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Ano letivo 2022/2023 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

SÃO MARTINHO 
 

I - ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ESCOLA 

1º Período 

 

1.ª quinzena de setembro: Reunião da Direção; Reunião Geral de Docentes; Reuniões de Departamentos Curriculares e Coordenações de Ciclo; Reuniões de 

Conselho Pedagógico; Reuniões com os Coordenadores de Estabelecimento  e Associações de Pais; Reuniões com as Educadoras e Encarregados de Educaç ão  do  

pré-escolar; Reunião do pessoal não docente; Reuniões iniciais de Conselho de Turma e Conselhos Escolares; Reunião com a Autarquia 

 

Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

setembro 
Entrega de prémios de 

mérito escolar 

Direção do Agrupamento 

Juntas de Freguesias de 

Roriz e Vila Nova do Campo, 

Vilarinho, Câmara Municipal 

de Santo Tirso 

X    

Escola-sede Juntas 

de Freguesia Câmara 

Municipal 

Valorizar as aprendizagens dos 

alunos que revelam mérito escolar 

e que fazem parte do Quadro de 

Valor e Excelência 

Variável, de 

acordo com as 

regras de cada 

entidade 

set. 06 a 08 
XV Colóquio “Communicare 

et Educare” 

Direção 

Centro de Recursos 
 X X  Escola-sede 

Projeto escolar que pretende 

contribuir em termos formativos 

para o desenvolvimento 

profissional dos docentes um 

trabalho mais reflexivo e 

colaborativo. 

Custos logísticos 

set. 12 a 14 

Reuniões iniciais de 

conselhos de turma e 

conselhos escolares 

Direção, Coordenadoras de 

Ciclo, Docentes do 1.º ciclo 

e Diretores  de Turma; 

Educadoras do pré-escolar 

 X   
Todas as escolas do 

agrupamento 

Efetuar a articulação entre ciclos e 

caraterização das turmas. 
Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

set. 16 

Início do ano letivo: 

Receção aos alunos do pré-

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos 

Direção e todos os 

professores do 

agrupamento 

X X X  
Todas as escolas do 

agrupamento 

Receber, integrar e informar os 

alunos sobre direitos e deveres, 

horário, projeto educativo, plano 

de emergência e plano de 

contingência. 

Apenas algumas 

impressões 

set. 16 a 30 “Padrinhos e Afilhados” Docentes do 1.º e 4.º ano X X X  
Escolas do 

agrupamento 

Ajudar na orientação e na 

integração e inclusão dos alunos no 

ambiente escolar. 

Sem despesas 

set. 26 Dia Europeu das Línguas 
Departamento de Línguas 

(3.º ciclo) 
X    

Escola-sede (sala de 

aula e espaço 

exterior) 

Comemorar o Dia Europeu das 

Línguas. Descobrir diferentes 

expressões idiomáticas nas línguas 

de estudo e compará-las com as 

utilizadas na língua portuguesa.  

Material de 

desgaste 

set.  30 Dia Europeu do Desporto 

Professores de Educação 

Física 
X    Escola-sede 

Dar a conhecer as modalidades de 

oferta da escola para o Desporto 

Escolar: Tiro com arco, Ténis, 

Voleibol e Padel. Sem despesas 

Docentes pré-escolar, 1.º e 

4.º anos e professora de 

AACF 

X X X X EB da Lage 
Promoção da prática de Educação 

Física na escola. Aula de dança. 

out. 
01 

(3 a14) 
Dia Mundial da Música 

Professores de Educação 

Musical / BE-CR / Rádio 

/Educadores do pré-escolar 

e professores da EB da 

Ribeira 

X X X  

Escola-sede (vários 

locais) 

EB da Ribeira 

Comemorar o Dia Mundial da 

Música. Desenvolver o gosto e o 

sentido da audição (educar o 

ouvido) para a música. 

Sem despesas 

out. 04 Dia do Professor Professores de EMRC X X   Escola-sede 
Realçar o valor do trabalho 

docente na escola. 
Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

out. 04 
Dia Mundial do Animal (ação 

de sensibilização) 

Educadoras do pré-escolar, 

professores do 1.ª ciclo e 

pessoal não docente. 

CRO - Centro de Recolha 

Oficial – Canil/Gatil de 

Santo Tirso 

X X X  
Todas as escolas do 

agrupamento 

Sensibilizar a comunidade escolar 

para a importância do animal e do 

seu cuidado. 

Sem despesas 

out.  05 
Dia da Implantação da 

República 

Professores de HGP e 

História / BE-CR 
X    

Escola-sede (todas 

as turmas) 

Conhecer a importância dos 

feriados históricos. Perpetuar a 

memória coletiva do nosso país. 

Material de 

desgaste 

out. ? Concurso Nacional de Leitura 
Prof. Português 2.º e 3.ciclo 

e Prof. Titulares de 1.º ciclo 
X    

Todas as escolas do 

Agrupamento 

Estimular o gosto e o prazer da 

leitura para melhorar o domínio da 

língua portuguesa, a compreensão 

leitora e os hábitos de leitura 

Desenvolver o sentido crítico dos 

alunos pela leitura de obras de 

referência.  

Sem despesas 

out.  13 
Clube de Proteção Civil 

2022/2023 

Clube de Proteção Civil da 

CM de St. Tirso 
X X X X EB da Lage 

Apresentação pública do jogo da 

Glória na escola. 
Sem custos 

out.  13 
Dia Rosa na escola 

(Outubro Rosa) 

Coordenadora da Promoção 

e Educação para a Saúde 
X X X  Escola-sede 

Conhecer os fatores de risco e 

sintomas de cancro de mama; 

Consciencializar para a importância 

da prevenção e deteção precoce; 

Desmistificar o estigma associado à 

doença. 

Material de 

desgaste 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

out.  

  

17 

 
Dia Mundial da Alimentação 

Professores de Ciências 

Naturais / Educadoras do 

pré-escolar, professores de 

1.º ciclo / BE-CR 

X X X  
Todas as escolas do 

agrupamento 

Sensibilizar os alunos para a 

importância de uma alimentação 

variada e equilibrada. Alertar para 

os excessos na nossa alimentação 

assim como para o desperdício 

alimentar. Aumentar a 

sensibilidade geral para o problema 

da fome no mundo. Alertar para a 

problemática da fome, pobreza e 

desnutrição no mundo. Reconhecer 

a importância do património 

cultural e artístico nacional e de 

outras culturas, como valores 

indispensáveis para uma maior 

capacidade de participação e 

intervenção nas dinâmicas sociais e 

culturais. 

Sem despesas  

 

Nutricionista Patrícia Costa  X X X X EB do Olival 
Sensibilizar para a importância de 

uma alimentação saudável. 

Pré-escolar e 1.º ciclo 

Grupo representativo de 

pais/encarregados de 

educação 

X X X  EB de São Martinho 

Sensibilizar os alunos para a 

importância de uma alimentação 

variada e equilibrada. Alertar para 

os excessos na nossa alimentação 

assim como para o desperdício 

alimentar. 

Lenda da Padeira de Aljubarrota – 

fabrico do pão 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

Docentes do pré-escolar e 

1.º ciclo 
EB da Lage 

Aumentar a sensibilidade geral 

para o problema da fome no 

mundo. Alertar para a 

problemática da fome, pobreza e 

desnutrição no mundo. “Lenda da 

Sopa de Pedra”. “Lenda da Padeira 

de Aljubarrota”. 

Sem custos 

out.  17 
Dia da Alimentação – Lenda 

da Sopa de Pedra (DAC) 

Todos os professores 

titulares de turma 
X X X X EB da Costa 

Descobrir, partilhar e valorizar 

memórias da literatura oral 

efetuando pesquisas em diversas 

fontes. Reconhecer a importância 

do património cultural e artístico 

nacional e de outras culturas, como 

valores indispensáveis para uma 

maior capacidade de participação e 

intervenção nas dinâmicas sociais e 

culturais. 

Sem despesas 

out.  20 
Ação de sensibilização de 

reciclagem 

Educadora do pré-escolar, 

professores de 1.º ciclo e 

assistentes operacionais 

X X X X EB da Quelha 

Sensibilizar a comunidade escolar 

para a importância da separação 

de lixos e da reciclagem. 

Sem despesas 

out.  24 Dia da Biblioteca Escolar BE-CR X    Escola-sede 

Destacar a importância das 

bibliotecas escolares na educação, 

assim como promover o gosto pela 

leitura. 

Material de 

desgaste 

out.  27 
Hora do Conto – “Aqui há 

histórias” (pré-escolar) 

Biblioteca Municipal de 

Santo Tirso 
X    BMST Desenvolver o gosto pelas histórias Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

out. 28 Dia da Terceira Idade 
Educadora e docentes do 

4.º ano 
X X X  

Escola-sede / Visita 

ao Lar AS 

Aproximar gerações, promovendo 

a comunicação entre diferentes 

idades, valorizando a contribuição 

de conhecimentos dos familiares. 

Fomentar a cooperação e a partilha 

de saberes entre as diferentes 

gerações. Alertar para as questões 

do envelhecimento e para a 

necessidade de cuidar e proteger 

os idosos. Sensibilizar para os 

direitos dos idosos, 

nomeadamente ao nível 

socioeconómico. 

Sem despesas 

out.  31 Halloween 
Professores de Inglês do 2.º 

ciclo e das AEC 
X    

Todas as escolas do 

agrupamento 

Promover o gosto pela língua, 
cultura e tradição inglesa. 

Desenvolver trabalhos alusivos ao 
tema. 

Sem despesas 

nov. ? 
Visita de estudo da equipa 

educativa do 8.º ano 
Equipa educativa de 8.º ano X    

 Mosteiros de 

Singeverga, Santa 

Escolástica e São 

Pedro de Roriz 

Ver nos locais a parte 
arquitectónica dos monumentos 

que estão situados na região 

circundante do agrupamento. 

Sem despesas 

nov. 08 Assembleia de Escola 
Todos os professores 

titulares de turma 
X X X X EB da Costa 

Desenvolver o pensamento crítico 

e analítico dos alunos. 
Proporcionar momentos de 

partilha, exposição de 
conhecimentos e de respeitar o 

pedido de palavra. Expor trabalhos 
simples relacionados com temas 
disciplinares e interdisciplinares, 

realizados com o apoio do 

professor ou em grupo. 
Proporcionar oportunidade para 

adequar o discurso tendo em conta 

a situação de comunicação. 

Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

nov. 10 
Concerto para a infância 

(pré-escolar) 

Câmara Municipal de Santo 

Tirso 
X    

Centro de Arte 

Alberto Carneiro - 

Fábrica de Santo 

Thyrso 

Desenvolver o gosto pela música Sem despesas 

nov. 11 

Dia do Agrupamento 

• Corta-mato 

• Magusto 

Todos os docentes do 

agrupamento (docentes de 

educação física na 

dinamização do corta-mato) 

X X X X 
Todas as escolas do 

agrupamento 

Conhecer as tradições de S. 

Martinho, confraternizando com 

magustos e jogos tradicionais. 

A definir 

nov. ? 

Visita de estudo à fundação 

Dr. António Cupertino de 

Miranda 

Turmas inscritas no projeto 

(EB da Lage, EB de São 

Martinho, EB do Olival, EB 

da Costa 

X X X  Porto 

Dotar os alunos de conhecimentos 

de educação financeira, para que 

se consciencializem da importância 

do dinheiro e possam adquirir 

competências que lhes permitam a 

tomada de decisões corretas e 

informadas no futuro, contribuindo 

para que sejam consumidores mais 

responsáveis. 

Sem despesas 

nov. 12 Caminhar faz bem 
Professores Ana Ferreira e 

António Figueiredo 
 X X X Monte da Assunção 

Desenvolver o gosto pela atividade 

física e contacto com a natureza 
Sem despesas 

nov. 17 Dia Mundial do Não Fumador 
Professores de Ciências 

Naturais 
X    Escola-sede 

Sensibilizar para a importância de 

não fumar. 
Sem despesas 

nov. 17 
Peças de teatro: 

 “Água”; “Pássaro da Alma” 

Todos os Docentes do pré-

escolar, 1.º ciclo e AEC´s 
X X X X EB da Ribeira 

Promover o contato com a cultura 

e o mundo das artes. 
Sem despesas 

nov. 22 Dia do Pessoal Não Docente 
Professores de Educação 

Moral e Religiosa Católica 
X  X  Escola-sede 

Realçar a importância do pessoal 

não docente em contexto escolar. 
Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

nov. 28 e 29 Pensar Indústria Professora de TIC X    Escola-sede / CITEVE 

Dar a conhecer a indústria têxtil e 

levar os alunos a perspetivarem um 

futuro nesta área 

Sem despesas 

dez. 01 
Dia da Restauração da 

Independência 

Professores de HGP e 

História / BE-CR 
X    Escola-sede 

Conhecer a importância dos 

feriados históricos. Perpetuar a 

memória coletiva do nosso país. 

Material de 

desgaste 

dez. 01 a 12 
27ª Feira do Livro do 

Agrupamento 

Professora Bibliotecária 

Direção 

Comunidade escolar 

X X X X 
Centro de Recursos 

da escola-sede 

Projeto que visa animar as escolas 

do agrupamento através de uma 

feira do livro que interliga o mundo 

das letras com o das novas 

tecnologias. 

Transporte para 

os alunos do 

agrupamento 

dez. 01 a 31 

Mostra “Lendas e Histórias 

de Natal” 

Inclui no dia 1: 

• 9.ª exposição de trabalhos 

• 9.ª feira de artesanato e 

doçaria 

• Exposição de Postais de 

Natal 

 

Direção; 

Professores/educadoras 

titulares das turmas (pré-

escolar e 1º ciclo); 

Professores da Expressão 

Artística; 

Professores de Línguas; 

Professores de EMRC 

X X X X Átrio da escola-sede 

Projeto que pretende congregar as 

escolas todas do agrupamento 

numa atividade que envolve 

professores e alunos em torno de 

um tema natalício do agrado dos 

alunos. Projeto aberto a toda a 

comunidade. 

Transporte para 

os alunos do 

agrupamento 

dez. 03 
Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência 
Equipa do CAA X X X  

Todas as escolas do 

agrupamento 

Congregar toda a comunidade 

educativa em torno de uma 

iniciativa para sensibilização para a 

diferença. 

Material de 

desgaste 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

dez. 05 Dia do Voluntariado Professores de Cidadania  X    
Escola-sede / outros 

locais 

Compreender a importância do 

voluntariado. Conhecer 

organizações nacionais e 

internacionais de voluntariado. 

Participar em ações de 

voluntariado organizadas no 

Agrupamento, no concelho em prol 

de pessoas e de causas cívicas. 

Sem despesas 

dez. 07  
22º Concerto de Natal de Vila 

Nova do Campo 

Direção, Professores de 

Educação Musical, Escola de 

Música e Grupos Corais da 

Paróquia 

X X X X 
Igreja Matriz de São 

Martinho do Campo 

Realizar um concerto de Natal 

numa das bonitas igrejas de Vila 

Nova do Campo, sendo já uma 

tradição e congregando vários 

grupos corais e musicais da vila. 

Apenas algumas 

impressões 

dez. 07 Cabazes de Natal 22 

Coordenadores de Ciclo, 

Docentes Titulares de 

Turma e Diretores de 

Turma, em articulação com 

a Direção e as Vicentinas 

X X X X 
Escolas do 

agrupamento 

Projeto solidário que pretende 

vivenciar a quadra natalícia como 

um momento especial de 

cooperação e partilha, fomentando 

valores da natureza humana. 

Oferta de 

géneros 

alimentares das 

famílias dos 

alunos 

dez.  10 Dia dos Direitos Humanos 
Professores de EMRC /BE-

CR 
X X X  Escola-sede 

Reconhecer valores humanitários e 

éticos (inclusão, solidariedade 

social e responsabilidade solidária). 

Tomar consciência de que todas as 

pessoas têm direitos e deveres 

fundamentais reconhecidos 

internacionalmente. 

Sem despesas 

dez.  ? Postais de Natal 
Docentes de Francês e 

Inglês - 7º ano 
X    Escola-sede 

Desenvolver aspetos linguísticos e 
culturais da língua francesa e 

inglesa. Desenvolver o sentido 
estético e a criatividade. Refletir 

sobre os valores e tradições de 
Natal. 

Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

dez. ? Corta-mato Concelhio 
Professores de Educação 

Física / CMST 
X    Parque Sara Moreira 

Elevar as capacidades de 
resistência dos alunos. Selecionar 
os alunos para participar no corta-

mato distrital. 

A cargo da 

autarquia 

dez. 16 

Espetáculo de Natal 

“Entrelaçados em patins” 

Professores em colaboração 

com a Associação de Pais 

 

 

 

 

 

Professores em colaboração 

com a Associação de Pais 

X X X X 

EB da Lage / Paços 

de Ferreira 

 

 

 

 

Animar o final do 1º período com a 

realização de festas de Natal nas 

diversas escolas do agrupamento, 

encarnando o espírito de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio das 

Associações de 

Pais. 

Espetáculo de Natal 

“Entrelaçados em patins” 

EB de São Martinho 

/ Paços de Ferreira 

Circo de Natal 
EB da Quelha / 

Coliseu do Porto 

Circo de Natal 
EB da Costa / Coliseu 

do Porto 

Circo de Natal 

X X X X 

EB do Olival / 

Coliseu do Porto 

Espectáculo de patinagem 

artística com o tema 

“Entrelaçados” e passagem 

do Pai Natal 

EB da Ribeira / Paços 

Ferreira 

dez. 19 a 21 
Reuniões de avaliação de 

final do 1.º período 

Direção, Coordenadores de 

Ciclo, Docentes do 

1.º ciclo e Diretores de 

Turma; Educadoras do pré-

escolar 

X X  X 
Todas as escolas do 

agrupamento 

Efetuar um balanço do 

aproveitamento e comportamento 

dos alunos ao longo do 1º período. 

Sem despesas 

 
 
 
2º Período 

 

Mês Dia Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos Orçamento 
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A PD PND O 

jan. ? 
Visita de estudo ao teatro –  

9.º ano 
Departamento de Línguas X    

Braga 

(teatro - Auto da Barca 

do Inferno) e outros 

locais  

Incentivar o gosto pelas 

dramatizações e motivar para o 

estudo da obra dramática. 

Desenvolver o sentido crítico e 

estético. 

A definir 

jan. 20 a 27 Cantar os Reis 

Professores titulares de 

turmas do pré-escolar e 1.º 

ciclo de algumas escolas e 

professores de Ed. Musical e 

das AEC 

X X X X 
Nas escolas e outros 

espaços das freguesias 

Manter, preservar e divulgar a 

tradição de cantar as Janeiras, 

com ênfase para o Dia de Reis. 

Sem despesas 

jan. 27 Dia das Vítimas do Holocausto 

Departamento de CHS 

(professores de EMRC e 

História) 

X X X  
Escola-sede (turmas de 

9.º ano) 

Identificar a vida como um direito 

primordial. Refletir sobre o 

Holocausto (2.ª Guerra Mundial) 

e os atuais “holocaustos” 

existentes no mundo. 

Material de 

desgaste 

jan. 

fev. 
30 a 03 Semana da Francofonia Docentes de Francês X    Escola-sede 

Conhecer uma das tradições 
francesas. Desenvolver o sentido 

estético. Divulgar esse aspeto 
cultural junto de professores, 

alunos e funcionários. 

Sem despesas 

jan. 

a mai. 
? SuperTmatik - Cálculo mental Professores de Matemática X    Escola-sede 

Fomentar o interesse pela prática 

do cálculo mental. Desenvolver 
destrezas numéricas e de cálculo. 
Reforçar a componente lúdica na 

aprendizagem da matemática. 

Detetar e divulgar talentos na 
área do cálculo mental 

Sem despesas 

fev. ? Assembleia de Escola 
Todos os professores 

titulares de turma 
X X X X EB da Costa 

Desenvolver o pensamento crítico 

e analítico dos alunos. 
Proporcionar momentos de 

partilha, exposição de 
conhecimentos e de respeitar o 

pedido de palavra. Expor 
trabalhos simples relacionados 

com temas disciplinares e 

interdisciplinares, realizados com 

Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

o apoio do professor ou em 
grupo. 

Proporcionar oportunidade para 

adequar o discurso tendo em 

conta a situação de comunicação. 

fev. 9 Dia da Internet mais Segura Professora de TIC X    Escola-sede 

Promover uma utilização segura 

da internet e prevenir os riscos da 

sua utilização. Potenciar a 

criatividade e interação, com 

segurança, da e na internet. 

Sem despesas 

fev. 11 

Dia Internacional das  

Mulheres e Raparigas na 
Ciência 

Professores do 

departamento de 

matemática e ciências 

exatas 

X    Escola-sede 

Realçar o papel importante que 

as mulheres têm na produção de 

conhecimento científico. 

Sensibilizar a sociedade civil para 

a importância de derrubar 

barreiras impostas pela 

desigualdade entre géneros no 

acesso à educação e carreiras, na 

área das ciências exatas. 

Sem despesas 

fev. 13 a 17 Semana da Leitura 
Departamento de Línguas e 

BE-CR 
X    Escola-sede 

Promover hábitos de leitura por 
prazer. Compreender a realidade, 

o sentido real das ideias, vivências 
e sonhos através da leitura. 

Desenvolver a imaginação e a 

escuta lenta, enriquecendo o 
vocabulário. Contribuir para a 

formação de leitores autónomos 
e competentes. 

Material de 

desgaste 

fev. 14 
Dia de São Valentim / Dia dos 

Afetos 

Docentes de Inglês do 3.º 

ciclo, docentes do pré-

escolar e 1.º ciclo e docente 

de Inglês. 

X    
Todas as escolas do 

agrupamento 

Desenvolver a capacidade de 
comunicação em Inglês. Reforçar 

a componente lúdica na 
aprendizagem das línguas 

estrangeiras. Motivar os alunos 
para a pesquisa, desenvolvendo a 

interação verbal. 

Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

fev. 17 Desfiles de Carnaval 

Professores titulares das 

turmas do pré-escolar e 1.º 

ciclo 

Desfile da CMST 

X X  X 

Ruas das cinco 

freguesias e sede do 

concelho 

Viver de uma forma festiva uma 

tradição, associando ritmo a 

fantasia. Participação da Casa de 

Beneficência 

A definir 

outras a cargo da 

CMST 

mar. ? Semana do Autismo 
Docentes da Educação 

Especial 
X X X X Escola-sede 

Consciencializar para a 

necessidade de criar 

oportunidades para todos com 

respeito pelas potencialidades e 

singularidades de cada pessoa. 

Material de 

desgaste 

mar. ? Caminhar faz bem 
Professores Ana Ferreira e 

António Figueiredo 
 X X X A determinar 

Desenvolver o gosto pela a 

atividade física e contacto com a 

natureza 

Sem despesas 

mar. 27 a 31 Caminhada Concelhia 
Professores de Educação 

Física / CMST 
X    PR 4/8 ST 

Alertar para a preservação da 

natureza e para o espírito de 

entreajuda. 

A cargo da 

autarquia 

fev. 

mar. 
? Olimpíadas da Química Júnior 

Professores de Físico-

Química 
X    

Escola sede/ 

/Universidade do 

Minho (Braga) – 

alunos de 8.º e 9.º 

anos 

Sensibilizar os alunos para o 

estudo/importância da Química. 

Promover o gosto pelo estudo da 

Ciência. Estimular os alunos para 

o ensino pela descoberta e pela 

atividade experimental. Despertar 

o interesse por esta ciência e 

cativar vocações para carreiras 

científico-tecnológicas entre os 

alunos. 

A definir 

mar. ? Teatro Escola e Associação de Pais X X X X 
EB do Olival / Porto ou 

Braga 

Cativar o interesse dos alunos 

pela arte. Desenvolver a 

imaginação, a criatividade as 

habilidades artísticas 

Sem despesas 

mar. 14 Dia da Matemática Professores de Matemática X    Escola-sede Contribuir para a melhoria da Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

relação dos alunos com a 

Matemática e das suas 

aprendizagens matemáticas. 

mar. 21 
Dia Mundial da Árvore /Dia 

Mundial do Ambiente 

Titulares de turma do pré-

escolar e 1.º ciclo 
X X X  

Escola-sede / EB da 

Ribeira  

Comemorar esta data. Alertar 

para os benefícios da preservação 

da Natureza 

Sem despesas 

mar. 21 Recital de poesia 
Todos os Docentes do pré-

escolar, 1.º ciclo e AEC´s 
X X X  EB da Ribeira Desenvolver o gosto pela poesia. A definir 

mar. 21 Visita de estudo do 2.º ciclo 
Diretores de turma do 2.º 

ciclo 
X    

Porto (Sealife e 

Pavilhão da Água) 

Sensibilizar para a preservação 

dos recursos naturais 

(nomeadamente hídricos); 

Despertar a curiosidade através 

de brincadeiras envolventes e 

táteis; Reforçar a importância da 

água, as suas propriedades e 

características, recorrendo à forte 

ligação dos portugueses aos rios e 

ao mar; Conectar as questões 

científicas e tecnológicas da área 

dos recursos hídricos aos 

interesses do cidadão comum; 

Promover a sustentabilidade 

ambiental. 

A definir 

mar. 21 
Visita ao Mosteiro de 

 Singeverga 
Escola e Associação de Pais X X X  EB do Olival / Roriz 

Dar as boas vindas à primavera. 

Relacionar a exposição do 

Mosteiro com a estação do ano. 

Diferenciar seres vivos e seres 

não vivos. Observar as 

características da estação do ano. 

Associação de Pais 

mar. 22 
(re) CRIAR, olhando … Picasso 

(inclui exposição de fotografia 

Direção, docentes da área 

artística e titulares de turma 
X X X X Centro Cultural 

Municipal de Vila das 

Projeto artístico que envolve 

verticalmente a comunidade 
A definir 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

“Património Local”) do pré-escolar e 1.º ciclo Aves 

(CMST) 

escolar, em parceria com 

entidades culturais locais 

mar. ? Poesia livre 
Direção, CMST e 

Comunidade Educativa 
X X X X 

Diversos locais das 

freguesias 

Desenvolver o gosto pela poesia, 

tendo por base um tema a definir. 
A definir 

mar. ? Visita de estudo de 8.º ano 
Diretores de turma de 8.º 

ano 
X    

Gerês / São Bento da 

Porta Aberta 

Conhecer aspetos artísticos e 

paisagísticos associados aos 

mosteiros. 

A definir 

mar. 29 a 31 Visita de estudo – 9.º ano 

Diretores de Turma do 9.º 

ano com o apoio da 

Associação de Pais 

X    

Óbidos 

(incluindo parque 

temático) 

Descobrir com outro olhar a 

localização, as tradições, a 

história e a cultura da cidade. 

A definir 

mar. 31 Caça aos ovos 
Docentes de Inglês do 2º 

ciclo e professores das AEC 
X    

Escola-sede 

EB do Olival e EB da 

Ribeira 

Motivar os alunos para o estudo 
da língua inglesa. Fomentar o 
gosto pela cultura e tradições 

inglesas. Comparar a tradição 
portuguesa e inglesa na vivência 

da Páscoa. 

Sem despesas 

mar. 31 Concurso “Sabichão 12” Trabalho interdisciplinar X X   

Pavilhão 

gimnodesportivo Sara 

Moreira 

Fomentar o gosto pelo 

conhecimento e pela cultura em 

geral. 

A definir (prémios) 

mar. 31 

Comemoração 

Páscoa/Encerramento do 2.º 

Período 

Todos os docentes da escola X X X  EB da Costa 

Valorizar tradições, promover as 

relações interpessoais e 

proporcionar um saudável 

convívio entre a comunidade 

escolar. 

Sem despesas 

abr. 2 
Dia Mundial da 

Consciencialização do Autismo 
Equipa do CAA X X X X Escola-sede 

Congregar toda a comunidade 

educativa em torno de uma 

iniciativa para sensibilização para 

a diferença 

Material de 

desgaste 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

abr. 3 a 5 
Reuniões de avaliação de 

final do 2.º período 

Direção, Coordenadores de 

Ciclo, Docentes do 1.º ciclo 

e Diretores  de Turma; Pré-

escolar 

X X  X 
Todas as escolas do 

agrupamento 

Efetuar um balanço do 

aproveitamento e 

comportamento dos alunos ao 

longo do 2º período. 

Sem despesas 

 
3º Período 

 

Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

abr. 
17 a 

21 

Comemoração do Dia 

Mundial do Livro Infantil 

Docentes do pré-escolar e 

1.º ciclo. 
X X X X EB da Lage 

Importância do livro e da leitura. 

Contacto com um 

escritor/Ilustrador de uma história 

infantil. 

Sem custos 

abr. 23 Dia Mundial do Livro 
Departamento de Ciências 

Humanas e Sociais / BE-CR 
X    Escola-sede 

Promover hábitos de leitura por 

prazer. Compreender a realidade, 

o sentido real das ideias, vivências 

e sonhos através da leitura. 

Identificar acontecimentos 

históricos na literatura.   

Material de 

desgaste 

abr. ? Visita de estudo – 7.º ano 

Diretores de turma do 7.º 

ano e disciplina de 

audiovisuais 

X    

 Porto Museu da 

(Imprensa e Centro 

Nacional de 

Fotografia) 

Criar o gosto e a competência pela 

comunicação através da imagem. 
A definir 

abr.

mai. 
25 a 9 

Quinzena das Humanidades 

(incluindo o Dia da 

Liberdade) 

Todos os professores do 

departamento das CHS 
X X  X Escola-sede 

Envolver os docentes e alunos nas 

disciplinas do departamento, com 

atividades e projetos sobre a 

importância das Humanidades no 

currículo e na sociedade. 

A definir 

mai. 2 a 5  
Mostra Anual das Artes 

(incluindo o Dia do Artesão, 

Todos os professores do 

departamento 
X    Escola-sede Envolver a comunidade escolar na 

simbólica da cor e no trabalho 
A definir 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

Dia da Música e o Dia de 

Educação Física) 

artesanal. 

mai. 5 (?) 

Olimpíadas da Língua 

Portuguesa (envolvimento de 

todas as turmas sujeito a pré-

seleção) 

Docentes de Português de 

3.º ciclo / BE-CR 
X    Escola-sede (1.ª fase) 

Contribuir para o desenvolvimento 

de uma atitude crítica de toda a 
comunidade educativa, face ao 

uso do Português padrão. 

Aumentar o interesse dos alunos 
pelo conhecimento da norma-
padrão do Português Europeu. 

Promover a educação linguística 

no ensino básico. Fomentar a 
conservação de um património 

cultural veiculado através da 
língua. Valorizar o espírito de rigor 

e de excelência. 

Sem despesas 

mai. 5  Dia da Língua Portuguesa 
Docentes de Português / 

BE-CR 
X    Escola-sede 

Reconhecer a importância da 
Língua Portuguesa como um 

organismo vivo. Distinguir o 
Português europeu do Português 
não europeu. Identificar os países 

e comunidades lusófonas. 

Preservar a identidade linguística 
dos falantes de língua Portuguesa. 

Valorizar a herança cultural e 
linguística da Língua Portuguesa. 

Sem despesas 

mai. 15  Dia da Família 

Educadoras do pré-escolar, 

professores titulares de 1.º 

ciclo e professores de EMRC 

(1.º e 2.º ciclos) 

X X X X 
Todas as escolas do 

agrupamento 

Sensibilizar os alunos para os 

valores da família. 
Sem despesas 

mai. ? 
Visita de estudo da EB da 

Quelha 

Docentes do pré-escolar e 

1.º ciclo. 
X    Porto   

mai. ? 
Encontro de alunos de EMRC  

8.º ano 
Professores de EMRC / SDEI X    Porto 

Valorizar atitudes como o respeito 

pelo outro. Convívio e 

responsabilidade pessoal e social. 

A definir 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

mai. 16  

Visita de estudo 

“Curtir Ciência – Ciência 

Viva” Guimarães 

Todos os Docentes do pré-

escolar, 1.º ciclo e AEC´s 
X X X X 

EB da Ribeira / 

Guimarães 

Sensibilizar os alunos para a 

importância de cuidar do 

ambiente. Despertar das 

consciências para o ambiente e 

adotar comportamentos que 

visem o desenvolvimento 

sustentável do mesmo. 

Proporcionar o contato com 

experiências interactivas em 

laboratório. 

A definir 

mai. ? 
Visita ao Parque do Ribeiro 

do Matadouro (6º ano) 
Equipa educativa do 6º ano X    Santo Tirso 

Promover os jogos tradicionais; 

Enriquecer a cultura geral dos 

alunos; Valorizar as tradições orais 

portuguesas; Conhecer o 

património oral e edificado do 

concelho; Promover a consciência 

ambiental e o respeito pela 

natureza. 

A definir 

mai. 19 
Visita de Estudo (DAC) 

EB da Lage  

Docentes do pré-escolar e 

1.º ciclo. 
X X X  Coimbra 

Visita a Coimbra (Portugal dos 

pequenitos e Universidade de 

Ciências). 

Sem custos 

mai. 22  Dia do Autor Português BE-CR X    Escola-sede  

Promover hábitos de leitura por 

prazer. Identificar e conhecer 

autores de língua portuguesa e 

suas obras.  

Material de 

desgaste 

mai. 26 
Visita de Estudo (DAC) 

EB do Olival 

Docentes do pré-escolar e 

1.º ciclo. 
X X X  Coimbra 

Descobrir novos sítios e promover 

a observação e o conhecimento. 

CMST e 

Associação de 

Pais 

mai. 26 
Visita de Estudo à Fábrica de 

Chocolate (DAC) 

Todos os professores 

titulares de turma 
X X X  

EB da Costa / Viana 

do Castelo 

Desenvolver nos alunos 

aprendizagens significativas 

(concretas e úteis) que 

A definir  

(Com o apoio 

dos pais, da 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

desenvolvam diferentes 

competências 

Associação de 

Pais e da CMST) 

mai. 26 23ª Gala dos Martinhos 

Diretores de Turma do 9.º 

ano, Núcleo de 

Desenvolvimento Educativo 

e Direção 

X X X X 

Pavilhão 

gimnodesportivo 

Sara Moreira 

Apresentar publicamente os 

trabalhos realizados pelos alunos 

finalistas em Educação para a 

Cidadania, num ambiente festivo e 

aberto à comunidade escolar. 

A definir 

mai. 27 
Visita de estudo a Guimarães 

(DAC) 
Pré-escolar e 1.º ciclo X X X X 

EB de São Martinho/ 

Guimarães 

Conhecer e explorar lendas e 

histórias relacionadas com 
Guimarães. 

Sem custos 

mai. 29 

Dia Mundial da Geografia 

(inclui Palestra com membro 

da Associação Portuguesa de 

Geógrafos e exposição de 

geógrafos do passado e do 

presente)   

Professoras de Geografia do 

departamento de CHS / BE-

CR 

X    Escola-sede 
Reconhecer a importância da 

geografia na atualidade 
Sem despesas 

mai. ? 6.ª Feira Radical 
Professores de Educação 

Física / CMST 
X    Parque Sara Moreira 

Dar a conhecer outros desportos e 

incentivar o espírito coletivo. 

A cargo da 

autarquia 

jun. 1 

Dia Mundial da Criança 

(atividades promovidas pela 

autarquia e Associações de 

Pais) 

Departamento da educação 

pré-escolar e 1ºciclo 
X    

Nas respetivas 

escolas e Santo Tirso 

Realizar atividades lúdicas, 

lembrando os Direitos das 

Crianças. 

A cargo da CMST 

jun. 5 Dia Mundial do Ambiente 
Todos os professores e 

funcionárias da escola 
X X X X EB da Quelha 

Sensibilizar e promover a ação 

ambiental e a necessidade de 

proteger o Planeta Terra. 

Sem despesas 
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Mês Dia Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos Orçamento 
A PD PND O 

jun. ? Caminhar faz bem 
Professores Ana Ferreira e 

António Figueiredo 
 X X X A determinar 

Desenvolver o gosto pela a 

atividade física e contacto com a 

natureza 

Sem despesas 

jun. ? 

Reuniões de avaliação de 

final do 3.º período 

(de acordo com o terminus de 

cada ano/ciclo) 

Direção, Coordenadores de 

Ciclo, Docentes do 1.º ciclo 

e Diretores  de Turma 

 

X  X  
Todas as escolas do 

agrupamento 

Efetuar um balanço do 

aproveitamento e comportamento 

dos alunos ao longo do 3º período. 

Sem despesas 

jun. ? Encontro Gira-Volei 
Professores de Educação 

Física / CMST 
X    Santo Tirso 

Primeiro contacto com a 

modalidade. 

A cargo da 

autarquia 

jun. 3  “Lendas & Histórias” 

Todas as escolas do 

agrupamento e toda a 

comunidade 

X X X X 
Escola-sede e ruas de 

S. Martinho 

Projeto interdisciplinar que 

congrega todas as escolas e 

comunidade envolvente em torno 

da valorização das tradições e do 

património imaterial. 

A definir 

(parte está a 

cargo de cada 

interveniente) 

jun. 
13 e 

14 
Torneio de Futebol 

Docentes de Educação 

Física 
X    

Campo de Futebol do 

S. Martinho 

Relacionar-se com cordialidade e 

respeito pelos seus companheiros. 

Cooperar nas situações de 

aprendizagem e de organização na 

atividade. 

A definir 

jun. 
12 a 

14 

Dia da Integração (inclui o 

Dia das Ciências) 

Departamentos de 

Expressões, Ciências 

Humanas e Sociais, BE/CR 

X    Escola Sede  

Apresentação da oferta de escola. 

Dar a conhecer, aos alunos do 1º 

ciclo, o funcionamento de uma 

escola E.B.2,3, designadamente no 

que diz respeito aos laboratórios 

de ciências. Facilitar e promover a 

sua futura integração neste espaço 

escolar, para assim prevenir ou 

minimizar eventuais problemas e 

desconfortos iniciais de adaptação 

no ano letivo subsequente. 

A definir 
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Local Objetivos Orçamento 
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jun. 
15 e 

16 

Viagem de finalistas do 2.º 

ciclo  

Diretores de Turma do 2.º 

ciclo com o apoio da 

Associação de Pais 

X    DiverLanhoso 

Assinalar a conclusão do 2º ciclo 

do ensino básico; Promover a 

consciência ambiental e cívica; 

Proporcionar momentos de 

convívio e laser; Aumentar o 

conhecimento, despertar 

curiosidade, estabelecer uma 

relação de proximidade e respeito 

pela natureza e desenvolver 

competências dos participantes. 

A definir 

A cargo dos enc. 

de educação 

jun. 30 Festas de final de ano 
Professores em colaboração 

com as associações de pais 
X X X X 

EB da Quelha 
Animar o final do 3º período com a 

realização da festa de final de ano. 

A cargo da 

Associação de 

Pais 

EB da Costa 
Promover o convívio com a 

comunidade educativa. 

EB do Olival 
Promover o convívio com toda a 

comunidade educativa 

EB da Lage 
Confraternizar com os alunos e 

familiares em contexto escolar. 

EB da Ribeira 

Proporcionar um convívio final 

entre alunos, professores, 

funcionários, pais e encarregados 

de educação. 

jun.  30 Visita de estudo - 4.ºano  

Professores titulares das 

turmas da EB de São 

Martinho, EB do Olival e EB 

da Lage com as Associações 

de Pais 

X    Lisboa  
Associações de 

Pais 

Junho e julho Trabalhos de preparação do próximo ano letivo (reuniões diversas, matrículas, formação de turmas, distribuição de serviço, etc.) 
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II - ATIVIDADES NO ÂMBITO DA COMUNIDADE 
 

6 a 08 de setembro de 2022 – XIV Colóquio “Communicare et Educare” 

dezembro de 2022 – Concerto de Natal 

dezembro de 2022 – 27.ª Feira do Livro do Agrupamento 

dezembro de 2022 – Mostra “Lendas & Histórias de Natal” de todas as Escolas do Agrupamento 

janeiro de 2023 – Concertos de Reis  

fevereiro de 2023 – Desfiles de Carnaval 

março de 2023 – Participação na iniciativa “Poesia livre”, da Câmara Municipal de Santo Tirso 

junho de 2023 – Projeto Global do Agrupamento: “Lendas & Histórias”  

julho de 2023 – Passeio/convívio de funcionários e professores. 
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III - EMAEI 
 

PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

OBJETIVOS 

Educar para um estilo de vida saudável, promover comportamentos responsáveis em diferentes domínios, descobrir o valor da 

saúde e os efeitos que tem na vida, fazer prevenção nas diferentes áreas da saúde mental, sexual, física e segurança. Dotar o s 

jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a tomar opções e decisões corretas e adequadas ao seu bem-estar e  

ao crescimento e integração pessoal e social. Esclarecer e apoiar todos aqueles que necessitem de orientação nas suas dúvidas . 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

out. 

(10) 
Saúde mental 

Enfermeira Cassilda Gomes 
(Centro de Saúde de 

Negrelos) 

8.º ano 

Escola-sede 

Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 

atitudes a adotar. 

out. 

(17) 
Alimentação saudável 7.º ano Conhecer regras de uma alimentação equilibrada e saudável. 

out. 
(17 a 
21) 

Bulling 7.º ano Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 

atitudes a adotar. 

nov. 
(17) 

Tabagismo e alcoolismo 6.º ano Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 
atitudes a adotar. 

fev. 
Hábitos de higiene saudáveis 

(saúde oral) 

Enfermeira Cassilda Gomes 
(Centro de Saúde de 

Negrelos) 

1º e 2º ano / pré-

escolar 

Escola-sede 

Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 
atitudes a adotar. 

fev. Alimentação saudável 3º e 4º ano Conhecer regras de uma alimentação equilibrada e saudável. 

fev. Hábitos de higiene saudáveis 5.º ano Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 
atitudes a adotar. 

mar. Primeiros socorros INEM 9.º ano 

Implementar procedimentos do alarme em caso de emergência e  
executar procedimentos de suporte básico de vida (adulto e  

pediátrico), Simular medidas de socorro à obstrução grave e ligeira 

da via aérea e demonstrar a posição lateral de segurança. 
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mai. Sexualidade 
Enfermeira Cassilda Gomes 

(Centro de Saúde de 

Negrelos) 

9.º ano Prevenir para os riscos para a saúde e informar quais as melhores 

atitudes a adotar. 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO 

Atividade / projeto Dinamizadores 
Destinatários 

Descrição da implementação 
A PD PND O 

Escola sem stress  

GAA 
 

x X   

1/2 sessões de técnicas de relaxamento e 

concentração e de yoga. Os alunos 
inscrevem-se para participar de forma 

voluntária.  

Criação de um podcast x x x x 
Realização de um podcast semanal para 
divulgação na página do agrupamento, 

disponível para toda a comunidade.  

Sessão sobre coaching  x   
Sessão sobre coaching, destinada aos 

professores da equipa do GAA. 

SPO / MS 

Mês Atividade Dinamizadores 
Destinatários 

Local 
A PD PND O 

out. 
(4 e 
6) 

Sessão esclarecimento sobre 
Voluntariado (a pedido das prof. 

Cidadania) – 7º ano 

Cátia Brás x    Agrupamento 

out. 

nov. 
dez. 

Programa Devagar se vai ao longe 
alunos 3º e 4º ano Anita Costa 

 

X x 
X 

 

 

 

 

EB da Costa 
EB da Lage 

EB da Quelha 

out. 
nov. 
dez 

Início do Projeto “FelizMente 
Trabalho” 

 X X 
 

Agrupamento 

 

entre 
nov. 

e 
dez. 

Projeto “Aspirações Educacionais” 9º 

ano 

Nova Scoolof Business and Economics – 

Universidade Nova de Lisboa X   

 

out. 
 “Métodos e Hábitos de Estudo” - 5º 

ano 
 x    
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set. 
(16) 

receção aos alunos do 1º ano e 5º ano: 
Kit de Boas Vindas/Marcador 

Anita Costa e Cátia Brás 

 x    

nov. 
dez. 

Formação Mentorias - 5º ano Anita Costa x    

out. 
nov. 

dez. 

Programa Trilhos - 7º-8º-9ºD Anita Costa e Cátia Brás x    

out. 
nov. 
dez. 

Programa Orientação Vocacional 9º 

anos 
Anita Costa x   x 

out. Formação de pais Cátia Brás /Anita Costa     x 

jan. 
fev, 

mar. 

Programa Devagar se vai ao longe 
alunos 3º e 4º ano 

Anita Costa 

 

X X X  EB da Ribeira 
EB de São Martinho 

jan. 
fev, 

mar. 

Programa Trilhos7º-8º-9ºD x    

Agrupamento 
 

jan. 
fev, 

mar. 

Programa Orientação Vocacional 9º 

anos 
x   x 

fev. 

Formação sobre relacionamentos 

saudáveis - 9º ano 

(semana dos afetos) 

x    

? 
Projeto “Aspirações Educacionais” 9º 

anos 

Nova Scoolof Business and Economics – 

Universidade Nova de Lisboa x    

Agrupamento 

 

jan. 
fev, 

mar. 

Projeto “FelizMente Trabalho” 

 

Anita Costa 

 

 x x  

abr. 
mai. 

Programa Orientação Vocacional - 9º 

ano 
X    

mai. 

jun. 
Avaliação finalistas JI x    JI do Agrupamento 

? 
Projeto “Aspirações Educacionais” 9º 

anos 

Nova Scoolof Business and Economics – 
Universidade Nova de Lisboa x    Agrupamento 
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abr. 
mai. 

jun. 

Projeto “FelizMente Trabalho” Anita Costa  x x  
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IV- BIBLIOTECA / CENTRO DE RECURSOS 
 

A Biblioteca /Centro de Recursos tem PAA próprio que segue em anexo. 
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V- PROJETOS 
 

CIÊNCIA VIVA 

TEMA                                          Água, fonte de vida e de progresso 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

nov. Visita ao Centro Ciência Viva 

Clube Ciência Viva 

Membros do 

Clube (alunos do 

1.º e 2.º ciclos) 

Vila do Conde 

Conhecer um espaço interativo integrante da rede de Centros 

Ciência Viva. Explorar módulos interactivos relacionados com 

conceitos da Química e da Biologia. Observar o aquário, explorando 

as diversas espécies marinhas aí existentes. 

nov.  Visita ao Centro Ciência Viva 

Membros do 

Clube (alunos do 

3.º ciclo) 

Guimarães 

Conhecer um espaço interativo integrante da rede de Centros 

Ciência Viva. Explorar temáticas relacionadas com a 

sustentabilidade, robótica, arqueologia e história. 

fev. Visita à ETAR 

Membros do 

Clube (todo o 

grupo) 

 

Santo Tirso 

Conhecer uma Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

Compreender o modo de funcionamento e processo de tratamento. 

Reconhecer a importância da ETAR para uma vida mais sustentável. 

abr. Visita ao percurso do rio Ave Percurso do Rio Ave 
Conhecer alguns locais do percurso do Rio Ave. Fazer levantamento 

de elementos patrimoniais, da fauna e da flora. 

Ao 

longo 

do 

ano 

Exposição de trabalhos 
Diversos espaços 

escolares 

Efetuar a divulgação do trabalho realizado no Clube Ciência Viva. 

Partilhar com a comunidade informações relevantes sobre a 

importância da água na sociedade atual. 

CLUBE UBUNTU 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

nov. Recolha de roupa 
Professora Fernanda Pereira 

e alunos do 8.º A 

Comunidade 

educativa 
Escola-sede Apoiar causas de carácter social 
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dez. Recolha de brinquedos 

dez. Cabazes de Natal Fomentar os valores de cooperação e partilha. 

dez. 
Dia Internacional dos Direitos 

Humanos 

Comunidade 

escolar 

Reconhecer valores humanitários e éticos (inclusão, solidariedade 

social e responsabilidade solidária). 

jan. 
Dia Escolar da Não Violência 

e Paz – Morte de Gandhi 

Professora Fernanda Pereira 

e alunos do 8.º A 
Alunos Escola-sede 

Alertar para a necessidade de uma educação para a paz, que 

promova valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a 

solidariedade, a cooperação e a não violência. 

fev. 
Dia do Aniversário da 

Libertação de Nelson 

Mandela 

abr. 
Dia do Assassinato de Martin 

Luther King 

CLUBE DE TEATRO 

OBJETIVOS Promover a sensibilidade artística, valorizar o teatro enquanto forma de expressão artística. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

fev. 
Abertura da Semana da 

Leitura (Dramatização) 

Professora Elisa Machado 

Alunos / 

Professores / 

Público 

Santo Tirso 

Dramatizar e contar histórias: um outro modo de ler e ir de 

encontro às propostas dos alunos e outras solicitações.. 

 

Ao 

longo 

do 

ano 

Dramatizações variadas Escola-sede 

CLUBE DE FRANCÊS 

OBJETIVOS 
Incentivar nos alunos o gosto pela aprendizagem da língua francesa. Alargar conhecimentos sobre a cultura e tradição 

da França. Desenvolver nos alunos o gosto pela criatividade, autonomia e iniciativa. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO MARTINHO 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023  Página 32 de 53 

DINAMIZADORES Professora Lígia Carvalho  

DESTINATÁRIOS Alunos do 8.º ano 

ATIVIDADES Pesquisa, seleção de informação, exposições, gravações áudio e vídeo… 

CLUBE DE INGLÊS 

OBJETIVOS 
Incentivar nos alunos o gosto pela aprendizagem da língua inglesa. Alargar conhecimentos sobre a cultura e tradição de 

países de expressão inglesa. Desenvolver nos alunos o gosto pela criatividade, autonomia e iniciativa. 

DINAMIZADORES Professora Emília Guedes  

DESTINATÁRIOS Alunos do 5.º ano 

ATIVIDADES Pesquisas sobre a cultura inglesa. Passatempos e jogos. Levantamento de vocabulário sobre temas a desenvolver. 

DRAMA CLUB 

OBJETIVOS 
Explorar a dimensão da palavra na sua vertente escrita, lida e falada na língua inglesa; estimular e desenvolver a 

sensibilidade, a criatividade e a imaginação; promover a autoconfiança. 

DINAMIZADORES Professora Mariana Cardoso 

DESTINATÁRIOS Alunos do 9.º ano 

ATIVIDADES Dramatizações variadas. 
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PROJETO PATRIMÓNIO 

OBJETIVOS 

Compreender o património enquanto expressão artística e cultural elevada da identidade nacional. Identificar, promover 

e preservar o conhecimento do património. Desenvolver ações de contexto patrimonial, compreendendo a sua 

abrangência mundial. Promover os valores relacionados com o sentimento de pertença dos alunos, numa perspetiva de 

integração cívica construtiva. 

DINAMIZADORES Professora Felisbela Ribeiro 

DESTINATÁRIOS Comunidade escolar 

ATIVIDADES 
Comemoração dos Dias Históricos: 1º de dezembro - Dia da Restauração / 10 de dezembro – Direitos Humanos / 27 de 

janeiro – “O Holocausto” / A revolução de 25 de abril / 1 de maio – Dia do Trabalhador / 10 de junho – Dia de Portugal. 

CLUBE VIVER COM SAÚDE 

OBJETIVOS 

Promover hábitos saudáveis relacionados primariamente com alimentação, mas também com a saúde em geral.  

Estimular os alunos para uma alimentação equilibrada e saudável. Construção de materiais destinados à divulgação de 

assuntos relacionados com a saúde. Construção de materiais passíveis de ser utilizados nas aulas de Ciências. 

DINAMIZADORES Professores José Silva e Manuel Miranda. 

DESTINATÁRIOS Todos os alunos do 2º e 3º ciclo.  

ATIVIDADES 

Acompanhamento dos alunos na cantina para supervisionar o consumo de fruta, sopa e vegetais e consciencializá-los 

para uma alimentação saudável / Comemoração de dias alusivos ao tema da saúde / Realização de estudos estatísticos 

sobre os hábitos alimentares dos alunos / Elaboração e colocação de cartazes na escola sobre os malefícios de vários 

agentes nefastos sobre a saúde, de modo a consciencializar os alunos para os seus perigos / Dinamizar o placard 

existente na cantina com a colocação de cartazes sobre alimentação saudável, os problemas de saúde associados à 

alimentação, curiosidades científicas sobre os alimentos, entre outros.     
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CLUBE DE ARTES 

OBJETIVOS 

Demonstrar a importância da Arte no contexto escolar; Exercitar a destreza manual; Desenvolver o gosto a imaginação e 

a criatividade; Construir novos objetos utilizando materiais/ objetos recuperados; Desenvolver a capacidade de 

expressão/exploração através de técnicas e materiais diversificados; Desenvolver trabalhos no campo da pintura; 

Desenvolver trabalhos no campo de tapeçaria bordada; Desenvolver o sentido estético; Desenvolver a imaginação; 

Experimentar emoções diversas perante diferentes materiais e técnicas artísticas; Distinguir o processo artesanal do 

industrial; Adquirir metodologias de trabalho. 

DINAMIZADORES Professores: Elisa Braga, Cristina Guise, Luís Carvalho, Carlos Pereira e Venâncio Mendanha. 

DESTINATÁRIOS Toda a comunidade escolar. 

ATIVIDADES 
Decoração de Natal e para a atividade do dia um de dezembro / Trabalhos para o projeto (re)Criar, olhando... Pablo 

Picasso / Semana das Artes / Trabalhos para a atividade do final do ano. 

GRUPO CORAL / INSTRUMENTAL 

OBJETIVOS 

A música é fundamental: No bem-estar psíquico, físico e emocional que ela nos dá a qualquer momento do dia; Nos 

valores culturais, sociais, morais, … que ela nos transmite; No desenvolvimento de capacidades auditivas, motoras, de 

linguagem, de coordenação, de concentração, memoriais, sensoriais; Na aprendizagem e no desenvolvimento intelectual 

ao nível de conteúdos, vocabulário e dicção; cada vez mais a música é utilizada como instrumento de aprendizagem de 

línguas e matérias temáticas; Como fator de integração e socialização no grupo/ turma, na comunidade escolar e na 

comunidade em geral, participando/ colaborando em diversos momentos e atividades. 

Dinamizadores / Participantes Professores de Educação Musical e alunos de diversas turmas do 2º ciclo. 
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Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

set. 
Dia Europeu das Línguas 

(Hino da Europa) 
 

Professores de Educação 

Musical 

 

 

comunidade escolar 

 

Escola-sede Dar a conhecer o Hino da Europa. 

out. Dia Mundial da Música 
Escola-sede (vários 

locais) 
Celebrar o Dia da Música. 

dez. Concerto de Natal 
Igreja de Vila Nova do 

Campo 
Incentivar o gosto pela música, celebrando uma data festiva. 

jan. Cantar os Reis 

 

Professores de Educação 

Musical 

 

 

comunidade escolar 

 
Escola-sede 

 

Valorizar o património cultural e musical regional. 

mai. 
Dia da Música (incluído na 

Semana das Artes) 
Integrar a música na semana das artes. 

mai. 
Quinzena das Humanidades 

(Hino da Europa) 
Dar a conhecer o Hino da Europa. 

jun. Lendas & Histórias Grupo coral / instrumental comunidade local Trabalhar musicalmente o tema geral do agrupamento. 

PARLAMENTO DOS JOVENS 

OBJETIVOS 

Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o 

processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses; Promover o 

debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões; Incentivar a 

reflexão e o debate sobre o tema, definido; Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais; Estimular 

as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da 

formação da vontade da maioria; Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o 

seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político.  
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Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

Até 

fev. 

A saúde mental dos jovens: 

Que desafios? Que 

respostas? 

Professora Isabel Gonçalves 8.º ano 

Escola-sede 

Educar para a Cidadania, estimulando o gosto pela participação 

cívica e política. 
mar. Distrito 

mai. 
Lisboa (Assembleia da 

República) 

SANTO TIRSO APRENDE+ E ENSINAR E APRENDER PORTUGUÊS  

OBJETIVOS 

Promover a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação na aprendizagem; Criar um ambiente de 

aprendizagem inovador, adaptativo ao aluno, dinâmico e interativo que estimule e reforce o processo de ensino-

aprendizagem; Melhorar os conhecimentos culturais, sociais e políticos da comunidade; Potenciar a participação dos 

alunos e das famílias na comunidade local; Projetar a socialização e a comunicação com a comunidade;  Potenciar a 

capacidade de iniciativa; Impulsionar a criatividade; Trabalhar valores e a responsabilidade social; Promover e estimular o 

espírito empreendedor nos alunos. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

mai. 
Olimpíadas da Cidadania e 

o Património 

Professores titulares de 

turma 

2C; 3C; 4C 

2L 

1/2O; 3/4º 

1/2Q; 3/4Q 

1/2R; 3/4R 

1SM1; 1SM2?;2SM 

3SM; 4SM1; 4SM2 

Todas as escolas do 

agrupamento 

Final presencial dos vencedores do jogo online, dirigido aos 

alunos do 3.º e 4.ºanos de escolaridade, cujo objetivo é levar 

os alunos a conhecer melhor o Património Local, a História e a 

riqueza do território onde residem. 
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SeguraNet 

OBJETIVOS Promover, na comunidade educativa, a navegação segura, crítica e esclarecida na Internet e dos dispositivos móveis. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

fev. 

abr. 

jun. 

Desafios SeguraNet 
Professores titulares de 

turma 

 

2SM; 4SM2 

4C 

 

 

EB de São Martinho 

EB da Costa 

 

Realização de três desafios sobre temas relacionados com a 

Cidadania Digital. 

Ao 

long

o do 

ano 

 

Líderes Digitais (sessões 
síncronas) 

 

Professores titulares de 

turma e equipa do projeto 

dos líderes digitais 

 
Envolver os jovens em situações que contribuam para a 

formação de cidadãos confiantes e aptos a lidar com os 
desafios do digital, de forma segura e responsável. 

 

fev. 

(8) 
Dia/semana da Internet 

Mais Segura 

Professores titulares de 

turma e agente da escola 

Segura 

Sessão de esclarecimento com a colaboração dos agentes da 
Escola Segura. 

MILAGE APRENDER+ 

OBJETIVOS 
Investir significativamente em abordagens pedagógicas inovadoras, que permitem motivar os estudantes a aprender 

mais e a desenvolver competências que respondem aos desafios do século XXI. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

jul. 
5.ª Edição dos Prémios 

MILAGE APRENDER+ 

Professores titulares de 

turma 

2SM 

4C 

EB de São Martinho 

EB da Costa 

Prémio aluno/professor autor MILAGE aprender+ 

Contribuir com conteúdos para a plataforma. 
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AJUDARIS 

OBJETIVOS 
Despertar e fortalecer os hábitos de leitura e da escrita; Estimular a prática da cidadania e da solidariedade; Aproximar 

os contextos Escola - Família e Comunidade; Impulsionar a rede de voluntariado na comunidade. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

Até 

31 

mar. 

Concurso Histórias da 

Ajudaris 

Professores titulares de 

turma 

0SM 

4SM2 
Escola-sede Escrita de uma história coletiva sobre o tema: A Paz. 

eTwinning 

OBJETIVOS 

O projeto visa conhecer e dar a conhecer contos e lendas de cada um dos países envolvidos no projeto. Será uma viagem 

pela imaginação, pela criatividade, pela tradição e pela história. Será um reviver dos tempos em que as histórias eram 

contadas à lareira, histórias que atravessaram os tempos, transportadas de boca em boca, e que perdurarão para além 

dos tempos. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

Ao 

longo 

do 

ano 

“Contos e lendas do meu 

país - Tales and legends of 

my country” 

Professores das turmas do 

1.ºciclo e educadora do pré-

escolar 

Pré-escolar e 

1.ºciclo / alunos e 

professores das 

escolas parceiras 

EB de São Martinho 

Conhecer e dar a conhecer contos e lendas de cada um dos 

países envolvidos no projeto; Desenvolver a imaginação e a 

criatividade; Conhecer tradições orais e a História. 

ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA 

OBJETIVOS 
Distinguir escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para um desenvolvimento mais feliz 

da criança no espaço escolar e partilhar essas boas práticas. 
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Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

jun. 
Apresentação de um 

projeto – 6.ª edição 

Professores titulares de 

turma 
2SM EB de São Martinho Obtenção do selo “Escola Amiga da Criança”. 

BRINQUEDOS DOS TEMPOS IDOS 

OBJETIVOS 
Dar a conhecer aos alunos brinquedos de há muito tempo, que não são do seu uso quotidiano; Promover o intercâmbio 

de saberes intergeracionais; Envolver a comunidade educativa na construção e aquisição de saberes. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

nov. 
Palestra com os alunos 

sobre os brinquedos dos 

tempos idos 

Professores titulares de 

turma 

0Q 

1/2Q 

3/4Q 

EB da Quelha 

Conhecer o património lúdico-desportivo dos tempos idos, 

através de pesquisa e entrevistas; Estimular o gosto pelas 

brincadeiras / brinquedos de há muito tempo atrás. 

jan. 
 Pesquisa / entrevistas 

sobre a temática em estudo 

 Estimular o gosto pelas brincadeiras / brinquedos de há muito 

tempo atrás; Promover a pesquisa e o envolvimento 

intergeracional. 

3.ºp. 
Construção / reconstrução 

de brinquedos. 

Estimular o gosto pelas brincadeiras / brinquedos de há muito 

tempo atrás. Construir / recuperar brinquedos tradicionais 

portugueses. 

CANÇÃO À ESPERA DE PALAVRAS 

OBJETIVOS Fomentar o envolvimento das crianças em projetos artísticos e musicais criativos e interdisciplinares.  

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

? 
3.º Concurso: Canção à 

espera de palavras 

Professores titulares de 

turma e professor da AEC de 

M&R 

4SM2 EB de São Martinho 
Criação, em grupo turma, de uma letra para uma canção 

original, de um compositor convidado pela APEM. 
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CLUBE DE CAVAQUINHOS / FLAUTA 

OBJETIVOS 

Promover o espírito cooperativo; Sensibilizar os alunos para a importância e valorização da cultura popular portuguesa;   

- Sensibilizar os alunos para a importância do património nacional; Motivar/ estimular os alunos para a criatividade e o 

pensamento artístico; Tornar os alunos cidadãos participantes e ativos; Valorizar as tradições; Desenvolver a capacidade 

criadora. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

out. 

(3) 
Dia da Música 

 

Todos os docentes 

 

 

Todos os alunos do 

1.º ciclo / 

Professores / 

Assistentes 

operacionais / Pais 

e Associações de 

Pais / Autarquia / 

Instituições e 

empresas locais 

 

EB da Ribeira 

 

 

Celebrar estas datas com canções e músicas acompanhadas 

com os cavaquinhos e as flautas. 

out. 

(?) 

Hastear da Bandeira Eco-

Escolas 

nov. 

(11) 
Magusto 

dez. 

(16) 
Natal 

jan. Janeiras 

mar. 

(21) 
Dia da Poesia e da Árvore 

jun. 

(30) 
Final do ano 

SuperTmatik 

OBJETIVOS 

Fomentar o interesse pela aprendizagem. Contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e 

conhecimentos. Reforçar a componente lúdica no processo ensino-aprendizagem. Promover o convívio entre alunos, 

professores e restante comunidade escolar.  
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Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

Entre 

1 e 

19 

mai. 

Campeonato escolar 

“SuperTmatik 

Professores titulares de 

turma 

1SM1 

4SM2 
Escola-sede Desenvolver o cálculo mental. 

NO POUPAR ESTÁ O GANHO! 

OBJETIVOS 

Promover a educação financeira das crianças e jovens, contribuindo para a implementação da Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania; Desenvolver hábitos de poupança; Promover o consumo responsável; Promover uma 

relação saudável com o dinheiro, sabendo gerir o aspeto emocional das opções; Dar formação financeira a professores, 

capacitando-os para transferir conhecimentos financeiros aos seus alunos e desenvolver as competências financeiras 

necessárias à correta tomada de decisão; Disponibilizar a professores e alunos recursos pedagógicos de apoio à 

implementação do projeto. 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

nov. 

jan. 

Visita ao Museu do Papel 

Moeda 

Professores titulares de 

turma 

 

1SM1; 1SM2 

2SM;3SM 

4SM1; 4SM2 

3C ;4C 

3/4Q 

3/4O 

Porto 

Observar (aprender a ver) o papel-moeda; Aprender e 

compreender a história do dinheiro em Portugal (aprender a 

partir de objetos e das suas histórias, ter curiosidade, colocar 

questões, criar massa crítica); Ouvir (conhecer histórias que o 

dinheiro conta); Adquirir literacia financeira e aprender a lidar 

com o dinheiro de maneira equilibrada e saudável. 

mar. 
Olimpíadas da Educação 

Financeira 

1SM1; 1SM2 

2SM;3SM 

4SM1; 4SM2 

3C ;4C 

3/4Q 

3/4O 

EB de São Martinho 

EB da Costa 

EB da Quelha 

EB do Olival 

 

Incentivar o interesse dos alunos das turmas inscritas no 

projeto pelos temas da educação financeira para que de forma 

lúdica se consciencializem da importância do dinheiro e 

adquiram competências com vista à aquisição de um 

comportamento responsável do ponto de vista financeiro. 
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mai. Concurso Final 

1SM1; 1SM2 

2SM;3SM 

4SM1; 4SM2 

3C ;4C 

3/4Q 

3/4O 

Apresentação a concurso de um trabalho final desenvolvido 

tendo por base os conhecimentos de educação financeira 

adquiridos ao longo do projeto. 

MINIRREPÓRTERES EM AÇÃO! 

OBJETIVOS 

Utilizar as TIC como ferramenta para tratamento de texto, imagem e vídeo de forma a divulgar as atividades de leitura e 

de escrita da turma/escola, nas redes sociais da BE (blogue, instagram, facebook, youtube) e no facebook do 

Agrupamento. Elaborar as notícias das atividades da escola e de atividades em que as turmas participem. Adquirir 

hábitos de leitura. Fazer recontos. Elaborar notícias de atividades que decorram no meio escolar.  

DINAMIZADORES BE/CR e turmas 4SM1 e 4SM2 

DESTINATÁRIOS Comunidade educativa 

ATIVIDADES Elaborar notícias e registo fotográfico / vídeo. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ESCOLAS 

OBJETIVOS 

O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) constitui uma oportunidade que garante aos alunos a possibilidade de 

participarem no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da escola que frequentam e do qual 

possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a comunidade escolar. Potenciando o surgimento de projetos que promovam 

uma participação ativa e informada dos cidadãos, o OPE tem como objetivos cimeiros fomentar o espírito de cidadania e 

valorizar a opinião e a capacidade argumentativa dos estudantes nos processos de decisão. 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO MARTINHO 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022/2023  Página 43 de 53 

Mês Atividade Dinamização Destinatários Local Objetivos 

Até 

final 

jan. 

Divulgação pública dos 

procedimentos e prazos 

para a apresentação de 

propostas 

 

Professores de Cidadania 

 

 

 

3.º ciclo 

 

 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

Estimular a participação democrática dos estudantes, 

valorizando as suas opiniões e a sua capacidade 

argumentativa, de reflexão e de mobilização coletiva, assim 

como o conhecimento prático de alguns mecanismos básicos 

da vida democrática. 

Até 

final 

fev. 

Desenvolvimento e 

apresentação de propostas 

mar. 
Divulgação e debate das 

propostas 

mar. 

(24) 
Votação das propostas 

abr. 
Apresentação dos 

resultados 

final 

mai. 
Planeamento da execução 

final 

2023 
Execução da medida 

aLeR+ - “Vem viajar na maré dos nossos livros” 

DESTINATÁRIOS Comunidade educativa e comunidade escolar. 

AÇÃO 1 – “Ler sem pressas” 

Atividades: Feira do livro / Encontros 

com escritores e/ou ilustradores / 

Hora do conto / “Tempo para ler e 

pensar” / MLE / “Viagem ao mundo 

dos…” 

Fundamentação: Promover o gosto pela leitura para que o prazer de ler seja uma realidade em toda a comunidade educativa, atraindo assim os 

alunos e não só, para o mundo dos livros, criando hábitos de leitura e o gosto de partilha. 

Objetivos: Valorizar a leitura como competência transversal ao currículo na promoção do sucesso educativo. 
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Ação 2 – “Temos quase tudo: do 

papel ao digital” 

Atividades: divulgação no blogue das 

bibliotecas do agrupamento de 

recursos e bibliotecas digitais de livre 

acesso / disponibilização de 

equipamentos móveis / produção de 

recursos digitais / Desafio digital “Um 

conto da minha infância” / Desafio 

digital “Carta ao Pai Natal” 

Fundamentação: A sociedade do século XXI exige múltiplos saberes, um manancial de literacias (da informação, digital, visual, tecnológica…) e 

uma grande capacidade de adaptação e mudança das bibliotecas escolares. É necessário desenvolver, a par das competências e conhecimentos  

ditos tradicionais, um conjunto de competências e domínio das literacias anteriormente citadas que capacitem os alunos para d esafios ao longo 

da vida. 

Objetivos: adquirir competências digitais; aprender a aprender; espírito de iniciativa/empreendedor; dinamizar iniciativas que envolvam a 

utilização de recursos digitais. 

Ação 3 – “Leituras que apetecem: em 

casa, na escola, com amigos” 

Atividades: “Livros de mão em mão” / 

“Gotinhas de leitura” / “Leituras 

partilhadas” / “Para cada momento, 

um livro diferente à tua espera!” / “E 

que tal o livro?” / “Se não quiseres 

levar, lê aqui!”/“Conta-me como foi …” 

Fundamentação: A leitura não pode cingir-se apenas ao contexto de sala de aula ou mesmo de biblioteca escolar. É necessário que se ensine ao 

aluno a gostar de ler e a descobrir os prazeres e alegrias que a leitura lhe pode trazer. Assim, é fundamental que a leitura por prazer seja 

também em casa, com a família, com os amigos, de modo a permitir imaginar outros mundos, outras vivências. 

Objetivos: Desenvolver e/ou promover o prazer de ler em contexto de aprendizagem e recreativo; ler e partilhar o gosto pelo livro e pela  leitura 

com a comunidade. 

CLE - “Sozinho na escola? Não, com livros!” 

OBJETIVOS 
O Clube de Leitura tem como missão: despertar o interesse e o gosto pela leitura; compartilhar experiências e opiniões; 

valorizar a biblioteca escolar dando a conhecer o seu acervo. 

DESTINATÁRIOS Turmas de 8. ano e A e B do 6.º ano 

DINAMIZADORES Professoras Ermelinda Silva / Fernanda Barros / BE-CR 

ATIVIDADES 

No 2º ciclo será dinamizado um ”clube de escritores” ao longo do 1º período. Os alunos vão redigir um livro de textos 

narrativos/histórias curtas/histórias de família/história de aventuras, num exercício colaborativo de escrita e/ou 

exercício individual ou em pares. 

No 3º ciclo serão realizadas sessões de leitura de várias obras com debates e dinamização de atividades diversas. 
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CLUBE DA PROTEÇÃO CIVIL 

OBJETIVOS 

Sensibilizar a população para a importância dos temas associados à proteção civil, nomeadamente para a prevenção; 

Educar para a cidadania e na formação de cidadãos ativos e responsáveis; Participar em parceria com a Câmara 

municipal no projeto “Clubes de Proteção Civil” da Autoridade Nacional de Proteção Civil; Informar a população escolar 

sobre os riscos coletivos; Promover atitudes e comportamentos adequados em situações de emergência; Incentivar ao 

voluntariado em prol de uma sociedade mais solidária e responsável; Envolver a comunidade educativa na construção 

de uma cultura de segurança. 

Mês Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos 
A PD PND O 

A 

partir 

de 

set. 

 Estudar a planta de 

emergência da Escola 
Clube da Proteção Civil X    

 

Escolas do 

Agrupamento 

 

Definir e divulgar, entre os membros do Clube e da comunidade 

escolar os percursos de segurança na Escola. 

nov. “A Terra Treme” 
Coordenadora do Clube da 

Proteção civil 
X X X  

Pretende alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, 

durante e depois da ocorrência de um sismo. 

mar. Dia da Proteção Civil CMST X    Santo Tirso 

O objetivo do dia é chamar a atenção para a importância da proteção 

civil, nomeadamente para a prevenção e para a coordenação de 

esforços em caso de emergência e calamidade. 

ECO-ESCOLAS 

OBJETIVOS 

O programa “Eco-Escolas” pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a melhoria do desempenho 

ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais 

nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. Visa, ainda, criar hábitos de 

participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de 

vida na escola e na comunidade. 
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Mês Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos 
A PD PND O 

out. 

(16) 

Dia das Bandeiras Verdes 

21_22 

Associação das Bandeiras 

Verdes (ABAE) 
X    

 

Escola-sede 

 

Participar na cerimónia de entrega das Bandeiras Verdes. Ser Eco-

Agrupamento pelo 6.º ano consecutivo.   

nov. 

(11) 
Hastear da Bandeira Verde 

21-22 

Coordenadora do Programa 

Eco-Escolas 
X X X  

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância de viver de forma 

sustentável. 

dez a 

jun. 
Participar no Bgreen 

Coordenadora do Programa 

Eco-Escolas / Oficinas INA 
X    

Sensibilizar os jovens para as questões ambientais através de spots 

vídeo. Fomentar a interação com escolas e alunos de outros países. 

Participar com pelo menos um spot no ecological film festival Bgreen 

abr. Global Action Days  
Professores e alunos do 9.º 

ano 
X X X X 

Escola-sede / ruas 

de S. Martinho do 

Campo (feira) 

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância de viver de forma 

sustentável, nomeadamente no consumo sustentável da Água. 

Ao 

long

o do 

ano 

 Realização do Eco-Código 

22_23 

Coordenadora do Programa 

Eco-Escolas 

 

X    
Escolas do 

agrupamento 
Adquirir hábitos sustentáveis para a vida. 

Ao 

long

o do 

ano 

Participação Geração 
Depositrâo 15 

X X X X Escola-sede 
Fomentar a Reciclagem e Separação de resíduos. Promover e fazer a 

recolha seletiva dos resíduos produzidos na escola/casa;  

jun. Participar no concurso Eco-
Poster 22_23 

X    
Escolas do 

agrupamento 
Adquirir hábitos sustentáveis para a vida. 

? Muros com vida 
Professora Cristina Guise / 

alunos 9.º ano 
X    Escola-sede 

Promover, junto da comunidade educativa, o consumo racional de 

água. 

jun. Dia Eco-Escolas Comunidade escolar X X X X 

Escola-sede / ruas 

de S. Martinho do 

Campo 

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância de viver de forma 

sustentável e mais uma vez partilhar o trabalho realizado. 
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VI – DESPORTO  
 

Mês Atividade Dinamização 
Destinatários 

Local Objetivos 
A PD PND O 

set. Dia Europeu do Desporto 
 

Professores de Educação 

Física 

 

X    Escola-sede 
Dar a conhecer as modalidades de oferta da escola para o 

Desporto Escolar: Tiro com arco, Ténis, Voleibol e Padel. 

nov.  Corta-mato  X    
Escola-sede (todas 

as turmas) 

Elevar as capacidades de resistência dos alunos. Selecionar os 

alunos para participar no corta-mato concelhio.  

dez. Corta-mato concelhio 

Professores de Educação 

Física / CMST 

 

X    Parque Sara Moreira 
Elevar as capacidades de resistência dos alunos. Selecionar os 

alunos para participar no corta-mato distrital. 

mar. Caminhada concelhia X    PR 4/8ST 
Alertar para a preservação da natureza e para o espírito de 

entreajuda. 

mai.  
6.ª Feira Radical / Desportos 

Coletivos 
X    Parque Sara Moreira Dar a conhecer outros desportos e incentivar o espírito coletivo. 

jun. Encontro Gira-Volei X    Santo Tirso Primeiro contacto com a modalidade. 

jun. Torneio de Futebol 
Professores de Educação 

Física 
X    

Campo de Futebol 

do São Martinho 

Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus 

companheiros. Cooperar nas situações de aprendizagem e de 

organização na atividade. 

O Desporto Escolar inclui as modalidades de Voleibol, Padel, Ténis e Tiro com Arco, de acordo com o calendário definido pela CDE. 
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VII - DATAS COMEMORATIVAS 
 

Datas a 
comemorar 

Dia Europeu das Línguas (26 de setembro); Dia Europeu do Desporto (30 de setembro); Dia da Música (1 de outubro); Dia do Professor (4 de outubro); 

Dia Mundial do Animal – ação de sensibilização (4 de outubro); Dia da Implantação da República (5 de outubro); Dia Mundial da Alimentação – pré-

escolar/1º e 2ºciclos (16 de outubro); Dia da Biblioteca Escolar (24 de outubro); Dia Mundial da Terceira Idade (28 de outubro); Halloween (31 de 

outubro); Dia de S. Martinho (11 de novembro); Dia Mundial do Não Fumador (17 de novembro); Dia do Pessoal Não Docente (22 de novembro); Dia 

da Restauração da Independência (1 de dezembro); Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro); Dia do Voluntariado (5 de 

dezembro); Dia dos Direitos Humanos (10 de dezembro); Dia das Vítimas do Holocausto (27 de janeiro); Dia da Internet mais Segura (9 de fevereiro); 

Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência (11 de fevereiro); Dia de S. Valentim/Dia dos Afetos – 1.º/2.º/3º ciclo (14 de fevereiro); Dia da 

Matemática (14 de março); Dia da Árvore/Dia Mundial do Ambiente (21 de março); Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (2 de abril); Dia 

Mundial do Livro (23 de abril); Dia da Liberdade (25 de abril); Dia da Língua Portuguesa (5 de maio); Dia da Família (15 de maio); Dia do Autor 

Português (22 de maio); Dia Mundial da Geografia (29 de maio); Dia Mundial da Criança (1 de junho); Dia das Ciências (final do ano letivo).  

Notas:  
1. Estes dias comemorativos estão a cargo de diversos departamentos e não prevêem interrupção letiva; 
2. Não estão previstas despesas significativas; 
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VIII - JOGOS, CAMPEONATOS & C.ª 
 

Iniciativas “No poupar está o ganho!” – 1.º ciclo (ao longo do ano letivo); SuperTmatik – Cálculo Mental (3.º ciclo); Concurso Nacional de Leitura (1.º período); 

Olimpíadas da Química Júnior (8.º e 9.º ano, ao longo do ano letivo); Semana da Francofonia (30 de janeiro a 3 de fevereiro); Semana da Leitura (2.º e 

3.º ciclos/13 a 17 de fevereiro); Semana do Autismo (março); Olimpíadas da Língua Portuguesa (maio); Concurso “Caça aos ovos”(3.º e 4.º anos + 2º. 

ciclo – final do 2.º período); Torneio de Futebol (3.º período). 

Notas:  
1. Estas atividades estão a cargo de diversos departamentos e não prevêem interrupção letiva; 
2. Não estão previstas despesas significativas; 
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IX- VISITAS DE ESTUDO 
 

Pré-escolar /  

/ 1.º ciclo 

EB da Costa 
EB da Lage/EB de São 
Martinho/Costa/Olival 
EB da Lage 
EB do Olival 
EB do Olival 
EB do Olival 
EB da Quelha 
EB da Ribeira  
EB de São Martinho 
EB de São Martinho/ 
Olival/Lage 

Visita de estudo à Fábrica do Chocolate – Viana do Castelo 
Visita ao Museu Papel Moeda - Porto 
 
Visita de estudo – Coimbra  
Visita de estudo Portugal dos Pequenitos, em Coimbra 
Visita de estudo ao Teatro – Porto ou Braga 
Visita ao Mosteiro de Singeverga - Roriz 
Visita de estudo - Porto 
Visita de estudo - “Curtir Ciência – Ciência Viva” - Guimarães 
Visita de estudo a Guimarães 
Visita de estudo - 4.ºano - Lisboa 

26 de maio 2023 
novembro 2022 
 
19 de maio 2023 
26 de maio 2023 
Março de 2023 
21 de março 2023 
maio de 2023 
16 de maio 2023 
27 de maio 2023 
30 de junho 2023 

2.º ciclo 5.º ano e 6.º ano Visita de estudo – Porto (Sealife e Pavilhão da Água) 
 

21 de março 2023 
 

3.º ciclo 7.º ano 
8.º ano 
8.º ano 
8.ª ano 
 
9.º ano 
9.º ano 

Visita de estudo - Porto (Museu da Imprensa e Centro Nacional de Fotografia) 
Visita de estudo – Gerês / São Bento da Porta Aberta 
Encontro de alunos de EMRC no Porto  
Visita de estudo da equipa educativa – Mosteiros de Singeverga, Santa Escolástica e São 
Pedro de Roriz 
Visita de estudo ao teatro (Auto da Barca do Inferno) e a alguns locais em Braga 
Visita de estudo - Óbidos 

abril de 2023 
março de 2023 
maio de 2023 
novembro 2022 
 
janeiro de 2023 
29 a 31 março 2023 
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X - PASSEIOS DE FINALISTAS 

2.º ciclo 6.º ano Passeio escolar de final de ciclo – Diver Lanhoso 
 

15 e 16 de junho 2023 
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XI – CALENDÁRIO (PERÍODOS LETIVOS E PROVAS DE AVALIAÇÃO)   
 

Períodos letivos 
1. Período - De 16 de setembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022.  
2. Período – De 3 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023. 
3. Período – De 17 de abril de 2023 a 7 de junho de 2023 — 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.  

– 14 de junho de 2023 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º anos de escolaridade.  
– 30 de junho de 2023 — Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.  

Provas de aferição do ensino básico 

Entre 2 e 11 de maio 2.º ano Educação Artística (27) e Educação Física (28) 

Entre 16 e 26 de maio 5.º ano Educação Física (59) 
8.º ano Componente de Observação e Comunicação Científicas da prova de Ciências Naturais e Físico-Química 

(88); Tecnologias da Informação e Comunicação (89) 

Sexta-feira, 2 de junho às 11h30 8.º ano Ciências Naturais e Físico-Química (88) 

Sexta-feira, 2 de junho às 9h30 5.º ano Português (55) e Português Língua Segunda (52) 

Quarta-feira, 7 de junho às 11h30 8.º ano Matemática (86) 

Quarta-feira, 7 de junho às 9h30 5º ano História e geografia de Portugal (57) 

Quinta-feira, 15 de junho, às 10h00 2.º ano Português e Estudo do Meio (25) 

Terça-feira, 20 de junho, 10h00 2.º ano Matemática e Estudo do Meio (26) 

Provas finais de ciclo (9.º Ano) 

1.ª Fase 

Sexta-feira, 16 de junho, às 9h30  Matemática (92) 

Segunda-feira, 19 de junho, às 9h30                PLNM (93) (94)   

Sexta-feira, 23 de junho, às 9h30 Português (91) Português Língua Segunda (95) 

2.ª Fase 
Quarta-feira 19 de julho, às 9h30 Matemática (92)  

Sexta-feira 21 de julho, às 9h30 Português (91) Português Língua Segunda (95) PLNM (93) (94)   

 
OBSERVAÇÕES: 
 

1. As atividades são propostas pelos diversos departamentos curriculares. Os alunos podem propor atividades através da respetiva comissão. Os encarregados de 
educação podem propor atividades ou colaborar na realização das já existentes. Entidades oficiais (Ministérios, DGEstE, CMST ou outras) podem igualmente propor 
atividades. 

2. As atividades que necessitem interrupção letiva ou deslocação da escola são obrigatoriamente propostas e planificadas em impresso próprio online em vigor no 
agrupamento. 

3. As datas propostas podem eventualmente sofrer alteração de calendário por motivos imprevistos.  

4. Após a conclusão das atividades os dinamizadores apresentarão a respetiva avaliação, sendo igualmente apreciada pela comissão de acompanhamento do PAA.   

5. Este Plano Anual de Atividades contempla a programação considerada mais congregadora das escolas do agrupamento. 
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6. A não realização de uma atividade será obrigatoriamente justificada em Conselho Pedagógico. 

7. Algumas das atividades são suscetíveis de alteração de horário: finais de período letivo (todos os ciclos); Carnaval (pré-escolar e 1.º ciclo); São Martinho (2.º e 3.º 
ciclos).   

 
 
AVALIAÇÃO: 
 

Para além da avaliação de cada atividade estão previstos relatórios que serão apresentados e apreciados pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral, que 
supervisionam e verificam o seu cumprimento.  

 
Parecer positivo do Conselho Pedagógico, reunido em 28 de setembro de 2023 

Aprovação em Conselho Geral, reunido em 20 de outubro de 2023 


