandra
Homem Cachulo

9.º

Escola Básica Dr.
José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

Armando Santos Maia

6.º

Escola Básica de
Maria Aurora
Arazede, Montemor-o- Figueiredo Martelo
Velho

Promover hábitos culturais, o gosto pela leitura e pelo
estudo do texto literário.
Despertar o a curiosidade dos alunos.

Complexos
desportivos - aspetos
físicos e funcionais
Visita de estudo ao
Estrangeiro

Melhorar o desempenho escolar dos alunos.
No âmbito da disciplina de GID do curso TAGD, visitar
instalações de complexos desportivos para melhor
assimilar aspetos de organização, construção e
funcionamento abordados nas aulas.
-Tomar contacto com os valores culturais, sociais,
espirituais e religiosos dos lugares a visitar;
- Participar em atividades interpessoais e de grupo
respeitando regras e critérios de atuação e de
convivência em diversos contextos.

2º Período

março

Outra

março

Dep. Ciências
Sociais e Humanas

15

Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho
8.º, 9.º,
10.º, 11.º

Cristina Alexandra
Homem Cachulo

Escola Básica de
Maria Albertina
Arazede, Montemor-o- Moleiro Jorge
Velho, Escola Básica
Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho,
Escola Básica e

- Favorecer a autonomia pessoal e a clarificação de
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos
valores e afetos numa perspetiva humana;

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Secundária de
Montemor-o-Velho

- Desenvolver a capacidade de autonomia, de abertura
à mudança, de compreensão pela pluralidade de
opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais;
Ø Integração de saberes através de uma atenção
específica aos conteúdos lecionados em diferentes
disciplinas, nomeadamente História e Geografia
(interdisciplinaridade e articulação de conteúdos com
alguns dos locais a visitar);
- Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
- Fomentar o gosto pelas disciplinas;
- Desenvolver o espírito de observação e recolha de
informação;
- Promover a estruturação da personalidade,
autoconfiança, sentido de responsabilidade, sentido
crítico e autonomia;
Ø Fomentar uma dinâmica intelectual que não se
confine à Escola de modo a despertar o gosto por uma
atualização permanente de conhecimentos;
- Alargar o espaço educativo, proporcionando aos
alunos outros meios de aprendizagem;
- Tomar consciência que a liberdade requer o sentido
de responsabilidade;
- Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e do mundo;
- Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros países;
- Concretizar saberes através de atividades culturais e
multidisciplinares;
- Motivar os alunos para a aprendizagem e alargamento
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

dos seus conhecimentos em Inglês;
- Aplicar conhecimentos adquiridos;
- Promover a pesquisa e o conhecimento de locais de
interesse histórico, cultural e linguístico;
- Promover a entreajuda, a amizade, a partilha e a
tolerância;
- Desenvolver as competências sociais;
- Proporcionar importantes momentos de convívio
entre professores e alunos.

Visita de estudo a
Peniche e a Lisboa

Visita ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Forte de
Peniche
Objetivos:
- Relacionar-se com os outros com base nos princípios
da cooperação e solidariedade, assumindo a alteridade
e diversidade como fator de enriquecimento mútuo.

2º Período

março

Dep. Ciências
Sociais e Humanas

8.º

Escola Básica de
Maria Albertina
Arazede, Montemor-o- Moleiro Jorge
Velho, Escola Básica
Dr. José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

- Consciencializar os alunos para a importância da
participação cívica e democrática;
- Sensibilizar e introduzir conceitos e aprendizagens
que estão a ser efetuadas nas unidades letivas
lecionadas e a lecionar.
- Reconhecer a liberdade como um fator determinante
para a dignidade humana.
- Identificar o cristianismo como uma comunidade de
crentes na história humana.
- Conhecer o percurso da Igreja no tempo e o seu
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

contributo para a construção da sociedade.
- Fomentar uma dinâmica intelectual que não se
confine à Escola de modo a despertar o gosto por uma
atualização permanente de conhecimentos.
Visita de estudo ao
estrangeiro

Tomar contacto com os valores culturais, sociais,
espirituais e religiosos dos lugares a visitar;
Participar em atividades interpessoais e de grupo
respeitando regras e critérios de atuação e de
convivência em diversos contextos.

2º Período

março

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Línguas

10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho

Maria Albertina
Moleiro Jorge

Favorecer a autonomia pessoal e a clarificação de
valores e afetos numa perspetiva humana;
Desenvolver a capacidade de autonomia, de abertura à
mudança, de compreensão pela pluralidade de
opiniões e pela diversidade de modelos civilizacionais;
Integração de saberes através de uma atenção
específica aos conteúdos lecionados em diferentes
disciplinas, nomeadamente EMRC e Inglês, bem como
História e Geografia
Elevar o espírito de curiosidade dos alunos;
Fomentar o gosto pelas disciplinas;
Desenvolver o espírito de observação e recolha de
informação;
Promover a estruturação da personalidade, autoconfiança, sentido de responsabilidade, sentido crítico
e autonomia;
Fomentar uma dinâmica intelectual que não se confine
à Escola de modo a despertar o gosto por uma
actualização permanente de conhecimentos;
Alargar o espaço educativo, proporcionando aos
alunos outros meios de aprendizagem;
Tomar consciência que a liberdade requer o sentido de
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Nome da atividade

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

responsabilidade;
Alargar os horizontes culturais e facilitar a
comunicação com outros povos europeus e do mundo;
Desenvolver consciência e conhecimento da
diversidade cultural e social de outros países;
Concretizar saberes através de actividades culturais e
multidisciplinares;
Motivar os alunos para a aprendizagem e alargamento
dos seus conhecimentos em Inglês;
Aplicar conhecimentos adquiridos;
Promover o contacto directo com a língua e cultura
inglesas proporcionando e incentivando situações
reais de comunicação;
Promover a pesquisa e o conhecimento de locais de
interesse histórico, cultural e linguístico;
Promover a entreajuda, a amizade, a partilha e a
tolerância;
Desenvolver as competências sociais;
Proporcionar importantes momentos de convívio entre
professores e alunos
Visita de estudo

Visita de estudo no âmbito das disciplinas de
Geografia e Físico Química.

2º Período

Promover as aprendizagens dos alunos através do
contacto com situações práticas do dia a dia.
Visita de Estudo ao
Porto.

Visita integrada na leitura obrigatória da obra "O
Príncipe Nabo".

3º Período

Dep. Ciências
Sociais e
Humanas, Dep.
Matemática e
Ciências
Experimentais
Dep. Línguas

33

8.º

Escola Básica Dr.
José dos Santos
Bessa, Carapinheira,
Montemor-o-Velho

5.º

Escola Básica de
Maria José Vacas
Arazede, Montemor-o- Pereira Fernandes
Velho
Machado Dias

AE Montemor-o-Velho - Plano Anual de Atividades – 2021/2022

Armando Santos Maia

122

Descrição resumida da atividade, referindo
finalidades/objetivos específicos

Nome da atividade

Mês de
Período de
realizaçã
realização?
o

Estrutura(s)

Número
previsto de
participantes

Anos de
escolarida
de

Escolas

Proponente

Ÿ Desenvolver a curiosidade, o espírito crítico, a
cooperação, a partilha…
Ÿ
Se houver condições
e se a pandemia
continuar reduzida.
Parlamento dos
Jovens

Início de uma
Biblioteca Digital

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da
Assembleia da República que pretende promover a
participação dos jovens no debate democrático, a
promoção da vivência de uma cidadania ativa e o
desenvolvimento da sua consciência cívica.
Fazer a catalogação de alguns recursos digitais em
regime de domínio público, no BiblioNet, de modo a
que os utilizadores lhes possam aceder à distância.

Dep. Ciências
Sociais e Humanas

Biblioteca Escolar

10.º, 11.º,
12.º

Escola Básica e
Secundária de
Montemor-o-Velho

2
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Costa Maurício

Adelina da Conceição
Freire
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