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INTRODUÇÃO 
 

 

O Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, que regula o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, considera como instrumentos estruturantes de autonomia o 

Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano Anual e Plurianual de Atividades e o 

Orçamento. O Plano Anual e Plurianual de Atividades, definido no âmbito da alínea e), do 

artigo 13.º da legislação acima referida, foi concebido tendo por base o Projeto 

Educativo, operacionalizando os objetivos e as ações contempladas neste documento, 

com vista a alcançar as metas estabelecidas, definindo-se as atividades a desenvolver, os 

objetivos específicos a alcançar, os momentos de concretização e os recursos humanos, 

financeiros e materiais necessários. O Plano Anual de Atividades (PAA) insere-se numa 

perspetiva de curto prazo, que coincide com o ano letivo, enquanto que o Plano 

Plurianual de Atividades (PPA) contempla atividades transversais a mais que um ano 

letivo, em alinhamento com o Projeto Educativo.   

Assim, o presente documento refere-se às atividades a desenvolver ao longo do 

ano letivo 2021/2022 e tem como prioridade oferecer aos alunos um percurso de rigor e 

qualidade, que promova o desenvolvimento máximo das suas capacidades e 

potencialidades, permitindo-lhes construir o seu futuro de forma competente, autónoma 

e responsável. O PAA torna-se imprescindível para conhecer, programar, difundir e 

executar todas as atividades que se desenvolvem no Agrupamento de Escolas de Vimioso 

(AEV), durante o presente ano letivo. Constitui-se, pois, como um desafio à comunidade 

educativa do AEV, para uma participação empenhada e crítica, de forma a responder aos 

novos desafios que a sociedade nos propõe. O PAA deve traduzir uma ação inovadora e 

transversal, que promova a educação de qualidade, orientada para o aluno, respondendo 

às suas necessidades e expetativas, potenciando o sucesso educativo. Por conseguinte, é 

um instrumento articulado, que organiza as atividades propostas pelos diversos órgãos e 

estruturas, bem como pelas instituições parceiras do Agrupamento. Estas são aprovadas 

em função da sua exequibilidade, do seu interesse humanístico, científico e didático-

pedagógico, tendo em conta os recursos disponíveis. As atividades, propostas pelas 

diferentes áreas disciplinares, da Educação Pré-escolar, dos 1º, 2º, 3º ciclos e secundário 
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estão organizadas, sequencialmente, por data de realização, onde cada um apresenta, 

resumidamente, as atividades a desenvolver. 

Associado ao PAA, surge o PPA, sinalizando as atividades que, previsivelmente, se 

vão estender ao longo dos anos em que vigorar o Projeto Educativo. Juntar o PAA e o 

PPA no mesmo documento pareceu-nos uma metodologia facilitadora da leitura e 

compreensão dos dois documentos, evitando repetições e permitindo uma perspetiva 

sincrónica e diacrónica das atividades a desenvolver no presente ano letivo e nos anos 

letivos subsequentes.  

Em defesa da qualidade de um sistema integrado de educação e formação, a todos 

cabe o contributo e a responsabilidade para que este PAA/PPA atinja os seus objetivos, 

agregando vontades e rentabilizando todo o trabalho desenvolvido. Não obstante, 

pretende-se que este documento seja um instrumento prático, de fácil consulta e flexível, 

permitindo a reformulação e atualização, ao longo do ano letivo (PAA) e ao longo dos 

próximos anos letivos (PPA), possibilitando a integração de iniciativas, atividades e 

projetos, que venham a ser consideradas pertinentes e prioritários pelo Conselho 

Pedagógico e aprovadas pelo Conselho Geral.  

De referir, ainda, que é um documento que visa dar resposta às necessidades e 

motivações dos alunos, através de atividades, tais como exposições dos seus trabalhos, 

visitas de estudo, comemorações de efemérides, entre outras. Sendo o PAA o 

instrumento que cinge em si as atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, 

elaborado em estreita articulação com o Projeto Educativo, o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatório (PASEO) e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

(ENEC), importa fazer uma reflexão em todos os períodos sobre a qualidade do mesmo, 

o seu grau de execução e o envolvimento dos vários agentes educativos, reformulando-o 

sempre que se considere necessário. O PPA é mais suscetível de alterações, devido ao 

período temporal mais alargado que abarca, devendo a sua revisão efetuar-se no início 

de cada ano letivo, coincidindo com a elaboração do PAA. 

Concluindo, é propósito do PAA e do PPA: 

• Promover o sucesso educativo, assumindo a escola como lugar de saber estar, 

saber ser e saber fazer; 

• Potenciar a aquisição de conhecimentos, capacidades e valores que permitam 

desenvolver as competências e aprendizagens essenciais do Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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• Proporcionar as condições ideais para o desenvolvimento de um trabalho 

competente e com qualidade, contribuindo para o sucesso educativo de 

qualidade e inclusivo; 

• Dinamizar a interação entre o AEV e a comunidade educativa. 

 

Nota: O Projeto do Desporto Escolar foi elaborado em grelha própria, dada a sua especificidade, 

acompanhado o PAA e o PPA.  
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1º Período 

Atividades/ Data Objetivos Específicos Público alvo Dinamizadores 

Recursos 
e/ou custo 
aproximados 
anualmente 

Anos de realização 
(PAA/PPA) 

2
0

2
1

/
2

2
 

2
0

2
2

/
2

3
 

2
0

2
3

/
2

4
 

2
0

2
4

/
2

5
 

ABERTURA DO ANO ESCOLAR 
Setembro (data a definir) 

✓ Sensibilizar os alunos para a importância da 

escola na apropriação de conhecimentos, 

capacidades e valores que lhes permitam 

desenvolver as competências necessárias ao 

desenvolvimento do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória; 

✓ Analisar o Regulamento Interno e o Estatuto 

do Aluno e conhecer as regras de conduta a 

adotar no espaço escolar; 

✓ Esclarecer os pais e encarregados de 

educação das orientações educativas, das 

responsabilidades da escola e das famílias 

no processo de educação dos alunos. 

Pessoal docente 
e não docente, 

alunos, pais e 
encarregados de 
educação 

Direção, Diretores 
de Turma e 

respetivos 
Secretários 

Sem custos X X X X 

AEV 
Receção aos alunos e 
encarregados de educação     

FORMAÇÃO PARA ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 
10 de setembro 

✓ Sensibilizar para a importância das normas 

de atendimento ao público e de 

relacionamento interpessoal em contexto 

escolar; 

✓ Promover o bom relacionamento e a 

solidariedade de trabalho entre pares; 

✓ Valorizar profissionalmente os assistentes 

operacionais. 

Assistentes 
operacionais 

Direção 

CFAEBN 

150€ 

(Imputado à 
CMV) 

X    

EB/2,3 de Vimioso 
 
 
 

Ação: Comunicação, 
Atendimento e Relações 
Interpessoais em Contexto 
Escolar 
 

 

 

 

   

DIA MUNDIAL DA MÚSICA  
1 de outubro 

✓ Proporcionar o gosto pela Música; Professor de Grupo Sem custos X    
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EB/2,3 de Vimioso 
2º Ciclo 

   Atividades alusivas ao tema. 
 

✓ Desenvolver capacidades musicais; 

✓ Motivar os alunos para as atividades 

culturais. 

Música alunos 

do 2º ciclo e 
restante 
comunidade 
educativa 

Disciplinar: 

Educação Musical 

 

    

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
11 a 15 de outubro  
 
                                                                           

✓ Sensibilizar para o problema da fome no 
Mundo; 

✓ Reconhecer a importância de uma 
alimentação equilibrada e saudável; 

✓ Identificar e promover hábitos alimentares 
corretos; 

✓ Alertar para o problema da obesidade; 

✓ Conhecer e cumprir os princípios da Roda 
dos alimentos. 

 

 

Professores, 

alunos, 

assistentes 

operacionais. 

Encarregados de 

Educação do 1º 

Ciclo 

 

Departamentos 

Curriculares: 

Pré-Escolar 

1º Ciclo  

Grupos 

Disciplinares: 

Ciências Naturais, 

Físico-química 

Educação Especial 

Educação Visual  

Educação 

Tecnológica 

Clube de Artes 

Direção 

Executiva 

Autarquia 

Pré-Escolar 

Material 

diverso e 

alimentos 

variados. 

1º Ciclo 

Computador, 

projetor 

multimédia, 

frutos 

variados; 

Material de 

Expressão 

Plástica. 

Grupos 

Disciplinares 

e Clube de 

Artes 

Material de 

desgaste 

(papel cenário, 

pastel óleo, 

fita-cola…). 

Computador; 
Alimentos: 
Balança e fita 
métrica. 
20€ 

 

X X X X 

EB2/3 de Vimioso 

Pré-escolar 
  Atividades alusivas ao tema: 
• Jogos sensoriais com 

alimentos; 
• Atividades de culinária, de 

expressão plástica. 
1º Ciclo 
  Atividades alusivas ao tema. 
2º e 3º Ciclos 
  Atividades alusivas ao tema: 
• Cálculo do IMC dos alunos e 

professores; 
• Elaboração/distribuição de 

panfletos;  
• Roda dos alimentos/ 

Pirâmide Alimentar 
elaboradas pelos alunos; 

• Jogos didáticos. 
 

    

HALLOWEEN 
outubro ✓ Desenvolver o gosto pelas línguas, inglesa; 

✓ Divulgar a língua e cultura inglesas; 

Professores, 
alunos, 
assistentes 

Grupos 
Disciplinares: 
Inglês 

Material de 
desgaste (fio 
de sediela, 

X    

EB/2,3 de Vimioso 
2º e 3º Ciclos 
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• Decoração de Espaços; 

• Exposições de trabalhos e 
abóboras; 

• Concurso. 
 
 

✓ Sensibilizar os alunos para culturas e 

hábitos diferentes; 

✓ Promover o contacto com a cultura das 

línguas alvo; 

✓ Valorizar e dar a conhecer os costumes de 

outros países, nomeadamente, cultura e 

tradições dos países de língua inglesa; 

✓ Envolver os alunos num projeto escolar 

comum na decoração e no embelezamento 

de espaços escolares; 

✓ Despertar nos alunos o sentido estético, o 

gosto pela arte e contribuir para o seu 

desenvolvimento cognitivo e social; 

✓ - Promover nos alunos o espírito de 

iniciativa e organização; 

✓ Proporcionar o enriquecimento da cultura 

geral;  

✓ Promover o espírito competitivo 

saudável, reforçando o espírito de equipa, a 

confiança, a autonomia e a autoestima;   

✓ Promover o sucesso dos alunos.  

 

 

operacionais Educação Visual  

Educação 
Tecnológica 
Educação Musical 
Clube de Artes 

clips, tecidos, 

colas, lápis de 
cor, abóboras, 
tesouras, 
roupas 
recicladas, 
sacos plásticos 
pretos) 
20€ 
 
 

MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES (MIBE)  
outubro 

✓ Desenvolver a autonomia da leitura e da 
comunicação; 

✓ Alargar leituras e autores; 

Professores e 
alunos do 
agrupamento 

Departamento 
Curricular: 
Línguas 
Equipa da 

20€ 
X X X X 

EB2/3 de Vimioso 
Todos os níveis de ensino 
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Contos e lendas do Concelho 

de Vimioso. 
Dramatização de contos 
literários. 

✓ Desenvolver laços afetivos com obras e 
autores; 

✓ Promover o sucesso escolar. 

 

BE/CRE 

Oficinas de 
Leitura e Escrita 

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 
4 de outubro 

✓ Promover hábitos de cidadania e de 

respeito pelos animais; 

✓ Sensibilizar para a luta contra o abandono 

e os maus tratos dos animais; 

✓ Desenvolver capacidades musicais; 

Motivar os alunos para as atividades 

culturais. 

Professor de 
Música alunos 
do 2º ciclo e 
restante 

comunidade 
educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Musical 

 

Sem custos. X    

EB2/3 de Vimioso 

2º Ciclo 

   Atividades alusivas ao tema. 

 

    

MAGUSTO 
10 de novembro 

✓ Reviver a tradição do S. Martinho de forma 

lúdica; 

✓ Fomentar o valor da partilha através da 

lenda; 

✓ Valorizar o património musical e cultural dos 

alunos; 

✓ Proporcionar momentos de convívio e 

confraternização;  

✓ Promover o espírito competitivo 

saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física; 

✓  Promover o contacto da Escola com o meio 

exterior. 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais 

Departamentos 
Curriculares: 

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Física 

Direção 
Executiva 

Autarquia 

Materiais 
desportivos; 

Material de 
Expressão 
Plástica; 

Lanches, água, 
castanhas… 
(de acordo 
com o número 
de 
participantes). 

300€ 

X    

Espaço multiusos 

Todos os níveis de ensino 
  Atividades alusivas ao tema: 

• Jogos tradicionais; 
• Danças TIKTOK; 
• Lanche com castanhas 

assadas… 
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COMEMORAÇÃO DO ARMISTÍCIO DA 1ª 

GUERRA 
11 de novembro 

✓ Divulgar a língua e a cultura francesas; 

✓ Proporcionar momentos diferenciados de 

aprendizagem; 

✓ Promover nos alunos o espírito de iniciativa 

e organização;  

✓ Desenvolver atitudes de cooperação e de 

solidariedade; 

✓ Promover um trabalho de articulação entre 

os professores dos vários Departamentos. 

 

Alunos de 9ºano Grupos 
Disciplinares: 

Francês 

História  

Clube de Artes 

Material de 
desgaste 
(cartolinas, 
tintas, fita-
cola, 
fotocópias…). 

10€ 

X    

EB2/3 de Vimioso 
 
 
 

3º Ciclo 

• Exposição de 
trabalhos alusivos ao 
armistício da Primeira 
Guerra Mundial. 

    

SAÍDA DE CAMPO – CAMINHADA AMBIENTAL 
11 de novembro 

✓ Identificar boas e más práticas 

ambientais; 

✓ Reconhecer o potencial da região para o 

desenvolvimento de uma economia 

sustentável; 

✓ Sensibilizar os alunos para a defesa do 

ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Professor de 
Cidadania e 
Desenvolviment
o do 8.º ano, 
alunos do 8.º A 

Disciplina: 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Sem custos 
X    

Entre a escola e o 
espaço envolvente 
à Atalaia 

 
Alunos do 8.º A 
Caminhada ambiental. 
 
 
 

    

FEIRA DE OUTONO 
data a definir 

✓ Promover o trabalho colaborativo; 

✓ Desenvolver a socialização; 

✓ Incutir valores de cidadania; 

✓ Participar na vida escolar de forma ativa e 

criativa. 

Comunidade 
Educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Especial 

Material de 
desgaste 
(tintas, 
tecidos, 
colas…) 

20€ 
 

X    

EB2/3 de Vimioso 

Alunos CAA 
  Realização de uma feira com 

venda de produtos realizados 
pelos alunos do CAA. 
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SAÍDA DE CAMPO ETA DO RIO MAÇÃS E ETAR 
DE VIMIOSO  
novembro 

✓ Motivar os alunos para a aprendizagem; 

✓ Aplicação de conteúdos programáticos das 

disciplinas de Ciências Naturais e Físico-

Química em situações concretas/reais;   

✓ Promover e desenvolver a cultura 

científica dos alunos; 

✓ Estimular a curiosidade, a pesquisa e a 

troca de ideias; 

✓ Desenvolver a socialização;  

✓ Possibilidade de experimentar novas 

realidades de forma a desenvolver 

competências. 

Professores e 
alunos de 5ºano 

Grupo 
Disciplinar: 

Ciências Naturais 

Transporte 
(CMV) X    

 

ETA do rio Maçãs 

 

ETAR de Vimioso 

 

 

3º Ciclo - 5ºano 
  Visita de estudo. 

    

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO 
INTERPRETATIVO DAS MINAS DE ARGOZELO  
novembro 

 

✓ Conhecer a história da exploração do 

volfrâmio e do estanho no concelho de 

Vimioso; 

✓ Visitar as exposições “O Mundo dos 

minerais em selos” e “O micromundo das 

rochas e minerais”; 

✓ Motivar os alunos para a aprendizagem; 

✓ Desenvolver a socialização. 

Professores e 
alunos de 7ºano 

Grupos 
Disciplinares: 

Ciências Naturais 

Físico-Química 

Transporte 
(CMV) X    

Centro 
Interpretativo das 
Minas Argozelo 

3º Ciclo - 7ºano 
  Visita de estudo 

    

VOLUNTARIADO (CAMPANHA DE RECOLHA 

DE ALIMENTOS –  BANCO ALIMENTAR)  
data a def in ir  

✓ Promover o bem comum e o cuidado dos 

outros. 

Professor EMRC 

e a lunos do 
3º c ic lo  

Grupo 

Disciplinar: 

- EMRC 

Sem custos 

X    

Estabelecimentos 

Comerciais da Vila 

3º Ciclo  
   Atividades alusivas ao tema. 
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CARTA AO AMIGO SECRETO 

Dezembro  
✓ Aperfeiçoar as técnicas da escrita da carta 

informal; 

✓ Aprender a utilizar alguns serviços dos CTT; 

✓ Aprender a preencher e a selar o envelope; 

✓ Estimular a amizade e a imaginação. 

Alunos do 2º 
Ciclo 

Oficinas da Leitura 
e da Escrita 

25€ X    

EB/2,3 de Vimioso 
 
 
 
 
 

 

2º Ciclo 
Após sorteio realizado na 
turma, cada amigo secreto 
redigirá uma carta ao amigo 
sorteado. Cada carta será 
entregue nos CTT. 
 
 

 

    

FEIRA DOS PRODUTOS DA TERRA 
data a definir 

✓ Desenvolver competências matemáticas; 

✓ Promover o enriquecimento pessoal dos 
alunos; 

✓ Melhorar o rendimento escolar dos Alunos; 

✓ Desenvolver atitudes de Socialização. 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação do 1º 
ciclo 

Comunidade 
Educativa 

 

Departamento 
Curricular: 

1º Ciclo 

Direção 
Executiva 

Autarquia 

Sem custos X    

EB/2,3 de Vimioso 

1º Ciclo 

  Réplica de uma feira 
tradicional local, com a 
simulação da venda de 
produtos regionais. 

    

ENCONTRO DIOCESANO DE ALUNOS DE 
EMRC  –  SEMANA DA EDUCAÇÃO CRISTÃ  
f im do 1º Per íodo  

✓ Um sentido para a vida. 

✓ Construir uma chave de leitura religiosa da 
pessoa, da vida e da história; 

✓ Amadurecer a sua responsabilidade perante 
a pessoa, a comunidade e o mundo. 

Professor de 
EMRC e alunos 
do 9º ano 

Grupo 
Disciplinar: 

- EMRC 

 

Transporte 
(CMV) X    

Bragança 

3º Ciclo – 9º ano  
  Atividades alusivas ao tema.     

SEMANA DA EMRC –  SEMANA DA 
EDUCAÇÃO CRISTÃ -  f im do 1º Per íodo  

✓ Amadurecer a sua responsabilidade perante Comunidade Grupo 
Disciplinar: 

Sem custos 
X    
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Escolas do 
Agrupamento 

Todos os níveis de ensino 
   Atividades alusivas ao tema. 

 

    

a pessoa, a comunidade e o mundo.  Educativa 

- EMRC 

    

A LER*O NATAL 
dezembro 

✓ Promover a utilização da biblioteca escolar, 
com uma intencionalidade pedagógica 
integrada no desenvolvimento curricular. 

Comunidade 
Educativa 

Equipa da 
BE/CRE  

 

Sem custos X    

BE 

Todos os níveis de ensino 
   Leituras alusivas ao tema. 

 
 
 

    

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - semana de 3 de dezembro 

✓ Tornar a Escola Inclusiva uma realidade; 

✓ Promover valores e atitudes; 

✓ Sensibilizar para a problemática das pessoas 

com deficiência; 

✓ Incutir valores de cidadania. 

✓ Sensibilizar a comunidade escolar para os 

direitos e deveres da pessoa com 

deficiência. 

Comunidade 
Educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Especial 

Material de 
desgaste 
(tintas, papel 
cenário, 
colas…) 

15€ 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 

Alunos CAA 
   Ações de divulgação e 
sensibilização através de 

cartazes. 
        

SAINT NICOLAS 
6 de dezembro 2021 ✓ Divulgar a língua e a cultura francesas; 

✓ Proporcionar momentos diferenciados de 

aprendizagem; 

✓ Promover um ambiente multicultural na 

escola; 

✓ Favorecer a interiorização de valores 

universais; 

Professor e 
alunos de 
Francês 

Grupo 
Disciplinar: 

Francês 

“prendinhas“ 
para distribuir 
aos alunos 

10€ 

 

 

 

X    

 

EB/2,3 de Vimioso 
 

2º e 3º Ciclos 
  Distribuição de “prendinhas“ 
(chocolates /guloseimas) aos 
alunos.  
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✓ Promover um trabalho de articulação entre 

os professores dos vários Departamentos. 

  

 

 

PRESÉPIO 
dezembro 

✓ Desenvolver capacidades técnicas e 

artísticas; 

✓ Promover o trabalho colaborativo e a 

interajuda; 

✓ Proporcionar a utilização de técnicas 

diversas no âmbito da expressão plástica; 

✓ Desenvolvimento do sentido de 

responsabilidade e de preservação dos 

espaços escolares; 

✓ Promover a interação com a comunidade 

educativa 

Comunidade 
Educativa 

Clube de Artes Material de 
desgaste 
(tintas, 
madeira, 
pinceis, 

purpurinas…) 

200€ 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
  Elaboração de um presépio e 
de enfeites de Natal para 

decoração dos diferentes 
espaços escolares. 
 

    

FESTA DE NATAL/ ENCERRAMENTO DO 1º 
PERÍODO – dezembro 

✓ Desenvolver capacidades criativas e 

artísticas; 

✓ Motivar os alunos para as atividades 

culturais; 

✓ Promover o trabalho colaborativo entre os 

membros da comunidade escolar; 

✓ Valorizar o património cultural dos alunos; 

✓ Reviver tradições; 

✓ Identificar o Natal como festa de 

fraternidade e estimular o espírito da 

amizade e solidariedade; 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais 

Comunidade 
Educativa 

 

Departamentos 
Curriculares 

Direção 
Executiva 

Autarquia 

 

50 € X X X X 

 
EB/2,3 de Vimioso 
e 
Espaço exteriores a 
definir 
 

Todos os níveis de ensino 
  Atividades alusivas ao tema: 
• Decoração dos diferentes 

espaços escolares e 
exteriores com motivos e 
mensagens natalícias; 

• Realização de atividades 
lúdicas e de convívio; 

• Apresentação de atividades 
artísticas por parte dos 
alunos, dinamizadas pelos 
diferentes departamentos. 
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✓ Promover a interação 

escola/família/comunidade. 

 

FORMAÇÃO PARA ASSISTENTENTES TÉCNICOS 
E OPERACIONAIS 

20 a 23 de dezembro 

✓ Desenvolver competências na 
utilização das TIC em contexto 
escolar; 

✓ Investir na valorização profissional do 
pessoal não docente. 

Assistentes 
técnicos e 
operacionais 

Direção 
CFAEBN 

Sem custos 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

Ação: Competências em TIC – 
Curso B 

 

 

    

2º Período 

Atividades/Data Objetivos Específicos Público alvo Dinamizadores 

Recursos 
e/ou custo 
aproximados 

anualmente 

Anos de realização 
(PAA/PPA) 

2
0

2
1

/
2

2
 

2
0

2
2

/
2

3
 

2
0

2
3

/
2

4
 

2
0

2
4

/
2

5
 

CANTAR DOS REIS 
janeiro - data a definir 

✓ Despertar o gosto pela Música; 

✓ Valorizar o património musical e cultural dos 

alunos. 

✓ Promover o contacto da Escola com o meio. 

✓ Promover o convívio entre os membros da 

comunidade escolar; 

✓ Despertar nos alunos o sentido estético, o 

gosto pela arte e contribuir para o seu 

desenvolvimento cognitivo e social.  

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação 

Departamento 
Curricular: 

1º Ciclo 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Musical 

Equipa da 
BE/CRE  

Instrumentos 
musicais 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 
e 

espaços exteriores 
a definir 

1º Ciclo 
  Cânticos tradicionais. 
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DIA INTERNACIONAL DO OBRIGADO 

11 janeiro ✓ Despertar o gosto pela Música; 

✓ Despertar nos alunos o sentido estético, o 

gosto pela arte e contribuir para o seu 

desenvolvimento cognitivo e social. 

 

Professor de 
Música alunos 
do 2º ciclo e 
restante 
comunidade 
educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Musical 

 

Sem custos X    

EB/2,3 de Vimioso 

2º Ciclo 
   Atividade alusiva ao tema. 

    

SEMANA DOS AFETOS 
7 a 14 de fevereiro 

✓ Promover valores cívicos e de respeito pelos 

outros; 

✓ Dinamizar atividades livres, apelando à 

imaginação e à criatividade; 

✓ Promover nos alunos o espírito de iniciativa 

e de organização; 

✓ Promover o trabalho em equipa; 

✓ Reforçar a confiança, a autonomia e a 

autoestima; 

✓ Educar para a cidadania e para a saúde. 

Professores e 
alunos 

Departamentos 
Curriculares: 

Pré-Escolar 

Línguas 

Expressões 

Material 
diverso 

Material de 
papelaria 

20 € 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

Pré-escolar, 2º e 3º Ciclos 
  Atividades alusivas ao tema. 

 

    

LA CHANDELEUR 
fevereiro 

✓ Divulgar a língua e a cultura francesas; 

✓ Proporcionar momentos diferenciados de 

aprendizagem; 

✓ Promover um ambiente multicultural na 

escola; 

✓ Favorecer a interiorização de valores 

universais; 

✓ - Conhecer a origem e o simbolismo da 

festa das candeias; 

Professor e 
alunos de 
Francês 

Grupo 
Disciplinar: 

Francês 

Ingredientes 
para a 
confeção dos 
crepes. 

20 € 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

3º Ciclo 
   Confeção de crepes. 
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✓ - Conhecer a receita dos crepes. 

 

SEMANA DA LEITURA 
fevereiro 

✓ Desenvolver competências de leitura; 

✓ Desenvolver o gosto pela leitura; 

✓ Promover a articulação curricular; 

✓ Valorizar o património cultural; 

✓ Proporcionar momentos de convívio e 

confraternização;  

✓ Promover o envolvimento da comunidade 

educativa; 

✓ Promover o contacto da Escola com o meio 

exterior. 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais 

Comunidade 
Educativa 

Departamento 
Curricular: 

Línguas 

Equipa da 
BE/CRE 

Oficinas de 
Leitura e Escrita 

Livros, 
material de 
papelaria 

50 € 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 

Todos os níveis de ensino 
   Vinda de escritor à escola  
   Leitura de excertos de 
textos/obras 
   Romaria da leitura: leitura 

de excertos de obras em 
vários locais da Vila de 
Vimioso 
   Concurso uma aventura 
literária 2022 

    

FEIRA DO LIVRO 
fevereiro 

✓ Desenvolver o gosto pela leitura; 

✓ Desenvolver o prazer do contacto com o 

livro; 

✓ Dar a conhecer autores de literatura 

portuguesa; 

✓ Dar a conhecer vários géneros literários. 

 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais 

Departamento 
Curricular: 

Línguas 

Equipa da 
BE/CRE 

Livraria X X X X 

Biblioteca Escolar 

Todos os níveis de ensino 

 

    

CARNAVAL 
fevereiro/março (data a definir) ✓ Reconhecer a importância da máscara em 

contextos históricos, sociais e culturais 

diferentes; 

✓ Promover hábitos de trabalho; 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação 

Departamentos 
Curriculares 

Educadoras, 
Titulares de 
Turma e 

Material de 
desgaste 
(tecidos, 
linhas, 
cartolinas, 
colas…) 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 
e 
ruas da vila 

Todos os níveis de ensino 
  Desfile nas ruas da Vila de 
Vimioso e realização de 
atividades alusivas ao tema: A 
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MÁSCARA 

✓ Interpretar, em grupo, um arranjo musical 

para voz, flauta de bisel e outros 

instrumentos da sala de aula; 

✓ Conhecer e valorizar o património artístico-

musical nacional e internacional; 

✓ Conhecer e valorizar o património artístico 

material e imaterial local; 

✓ Promover a autonomia, a criatividade, o 

espírito de grupo, a responsabilidade e o 

trabalho colaborativo; 

✓ Promover a inclusão social. 

Diretores de 

Turma 

Direção 
Executiva 

Autarquia 

100 € 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
8 de março ✓ Promover o respeito pela igualdade de 

género; 

✓ Incentivar à pesquisa com recurso às 

novas tecnologias; 

✓ Dar a conhecer algumas mulheres que 

se destacaram ao longo do tempo; 

✓ Discutir a problemática das mulheres 

enquanto vítimas de violência 

doméstica. 

Professores de 
História e 
Geografia de 
Portugal e 
alunos do 2º 
ciclo 

 

Disciplina de HGP 

Oficinas da Leitura 
e Escrita 

 
Material de 
desgaste 
 

20 € 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição de biografias de 
algumas mulheres que se 
destacaram ao longo do 
tempo. 
 
 
 
 
 

    

DIA INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA OU 
DIADO PI 
14 de março 

✓ Envolver os alunos na componente lúdica da 

Matemática;  

✓ Sensibilizar os alunos para a cultura da 

Matemática no quotidiano;  

✓ Incutir nos alunos a necessidade do 

Professores de 
Matemática e 
alunos do 2.º e 
3.º ciclo 

 

Grupo 
Disciplinar:  

Matemática 

Cartolinas; 

Jogos; 

Computador; 

Material de 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
  Atividades alusivas ao tema. 
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conhecimento Matemático para resolver 

questões do dia a dia.  

desenho e 

escrita 

DIA DO PAI  
semana de 19 março  

✓ Promover a relação dos Pais com a Escola e com 

as aprendizagens dos Filhos. 

Professor de 

EMRC e alunos 

inscritos em 

EMRC 

Grupo 
Disciplinar: 

 EMRC 

Sem custos X    

Escolas do 
Agrupamento 

Todos os níveis de ensino 
   Atividades alusivas ao tema. 

 

    

DIA DA ÁRVORE/ DIA MUNDIAL DA FLORESTA 
21 março 2022 

✓ Sensibilizar para a importância da 

preservação da floresta; 

✓ Identificar alguns fatores do ambiente que 

condicionam a vida das plantas; 

✓ Consciencializar para a importância do 

respeito e preservação do património 

natural; 

✓ Consciencializar para a problemática do 

ambiente em geral e do ambiente florestal 

em particular; 

✓ Alertar para a poluição e sustentabilidade da 

Terra e a preservação do ambiente; 

✓ Reconhecer que está a aumentar a 

temperatura global da Terra e que 

provocará a extinção de espécies e o 

aumento do nível dos oceanos. 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação do 1º 
ciclo 

Alunos do 2.º e 
3.º ciclo 

Departamentos 
Curriculares: 

1º Ciclo 

Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

1º Ciclo 

Material de 
Expressão 
Plástica e 
plantas 

Material de 
desgaste 
(papel cenário, 
cartolinas, 
tintas, 

colas…); 

Disponíveis na 
escola (luvas, 
sacos 
plásticos, 
ferramentas 
agrícolas) 

100 € 

X X X X 

 
EB/2,3 de Vimioso 
 

1º Ciclo 
  Atividades alusivas ao tema: 

• Poesia. 
2º e 3º Ciclos 
  Atividades alusivas ao tema 

    

DIA MUNDIAL DA POESIA/DIA MUNDIAL DA 
ÁRVORE/DIA EUROPEU DA CRIATIVIDADE 
ARTÍSTICA/ DIA MUNDIAL DA DANÇA 
março/data a definir 

✓ Permitir o desenvolvimento da criatividade e 
da formação artística nos alunos; 

✓ Perceber e valorizar a arte como meio de 
exteriorização de sentimentos e de 
emoções; 

Professores do 
Departamento 
de Expressões, 
alunos do 2º e 
3º ciclos e 
restante 
comunidade 

Departamento 
Curricular: 

Expressões 

Clube de Artes 

Material de 
desgaste 
(papel cenário, 
cartolinas, 
tintas, colas…) 

100 € 

X    

EB/2,3 de Vimioso 2º e 3º Ciclos 
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  Atividades alusivas aos 

temas. ✓ Desenvolver capacidades nos domínios da 
escrita e leitura poética. 

educativa 

Professoras de 
Português do 
2.º ciclo 

Oficinas de 
Leitura e Escrita 

 

 

 

IDA AO TEATRO 
9 de fevere iro  

✓ Consolidar conteúdos relacionados 
com as obras tratadas na disciplina de 
Português; 

✓ Sensibilizar os alunos para a 
importância da expressão dramática 
na apropriação do conhecimento da 
língua. 

Professores do 
Departamento 
de Línguas e 
alunos do 3º 

ciclo 

Departamento 
Curricular: 

Línguas 

Custos com a 
companhia de 
teatro 
imputados à 

CMV 

X    

Auditório da Casa 
da Cultura 

3º Ciclo 
Ida ao teatro para assistir a 

uma peça relacionada com os 
conteúdos lecionados e/ou 
nível etário dos alunos. Por 
exemplo: “Auto da Barca do 
Inferno”, Gil Vicente. 
 
 

    

COMUNHÃO PASCAL 
8 de abr i l  

✓ Celebrar a vida nova. Comunidade 
Educativa 

Grupo 
Disciplinar:  

EMRC 

Materiais 
diversos 

100 € 

X X X X 

EB/23 de Vimioso e 
Igreja Matriz  

Todos os níveis de ensino 
Atividades alusivas ao tema.   

    

PÁSCOA - ENCERRAMENTO DO 2º PERÍODO 
8 de abril 

 

✓ Desenvolver a socialização e a interação 

com a Comunidade Educativa. 

✓ Reconhecer o trabalho dos alunos no 

desenvolvimento de atividades no âmbito 

dos diversos clubes e projetos e em 

contexto disciplinar. 

 

 

 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
operacionais e 
encarregados de 
educação 

Departamentos 
Curriculares 

Direção 
Executiva 

Autarquia 

Materiais 
diversos 

100 € 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 

e 
Auditório da Casa 
da Cultura 

Todos os níveis de ensino 
   Atividades alusivas ao tema 
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3º Período 

Atividades/Data Objetivos Específicos Público alvo Dinamizadores 

Recursos 
e/ou custo 
aproximados 
anualmente 

Anos de realização 
(PAA/PPA) 

2
0

2
1

/
2

2
 

2
0

2
2

/
2

3
 

2
0

2
3

/
2

4
 

2
0

2
4

/
2

5
 

DIA MUNDIAL DO LIVRO 
22 de abril  

✓ Comemorar o Dia Mundial do Livro; 

✓ Estimular o gosto pela leitura; 

✓ Dinamizar a Biblioteca Escolar; 

✓ Desenvolver o espírito crítico. 

Professores e 
alunos do 1º 
Ciclo e Equipa 

da BE/CRE 

Departamento 
Curricular: 

1º Ciclo 

Equipa da 
BE/CRE 

Livros, fichas 
de leitura; 

Equipamento 
multimédia: 

Material de 
Expressão 
Plástica 

20 € 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

1º Ciclo 
  Atividades alusivas ao tema 

    

VISITA DE ESTUDO A LISBOA 

25, 26 E 27 de abr i l  
✓ Desenvolver a capacidade empreendedora 

dos alunos na angariação de fundos para 

custear o projeto; 

✓ Relacionar alguns dos principais 

acontecimentos históricos com a riqueza do 

património arquitetónico e artístico de 

Portugal; 

✓ Reconhecer a importância de Portugal na 

História da Europa e do Mundo; 

✓ Identificar as principais características da 

arquitetura gótica e manuelina; 

✓ Sensibilizar os alunos para a importância do 

25 de abril na história da democracia 

Alunos dos 8.º e 
9.º anos 

Interdisciplinar 

Departamento de 
CSH, Clube 
Europeu, Alunos 
finalistas 

A determinar 

(Apoio da CMV 
e recursos das 
atividades dos 
finalistas) 

 

X    

L i sboa,  Peniche 
e Batalha  

Vis i ta  de Estudo      
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portuguesa e no reconhecimento dos 

valores fundamentais da liberdade e da 

igualdade; 

✓ Conhecer a dinâmica social e económica e 

as valências culturais da cidade de Lisboa; 

✓ Compreender a importância cultural e 

urbanística da Expo 98 para a cidade de 

Lisboa e para o prestígio de Portugal; 

✓ Reforçar os laços de amizade e a 

socialização em contexto extraescolar. 

 

 

 

DIA DA EUROPA 
9 de maio  

✓ Reconhecer a importância da integração 

europeia para o desenvolvimento 

económico, social e cultural de Portugal; 

✓ Sensibilizar os alunos para o papel da União 

Europeia no equilíbrio das Relações 

Internacionais; 

✓ Valorizar os contributos da União Europeia 

para o equilíbrio ambiental. 

Comunidade 
Educativa 

Departamento 
CSH e Clube 

Europeu 

Material de 
desgaste 

50 € 

X X X X 

AEV 
Exposição de trabalhos  
Conferência sobre a 
integração europeia  

    

ENCONTRO NACIONAL DE ALUNOS DE 
EMRC DO 1º CICLO  
27 de maio  

✓ Desenvolver a socialização em intercâmbio. Professores e 
alunos do 4º 
ano 

Grupo 
Disciplinar: 

Transporte 
(CMV) X    
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Fátima 

1º ciclo – 4º ano 

   V is i ta  de Estudo:  Deus 
é Amor  

EMRC 

    

MÊS DA MÃE 
maio  ✓ Conhecer mais profundamente o amor de 

Maria pelo seu Filho e pela humanidade; 

✓ Promover a relação dos Pais com a Escola e 

com as aprendizagens dos Filhos. 

Comunidade 
Educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

EMRC 

Sem custos X    

Escolas do 
agrupamento 

Todos os níveis de ensino 
   Atividades alusivas ao tema. 
 
 

    

SEMANA DAS CIÊNCIAS 
maio 

✓ Fomentar o gosto pela aprendizagem das 
ciências; 

✓ Promover o espírito crítico; 

✓ Fomentar o ensino experimental das 
ciências; 

✓ Dar aos alunos do pré-escolar a 
oportunidade de realizar e explorar 
atividades baseadas em desafios que 
estabelecem a ligação entre os conteúdos 
temáticos e o quotidiano; 

✓ Construir aprendizagens significativas a 
partir da experimentação, da observação, 
da formulação de hipóteses e da 
sistematização; 

✓ Promover o convívio e o gosto dos alunos 
pela escola. 

 

Professores e 
alunos 

Departamentos 
Curriculares: 

Pré-escolar 

1º Ciclo 

Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Laboratório, 
material de 
laboratório; 

Computadores 

Internet, 
projetor; 

Posters 
didáticos do 
âmbito das 
ciências 

X    

Na EB2/3 de 
Vimioso 

Pré-escolar: 
 Experiências, atividades 
práticas, laboratoriais e 
experimentais 
 

    

PARTICIPAÇÃO NO “DIA ABERTO DO IPB” 
maio 

✓ Conhecer a Instituição bem como a sua 
oferta formativa; 

✓ Tomar contacto com a realidade do Ensino 

Professores e 
alunos do 9º 
Ano 

Departamentos 
Curriculares: 

Matemática e 
Ciências 

Transporte e 
almoços (de 
acordo com o 
número de 
participantes) 

X    

IPB Bragança 

3º Ciclo - 9ºano 

  Visita de estudo 
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Superior; 

✓ Participar em diversas atividades e 
demonstrações; 

✓ Visitar laboratórios e ateliers;  

✓ Realizar atividades experimentais. 

Experimentais 

Expressões 

SEMANA INTERCULTURAL (SEMANA DAS 
CORES E DAS LÍNGUAS)  
data a definir 

✓ Promover o gosto pela diversidade 
linguística; 

✓ Valorizar a importância da diversidade 
linguística para a vida quotidiana; 

✓ Estimular o uso de diferentes línguas 
aos níveis da oralidade e da escrita. 

Professores e 
alunos 

Departamento 
Curricular: 

Línguas 

50 € 
X    

EB/2,3 de Vimioso 

Todos os níveis de ensino 

    

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
junho 

✓ Destacar a importância dos direitos da 
criança; 

✓ Reconhecer a criança como um cidadão que 
deve ser respeitado e ouvido; 

✓ Explicar às crianças que os seus direitos 
também implicam deveres de respeito e de 
responsabilidade para consigo e para com 
os outros; 

✓ Proporcionar momentos de lazer e convívio; 

✓ Estimular a autoestima e a valorização 
pessoal; 

✓ Facilitar interações entre diferentes níveis 
de ensino. 

 

Professores, 
alunos e 
assistentes 
operacionais do 
1º Ciclo e da 
Educação Pré-
Escolar 

Departamentos 
Curriculares: 

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

Direção 
Executiva 
Câmara 
Municipal 

Material 
desportivo 

 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 

Pré-escolar e 1º Ciclo 
  Atividades alusivas ao tema 

    

VOLUNTARIADO (CAMPANHA DE 
RECOLHA DE ALIMENTOS –  BANCO 
ALIMENTAR)   
data a def in ir  

✓ Promover o bem comum e o cuidado dos 

outros. 

Professor EMRC 
e a lunos do 

Grupo 
Disciplinar:  

Sem custos 
X    
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Estabelecimentos 

Comerciais 

da Vila 

3º Ciclo  
  Atividades alusivas ao tema. 

 

   .  

3º c ic lo  

EMRC 

    

VISITA DE ESTUDO 
INTERCONFESSIONAL data a def in ir  

✓  UL –  Rel ig iões Abraâmicas.  

✓  UL –  Cr i st ian ismo e divers idade.  

✓ UL –  Rel ig iões Or ientais.  

Professor EMRC 
e a lunos do 
3º c ic lo  

Grupo 
Disciplinar:  

EMRC 

Transporte 
(CMV) 

X    

L i sboa  

3º Ciclo  

   Visita de Estudo. 

    

 

    

DRAMATIZAÇÃO DE UM CONTO AO J.I 
data a def in ir  

✓ Fomentar a interação escola/comunidade; 

✓ Valorizar os espaços educativos e humanizar 
a escola;  

✓ Desenvolver novas formas de expressão. 

Professoras da 
Educação 
especial e 
alunos do CAA e 
J.I 

Grupo 
Disciplinar:  

Educação especial 

Sem custos. 
X    

EB/2,3 de Vimioso   
Pré-escolar e alunos do 
CAA 
   Atividade alusiva ao tema. 

    

CAMINHADA COM LANCHE/CONVÍVIO NO 
FINAL 
DO ANO –  junho/data a def in ir  

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Promover o convívio social entre toda a 
comunidade escolar; 

✓ Cativar os alunos para um estilo de vida 
saudável promovido pelo Agrupamento. 

 

Professores do 
Departamento 
de Expressões, 
professores e 
alunos 2.º e 3.º 
ciclos 

Departamento 
Curricular: 

Expressões 

100 € 
X    

EB/2,3 de Vimioso   

2º e 3º Ciclos 
   Atividades alusivas ao tema. 

    

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 
data a definir 

✓ Fomentar o gosto pela aprendizagem das 
ciências e da matemática; 

✓ Evidenciar da Matemática e das Ciências; 

✓ Desenvolver a criatividade e o gosto pelas 

Professores, 
alunos, 
assistentes 
técnicos e 
operacionais 

Departamentos 
Curriculares 
Direção 
Executiva 

Câmara 

Material 
desportivo e 
instrumentos 
musicais; 

Materiais de 

X X X X 

EB/2,3 de Vimioso  
Pré-escolar e 1º Ciclo 
  Atividades diversas 
2º e 3º Ciclos  
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• Laboratório Aberto; 

• Oficina de Artes; 
• Atividades lúdicas e 

desportivas; 

artes. 

✓ Proporcionar a utilização de materiais e 
técnicas diversas no âmbito da expressão 
plástica. 

✓ Promover o convívio e o gosto dos alunos 
pela escola; 

✓ Promover a socialização com a comunidade 
educativa. 

 

Municipal Expressão 

Plástica. 

Material de 
desgaste 
(papeis, tintas, 
colas …). 
Computadores 
e projetores 
de vídeo; 

Fotocópias; 

Jogos e 
material de 
laboratório 

100 € 

Ao longo de todo o ano letivo 

Atividades/Data Objetivos Específicos Público alvo Dinamizadores 

Recursos 
e/ou custo 
aproximados 

anualmente 

Anos de realização 
(PAA/PPA) 

2
0

2
1

/
2

2
 

2
0

2
2

/
2

3
 

2
0

2
3

/
2

4
 

2
0

2
4

/
2

5
 

LABIRINTO DAS ARTES 

- Desenvolver as capacidades nas diferentes 
áreas de expressões; 

- Sensibilizar para o respeito pelo património 
artístico. 

Educadoras de 
Infância e 
crianças do Pré-
Escolar 

Departamento 
Curricular: 

Pré-Escolar 

 

 

Todo o espaço 
físico e 
mobiliário do 
jardim de 
Infância; 

Material 
diverso 

100 € 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

e 
Espaço exteriores a 
definir 

Pré-escolar: 
  Atividades alusivas ao tema: 

• Contato com obras de 
arte 

• Visita a espaços 

museológicos/culturai
s (on-line e 
presencial) 

• Pintura 
• Desenho 
• Modelagem 
• Esculturas  
• Música 
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• Dança 
Exposição de trabalhos  
 

APRENDER COM A BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

- Sensibilizar para a importância da BE como 
espaço privilegiado de leitura, consulta 
pesquisa, estudo e realização de trabalhos; 

- Promover o respeito pelas regras de 
utilização da BE e dos seus recursos. 

Comunidade 
educativa 

Equipa da 
BE/CRE 

Sem custos X X X X 

Na Biblioteca da 
EB/2,3 de Vimioso 

Todos os níveis de ensino 
   Formação do Utilizador; 
   Conhecer a Biblioteca.  
 
 

    

“@CIENTISTA REGRESSA À ESCOLA” - Promover o interesse pelo conhecimento 
científico; 

- Proporcionar a realização de experiências 
para fomentar o gosto pelo conhecimento. 

 

Professores e 
alunos do 1º 
ciclo 

Departamento 
Curricular: 

1º Ciclo 

 

 

 

X    

EB/2,3 de Vimioso 

1º Ciclo: 
   Atividades alusivas ao tema: 

• Visita de Cientistas à 
escola 

 
 

    

ATELIÉS DE EXPRESSÕES/EXPOSIÇÃO DE 
TRABALHOS “PARTILHAS INCLUSIVAS “  

- Desenvolver as capacidades no âmbito das 
expressões. 

Comunidade 
Educativa 

Grupo 
Disciplinar: 

Educação Especial 

Material de 
desgaste 
(colas, 
cartolinas, 
borrachas Eva, 
tintas, pastel 
óleo…) 

50€ 

X    

EB/2,3 de Vimioso   

Alunos da Educação 
Inclusiva e do CAA 
  Decoração dos espaços 
educativos de forma a 
humanizar a escola. 

    

COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DOS 
ALUNOS DA CAA 

✓ Fomentar o espírito de grupo; 

✓ Desenvolver atitudes de socialização. 
Professoras da 
Educação 
Especial, alunos 
da Educação 
Inclusiva e do 
CAA 

Grupo 
Disciplinar: 
Educação Especial 

Farinha, ovos, 
manteiga, 
velas …  

10 € 

X    

EB/2,3 de Vimioso   
Alunos da Educação 

Inclusiva e do CAA 
  Confeção de um bolo de 
aniversário. 

    

RECOLHA DE TAMPINHAS 

✓ Desenvolver a consciência cívica no domínio 
da Educação Ambiental; 

✓ Incutir rotinas de reciclagem do plástico; 

Comunidade 
escolar 

Grupo 
Disciplinar: 

Sem custos X X X X 

EB/2,3 de Vimioso   Todos os níveis de ensino     
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✓ Reconhecer problemas sociais, pessoais e 
ambientais; 

✓ Promover valores de solidariedade. 

- Educação 
Especial 

INCLUIR COM ARTE 

✓ Envolver os alunos num projeto escolar 

comum na decoração e no embelezamento 

de espaços escolares; 

✓ Despertar nos alunos o sentido estético, o 

gosto pela arte e contribuir para o seu 

desenvolvimento cognitivo e social; 

✓ Permitir o desenvolvimento da formação 

artística e plástica nos alunos, valorizar a 

arte como meio de exteriorização de 

sentimentos e de emoções e reforçar e 

aplicar conhecimentos adquiridos na sala de 

aula. 

Professoras de 
EV, ET e Artes+ 
e alunos do 2.º 
e 3.º Ciclos 

Grupos 
Disciplinares: 

- Educação Visual  

- Educação 
Tecnológica 

Clube de Artes 

Todo o espaço 
físico e 
mobiliário da 
Sala n.º 7 e 8 
do AEV e 
demais 
espaços 
necessários à 
exposição de 
trabalhos e 
que 
disponham das 
condições 
necessárias 

Material de 
desgaste 
(colas, 
cartolinas, 

borrachas Eva, 
tintas, pastel 
óleo…) 

X    

EB/2,3 de Vimioso 
Todo o espaço 
físico e mobiliário 
necessário à 
exposição de 
trabalhos e que 
disponham das 
condições 
necessárias. 

2º e 3º Ciclos 
  Organização e montagem de 
exposições de trabalhos 
realizados ao longo do ano 

letivo pelos alunos nas 
disciplinas de EV, ET, Artes+ e 
Clube de Artes e sempre que 
possível em articulação com 
outras disciplinas ou projetos 
escolares. 

    

DAR ASAS À ESCRITA 

✓ Mobilizar e consolidar conhecimentos 
específicos da Disciplina. Professores de 

português e 
alunos do 2º e 
3º Ciclo 

Oficinas de Leitura 
e Escrita 

Fichas de 
trabalho. 

20 € 
 
 

X    

EB/2,3 de Vimioso   

2º e 3º Ciclos 
   Fichas de trabalho. 

    

PNL - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
“CONCURSO NACIONAL DE LEITURA” E 
OUTROS. 

✓ Fomentar o gosto pela leitura; 

✓ Desenvolver competências de leitura; 

✓ Desenvolver atividades de leitura e 
literacias, no âmbito da promoção da saúde 
e bem-estar ocupacional, emocional, físico, 
espiritual e social das crianças e jovens. 

Professores de 
português e 
alunos do 2º e 
3º Ciclo e 
Coordenador da 
BE/CRE 

Grupo 
disciplinar:  

Português 

Equipa da 
BE/CRE 

Livros e fichas 
de leitura X X X X 

Espaços a 
def in ir  

2º e 3º Ciclo 
   Atividades relacionadas com 
a temática. 
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✓ Atividades no âmbito do Projeto a Ler+ 

✓ Promover a articulação curricular; 

✓ Promover hábitos de trabalho em equipa; 

✓ Proporcionar novas experiências. 

Oficinas de Leitura 
e Escrita 

PROJETO “EU POSSO!”  
✓ Promover o bem comum e o cuidado dos 

outros, cuidar a casa comum; 

✓ LAUDATO SI e ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável). 

Professor EMRC 
e a lunos 
insc r i tos em 

EMRC  

Grupo 
disciplinar:  

EMRC 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Sem custos X    

Espaços a 
def in ir  

1º, 2º e 3º Ciclos 
   Atividade alusiva ao tema. 

    

MANUTENÇÃO DO SITE DE EMRC E 
REDES SOCIAIS  

✓ Dar a conhecer a toda a comunidade as 
atividades desenvolvidas; 

✓ Utilizar das TIC como veículo de 
conhecimento e partilha. 

Professor EMRC 
e a lunos 
insc r i tos em 
EMRC  

Grupo 
disciplinar:  

EMRC 

Sem custos X    

Sala  mult imédia  1º, 2º e 3º Ciclos 
   Atividade alusiva ao tema. 

    

CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE  
(AMI, APARF, CÁRITAS, LIGA CONTRA 
O CANCRO, CRUZ VERMELHA)  

✓ Promover o bem comum e o cuidado com 
os outros;  

✓ Desenvolver a responsabilidade social 
perante a pessoa, a comunidade e o 
mundo. 

Comunidade 

Escolar 
Grupo 
disciplinar:  
EMRC 

Sem custos 
X    

Espaços a 
def in ir  

1º, 2º e 3º Ciclos 
   Atividade alusiva ao tema. 

    

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
Ao longo do ano letivo 

✓ Promover hábitos de vida saudáveis; 

✓ Sensibilizar para as questões de segurança 

e risco. 

Alunos de todos 
os níveis de 
ensino, de 
acordo com as 
temáticas 

Instituições 
parceiras: 

Centro de 
Saúde, GNR, 

AHBVV 

Sem custos X X X X 

EB/2,3 de Vimioso 
Saúde Escolar 
Segurança 
Risco 

    

PADDE (Plano de Ação para o Desenvolvimento 
Digital na Escola) 

✓ Promover a utilização das TIC, de forma 
sistemática, nas atividades letivas e não 
letivas; 

✓ Potenciar boas práticas educativas com 
recurso às TIC; 

Comunidade 
escolar 

Direção 
Departamentos 
Curriculares 
Conselhos de 
Turma 

Recursos 
digitais 
disponíveis  
Sala TIC 
Sala 
Multimédia 

X X X X 

AEV 
Atividades com o uso dos 
recursos digitais 
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DESPORTO ESCOLAR DE ACORDO COM AS OPÇÕES TOMADAS PARA O ANO LETIVO DE 2021/2022 

Atividades/ Data Objetivos Específicos Público alvo Dinamizadores 
Recursos e/ou 
custo 
aproximado 

CORTA-MATO ESCOLAR 
novembro – data a definir 

✓ Apurar as equipas vencedoras por escalão/género na 
Fase de Escola, para a participação na CLDE de 
acordo com os regulamentos; 

✓ Motivar para a prática regular da modalidade; 

✓ Promover o espírito competitivo 
saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Promover o contacto da Escola com o meio exterior; 

✓ Permitir a vivência de uma participação em 
organizações desportivas de grande dimensão para os 
alunos. 

Professores de 
Educação Física, alunos 
do 10º ano de 
Desporto alunos do 1.º 
ciclo (4.º ano), 2.º e 
3.º Ciclos. 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Física 

Alunos do 10º 
ano de 
Desporto 

- Lanches, água, 
fita sinalizadora, 
prémios (de 
acordo com o 
número de 
participantes). 

50 € 

 

 

 

PINTA 

 

 

1º Ciclo – 4º ano 
2º e 3º Ciclos 
   Realização de uma prova de atletismo. 

TORNEIO DE BADMINTON SINGULARES E PARES  
jane iro  -  data a def in ir  

✓ Promover o espírito competitivo 
saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e desportiva 

 

Professores de 
Educação Física, alunos 
do 10º ano de 
Desporto alunos 2.º e 
3.º Ciclos. 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Física 

Alunos do 10º 
ano de 
Desporto 

- Sem custos. 
 

 

 

 

EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
   Torneio. 

MEGA SPRINTER- FASE ESCOLA 

jane iro  -  data a def in ir  
✓ Promover o espírito competitivo 

saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Apurar os alunos vencedores por escalão/género, de 
acordo com as atividades complementares na Fase de 

Professores de 
Educação Física, alunos 
do 10º ano de 
Desporto alunos 2.º e 
3.º Ciclos. 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Física 

Alunos do 10º 
ano de 

- Lanches, água, 
certificado de 
participação 
(Custos de 
acordo com o 
número de 
participantes). 

EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
   Prova de velocidade, salto e 
lançamento e quilómetro, para apurar os 
melhores para a prova distrital. 
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Escola para a participação na CLDE de acordo com os 

regulamentos; 

✓ Motivar e sensibilizar os alunos para a prática do 
Atletismo. 

Desporto 

50 € 

BASQUETEBOL 3X3 
março/data a def in i r  

✓ Promover o espírito competitivo 
saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Apurar as equipas vencedoras por escalão/género na 
Fase de Escola, para a participação na CLDE de 
acordo com os regulamentos; 

✓ Promover a maior participação possível dos alunos, 
quaisquer que seja a sua experiência anterior e o seu 
grau de habilidade, numa forma fácil de aprender e 
jogar basquetebol; 

✓ Proporcionar aos alunos uma atividade desenvolvida 
num ambiente agradável, privilegiando a participação, 

o divertimento e o prazer de jogar e assim contribuir 
para o desenvolvimento integral e harmonioso dos 
alunos e motivá-los para a prática da modalidade. 

Professores de 
Educação Física, alunos 
do 10º ano de 
Desporto alunos 2.º e 
3.º Ciclos. 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Física 

Alunos do 10º 
ano de 
Desporto 

- Água, 
certificado de 
participação 
(Custos de 
acordo com o 
número de 
participantes). 

50 € 

EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
   Apuramento das equipas. 

TORNEIO MISTO DE VOLEIBOL 2X2 E 4X4 
abr i l  -  data a def in ir  

✓ Promover o espírito competitivo 
saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Promover a prática da modalidade; 

✓ Fomentar socialização entre os alunos da Escola; 

✓ Aplicar o regulamento e as ações técnico-táticas da 
modalidade. 

Professores de 
Educação Física e 
alunos 2.º e 3.º Ciclos. 

Grupo 
Disciplinar: 

- Educação 
Física 

Alunos do 10º 
ano de 
Desporto 

- Água, 
certificado de 
participação 
(Custos de 
acordo com o 
número de 
participantes). 

50 € 

EB/23 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
   Torneio. 

TORNEIO DE FUTSAL MISTO 

Abr i l  -  data a def in i r  

✓ Promover o espírito competitivo Professores de Grupo - Água, 
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EB/2,3 de Vimioso 

2º e 3º Ciclos 
   Torneio. 

saudável, reforçando o espírito de equipa; 

✓ Desenvolver o gosto pela atividade física e 
desportiva; 

✓ Promover a prática da modalidade; 

✓ Fomentar socialização entre os alunos da Escola; 

✓ Aplicar o regulamento e as ações técnico-táticas da 
modalidade. 

Educação Física e 

alunos 2.º e 3.º Ciclos. 

Disciplinar: 

- Educação 
Física 

 

 

 

certificado de 

participação 
(Custos de 
acordo com o 
número de 
participantes). 

50 € 

 

 
 

Elaborado em reunião de Conselho Pedagógico 

Vimioso, outubro de 2022 

 

 

 

 


