
                                                                                                                             

 

 
 

 
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 
Quadro 1 - Atividades realizadas durante o primeiro período;
Quadro 2 - Atividades realizadas durante o segundo período;
Quadro 3 - Atividades realizadas durante o terceiro período;
Quadro 4 - Atividades realizadas ao longo de todo o ano letivo ou em mais do que um período.
 
Nota de preenchimento: Na coluna “Responsáveis” indicar também a pessoa r
definido em reunião de Conselho Pedagógico. Na coluna “responsáveis” ter em consideração a articulação interdisciplinar e 
interciclos.  

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

1 
Início do ano letivo 

Receção aos alunos 

16 de setembro 

➤ Promover a socialização dos 
alunos, o gosto pela vida 
escolar e o intercâmbio com 
toda a comunidade escolar.

                                                                                                                                                                

Agrupamento de Escolas de Avis 
Código 135203 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – Ano Letivo 2022/2023 

Atividades realizadas durante o primeiro período; 
durante o segundo período; 

Atividades realizadas durante o terceiro período; 
Atividades realizadas ao longo de todo o ano letivo ou em mais do que um período. 

Na coluna “Responsáveis” indicar também a pessoa responsável pela avaliação final da atividade, tal como 
definido em reunião de Conselho Pedagógico. Na coluna “responsáveis” ter em consideração a articulação interdisciplinar e 

 
 
 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

1º Período 

Promover a socialização dos 
o gosto pela vida 

escolar e o intercâmbio com 
toda a comunidade escolar. 

Agrupamento 
(Direção) 

Pessoal 
docente e não 
docente; Juntas  
de Freguesia 

                                    

1 

esponsável pela avaliação final da atividade, tal como 
definido em reunião de Conselho Pedagógico. Na coluna “responsáveis” ter em consideração a articulação interdisciplinar e 

DESTINATÁRIOS CUSTOS 

Todos os alunos  



                                                                                                                             

 

 
 

2 
Prémios de Mérito 

16 de setembro 

➤Reconhecer, valorizar e 
estimular o mérito, a dedicação, 
o esforço no trabalho e o 
desempenho escolar.

➤Promover a entrega de 
prémios aos alunos que durante 
o ciclo escolar mais 
distinguiram.

3 
        Mestres de Ouro 

16 de setembro 

➤Premiar todos os alunos do 
2.º e 3.º ciclos que se 
distinguiram quer individual 
quer coletivamente em áreas 
reveladoras do saber ser e 
saber estar em sociedade.

4 
Dia Europeu das Línguas 

26 setembro 

 

 

➤ Desenvolver a curiosidade 
relativamente à diversidade 
linguística 

➤ Demonstrar a diversidade 
linguística na Europa

➤ Utilizar meios audiovisuais 
para a transmissão de 
mensagens/informação

                                                                                                                                                                

Reconhecer, valorizar e 
estimular o mérito, a dedicação, 
o esforço no trabalho e o 
desempenho escolar. 

Promover a entrega de 
prémios aos alunos que durante 
o ciclo escolar mais se 
distinguiram. 

Agrupamento 
(Direção) 

Pessoal 
docente 

Município de 
Avis 

Premiar todos os alunos do 
2.º e 3.º ciclos que se 
distinguiram quer individual 

coletivamente em áreas 
reveladoras do saber ser e 
saber estar em sociedade. 

Agrupamento 
(Direção) 

Pessoal 
docente 

Desenvolver a curiosidade 
relativamente à diversidade 

Demonstrar a diversidade 
linguística na Europa 

Utilizar meios audiovisuais 
para a transmissão de 
mensagens/informação 

Departamento de 
Línguas 
Profs de Espanhol 
e Inglês 

 

                                    

2 

Todos os alunos 
do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos 

50€ 

Todos os alunos 
do 2.º e 3.º ciclos 

100€ 

Alunos do 1.º ao 
3.º ciclo 

€5 
(fotocópia
s) 



                                                                                                                             

 

 
 

5 
 Dia Europeu do 

Desporto na Escola  

30 de setembro 

➤Promover o desporto e a 
atividade física em toda a 

Europa; ➤Promoção da 
atividade física e do desporto;

➤ Aquisição de literacia motora 
e hábitos de vida saudáveis. 

6 
Dia Internacional do 

Animal 

4 de outubro 

➤Campanha de angariação de 
bens para cães

7 Día de la Hispanidad 
 
- 

12 de octubre 
Workshop Sevilhanas 

 

➤ Assinalar um dos dias mais 
emblemáticos dos países de 
língua oficial espanhola;

➤ Divulgar 
a história e as bandeiras dos 
países 
hispanohablantes

➤ Fomentar
as relações 
professor/alunos e 
alunos/alunos.

➤ Aprendizagem de dança 
típica de Espanha.

                                                                                                                                                                

Promover o desporto e a 
atividade física em toda a 

Promoção da 
atividade física e do desporto; 

Aquisição de literacia motora 
e hábitos de vida saudáveis.  

Professores de 
Educação Física  

Município de 
Avis 

Campanha de angariação de 
bens para cães Professora de 

Ciências Naturais 
e turmas do 6. ano  

Município de 
Avis 

Assinalar um dos dias mais 
emblemáticos dos países de 
língua oficial espanhola; 

 
a história e as bandeiras dos 

hispanohablantes;  

Fomentar 
as relações interpessoais entre 
professor/alunos e 
alunos/alunos. 

Aprendizagem de dança 
típica de Espanha. 

Departamento de 
Línguas - docente 
de Espanhol. 

 

Mafalda Anjos 

                                    

3 

Todos os alunos  Sem 
custos  

Comunidade 
escolar 

 

Alunos do PIEF e 
3.º ciclo e pessoal 
docente e não 
docente. 

 

€12 



                                                                                                                             

 

 
 

8 Projeto Mar&Ar- 
Capacitar para 

Empreender 
 

12 de outubro (manhã) 

➤ Pretende enquadrar a 
formação académica dos 
alunos com as atividades e 
oportunidades dos setores do 
Mar e Aeroespacial)

9 Visita de estudo “6.ª 
edição do Portugal Air 

Summit 2022” 
 

12 de outubro (tarde) 
  

➤ Pretende enquadrar a 
formação académica dos 
alunos com as atividades e 
oportunidades dos setores do 
Mar e Aeroespacial)

10 
Comemoração do Dia 

Mundial da Alimentação 

  

16 de outubro 

➤ Incentivar o consumo de 
legumes, frutas e verduras a fim 
de contribuir para prevenir 
diversas doenças crónicas 
ligadas à alimentação;

  

➤ Refletir sobre mitos da 
alimentação saudável.

                                                                                                                                                                

Pretende enquadrar a 
formação académica dos 
alunos com as atividades e 
oportunidades dos setores do 
Mar e Aeroespacial) 

Gabinete GO! 
 

QSR, Talent 
driven Culture) 
 

Pretende enquadrar a 
formação académica dos 
alunos com as atividades e 
oportunidades dos setores do 
Mar e Aeroespacial) 

Gabinete GO! QSR, Talent 
driven Culture) 
PAS 

Incentivar o consumo de 
legumes, frutas e verduras a fim 
de contribuir para prevenir 
diversas doenças crónicas 
ligadas à alimentação; 

Refletir sobre mitos da 
alimentação saudável. 

Coordenadora do 
Programa Eco-
Escolas 

Coordenadora do 
PESES 

Animadora Sócio-
Cultural 

Professores de 
Ciências Naturais 

Professora de 
Português 7º 
ano 

                                    

4 

Alunos do 7.º, 8.º e 
9.ºanos 

Sem 
custos 

Alunos do 9.º ano Sem 
custos 

Alunos do Pré-
escolar; 1ºciclo 

2ºciclo; 3ºciclo 

 



                                                                                                                             

 

 
 

11 
“Beijinhas e Patinhas” 

Atividade Assistida por 
animais 

18 e 20 de outubro 

➤ Promover atividades de 
leituras e de escrita;

➤ Estimulação da criatividade.

12 
MIBE 2022 - LER PARA A 

PAZ E HARMONIA 
GLOBAIS. 

24 a 28 de outubro 

➤ Destacar a importância da 
Biblioteca Escolar;

➤ Refletir e dialogar sobre a 
importância da Paz;

➤ Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber.

13 
 Teatro sobre o tema: 

Bullying e Respeito pela 
diferença. 

“DUMBO: O DIA ANTES 
DO ESPETÁCULO” 

25 de outubro 10:30h/14h 

➤ Promover a auto

➤ Reflexão sobre suas próprias 
forças e fraquezas

                                                                                                                                                                

Promover atividades de 
leituras e de escrita; 

Estimulação da criatividade. 

Município de Avis 

Academia do 
Mestre 

com Coordenadora 
do 1º ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 

Município de 
Avis 

Destacar a importância da 
Biblioteca Escolar; 

Refletir e dialogar sobre a 
importância da Paz; 

Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber. 

Biblioteca Escolar PAS 

Professoras de 
EV/ ET 

1.º Ciclo 

PNA/ PCE 

Promover a auto-aceitação 

Reflexão sobre suas próprias 
forças e fraquezas 

Gabinete GO! 

PAS 

 

Município de 
Avis 

CPCJ de Avis 

                                    

5 

Alunos do 1º Ciclo. 
 

Alunos do 1.º Ciclo 
20€  

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º ciclo 

Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

14 
ALTO CINEMA 

Produção de uma curta-
metragem 

27 outubro a 16 de 
dezembro 

➤ Promover a literacia 
cinematográfica;
 
➤Desenvolver competências 
ao 
nível da expressão oral / escrita 
e corporal; 

➤ Estimular a criatividade, a 
sensibilidade estética e o 
espírito de equipa.

                                                                                                                                                                

Promover a literacia 
cinematográfica; 

Desenvolver competências 

nível da expressão oral / escrita 
 

Estimular a criatividade, a 
sensibilidade estética e o 
espírito de equipa. 

Cabeçudos 

Professora 
Bibliotecária/ 
Coordenadora do 
PNC 

Município de 
Avis 

                                    

6 

Alunos do 7.º e do 
9.º ano 

15€  



                                                                                                                             

 

 
 

15 
Decorações 

de 

Halloween. 

Até 31 de outubro 

➤ Promover a reciclagem e 
reutilização de diferentes 
materiais; 

➤ Redesenhar um objeto 
existente, procurando a sua 
melhoria estrutural e de uso;

➤ Sensibilidade perante a 
possibilidade de esgotamento 
de algumas matérias
devido a uma utilização 
desequilibrada dos meios 
disponíveis na natureza;

➤ Sequenciar as 
técnicas necessárias para a 
fabricação 
objetos. 

16 Halloween 
Dia de Los Muertos 

 
31 outubro - 4 novembro 

➤ Estimular a comunicação 
oral e escrita;

➤ Estimular a criatividade;

➤ Fomentar o gosto por 
tradições diferentes do nosso 
quotidiano. 

                                                                                                                                                                

Promover a reciclagem e 
reutilização de diferentes 

Redesenhar um objeto 
existente, procurando a sua 
melhoria estrutural e de uso; 

Sensibilidade perante a 
possibilidade de esgotamento 
de algumas matérias-primas 
devido a uma utilização 
desequilibrada dos meios 
disponíveis na natureza; 

Sequenciar as operações 
técnicas necessárias para a 
fabricação - construção de 

Professora de CEA  

Estimular a comunicação 
oral e escrita; 

Estimular a criatividade; 

Fomentar o gosto por 
tradições diferentes do nosso 

 

Departamento de 
Línguas  - 
docentes de Inglês 
e Espanhol 
 
Biblioteca Escolar  
 

EV 
ET 
PAS 
Cidadania 
PNC 

                                    

7 

Alunos do 9ºano 
 

1.º, 2.º e 3.º Ciclo  



                                                                                                                             

 

 
 

17 
Parentalidade Consciente 

 

(sessões com pais) 

Outubro/novembro/dezemb
ro 

➤ Transmitir valores indutores 
de uma educação parental mais 
consciente e positiva;

➤ Promover a aproximação 
dos encarregados de educação 
no percurso educativo das 
crianças. 

18 
Formiga Consciente 

 

(2 sessões por turma/ 1 
sessão por período) 

Novembro/março 

➤ Promover a articulação entre 

conteúdos curriculares, trazendo a 
realidade para o centro das 
aprendizagens visadas;

➤ Desenvolver nos alunos o gosto 

pela cultura científica que lhes 
permita compreender, tomar 
decisões e intervir sobre as 
realidades natur

                                                                                                                                                                

Transmitir valores indutores 
de uma educação parental mais 
consciente e positiva; 

Promover a aproximação 
dos encarregados de educação 
no percurso educativo das 

Município de Avis 

Academia do 
Mestre 

com Coordenadora 
do 1º ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 

Município de 
Avis 

Promover a articulação entre 

conteúdos curriculares, trazendo a 
realidade para o centro das 
aprendizagens visadas; 

Desenvolver nos alunos o gosto 

pela cultura científica que lhes 
permita compreender, tomar 
decisões e intervir sobre as 
realidades naturais e sociais. 

Município de Avis 

Academia do 
Mestre 

com Coordenadora 
do 1º ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 

Município de 
Avis 

                                    

8 

Pais(EE) de 
crianças e jovens 
do Agrupamento 
de Escolas de Avis 

 

Alunos do 1º Ciclo 
 



                                                                                                                             

 

 
 

19 
Concurso “Bebras” - 

Pensamento 
Computacional 

7 a 11 de novembro 

➤ Promover e introduzir a 
informática e o 
computacional
de todas as idades;

➤ Motivar os estudantes sem 
necessidade de experiência 
prévia (em computadores);

➤ Incentivar a participação dos 
alunos em concursos 
internacionais.

20 
Palestra “Autismo” 

8 de novembro 

➤ Esclarecer mais e melhor a 
comunidade educativa sobre  
temática do autismo;

➤ alertar para a necessidade 
de inclusão de todos e o 
respeito pela diferença.
 

                                                                                                                                                                

Promover e introduzir a 
informática e o pensamento 
computacional para estudantes 
de todas as idades; 

Motivar os estudantes sem 
necessidade de experiência 
prévia (em computadores); 

Incentivar a participação dos 
alunos em concursos 
internacionais. 

Professores de 
Geografia e TIC 

Instituto 
Superior 
Técnico, da 
Universidade 
do Porto e 
Fundação 
Calouste 
Gulbenkian. 

Esclarecer mais e melhor a 
comunidade educativa sobre  
temática do autismo; 

lertar para a necessidade 
de inclusão de todos e o 
respeito pela diferença. 

GO! 
PAS 
 

BE - Projeto 
Todos Juntos 
Podemos Ler 
 
EMAEI/ 
Educação 
Especial 
 
Federação 
Portuguesa de 
Autismo 
 

                                    

9 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

20€ 

Pessoal docente  
Pessoal não 
docente 

 



                                                                                                                             

 

 
 

21 
S. Martinho 

  

11 de novembro 

➤ Promover momentos de 
convívio entre todos os 
elementos da comunidade 
educativa, manter as tradições.

➤ Conhecer os valores da 
solidariedade.

➤ Explorar a oralidade e a 
expressão artística

22 Dia Mundial do Não 
Fumador 

 
17 de novembro 

 
- rastreio espirometria 

- atividade experimental no 
átrio da escola pelo PIEF: a 

garrafa fumadora  

➤ Prevenir o consumo de 
substâncias nocivas e as suas 
repercussões

➤ Prevenir a iniciação do 
consumo de tabaco nos jovens

➤ Promover o abandono do 
consumo de tabaco

23 
Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças - 20 
de Novembro 

21 de novembro 

➤ alertar e sensibilizar para os 
direitos das crianças de todo o 
mundo. 

                                                                                                                                                                

Promover momentos de 
convívio entre todos os 
elementos da comunidade 
educativa, manter as tradições. 

Conhecer os valores da 
solidariedade. 

Explorar a oralidade e a 
expressão artística 

Pré-escolar e 
primeiro ciclo 

Professores, 
pessoal não 
docente 

PAS 

Município de 
Avis 

(Ludotecas) 

Prevenir o consumo de 
substâncias nocivas e as suas 
repercussões 

Prevenir a iniciação do 
consumo de tabaco nos jovens 

Promover o abandono do 
consumo de tabaco 

Equipa de 
enfermagem da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

PAS 

ULSNA - 
Centro de 
Saúde de Avis 

alertar e sensibilizar para os 
direitos das crianças de todo o 

PAS 

GO! 

DT 7ºA 

BE 

ONGD Mães do 
Mundo 

                                    

10 

Todos os alunos 
 

Comunidade 
escolar 

 

pré-escolar, 1.º 
ciclo, 2.º ciclo, 3.º 
ciclo, pessoal 
docente e não 
docente. 

30€ 



                                                                                                                             

 

 
 

24 Importância dos espaços 
verdes - comemoração 

do Dia da Floresta 
autóctone 

23 de novembro 
- saída de campo ao 

Jardim Público de Avis 
-  realização de sementeira 
de bolotas pela turma PIEF 

Caminhada pela floresta 
autóctone com alunos do 
projeto Erasmus+ Let´s 

Know Ourselves 

➤ Sensibilização para a 
importância dos espaços 
verdes para o bem
o ambiente, bem como para a 
necessidade

➤ Aumento do conhecimento 
sobre espécies vegetais 
autóctones 

                                                                                                                                                                

Sensibilização para a 
importância dos espaços 
verdes para o bem-estar e para 
o ambiente, bem como para a 
necessidade de os preservar 

Aumento do conhecimento 
sobre espécies vegetais 

 

Eng. Jorge Rocha 
Coordenadora do 
Ecoescolas 
 
 
Coordenadora do 
Erasmus+ Let´s 
Know Ourselves e 
prof. EF 
 

Município de 
Avis 

                                    

11 

Alunos do 5.º ano 
 
Turma PIEF 
 
Alunos  inscritos no 
projeto Erasmus+ e 
alunos do 7º ano 

 

 

20€ 



                                                                                                                             

 

 
 

25 Corta Mato Escolar  
 

25 de novembro 

➤ Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva extracurricular, 
permitindo um aperfeiçoamento 
das modalidades; 

➤ Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos;

➤Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente;

➤contribuir para o combate ao 
insucesso e abandono escolar 
e promover estilos de vida 
saudáveis que contribuem para 
a formação equilibrada dos 
alunos; 

26 Passeio Histórico pela 
Vila 

 
Novembro 

➤ Reconhecer locais de 
interesse histórico;

➤ Valorizar o património Local

                                                                                                                                                                

Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva extracurricular, 
permitindo um aperfeiçoamento 
das modalidades;  

Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos; 

Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente; 

contribuir para o combate ao 
insucesso e abandono escolar 
e promover estilos de vida 
saudáveis que contribuem para 
a formação equilibrada dos 

-Professores de 
Educação Física 

Município de 
Avis 

Reconhecer locais de 
interesse histórico; 

Valorizar o património Local 

Professoras de 
Ciências Sociais e 
Viver Português 

 

                                    

12 

Alunos do1º, 2º e 
3º ciclos 100€ 

Turma PIEF Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

27 Visita ao Museu do 
Campo Alentejano- Avis 

 
Novembro 

➤ Valorizar o Património Local
 
 
 
 
 

28 Visita ao Museu do 
Campo Alentejano- Avis 

 
Novembro 

➤ Valorizar o Património Local 
de Avis 

                                                                                                                                                                

Valorizar o Património Local 
 Professoras de 
Ciências Sociais e 
Viver Português 

 
 
Museu Campo 
Alentejano Avis 
 

Valorizar o Património Local Professores de 
HGP 

Museu Campo 
Alentejano Avis 

                                    

13 

Turma PIEF 

 

Sem 
custos 

5A e 5B e 6ºA e 
6ºB 

 

Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

29 Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa 

com Deficiência 
 

5 de dezembro 
 

Sessão de cinema 
STRONGER de David 

Gordon Green  
 
 
 

Percurso 
6 de dezembro 

 
 

➤ Assinalar o dia 
comemorativo para uma maior 
compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência;

➤ Sensibilizar para os direitos 
de igualdade de oportunidades 
e não-discriminação das 
pessoas com deficiência;

➤ Promover a ética desportiva 
e o espírito de 

➤ Assinalar o dia 
comemorativo para uma maior 
compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência;
 

➤Sensibilizar para os  
diferentes défices sensoriais.
 

➤ Sensibilizar para 
do desporto, promovendo a 
inclusão, a igualdade e
valores de ética e cidadania no 
desporto 

                                                                                                                                                                

Assinalar o dia 
comemorativo para uma maior 
compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência; 

Sensibilizar para os direitos 
de igualdade de oportunidades 

discriminação das 
pessoas com deficiência; 

Promover a ética desportiva 
e o espírito de “fair-play”.  

Assinalar o dia 
comemorativo para uma maior 
compreensão dos assuntos 
relativos à deficiência; 

Sensibilizar para os  
diferentes défices sensoriais. 

Sensibilizar para papel social 
do desporto, promovendo a 
inclusão, a igualdade e os 
valores de ética e cidadania no 

 
 
 
Departamento de 
Expressões 
(Professores de 
EE e de EF) 

Biblioteca 
Escolar 
 
PNC 
 
Desporto 
Escolar 

                                    

14 

Todos os alunos 
 
 
 
Percurso para 
alunos do 3º e 
4ºano e 
alunos do 2º e 
3ºciclos. 

50€ 



                                                                                                                             

 

 
 

30 
16.º Aniversário da BE 

5 e 14 de dezembro 

Encontro com os 
escritores: 

 -Manuel Correia Dias 

Álvaro Magalhães 

➤ Relembrar a importância da 
BE; 

➤ Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura, pela música e pelo 
saber; 

➤ Proporcionar momentos de 
cultura e lazer;

➤ Promover o en
um escritor.

31 Política dos 3 R’s - 
Reciclagem 

 
7 de dezembro 

- abordagem à política dos 
3 R’s e sua importância  

- execução de enfeites de 
Natal com materiais 

reutilizáveis 

➤ Incrementar o hábito de 
separar os resíduos e colocá
los no ecoponto adequado. 

➤ Promover o hábito de usar 
materiais usados ao invés de 
materiais novos na construção 
de objetos diversos. 

➤Promover hábitos de 
consumo que permitam reduzir 
o volume de resíduos sólidos 
produzidos.

                                                                                                                                                                

Relembrar a importância da 

Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura, pela música e pelo 

Proporcionar momentos de 
cultura e lazer; 

Promover o encontro com 
um escritor. 

Biblioteca Escolar Junta de 
Freguesia de 
Avis 

Município de 
Avis 

Pré-escolar; 1.º 
Ciclo e 
Departamento 
de Línguas 

Incrementar o hábito de 
separar os resíduos e colocá-
los no ecoponto adequado.  

Promover o hábito de usar 
materiais usados ao invés de 
materiais novos na construção 
de objetos diversos.  

Promover hábitos de 
consumo que permitam reduzir 
o volume de resíduos sólidos 
produzidos. 

Eng. Jorge Rocha 
Coordenadora do 
Ecoescolas 

Município de 
Avis 

                                    

15 

Alunos do Pré-
Escolar, 1.º, 2.º e 
3.º Ciclos 

30€ 

Alunos do 4.º ano 
 



                                                                                                                             

 

 
 

32  
Comemoração dos 
Direitos Humanos 

10 dezembro 
 

Maratona Internacional 
de Cartas 

10 dezembro a 31 janeiro) 
 
 
 

➤ Sensibilizar para a 
necessidade de defesa dos 
Direitos Humanos;

➤ Conhecer casos atuais de 
violação de Direitos Humanos;

➤ Promover a luta pelos 
Direitos Humanos.

                                                                                                                                                                

Sensibilizar para a 
necessidade de defesa dos 
Direitos Humanos; 

Conhecer casos atuais de 
violação de Direitos Humanos; 

Promover a luta pelos 
Direitos Humanos. 

Amnistia 
Internacional (AI) 

Biblioteca Escolar 

 DCHS 
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Alunos do 3.º Ciclo Sem 
custos 

  



                                                                                                                             

 

 
 

33 Torneio Gira-Volei  
 

14 de dezembro 

➤ Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva extracurricular, 
permitindo um aperfeiçoamento 
das modalidades; 

➤ Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos;

➤Procurar colmata
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente;

➤Contribuir para o combate ao 
insucesso e abandono escolar 
e promover estilos de vida 
saudáveis que contribuem para 
a formação equi
alunos. 

                                                                                                                                                                

Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva extracurricular, 
permitindo um aperfeiçoamento 
das modalidades;  

Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos; 

Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente; 

Contribuir para o combate ao 
insucesso e abandono escolar 
e promover estilos de vida 
saudáveis que contribuem para 
a formação equilibrada dos 

Professores de 
Educação Física 

 

                                    

17 

Alunos do 2º e 3º 
ciclos  



                                                                                                                             

 

 
 

35 Conversa com Pais 
 

15 de dezembro (18 horas) 
 

➤Promover a literacia da 
escrita e da leitura;
 
➤Envolver os pais no processo 
de ensino/ aprendizagem dos 
alunos. 
 

36 “Como deves cuidar do 
teu corpo?”: Ações de 
educação para a saúde 

sob os temas: 
- Alimentação saudável 
- Higiene corporal e oral 

- Pediculose 
- Sono e repouso 

- Educação postural 

➤ Promover comportamentos 
alimentares saudáveis;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
alimentação saudável;

➤ Promover uma adequada 
higiene oral;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
saúde oral; 

➤ Promover hábitos saudáveis 
de sono e repouso;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre sono 
e repouso. 

                                                                                                                                                                

Promover a literacia da 
escrita e da leitura; 

Envolver os pais no processo 
de ensino/ aprendizagem dos 

Dra. Laura Silva 

Direção 

Biblioteca Escolar 

Município de 
Avis 

Promover comportamentos 
alimentares saudáveis; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
alimentação saudável; 

Promover uma adequada 
higiene oral; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 

 

Promover hábitos saudáveis 
de sono e repouso; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre sono 

 

Equipa de 
enfermagem da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - 
Centro de 
Saúde de Avis 
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Pais/EE e crianças 
do pré-escolar (5 
anos) 

20€ 

Pré-escolar  (1 
Sessão por turma) 
Turmas do 1.º 
Ciclo (1 Sessão 
por turma) 

 



                                                                                                                             

 

 
 

37 Projeto “A minha 
lancheira” 

➤ Promover comportamentos 
alimentares saudáveis;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
alimentação saudável.

38 Política dos 3 R’s - 
Reutilização 

- concurso de presépios 
elaborados com materiais 

reutilizáveis 

➤ Promover o hábito de usar 
materiais usados ao invés de 
materiais novos na construção 
de objetos diversos. 

➤ Promover hábitos de 
consumo que permitam reduzir 
o volume de resíduos sólidos 
produzidos.

39 Jogo Psi-Quê? 
 

➤ Promoção da sensibilização 
para questões relacionadas 
com a saúde psicológica e 
desmistificação de conceitos

                                                                                                                                                                

Promover comportamentos 
alimentares saudáveis; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
alimentação saudável. 

Equipa de 
enfermagem da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - 
Centro de 
Saúde de Avis 

Promover o hábito de usar 
materiais usados ao invés de 
materiais novos na construção 
de objetos diversos.  

Promover hábitos de 
consumo que permitam reduzir 
o volume de resíduos sólidos 
produzidos. 

PAS 
Coordenadora do 
Ecoescolas 

 

Promoção da sensibilização 
para questões relacionadas 
com a saúde psicológica e 
desmistificação de conceitos 

Gabinete GO! ANEP 
(Associação 
Nacional de 
Estudantes de 
Psicologia); CNJ 
(Conselho 
Nacional de 
Juventude) 
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Uma turma (a 
designar) do 1.º 
ciclo 

 

Pessoal docente e 
não docente  

Alunos do 2º e 
3ºCiclos do Ensino 
Básico e Ensino 
Secundário 

Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

40 Academia Digital para 
Pais 

➤ Dotar as famílias de
competências digitais básicas 
que 
facilitem o acompanhamento 
escolar dos filhos;
 

➤ Compreender questões 
relacionadas sobre a segurança 
e a cidadania digital.

41 Formação: Alunos-
Árbitros  

➤ Formar os alunos sobre as 
regras dos jogos. 

                                                                                                                                                                

Dotar as famílias de 
competências digitais básicas 

facilitem o acompanhamento 
escolar dos filhos; 

Compreender questões 
relacionadas sobre a segurança 
e a cidadania digital. 

Animadora 
Sociocultural 
Adjunta da Direção 

Docente de TIC  
GO! 

Formar os alunos sobre as 
regras dos jogos.  

Professores E.F.  Desporto 
Escolar  
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Pais e 
encarregados de 
educação do 
Agrupamento de 
Escolas de Avis 

100€ 

Alunos  inscritos no 
Desporto Escolar 

 



                                                                                                                             

 

 
 

42 
COMEMORAÇÃO DO 

NATAL 

  

dezembro 

  

  

  

 

➤ Sensibilizar para a 
importância da reciclagem;

  

➤ Construir figuras de Natal 
utilizando materiais recicláveis;

 

  

  

  

  

 

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

                                                                                                                                                                

Sensibilizar para a 
importância da reciclagem; 

Construir figuras de Natal 
utilizando materiais recicláveis; 

Coordenadora do 
Programa Eco-
Escolas 

Animadora Sócio 
Cultural 

Diretores de 
Turma 

Professores 
Titulares de Turma 

Educadoras 

Professoras de 
Educação Visual e 
CEA 

Professor de 
Educação Musical 

  

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

2º Período 
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Alunos do Pré-
escolar; 1ºciclo 

2ºciclo; 3ºciclo, 
pessoal docente e 
não docente. 

 

DESTINATÁRIOS CUSTOS 



                                                                                                                             

 

 
 

43 
Dia de Reis/Janeiras 

6 de janeiro 

➤ Conhecer e praticar 
tradições relativas ao Dia de 
Reis e às Janeiras.

44 
Día de Reyes 

6 de janeiro 

 

 

➤ Estimular a comunicação 
oral e escrita;

➤ proporcionar aos alunos a 
vivência de uma tradição 
espanhola; 

➤ fomentar as relações 
interpessoais entre 
aluno/professor e aluno/aluno

                                                                                                                                                                

Conhecer e praticar 
tradições relativas ao Dia de 
Reis e às Janeiras. 

Coordenadoras do 
Pré-Escolar e 1º 
ciclo. 

 Município de 
Avis 
(Ludotecas) 

Estimular a comunicação 
oral e escrita; 

proporcionar aos alunos a 
vivência de uma tradição 

 

fomentar as relações 
interpessoais entre 
aluno/professor e aluno/aluno 

Departamento de 
línguas - docente 
de Espanhol 

PAS 

Titulares das 
turmas de 32 
Avis e 43 Avis 

                                    

22 

Alunos do Pré- 
Escolar e 1º Ciclo. 

 

9.º ano 

32 Avis 

43 Avis 

Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

45 
Mega (Sprinter, 

Lançamento, Salto)  

27 de janeiro 

➤Complementar a curricular 
com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades;

➤Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos;

➤Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio 
escolar face ao contexto 
socioeconómico da 
comunidade envolvente;

➤Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo''.

                                                                                                                                                                

Complementar a curricular 
com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades; 

Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 

participação em torneios 
internos e externos; 

Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio 
escolar face ao contexto 
socioeconómico da 
comunidade envolvente; 

Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de "Fair a 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo''. 

Professores de EF  

                                    

23 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

 



                                                                                                                             

 

 
 

46 
Basquetebol 3x3 

15 de fevereiro 

➤Complementar a curricular 
com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades;

➤Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos;

➤Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio 
escolar face ao contexto 
socioeconómico 
comunidade envolvente;

➤Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de "Fair a 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo''.

                                                                                                                                                                

Complementar a curricular 
com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades; 

Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos; 

Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio 
escolar face ao contexto 
socioeconómico da 
comunidade envolvente; 

Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de "Fair a 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo''. 

Professores de EF  

                                    

24 

Alunos do 2º e 3º 
ciclo 

 



                                                                                                                             

 

 
 

47 
Carnaval 

                 fevereiro 

➤ Proporcionar momentos 
lúdicos; 

➤ Elaborar máscaras e 
adereços. 

48 
Concurso 

«Bolotadigital.avis.pt III»  

fevereiro 

➤ Dar a conhecer aos alunos 
mais novos, de forma interativa 
e divertida, a fauna e flora do 
concelho de Avis.

➤ Sensibilizar para a 
importância de valorizar e 
preservar o património natural 
o montado. 

➤ promover e valorizar os 
trabalhos dos alunos.

                                                                                                                                                                

Proporcionar momentos 

Elaborar máscaras e 

Coordenadoras do 
Pré-Escolar e 1º 
Ciclo 

 Município de 
Avis 
(Ludotecas) 

Dar a conhecer aos alunos 
mais novos, de forma interativa 
e divertida, a fauna e flora do 
concelho de Avis. 

Sensibilizar para a 
importância de valorizar e 
preservar o património natural – 

 

promover e valorizar os 
trabalhos dos alunos. 

Biblioteca Escolar Professora do 
3.º ano. 

                                    

25 

Alunos do Pré-
Escolar e 1º Ciclo 

 

Alunos do 3.º ano. 5€ 



                                                                                                                             

 

 
 

49 
Visita de estudo virtual 

com a BE 

Museu de História 
Natural de Londres 

fevereiro 

➤ Promover a literacia 
científica e tecnológica; 

➤ Melhorar competências 
digitais; 

➤ Aprender a viajar online.

 

                                                                                                                                                                

Promover a literacia 
científica e tecnológica;  

Melhorar competências 

Aprender a viajar online. 

Professora 
Bibliotecária 
Professor de Física 
e Química do 
7ºano. 
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Alunos do 7º ano  3€  



                                                                                                                             

 

 
 

50 
XVII Semana da Leitura 

1 a 7 março 

2  março – Pedro 
Seromenho 

➤ Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber 
literacia da leitura;

➤ Divulgar textos/ obras lidas 
pelos Alunos 
“booktrailers”  (projeto Ler+ 
com Prazer);

➤ Promover o encontro com 
um 

escritor/ ilustrador/ Pedro 
Seromenho

51 
Comemoração do Dia 

Internacional da Mulher 

8 de março 

➤ Sensibilizar para a 
necessidade de defesa dos 
direitos da Mulher em todos os 
países do Mundo.

                                                                                                                                                                

Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber – 
literacia da leitura; 

Divulgar textos/ obras lidas 
pelos Alunos – “podcasts” e 
“booktrailers”  (projeto Ler+ 
com Prazer); 

Promover o encontro com 

escritor/ ilustrador/ Pedro 
Seromenho 

Biblioteca Escolar; 

Coordenadora do 
PNL 

Departamento 

de Línguas, 

Departamento 

do Pré-Escolar 

e do 1.º Ciclo; 

Biblioteca 

Municipal José 

Saramago/ 

Município de 

Avis, Juntas de 
Freguesia das 
freguesias, 
outros. 

Sensibilizar para a 
necessidade de defesa dos 
direitos da Mulher em todos os 
países do Mundo. 

DCHS   
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Alunos do JI, 1.º, 
2.º e 

3º Ciclos 

100€ 

Escola 50€ 



                                                                                                                             

 

 
 

52 
ERASMUS "Let's Know 
Ourselves” (mobilidade 

Roménia) 

 

13 a 17 de março 

➤ Desenvolver competências 
sociais nos nossos alunos; 

➤ Desenvolver globalmente a 
personalidade dos nossos 
alunos para a formação de 
cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidários;

➤Fazer um intercâmbio entre 
países e realização das tarefas 
inerentes à mobilidade.

53 A importância da água - 
Comemoração do Dia 

Mundial da Água 
 

22 de março 
 

- ação de sensibilização 
para alunos 

- distribuição de brochuras 
 
 

➤ Alertar para os perigos da 
cada vez maior escassez dos 
recursos hídricos na região e 
no Mundo 
 

➤ Sensibilização para a 
necessidade de reduzir o 
consumo de água. 
 

➤ Sensibilização para 
importância de proteger a 
qualidade da água.

                                                                                                                                                                

Desenvolver competências 
sociais nos nossos alunos;  

Desenvolver globalmente a 
personalidade dos nossos 
alunos para a formação de 
cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidários; 

Fazer um intercâmbio entre 
países e realização das tarefas 

entes à mobilidade. 

Coordenadora do 
Projeto Erasmus+ 
Let´s Know 
Ourselves 

 

Município de 
Avis 

Alertar para os perigos da 
cada vez maior escassez dos 
recursos hídricos na região e 

Sensibilização para a 
necessidade de reduzir o 
consumo de água.  

Sensibilização para a 
importância de proteger a 
qualidade da água. 

Eng. Jorge Rocha 
Coordenadora do 
Ecoescolas 

Município de 
Avis 

                                    

28 

Alunos e 
professores 

5.000,00€ 

Viagens 
alojament
o 
alimentaç
ão 
Outros 
serviços 

  

Comunidade 
escolar 

 



                                                                                                                             

 

 
 

54 Dia Mundial da Água 
 

Ilustrações 
com 

mensagens 
para pintar 

num espaço 
(a designar) 

da escola 
 

22 de março 

➤Educar para 
ativa incitando os jovens a 
passar a mensagem de que 
“Tudo o que
cai no chão, vai parar ao mar” a 
toda a comunidade educativa.
 

➤Compreender a necessidade 
de preservação dos 
ecossistemas e da 
biodiversidade em geral e da
qualidade da água
 

➤Reconhecer signos visuais, o 
poder das imagens;
 

➤Aplicar e explorar elementos 
da comunicação visual;
 

55 Futurália (Feira de 
Formação e Educação) 

 
22 a 25 de março 

➤ Promoção de encontro com 
o mercado de trabalho.
Opções e informações sobre o 
Ensino Secundário, Cursos de 
Formação Profissional e 
Tecnológica e Ensino Superior

                                                                                                                                                                

Educar para uma cidadania 
ativa incitando os jovens a 
passar a mensagem de que 
“Tudo o que 
cai no chão, vai parar ao mar” a 
toda a comunidade educativa. 

Compreender a necessidade 
de preservação dos 
ecossistemas e da 
biodiversidade em geral e da 
qualidade da água. 

Reconhecer signos visuais, o 
poder das imagens; 

Aplicar e explorar elementos 
da comunicação visual; 

Profs de EV e CEA  

Promoção de encontro com 
o mercado de trabalho. 
Opções e informações sobre o 
Ensino Secundário, Cursos de 
Formação Profissional e 
Tecnológica e Ensino Superior 

Gabinete GO! 
PAS 

Município de 
Avis 

                                    

29 

Alunos do 
8.º ano 
 

 

Alunos do 9.ºanos 4 euros 
por aluno. 
(Total 104 
euros) 



                                                                                                                             

 

 
 

56 
    Visita de Estudo  ao  

     “Monte Selvagem” 

24 de março 

➤ Adquirir conhecimentos 
sobre animais e seus habitats.

➤ Distinguir animais 
domésticos e selvagens.

➤ Incentivar a preservação da 
Natureza. 
 

57 Construção de fornos 
solares 

 
Março 

➤ Sensibilizar para a 
importância de hábitos de 
poupança energética 
 

➤ Promover o uso de energias 
alternativas

58 
Visita de estudo a Mérida ➤Conhecer o legado romano 

na P. Ibérica.

➤Contactar com a Língua e 
Cultura Espanhola

59 Passeio arqueológico 
 

(Março- a confirmar pela 
arqueóloga) 

➤ Valorizar o património 
arqueológico de Avis

                                                                                                                                                                

Adquirir conhecimentos 
sobre animais e seus habitats. 

Distinguir animais 
domésticos e selvagens. 

Incentivar a preservação da 

Professoras do 1º 
Ciclo e Pré-
escolar. 

Pessoal 
docente e não 
docente. 

Sensibilizar para a 
importância de hábitos de 
poupança energética  

Promover o uso de energias 
alternativas 

Coordenadora do 
Ecoescolas 

 

Conhecer o legado romano 
na P. Ibérica. 

Contactar com a Língua e 
Cultura Espanhola 

História e 
Espanhol 

Município de 
Avis 

Valorizar o património 
arqueológico de Avis 

Professoras de 
Ciências Sociais e 
Viver Português 

Centro 
Arqueologia de 
Avis e CMA 
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Alunos do 1º Ciclo 
e Pré-Escolar da 
EB1 de Alcórrego 

sem 
custos 

Turmas do 7.º e 8.º 
anos 

10 euros 
(película 
aderente, 
folha de 
alumínio, 
cartolinas 
pretas) 

7º e 9º ano 350€ 

Turma PIEF 20€ 



                                                                                                                             

 

 
 

60 
Passeio arqueológico 

(Março- a confirmar pela 
arqueóloga) 

➤ Valorizar o património 
arqueológico de Avis

61 
Visita ao Centro de 

Arqueologia de Avis 

(Março- a confirmar pela 
arqueóloga) 

➤ Valorizar o património 
arqueológico de Avis

62 
 Páscoa  

Realização de trabalhos 
plásticos 

Caça ao Ovo 

➤ Promover a criatividade dos 
alunos. 

63 Ações sobre higiene 
postural 

➤ Prevenir alterações
posturais. 

                                                                                                                                                                

Valorizar o património 
arqueológico de Avis 

Professora de 
HGP  Centro 

Arqueologia de 
Avis e Município 
de Avis 

Valorizar o património 
arqueológico de Avis 

Professora de 
HGP 

Centro 
Arqueologia de 
Avis 

Promover a criatividade dos Coordenadoras do 
Pré- escolar e 1º 
Ciclo 

Município de 
Avis 

Prevenir alterações Equipa de 
fisioterapia da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - 
Centro de 
Saúde de Avis 
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5A e 5B e 6ºA e 
6ºB 

20€ 

5A e 5B e 6ºA e 
6ºB. 

 
Sem 
custos 

Alunos do Pré-
Escolar e 1º Ciclo. 

 

Turmas do 2.º 
Ciclo (1 Sessão 
por turma) 

 



                                                                                                                             

 

 
 

64 Ações sobre Educação 
Sexual e sexualidade 

➤ Promover atitudes positivas 
face às mudanças decorrentes 
da puberdade;

➤ Prevenir doenças 
transmissíveis sexualmente;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
saúde sexual e sexualidade.

65 Visita de estudo a Lisboa 
- A Aventura de Ulisses e 
Mosteiro dos Jerónimos 

e Museu da Marinha 

➤ Desenvolver o gosto pelo 
teatro 
Comparar a obra lida com a 
peça de teatro;

➤ Descobrimentos 
monumentos;

➤ Contacto direto com 
inferência e património 
histórico. 

                                                                                                                                                                

Promover atitudes positivas 
face às mudanças decorrentes 
da puberdade; 

Prevenir doenças 
transmissíveis sexualmente; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
saúde sexual e sexualidade. 

Psicóloga e Equipa 
de Enfermagem da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - 
Centro de 
Saúde de Avis 

Desenvolver o gosto pelo 

Comparar a obra lida com a 
peça de teatro; 

Descobrimentos - Visitar 
monumentos; 

Contacto direto com 
inferência e património 

Docentes de 
Português  e HGP 

Município de 
Avis 
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Turmas do 3.º 
Ciclo (1 Sessão 
por turma) 

 

6ºA e B €15,00 



                                                                                                                             

 

 
 

66 Dia da atividade Náutica 
para pessoal não docente 

 

➤ Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

➤  aprender  a conviver com  a 
água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 
país. 

➤ desenvolver competências 
sociais. 

67 Palestra com atletas de 
alta competição de Remo 

ou Canoagem. 
 

➤ Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

➤ desenvolver competências 
sociais. 

➤ Valorizar e reconhecer os 
bons exemplos de grandes 
desportistas; 

                                                                                                                                                                

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

aprender  a conviver com  a 
água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 

desenvolver competências 

Professoras do 
CFD 

Município de 
Avis 

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

desenvolver competências 

Valorizar e reconhecer os 
bons exemplos de grandes 
desportistas;  

Professoras do 
CFD 
 
Biblioteca Escolar 

Município de 
Avis 
Hotel da 
Cortesia 
Federação 
Portuguesa de 
Remo ou 
Federação 
Portuguesa de 
Canoagem 
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Pessoal não 
docente 

 

alunos do 2º e 
3ºciclo do AE de 
Avis 

 



                                                                                                                             

 

 
 

68 FEIRA DOS PRODUTOS 
 
 

FEIRA DOS MINERAIS 
 

FEIRA DA POESIA* 
 

último dia de aula 2º 
Período 

➤ Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta, da 
Árvore;,  

➤ Promover o intercâmbio 
escola / família /comunidade;

➤ Educar para uma 
alimentação saudável;

➤Promover o gosto pela 
poesia - literacia da leitura.*
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

                                                                                                                                                                

Comemoração do Dia 
Mundial da Floresta, da 

Promover o intercâmbio 
escola / família /comunidade; 

Educar para uma 
alimentação saudável; 

Promover o gosto pela 
literacia da leitura.* 

Coordenadora dos 
Diretores de Turma 
e; 
Coordenador do 
Dep. de 
Matemática e 
Ciências Físico-
Naturais 
 
Biblioteca Escolar/ 
PNL* 

Município de 
Avis; 
Associação de 
pais. 
 
Professores de 
EF. 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

3º Período 
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Toda a 
comunidade 
escolar. 

20 € 

DESTINATÁRIOS CUSTOS 



                                                                                                                             

 

 
 

69 
   Visita de Estudo ao  

 Monte Selvagem 

21 de abril 

➤ Adquirir conhecimentos 
sobre animais e seus habitats;

➤ Distinguir animais 
domésticos e selvagens;

➤ Incentivar a preservação da 
Natureza. 
 

70 
Comemoração do Dia 

Mundial do Livro 

Partilha de leituras 

21 de abril 

➤ Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber 
literacia da leitura;

➤ Divulgar e valorizar trabalhos 
realizados pelos alunos.

 

71 
Dia Mundial da 

Consciencialização do 
Autismo 

 abril 

➤ Esclarecer mais e melhor a 
comunidade educativa sobre a 
tema temática do autismo;

➤ alertar para a necessidade 
de inclusão de todos e o 
respeito pela diferença.

                                                                                                                                                                

Adquirir conhecimentos 
sobre animais e seus habitats; 

Distinguir animais 
domésticos e selvagens; 

Incentivar a preservação da 

Professoras das 
turmas 1A e 2A 

Pessoal 
docente e não 
docente. 

Promover o gosto pelo livro, 
pela leitura e pelo saber – 
literacia da leitura; 

Divulgar e valorizar trabalhos 
realizados pelos alunos. 

Biblioteca Escolar/ 
PNL; 

PAS 

Professoras e 
alunos de 3.º e 
4.º ano 

Esclarecer mais e melhor a 
comunidade educativa sobre a 
tema temática do autismo; 

lertar para a necessidade 
de inclusão de todos e o 
respeito pela diferença. 

PAS 

GO! 

EMAEI/ Educação 
Especial 
 
BE - Projeto Todos 
Juntos Podemos 
Ler  (TJPL) 
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Alunos das turmas 
1A e 2A 

sem 
custos 

Pais/ EE e alunos 
do 3.º e 4.º ano 

20€ 

1.º ciclo 

2.º ciclo 

3.º ciclo 

 



                                                                                                                             

 

 
 

72 
Comemoração do 25 de 

Abril de 1974 

abril 

➤Comemorar o dia da 
liberdade; 

➤Refletir sobre os valores 
democráticos.

73 
Comemoração do Dia 

Mundial da Dança (29 de 
abril) 

Demonstração de 
“Capoeira” 

1ª semana de maio 

➤ Dar a conhecer à 
comunidade escolar as 
curiosidades, os instrumentos, 
a musicalidade, os movimentos 
e as regras básicas da roda da 
Capoeira; 

➤ Experimentar movimentos 
básicos da Capoeira;
 

➤ Realizar atividades Rítmicas 
expressivas com coreografias 
de  grupo; 
 

➤ Conhecer Danças 
Internacionais. 

74 
Latitudes da Língua 

Portuguesa 

5 de maio 

➤ Promover o sentido de 
comunidade e de pluralismo 
dos falantes do português;

➤ Comemorar o dia Mundial da 
Língua Portuguesa.

                                                                                                                                                                

Comemorar o dia da 

Refletir sobre os valores 
democráticos. 

DCHS Associação 25 
de abril 

Biblioteca 
Escolar 

Dar a conhecer à 
comunidade escolar as 
curiosidades, os instrumentos, 
a musicalidade, os movimentos 
e as regras básicas da roda da 

Experimentar movimentos 
básicos da Capoeira; 

Realizar atividades Rítmicas 
expressivas com coreografias 

 

Conhecer Danças 
Internacionais.  

PAS 

Docente de 
Espanhol 

Professores de 
Educação Física 

 

 

Escola de 
Capoeira “Alto 
Astral”, de 
Évora 

 

Promover o sentido de 
comunidade e de pluralismo 
dos falantes do português; 

Comemorar o dia Mundial da 
Língua Portuguesa. 

BE Departamento 
de Línguas 
(Português) 
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Escola 
30€ 

3.º e 4.º ano 

2.º ciclo 

3.º ciclo 

Pessoal docente e 
não docente 

 
 
40€ 

Comunidade 
30€ 



                                                                                                                             

 

 
 

75 
Comemoração do Dia da 

Europa 

  

9 de maio 

➤ Perceber o funcionamento 
da UE; 

➤ Contribuir para a formação e 
consolidação de uma 
consciência europeia;

➤ Promover o exercício da 
cidadania europeia.

76 
Visita de Estudo ao 

“Centro de Ciência Viva” 
-Estremoz 

12 de maio 

➤ Reconhecer o contributo da 
ciência para o progresso 
tecnológico e para a melhoria 
da qualidade de vida.

➤ Manipular, criar e 
transformar objetos.

77  
Visita de estudo ao 

Centro de Ciência Viva de 
Estremoz 

 
19 de maio de 2023 

➤Promover o conhecimento 
científico; 

➤Promover o convívio entre as 
turmas do Jardim de Infância de 
Avis; 

➤Vivenciar novos 
conhecimentos.

                                                                                                                                                                

Perceber o funcionamento 

Contribuir para a formação e 
consolidação de uma 
consciência europeia; 

Promover o exercício da 
cidadania europeia. 

DCHS Europe Direct 
Alto Alentejo - 
Politécnico de 
Portalegre 

  

Reconhecer o contributo da 
ciência para o progresso 
tecnológico e para a melhoria 
da qualidade de vida. 

Manipular, criar e 
transformar objetos. 

Professoras das 
turmas 32A e 43A 

Pessoal 
docente e não 
docente. 

Promover o conhecimento 

Promover o convívio entre as 
turmas do Jardim de Infância de 

Vivenciar novos 
conhecimentos. 

Educadoras de 
Infância das salas 
1, 2 e 3 do Jardim 
de Infância de Avis 
 

 
Pessoal 
docente e não 
docente 
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Alunos do 2º e 3º 
ciclos 

50€ 

Alunos das turmas 
32A e 43A. 

Sem 
custos 

 
Alunos do Pré-
escolar de Avis 

 
 
Sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

78 Elaboração de um 
herbário - comemoração 

do Dia Mundial da 
Biodiversidade 

22 de maio 

➤ Aumentar os conhecimentos 
dos alunos relativamente à 
biodiversidade florística da 
região;  

➤ Sensibilizar os alunos para a 
importância da preservação da 
biodiversidade, em particular 
das espécies autóctones

79 Mobilidade sustentável -  
Ação de sensibilização 

30 de maio 
 

Dia Mundial da Bicicleta 
Passeio de bicicleta 

31 de maio 

➤Contribuir para a adopção de 
hábitos de mobilidade mais 
sustentáveis e mais saudáveis 
do que o uso de veículos 
rodoviários;

➤Sensibilizar para o impacto 
ambiental das opções relativas 
à mobilidade;

➤Promover o uso da como 
meio de transporte.

                                                                                                                                                                

Aumentar os conhecimentos 
dos alunos relativamente à 
biodiversidade florística da 

Sensibilizar os alunos para a 
importância da preservação da 
biodiversidade, em particular 
das espécies autóctones 

Eng. Jorge Rocha 
Coordenadora do 
Ecoescolas 

Município de 
Avis 

Contribuir para a adopção de 
hábitos de mobilidade mais 
sustentáveis e mais saudáveis 
do que o uso de veículos 
rodoviários; 

Sensibilizar para o impacto 
ambiental das opções relativas 

mobilidade; 

Promover o uso da como 
meio de transporte. 

Eng. Jorge Rocha 
Coordenadora do 
Ecoescolas 
 

Professores de 
Educação Física 

Município de 
Avis 
 
Biblioteca 
Escolar 
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ainda por definir 
 

Todos os alunos 
 



                                                                                                                             

 

 
 

80 
ERASMUS "Let's Know 
Ourselves” (mobilidade 

Itália) 

 

29 de maio a 2 de junho 

➤ Desenvolver competências 
sociais nos nossos alunos;

➤ Desenvolver globalmente a 
personalidade dos nossos 
alunos para a formação de 
cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidários;

 ➤Fazer um intercâmbio entre 
países e realizaç
inerentes à mobilidade.

81 
Visita de Estudo à  

“Kidzania” 

maio 

➤ Ensinar às crianças valores 
e regras de cidadania, 
ajudando-as a viver de forma 
saudável em sociedade.

82 Dia Mundial da Criança 
 

Junho 

➤ Promover a socialização dos 
alunos. 

                                                                                                                                                                

Desenvolver competências 
sociais nos nossos alunos; 

Desenvolver globalmente a 
personalidade dos nossos 
alunos para a formação de 
cidadãos livres, responsáveis, 
autónomos e solidários; 

Fazer um intercâmbio entre 
países e realização das tarefas 
inerentes à mobilidade. 

Coordenadora do 
Projeto Erasmus+ 
Let´s Know 
Ourselves 

 

Município de 
Avis 

Ensinar às crianças valores 
e regras de cidadania, 

as a viver de forma 
saudável em sociedade. 

Professoras e 
Educadora da 
Escola do Ervedal 
e Educadora de 
Benavila 

Pessoal 
docente e não 
docente 

Promover a socialização dos Município de Avis 
com 
Coordenadoras do 
1º ciclo e pré- 
Escolar 

Pessoal 
docente e não 
docente. 
Técnicos do 
Município 
(ludotecas…) 
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Alunos e 
professores 

6.000,00€ 

Viagens 
alojamen
to 
alimentaç
ão 
Outros 
serviços 

  

Alunos do 1º Ciclo 
e Pré- escolar. 

Sem 
custos 

Todos os alunos. 
 



                                                                                                                             

 

 
 

83 
Torneio de Badminton ➤Complementar 

com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades;

➤Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos;

➤Procurar colmatar 
comportamentos de indisc
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente;

➤Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de "Fair a 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo.

                                                                                                                                                                

Complementar a curricular 
com a atividade desportiva 
extracurricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades; 

Proporcionar aos alunos 
condições de convívio, através 
da participação em torneios 
internos e externos; 

Procurar colmatar 
comportamentos de indisciplina 
e de integração no meio escolar 
face ao contexto 
socioeconómico da comunidade 
envolvente; 

Desenvolver conhecimentos 
sobre a ética desportiva, 
revelando um espírito de "Fair a 
vitória e a derrota como fatos 
normais decorrentes do jogo. 

Professores de EF  
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Alunos do 2º e 3º  



                                                                                                                             

 

 
 

84 Olimpíadas da Cidadania 
e Património 

 
 

➤ Projetar um intercâmbio 
entre escolas, assim como a 
partilha de experiências 
culturais e de conhecimentos 
entre as crianças;
Impulsionar a utilização das TIC 
na aprendizagem;
   

85 Ações sobre higiene 
postural 

➤ Prevenir alterações
posturais. 

86 Ações sobre Educação 
Sexual e sexualidade 

➤ Promover atitudes positivas 
face às mudanças decorrentes 
da puberdade;

➤ Prevenir doenças 
transmissíveis sexualmente;

➤ Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
saúde sexual e sexualidade.

                                                                                                                                                                

Projetar um intercâmbio 
entre escolas, assim como a 
partilha de experiências 
culturais e de conhecimentos 
entre as crianças; 
mpulsionar a utilização das TIC 

na aprendizagem; 

Município de Avis 
Academia Do 
Mestre 
com Coordenadora 
do 1º Ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 
Município de 
Avis 

Prevenir alterações Equipa de 
fisioterapia da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - Centro 
de Saúde de 
Avis 

Promover atitudes positivas 
face às mudanças decorrentes 
da puberdade; 

Prevenir doenças 
transmissíveis sexualmente; 

Contribuir para a melhoria 
dos conhecimentos sobre 
saúde sexual e sexualidade. 

Psicóloga e Equipa 
de Enfermagem da 
UCC 

Coordenadora do 
PESES 

ULSNA - Centro 
de Saúde de 
Avis 
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Alunos do 3º e 4º 
ano de 
escolaridade. 

 

Turmas do 2.º 
Ciclo (1 Sessão 
por turma) 

 

Turmas do 3.º 
Ciclo (1 Sessão 
por turma) 

 



                                                                                                                             

 

 
 

87 Ações de formação em 
Suporte Básico de Vida 

➤ Contribuir para a aquisição 
de competências em Suporte 
Básico de Vida.

88 Primeiras experiência de 
desportos náuticos com 

alunos do 1ºciclo 
 

➤Experimentação de 
modalidades desportivas 
náuticas; 

➤Promover a cidadania 
inclusão e ética
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua vivência em 
comunidade. 

➤ Aprenderem a conviver com  
a água em segurança

➤ Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

                                                                                                                                                                

Contribuir para a aquisição 
de competências em Suporte 
Básico de Vida. 

Coordenadora do 
PESES 

Equipa dos 
Bombeiros 
Voluntários de Avis 

Bombeiros 
Voluntários de 
Avis 

Experimentação de 
modalidades desportivas 

Promover a cidadania 
inclusão e ética- aposta no 
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua vivência em 
comunidade.  

Aprenderem a conviver com  
a água em segurança,  

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

Professoras do 
CFD 

Município de 
Avis 
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Turmas do 9.º ano 
Turma PIEF 
 
Pessoal docente e 
não docente do 
Agrupamento 

 

Alunos do 1º ciclo 
do AE de Avis 

 



                                                                                                                             

 

 
 

89 Projeto Férias 
Desportivas Náuticas 

➤Experimentação de 
modalidades desportivas 
náuticas; 

➤Promover a cidadania 
inclusão e ética
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua vivência em 
comunidade. 

➤ Aprenderem a conviver com  
a água em segurança

➤ Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

➤Desenvolvimento de 
competências sociais e 
afetivas. 

90 Mestres de Ouro 
 

Junho 

➤Premiar todos os alunos do 
2.º e 3.º ciclos que se 
distinguiram quer individual 
quer coletivamente em áreas 
reveladoras do saber ser e 
saber estar em sociedade.

                                                                                                                                                                

Experimentação de 
modalidades desportivas 

Promover a cidadania 
inclusão e ética- aposta no 
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua vivência em 
comunidade.  

Aprenderem a conviver com  
a água em segurança,  

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

Desenvolvimento de 
competências sociais e 

 
Professoras do 
CFD e de 
Educação Física. 

 
Município de 
Avis 
 
Desporto 
escolar 
 
CFD de 
atividades 
Náuticas a 
definir 
 
PAS 

Premiar todos os alunos do 
2.º e 3.º ciclos que se 
distinguiram quer individual 
quer coletivamente em áreas 
reveladoras do saber ser e 
saber estar em sociedade. 

Agrupamento 
(Direção) 

Pessoal 
docente 
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 1000€ 
Transp. 
Alimenta. 
Alojamen. 

Todos os alunos 
do 2.º e 3.º ciclos 

100€ 



                                                                                                                             

 

 
 

 
 

Nº ATIVIDADE OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS

91 Casa das histórias ➤ Estimular competências de 
autorregulação;

➤Promover/melhorar 
competências de leitura e 
escrita.  

92 Vamos conhecer a 
Academia 

➤ Possibilitar a exploração de 
um espaço multidisciplinar, 
nomeadamente de ciências, 
tecnologia, matemática, 
eletrónica, robótica, 
programação, literatura, 
multimédia, entre outras, de 
forma a estimular competências 
e a criatividade dos alunos.

                                                                                                                                                                

 

 

OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS RESPONSÁVEIS PARCEIROS 

Ao longo do ano letivo 

Estimular competências de 
autorregulação; 

Promover/melhorar 
competências de leitura e 

Município de Avis 
 
Academia Do 
Mestre 
com Coordenadora 
do 1º Ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis  
Município de 
Avis 

Possibilitar a exploração de 
um espaço multidisciplinar, 
nomeadamente de ciências, 
tecnologia, matemática, 
eletrónica, robótica, 
programação, literatura, 
multimédia, entre outras, de 
forma a estimular competências 
e a criatividade dos alunos. 

 
Município de Avis 
Academia Do 
Mestre 
com Coordenadora 
do 1º Ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis  
Município de 
Avis 
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DESTINATÁRIOS CUSTOS 

Alunos do 1º ciclo  

Alunos do 1º Ciclo  



                                                                                                                             

 

 
 

93 Os Robots vão à escola ➤ Promover o desenvolvimento 
de capacidades analíticas e de 
resolução de problemas e 
incentivo à criatividade, 
baseando-se em atividades de 
programação e robótica.

94 Programa de Promoção 
de 

Competências Sociais e 
Emocionais 

 

➤ Promover as competências
emocionais e sociais dos 
alunos. 
 

95 Desporto Escolar: 
 Voleibol  

Remo  
Sobre Rodas 
Badminton   

➤ Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva de extensão 
curricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades;

➤ Desenvolver os valores: 
Responsabilidade e integridade;
• Cidadania e 
• Excelência e exigência;

96 Dinâmicas de grupo ➤promover competências 
pessoais e sociais junto dos 
alunos. 

                                                                                                                                                                

Promover o desenvolvimento 
de capacidades analíticas e de 
resolução de problemas e 
incentivo à criatividade, 

se em atividades de 
programação e robótica. 

Município de Avis 
 
Academia Do 
Mestre 
com Coordenadora 
do 1º Ciclo 

Agrupamento 
de Escolas de 
Avis  
Município de 
Avis 

Promover as competências 
emocionais e sociais dos 

Técnicos do GO! Docentes 
titulares de 
turma 
 
 

Complementar a atividade 
curricular com a atividade 
desportiva de extensão 
curricular, permitindo um 
aperfeiçoamento das 
modalidades; 

Desenvolver os valores: 
Responsabilidade e integridade; 
• Cidadania e participação 
• Excelência e exigência; 

Professores de EF Município de 
Avis 

promover competências 
pessoais e sociais junto dos 

PAS 
 

DT’s 
GO! 
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Alunos do 1º Ciclo  

1.º ciclo 50€ 

Alunos do 1º, 2º e 
3º Ciclo 

2000€ 

2.º e 3.º ciclo sem 
custos 



                                                                                                                             

 

 
 

97 Atividade de receção a 
outros agrupamentos de 

escolas: apoio aos 
Cursos Profissionais de 

Gestão Desportiva e 
experimentação de 
atividades Náuticas 

➤ Experimentação de 
modalidades desportivas 
náuticas; 

➤ Melhoria do desempenho 
desportivo; 

➤Apoio aos Cursos 
Profissionais de Gestão 
Desportiva  nos módulos de 
atividades náuticas;

➤Promover a cidadania 
inclusão e ética
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua 
comunidade. 

➤ Aprenderem a conviver com  
a água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 
país. 

➤ Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

➤ Promover e divulgar a Vila 
de Avis. 

                                                                                                                                                                

Experimentação de 
modalidades desportivas 

Melhoria do desempenho 
 

Apoio aos Cursos 
Profissionais de Gestão 
Desportiva  nos módulos de 
atividades náuticas; 

Promover a cidadania 
inclusão e ética- aposta no 
papel social do desporto, 
promovendo a inclusão, a 
igualdade e os valores de ética 
e cidadania no desporto e com 
reflexo para a sua vivência em 
comunidade.  

Aprenderem a conviver com  
a água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

Promover e divulgar a Vila 

Professoras do 
CFD e dos outros 
agrupamentos de 
escolas. 
 
Avaliação : 
Coordenadora do 
CFD, com base 
nas respostas dos 
professores  e 
alunos visitantes 
ao formulário de 
avaliação enviado. 

Município de 
Avis e 
Agrupamentos 
de escolas 
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Alunos de 
Agrupamentos de 
Escolas e Escolas 
não Agrupadas de 
todo o país 

 



                                                                                                                             

 

 
 

98 Dia da atividade Náutica 
para pessoal docente 

30 de setembro e 1 dia no 
3ºperiodo 

➤  Promover o bem
estilos de vida ativos e 
saudáveis. 

➤  aprender  a conviver com  a 
água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 
país. 

➤ desenvolver competências 
sociais. 
 

99  
“A Academia vai à 

escola” 
 

➤ Desenvolver medidas de 
combate ao insucesso escolar.

➤ Estimular a leitura e a escrita 
através de atividades lúdicas, 
com base num programa de 
estimulação da escrita 
emergente.

  100  
 

“A Hora do conto” 

➤ Promover o gosto pelo livro e 
pela leitura.

➤ Divulgar o livro e a leitura, 
junto da comunidade escolar.

➤Criar hábitos de leitura nas 
crianças. 

                                                                                                                                                                

Promover o bem-estar e 
estilos de vida ativos e 

 

aprender  a conviver com  a 
água em segurança, mas 
também  reconhecer a sua 
magnificência no contributo 
para a valorização económica, 
social e ambiental do nosso 

desenvolver competências 

Professoras do 
CFD e professores 
de EF. 

Município de 
Avis 

Desenvolver medidas de 
combate ao insucesso escolar. 

Estimular a leitura e a escrita 
através de atividades lúdicas, 
com base num programa de 
estimulação da escrita 
emergente. 

Município de Avis 
 
Academia Do 
Mestre 
com Coordenadora 
do Pré-Escolar 

 
Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 
Município de 
Avis 

Promover o gosto pelo livro e 
pela leitura. 

Divulgar o livro e a leitura, 
comunidade escolar. 

Criar hábitos de leitura nas 

Município de Avis  
Biblioteca 
Municipal, com 
Coordenadora do 
Pré-escolar e do 
1ºCiclo 

 
Agrupamento 
de Escolas de 
Avis 
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Pessoal docente  

 
Alunos do Pré-
Escolar 

 

 
Alunos do 
Pré-Escolar e do 
1ºCiclo 

 



                                                                                                                             

 

 
 

  101 
Green Cork - campanha 
de recolha de rolhas de 

cortiça 

➤ Sensibilizar para a 
importância da reciclagem de 
materiais 

➤ Incrementar o hábito de 
separar os resíduos e colocá
los no ecoponto adequado. 

➤ Sensibilizar para a 
importância do montado de 
sobro enquanto si
silvo-pastoril sustentável 

  102 
Projeto TODOS JUNTOS 

PODEMOS LER 

Mestres d@s Leitur@s 

Miguel Horta 

 

➤Adquirir e desenvolver 
competências a nível da leitura 
e da expressão oral

➤Adquirir competências 
tecnológicas e desenvolver 
competências sociais.

                                                                                                                                                                

Sensibilizar para a 
importância da reciclagem de 

Incrementar o hábito de 
separar os resíduos e colocá-
los no ecoponto adequado.  

Sensibilizar para a 
importância do montado de 
sobro enquanto sistema agro-

pastoril sustentável  

Coordenadora da 
Biblioteca Escolar 
 
Coordenadora do 
Ecoescolas 

Quercus 
 
Alunos e CT do 
7.º B 

Adquirir e desenvolver 
competências a nível da leitura 
e da expressão oral 

Adquirir competências 
tecnológicas e desenvolver 
competências sociais. 

Professora 
bibliotecária 

 

Equipa da 
Biblioteca 
Escolar  

PNL 

EMAEI 

Técnicos GO! 

Município de 
Avis 
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Comunidade 
escolar 5€  

 Alunos Financiad
o RBE 

2700€  

 

 100€ 



                                                                                                                             

 

 
 

 103 
Escola a Ler 

  

Leitura orientada 

Projeto pessoal de leitura 

Vou levar-te comigo! 

Livr’ à mão 

➤ Promover o livro e a leitura 
literacia da leitura; 

➤ Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura. 
 

  104 PNL - 10 min a Ler (cont.) 
 

outubro a junho 

➤ Ler todas as semanas 10 
minutos (no mínimo); 

➤ Desenvolver o gosto pela 
leitura;  

➤Melhorar a capacidade 
leitora. 

  105 
Concurso Interconcelhio 
de Leitores «Ser Leitor é 

Cool!» - 5.ª edição  

1.ª e 2.ª fase: 2.º período 
Final: 27 abril 

➤ Promover o livro e a leitura 
literacia da leitura; 

➤ Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura; 

➤ Promover a participação dos 
alunos em concursos. 

                                                                                                                                                                

Promover o livro e a leitura – 
literacia da leitura;  

Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura.  

Professora 
bibliotecária 

 

 

Equipa da 
Biblioteca 
Escolar 

PNL 

Departamento 
de Línguas 
(Português e 
Inglês) 

Ler todas as semanas 10 
minutos (no mínimo);  

Desenvolver o gosto pela 

Melhorar a capacidade 

Biblioteca Escolar 

PNL 
 

Departamento 
de Línguas 
(Português) 

Promover o livro e a leitura – 
literacia da leitura;  

Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura;  

Promover a participação dos 
alunos em concursos.  

CIBE  
 
Professora 
Bibliotecária/ 
Equipa da BE  
 

Departamento do 
1.º ciclo; 
Departamento de 
Línguas; 
Município de 
Avis;  
APEEECA. 
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 Pré-escolar, 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos 

Financiad
o RBE 

1000€  

 
100€ 

2.º e 3.º Ciclo 500 € 

Alunos do 3.º, 4.º, 
5º e 6.º ano  

40€ 



                                                                                                                             

 

 
 

  106 
 Concurso de leitura  

Miúdos a Votos 

➤ Promover o livro e a leitura 
literacia da leitura; 

➤ Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura; 

➤ Promover a cidadania.

  107 Concurso de Língua 
Portuguesa 

TODOS A SOLETRAR… 
outra vez (8.ª ed.) 

 
Semifinal: até 31 maio  

Final: 23 junho 
 

➤Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da
ortografia, da acentuação, da 
pronúncia e do
vocabulário;
 

➤Promover a literacia da 
leitura; 
 
 
 

  108 
Leitura e Ciência 

Somos tod@s cientistas 

➤Estimular a curiosidade 
científica, espírito crítico e o 
gosto pela aprendizagem e pela 
descoberta; 

➤ Desenvolver competências 
em literacia científica e 

tecnológica; 
competências de comunicação 
e divulgar os trabalhos 
realizados. 

                                                                                                                                                                

Promover o livro e a leitura – 
literacia da leitura;  

Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da leitura;  

Promover a cidadania. 

Professora 
Bibliotecária/ 
Equipa da BE 
CIBE 
 

Professores de 
Português 
DT 
BMJS Avis 
Município Avis 
 

Melhorar o desempenho dos 
alunos no âmbito da 
ortografia, da acentuação, da 
pronúncia e do 
vocabulário; 

Promover a literacia da 

Biblioteca Escolar Conselho de 
Docentes (1.º 
Ciclo). 
 
APEEECA 

Estimular a curiosidade 
científica, espírito crítico e o 
gosto pela aprendizagem e pela 
descoberta;  

Desenvolver competências 
em literacia científica e 

tecnológica; ➤Estimular 
competências de comunicação 
e divulgar os trabalhos 
realizados.  

Professora 
Bibliotecária/ 
responsável pelo 
PNL Coordenador 
do Departamento 
de Matemática e 
Ciências Físico-
Naturais 

Departamento 
de Matemática 
e Ciências 
Físico-Naturais; 
Departamento 
de Línguas 
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Alunos do 3.º Ciclo 
 

40€ 
 

1.º Ciclo 20€ 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3º Ciclo  
Pais e EE 

Financiad
o RBE 
até 500€ 
 
 
100€ 
 



                                                                                                                             

 

 
 

 109 
Sessões de/ sobre 

Cinema 

Grande Cena! 

➤ Permitir a igualdade de 
oportunidades no acesso a 
obras cinematográficas de 
importância
histórica/ cultural/ 
científica/ética/…, relacionadas 
com o currículo; 

➤ Melhorar a capacidade de 
mobilizar e relacionar 
conhecimentos; 

➤Promover maior sensibili
estética e aumentar a literacia 
cinematográfica.

 110 
MATBE 

Leitura e Matemática  

➤ Motivar para a importância 
da Matemática;

➤ Desenvolver a capacidade 
de resolução de problemas;

➤ Desenvolver o pensamento 
computacional.

                                                                                                                                                                

Permitir a igualdade de 
oportunidades no acesso a 
obras cinematográficas de 
importância 
histórica/ cultural/ 
científica/ética/…, relacionadas 
com o currículo;  

Melhorar a capacidade de 
mobilizar e relacionar 
conhecimentos;  

Promover maior sensibilidade 
estética e aumentar a literacia 
cinematográfica. 

Coordenadora do 
PNC (Plano 
Nacional de 
Cinema) 
 
 Professora 
Bibliotecária/ 
Equipa da 
Biblioteca Escolar 

Professores 

Motivar para a importância 
da Matemática; 

Desenvolver a capacidade 
de resolução de problemas; 

Desenvolver o pensamento 
computacional. 

Biblioteca Escolar 
 
Professora de 
Matemática de 8.º 
e 9.º anos 

Professores de 
Matemática 
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Alunos do 1.º, 2.º e 
3º Ciclo  
 

70 € 
 

Alunos do 1.º, 2.º e 
3.º Ciclo 

40€ 



                                                                                                                             

 

 
 

 111 
Ações no âmbito do 

PADDE 

Transição Digital 

 

➤Contribuir, com as 
tecnologias digitais, para a 
promoção do perfil do aluno 
(capacitação do aluno como 
agente no seu processo de 
aprendizagem) 

➤ Potenciar, com as 
tecnologias digitais, a 
diferenciação pedagógica, a 
metodologia de trabalho de 
projeto, o trabalho inter e 
transdisciplinar, a interligação 
entre os diferentes ciclos de 
ensino. 

 112 Rádio Escolar 
. inscrição na Rádio - 

Escolas 
https://www.radiomiudos

.pt/ 
 

. seleção pela 
comunidade escolar de 
nome e logo da rádio 
 
. formação para alunos 

. incentivar a participação dos 
alunos em projetos 
 
. desenvolver hábitos de 
cidadania e participação
 
. desenvolver competências 
sociais e interpessoais

Aprovado em  CP a 12 de outubro          Cabimentado pelo CA a 7 de novembro         Aprovado em CG a 15 de novembro

                                                                                                                                                                

Contribuir, com as 
tecnologias digitais, para a 
promoção do perfil do aluno 
(capacitação do aluno como 
agente no seu processo de 
aprendizagem)  

Potenciar, com as 
tecnologias digitais, a 
diferenciação pedagógica, a 
metodologia de trabalho de 
projeto, o trabalho inter e 
transdisciplinar, a interligação 
entre os diferentes ciclos de 

Biblioteca Escolar 
Equipa PADDE 

Alunos dos 
vários ciclos 

. incentivar a participação dos 
alunos em projetos  

. desenvolver hábitos de 
cidadania e participação 

. desenvolver competências 
sociais e interpessoais 

Coordenadora do 
Departamento de 
Línguas 

PAS 
 
 
Município de 
Avis 
 
DTs 
 
Professores 
 
Biblioteca 
Escolar 
 

 
Cabimentado pelo CA a 7 de novembro         Aprovado em CG a 15 de novembro
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Alunos dos vários 
ciclos 

10€ 

Alunos do 
agrupamento 

 
 
 
€500 
 
 

Cabimentado pelo CA a 7 de novembro         Aprovado em CG a 15 de novembro       de 2022 


