
Código

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

DMCE Grupo de Biologia e Geologia

DMCE Grupo de Matemática

DMCE

Articulação Grupo de Biologia 

e Geologia e Grupo de Física 

e Química

DMCE

Articulação Grupo de Biologia 

e Geologia e Grupo de Física 

e Química

DMCE Grupo de Biologia e Geologia

DMCE Grupo de Matemática

DMCE Grupo de Matemática

DMCE
Articulação Grupo de Física e 

Química e DL

DMCE

Articulação Grupo de Biologia 

e Geologia e Grupo de Física 

e Química

DMCE Grupo de Física e Química

DMCE Grupo de Biologia e Geologia

DMCE Grupo de Física e Química

DMCE Grupo de Matemática

DMCE Grupo de Matemática

DMCE Grupo de Matemática

DMCE Grupo de Matemática

DMCE

Articulação Grupo de Biologia 

e Geologia e Grupo de Física 

e Química



DMCE Grupo de Física e Química

DMCE Grupo de Física e Química

DMCE Grupo de Biologia e Geologia

DMCE Grupo de Matemática

DMCE Grupo de Matemática

D1C EB Longueira

D1C EB  Odemira

D1C D1C

D1C
Articulação D1C com Grupo 

de Educação Física

D1C
Articulação D1C com Grupo 

de Educação Física

D1C EB Odemira

D1C
Articulação D1C com Grupo 

de Informática

D1C D1C

D1C D1C

D1C Articulação D1C com DEPE

D1C
EB Odemira

EB Boavista dos Pinheiros

D1C EB Boavista dos Pinheiros

D1C

Articulação JI Boavista dos 

Pinheiros e EB Boavista dos 

Pinheiros

D1C EB Longueira

D1C EB Odemira

D1C
Articulação JI Almograve EB 

Longueira



D1C

Articulação JI Boavista dos 

Pinheiros e EB Boavista dos 

Pinheiros

D1C
Articulação JI Odemira e EB 

Odemira

D1C
EB Odemira

EB Boavista dos Pinheiros

D1C EB Odemira

D1C EB Boavista dos Pinheiros

D1C EB Longueira

D1C EB Odemira

D1C EB Longueira

D1C D1C

D1C
Articulação JI Almograve EB 

Longueira

D1C Articulação D1C com DEPE

D1C EB Longueira

D1C EB Longueira

D1C EB Boavista dos Pinheiros

D1C Articulação D1C com DEPE

D1C EB Odemira

D1C
Parceria EB Boavista dos 

Pinheiros Escola segura

D1C EB Longueira

D1C EB Boavista dos Pinheiros

D1C EB Longueira

D1C EB Longueira



D1C D1C

D1C EB Boavista dos Pinheiros

D1C EB Odemira

D1C Articulação D1C com DEPE

D1C EB Odemira

D1C EB Longueira

D1C EB Longueira

D1C D1C

DE Desenho e Oficina de artes

DE Desenho

DE
Educação Tecnológica e 

Educação Visual

DE Desenho e Oficina de Artes

DE
Parceria Desenho e festival 

Sete sóis sete Luas

DE
Parceria Desenho e Sopa dos 

Artistas

DE
Articulação Grupo de 

Educação Física com D1C

DE
Articulação Grupo de 

Educação Física com D1C

DE Grupo de Informática

DE Grupo de Informática

DE

Parceria Grupo de Educação 

Física com Associação de 

Atletismo de Beja e Câmara 

Municipal de Odemira

DE Grupo de Educação Física

DE Grupo de Educação Física



DE
Articulação Grupo de 

Informática com D1C

DE
Articulação Grupo de 

Educação Física com D1C

DE Educação Musical

DE
Educação Tecnológica e 

Educação Visual

DE Desenho

DE Grupo de Educação Física

DE Grupo de Educação Física

DE Grupo de Educação Física

DE Grupo de Informática

DE Grupo de Informática

DE Desporto Escolar

DE

Parceria  Grupo Educação 

Física com Câmara Municipal 

de Odemira

DE
Educação Tecnológica e 

Educação Visual

DE Desenho e Oficina de Artes

DE Desenho e Oficina de Artes

DE Educação Musical

DE Grupo de Educação Física

DE Grupo de Educação Física

DE
Grupo/Equipa de futsal 

masculino (Infantis B)

DE
Grupo/Equipa de 

Multiatividades ao Ar Livre

DE Grupo/Equipa de Surf



DE Grupo/Equipa de Natação

DE
Grupo/Equipa de Voleibol 

(iniciados feminino)

DE
Grupo/Equipa de Voleibol 

(juvenis feminino)

DE Grupo/Equipa de Badminton

DE
Grupo/Equipa de Surf / 

Bodyboard

DE

Formação de Juízes / Árbitros 

de Voleibol, Badminton e 

Natação

DL Docente de Alemão

DL Docente de Alemão

DL
Docentes de Inglês do 2º ciclo 

e 3º ciclo

DL Docente de Alemão

DL Docente de Alemão

DL
Parceria Docente de Alemão 

com Goethe Institut (GI)

DL Docente de Alemão

DL Docente de Alemão

DL Português 2º ciclo

DL Francês 7º ano

DL Português 3º ciclo

DL Inglês 3º ciclo

DL Português 6º ano

DL Inglês 3º ciclo

DL
Inglês do Secundário e do 

Ensino Profissional



DL
Docente de Alemão e colegas 

de outras disciplinas

DL Docente de Alemão

DL Português Susana Banha

DL

Português Secundário Clara 

Almeida, Fernanda Palma, 

Susana Banha

DL

Articulação Matemática ou CN 

com 6º ano Português 

docentes Susana Loures e 

Pedro Godinho

DL

Articulação Ciências Naturais 

e Físico Química Português 3º 

ciclo Teresa Nunes, Fernanda 

Palma e Alexandra Magalhães

DL
Docente de Inglês, Maria 

Helena Fernandes

DL

Articulação Oficina de Artes e 

E.V. com Português 3º ciclo 

Teresa Nunes

DL

Articulação disciplina Francês 

com a Alliance Française de 

Beja

DL

Articulação Português 5º ano; 

docentes Susana Loures e 

Sónia Encarnação com EDM 

5º ano e História 7º D

DL
Articulação disciplina de 

Alemão com o GI

DL

Português 5º ano; docentes 

Susana Loures e Sónia 

Encarnação

DL
Português Teresa Nunes e 

Alexandra Magalhães

DL

Articulação docente de Inglês 

(Maria Helena Fernandes) 

com Docentes de Desenho

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE JI Boavista dos Pinheiros

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar



DEPE Pré-escolar

DEPE

Articulação JI Odemira e JI da 

Boavista com 1º ciclo de 

Odemira e Boavista

DEPE JI de Almograve e Odemira

DEPE Pré-escolar

DEPE

Articulação JI Odemira e JI da 

Boavista com 1º ciclo de 

Odemira e Boavista

DEPE
Articulação JI Almograve EB 

Longueira

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE
Articulação JI Odemira com 1º 

ciclo Odemira

DEPE Articulação DEPE e D1C

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE Pré-escolar

DEPE Articulação DEPE e D1C

DEPE Articulação DEPE e D1C

DEPE Pré-escolar

DCSH Grupo de História

DCSH Clube de Arqueologia

DCSH Grupo de Geografia

DCSH Grupo de Geografia



DCSH Grupo de Geografia

DCSH Grupo de Geografia

DCSH Grupo de Geografia

DCSH

Grupo de Geografia Professor 

Fernando Almeida Professora 

Dulce Raposo

DCSH
Professor Fernando Almeida 

Professora Dulce Raposo

DCSH GeOde

DCSH GeOde

DCSH GeOde

DCSH GeOde

DCSH HGP

DCSH Grupo de Geografia

DCSH Grupo de Geografia

DCSH
Grupo de Economia e 

Contabilidade

DCSH
Grupo de Economia e 

Contabilidade

DCSH
Grupo de Economia e 

Contabilidade

DCSH Filosofia

DCSH HGP Prof. Clarinda Trindade

DCSH História

DCSH E.M.R.C.

DCSH E.M.R.C.

DCSH História



DCSH História

DCSH E.M.R.C.

DCSH

Articulação Grupo de 

Geografia Grupo de História 

Prof. Fernando Almeida Prof. 

Carla Pedro

DCSH
Grupo de Geografia e de 

História

DCSH Grupo de História

DCSH Grupo de História

DCSH HGP Prof. Clarinda Trindade

DCSH HGP Prof. Clarinda Trindade

DCSH E.M.R.C.

DCSH Grupo de Geografia

DCSH Grupo de Geografia

CDT 2 3 9º B e Diretora de Turma

CDT 2 3 7º D e Diretora de turma

CDT 2 3
7º D e docentes do Conselho 

Turma

CDT 2 3 7º D e Diretora de turma

CDT 2 3
2º e 3º ciclos e Diretores de 

Turma

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde



PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde

PES Parceria Centro de Saúde



PES Parceria Centro de Saúde

PES
Parceria Escola segura e 

Centro de Saúde

PES

Parceria Gabinete de 

Reabilitação do Alcoolismo e 

Toxicodependência

PES Docentes

PES PES

PES PES

PES Parceria Clube Cinema

PES Docentes Ciências Naturais

PES Parceria GAVA CPCJ

PES Parceria GAVA

PES Parceria GAVA



PES Parceria GAVA

PES Parceria GAVA



Atividade
Objetivo(s) 

Estratégico(s)

Saída de campo ao 

Almograve
1, 2

Olimpíadas da 

Matemática (1.ª 

eliminatória)

1

Visita de estudo a uma 

empresa agrícola 

tecnologicamente 

avançada e com 

1, 2

Palestra com um ex-

aluno da escola, 

dentista, jovem 

empreendedor e 

1

Saída de campo nas 

proximidades da escola
1, 2

Olimpíadas da 

matemática (2.ª 

eliminatória)

1

Campeonato Nacional 

de Jogos Matemáticos
1, 2

Visita de estudo ao 

Planetário Calouste 

Gulbenkian

1, 2, 4

Palestra com um ex-

aluno da escola, a 

definir

1, 2

Olimpíadas da Física - 

Prova a nível de escola
1, 2, 4

Saída de campo ao 

Almograve (Tema: 

Geologia)

1, 2

Olimpíadas da Química 

Mais - Universidade do 

Algarve

1, 2, 4

Concurso Canguru 

Matemático
1

Campeonato Nacional 

de Jogos Matemáticos
1

Olimpíadas da 

Matemática
1

SuperTmatik 1

Visita de Estudo à 

Ambilital
2, 4



Olimpíadas da Química 

Júnior - Universidade do 

Algarve

1, 2, 4

Olimpíadas da Física - 

Prova Regional a 

realizar em Lisboa

1, 2, 4

Visita ao Centro de 

Ciência Viva do Lousal
1, 2

SuperTmatik 1

Exposição de Jogos de 

engenho e outros 

trabalhos

1

“Heróis da fruta”

“Curte iogurte”

“Missão UP”

1, 4, 5

Projeto KidFun – 

Educação para Valores.
1, 3, 4, 5

Montagem de um ninho 

artificial em madeira 

para pequenas aves 

insetívoras

1, 4, 5

Dinamização das 

corridas de média 

duração

1, 3, 4, 5

Dinamização do voleibol 

nas escolas do 1º ciclo
1, 2, 3, 4, 5

"Histórias da Ajudaris 

2018"
1, 4, 5

Desafios SeguraNet

2017-18
1, 2, 3, 4

Receção aos alunos e 

EE
1, 3, 5

Espetáculo “Comer a 

Língua”, integrado no 

Projeto Miragem

1, 4, 5

A Terra Treme

Exercício de Evacuação

(Exceto Odemira)

1, 2, 4, 5

Dia da Alimentação

Colaboração com a 

Clínica S. Gonçalo

1, 4, 5

Dia da Alimentação

Atividades conjuntas 

entre as turmas

1, 4, 5

Apresentação do novo 

livro infantil da autora 

Manuela Ribeiro,Versos 

para meninos que 

1, 4, 5

Dia da Alimentação

Atividade proposta e 

desenvolvida por uma 

encarregada de 

1, 4, 5

“Mariana num mundo 

igual” no cineteatro.

Atividade proposta pelo 

Município

1, 4, 5

Magusto e Celebração 

do

Dia do Idoso (parceria 

com a Junta de 

1, 4, 5



Magusto

Comemora com almoço 

(Jardim das Águas)

1, 2, 4, 5

Magusto

Lanche e castanhas 

assadas

1, 2, 4, 5

Teatro de robertos – 

“Vaca ou porco”

EB Odemira- 

9:30/10:20;

1, 4, 5

“Contos infantis 

Narrando e cantando” - 

CMO

Sessão 1 – 10.30 – 1º 

1, 2, 4, 5

Mini corta-mato 1, 4, 5

Mini corta-mato 1, 4, 5

Natal no Mercado 1, 4, 5

Teatro de robertos – 

“Vaca ou 

porco”11:00/11:40

1, 4, 5

Programa Cinanima 

Júnior
1, 2, 4, 5

Oferta de Natal: ida ao 

cinema ( pela Junta de 

freguesia)

1, 2, 4, 5

Natal Festa de Natal JI 

Odemira com EB de 

Odemira no Cineteatro 

Camacho Costa e 

1, 2, 3, 4, 5

“Cantar as Janeiras” 1, 3, 4, 5

Visita à Vitacress 1, 4, 5

Visita aos viveiros de 

plantas da Boavista
1, 4, 5

Carnaval, baile de 

máscarasEB Longueira - 

com a participação dos 

utentes do projeto 

1, 2, 3, 4, 5

Turma Imbatível 1, 4, 5

Dia da Internet Segura - 

dinamizado pela GNR-

Escola Segura

1, 4, 5

Visita à Biblioteca 

Municipal de Odemira
1, 4, 5

Visita de Estudo: Centro 

de Ciência Viva de Faro 

Museu Regional de 

Faro

1, 4, 5

Visita à Estufa das 

Flores (Cavaleiro)
1, 4, 5

Visita de Estudo para 

observação da Costa 

Vicentina: - Sines, Porto 

Covo, ilha do 

1, 4, 5



Comemorações do 25 

de abril
1, 4, 5

Ação de sensibilização 

dinamizada pelo 

“Resgate”

1, 4, 5

Visita de estudo à Mina 

e Centro de Ciência 

Viva de Lousal

1, 4, 5

Dia da criança Dia do 

Nariz Vermelho
1, 2, 3, 4, 5

Visita de Estudo Centro 

de Ciência Viva de 

Lagos

1, 4, 5

Aula de bodyboard - 

praia do Almograve
1, 2, 4, 5

Praia do Almograve - 

atividade em parceria 

com o Clube de Pesca 

do Almograve

1, 4, 5

Atividades de 

encerramento
1, 2, 3, 4, 5

Participação no VI 

Simposium 

Internacional de 

Escultura de Odemira

1, 2, 3, 4

Visita à exposição Arte 

no rio na Igreja da 

Misericórdia

1, 2, 3, 4

Exposições temporárias 1, 2, 3, 5

Exposições temporárias 1, 2, 3, 4

Workshop de pintura 

com artista marroquino 

promovido pelo festival 

Sete sóis sete Luas

1, 2, 3, 4

Workshop de cerâmica 

com o artista Heitor 

Figueiredo  promovido 

pela Sopa dos Artistas 

1, 2, 3, 4

Dinamização do voleibol 

nas escolas do 1º ciclo
1, 2, 3, 4, 5

Dinamização das 

corridas de média 

duração

1, 3, 4, 5

Desafios SeguraNet 

2017 2018
1, 2, 3, 4

Líderes Digitais 1, 2, 3, 4

Kids Athletics 1, 3, 4, 5

Torneio de Andebol 5x5 1, 3, 4, 5

Passeio de BTT 3ºciclo 1, 3, 4, 5



Desafios SeguraNet 

2017-18
1, 2, 3, 4

Corta mato Escolar 1, 2, 3, 4, 5

Festa de Natal 1, 2, 3, 5

Decoração Natalícias 1, 2, 3, 5

Visita à exposição de 

Banda desenhada na 

Biblioteca Municipal

1, 2, 3, 4

Torneio de Basquetebol 

3x3
1, 3, 4, 5

Corta Mato Regional 1, 3, 4, 5

Mega Sprinter – fase 

escola
1, 3, 4, 5

Seminário sobre 

"Segurança na Net"
1, 2, 3, 4

Sessão sobre "Navegar 

em segurança"
1, 2, 3, 4

Mega Sprinter – fase 

regional
1, 3, 4, 5

Jornadas Escolares - 

Sabóia
1, 3, 4, 5

Visita de estudo ao 

CCB/
1, 2, 4, 5

Visita de estudo a 

Serralves, Museu 

Soares dos Reis e 

Galerias de Artes

1, 2, 3, 4

Exposição de artes 

plásticas no espaço 

OJOVEM

1, 2, 3, 4

Visita ao Museu da 

Música
1, 2, 4, 5

Torneio de Voleibol 4x4 1, 3, 4, 5

Passeio de BTT 2º Ciclo 1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Encontros locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Encontros locais
1, 3, 4, 5



Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Sessões de Treino / 

Competições locais
1, 3, 4, 5

Formação local(escola) 

e regional
1, 3, 4, 5

- Encontro do Projeto 

PEPA e Dia do 

Professor de Alemão no 

Instituto Alemão de 

1, 3

- Requalificação de uma 

sala com a colaboração 

dos alunos para 

dinamizar atividades 

1, 3

Concurso de “Botas” e 

exposição de Halloween
1, 4

Autores Alemães em 

Destaque/ “Um poema 

por dia não sabes o 

bem que te fazia”

1, 3

Celebração de 

Efemérides Históricas e 

Culturais de Países de 

Língua Alemã

1, 3

Participação nos 

workshops do jornal 

digital do Instituto 

Alemão/“Die digitale 

1, 3, 4

Dinamização e 

promoção do grupo de 

Facebook “Die 

Deutsche Ecke”

1, 3

Divulgação da disciplina 

de Alemão e do Projeto 

PEPA fazendo um vídeo 

promocional da língua 

1, 3

Concursos de 

ortografia, soletração e 

leitura

1

Ida ao Festival do 

Cinema Francês - Beja 

e visita ao castelo de 

Beja

1, 4

Participação na fase 

escola do concurso 

Literacia 3D - Leitura

1, 4

Participação na fase 

escola do concurso 

Literacia 3D - Inglês

1, 4

Participação no projeto 

“Histórias da Ajudaris”
1, 4

“Mensagens de Ano 

Novo”
1, 3, 4

Árvore de Natal de 

Inglês
1, 3, 4



Visita de Estudo a 

Lisboa ao G.I.
1, 3, 4

Cerimónia de entrega 

de certificado FIT 1 e de 

diploma melhor aluno 

de alemaõ em 

1, 3

Visita de estudo ao 

Palácio Nacional de 

Mafra, ida ao teatro 

"Memorial do Convento"

1, 4

Ida ao teatro “Farsa de 

Inês Pereira”; -

Percursos camonianos.

1, 4

Ida ao teatro “A viagem 

de Ulisses”
1, 4

Ida ao teatro “Leandro, 

Rei da Helíria”
1, 4

Anúncios em Inglês 1, 3

Ida ao teatro “Aquilo 

Que OS olhos Veem ou 

O Adamastor”

1, 4

Certificado DELF A1 

/A2
1, 3

Teatro “O Príncipe 

Nabo”
1, 4

CERTIFICADO FIT1 e 

/ou FIT2
1, 3

Apoio aos alunos do 5º 

ano (preparação para 

as Provas de Aferição)

1

Aulas de Apoio para as 

Provas Finais de 

terceiro ciclo

1

Retratos de 

individualidades
1, 2, 3, 4

Estações do ano 1, 3, 4, 5

Saídas semanais dentro 

da localidade
1, 3, 4, 5

Articulação com os 

grupos da Casa Maria 

Luísa

1, 2, 4, 5

Visitas à Biblioteca 

Municipal: - Hora do 

Conto. - Exploração do 

espaço e dos livros.

1, 3, 4

Articulação entre JI´s 

(visitas e intercâmbios)
1, 2, 3, 4, 5

Receção às crianças e 

famílias
1, 2, 3, 4, 5

“A Terra Treme” 1, 2



Dia mundial da 

alimentação
1, 2

Sessão de 

esclarecimento pela 

nutricionista Dr.ª Teresa 

Santos

1

Naturalmente a flor 

gorda - Projeto Miragem
1, 4, 5

Halloween “Bolinho, 

bolinho”
1, 2

Dia de S. Martinho 

(Magusto)
1, 2, 3, 5

Dia de S. Martinho e dia 

do idoso (Magusto)
1, 2, 3, 5

Dia do Pijama 1, 2, 4, 5

Articulação Pré-escolar 

com Centro de Artes de 

Sines

1, 5

Festa de Natal 1, 2, 3, 4, 5

Dia de reis 1, 2

Carnaval 1, 2, 3, 4, 5

Páscoa 1, 2, 3, 5

Visita de estudo Centro 

de Artes de Sines
1, 2, 5

Visita de Estudo a Beja 

à Base Aérea e 

Biblioteca Municipal de 

Beja

1, 2, 5

Dia da Criança 1, 2, 4, 5

Encerramento das 

atividades do ano letivo
1, 2, 3, 4, 5

Colónia Balnear na 

praia do Almograve
1, 2, 4, 5

Parlamento dos Jovens 1, 4

Jornal de Parede 1, 4

Saídas para recolha de 

informações junto de 

instituições e/ou junto 

da população do 

1, 3

Dinamização de 

debates relacionados 

com temas abordados 

nas aulas

1, 4



Participação de 

“convidados” nas aulas 

de Geografia

1, 2, 3

Exposição de trabalhos 

em diversos espaços 

das escolas do 

agrupamento

1, 4

“Jornal de Parede” no 

bloco B
1, 4

Participação no jornal 

“Escola Viva”
1, 4

Participação na Rádio 

Wats
1, 4

“Jornal de Parede” 1, 3, 4

Participação no jornal 

“Escola Viva”
1, 3, 4

Controle de roedores 

com aves de rapina, em 

articulação com a 

Gemuesering Portugal – 

1, 2

Construção e colocação 

de ninhos para aves 

insetívoras no recinto 

da escola secundária – 

1, 2, 3, 4

Livros com História (de 

outubro a dezembro)
1, 4

De acordo com as 

turmas, visitas de 

estudo a pontos de 

interesse do concelho e 

1, 3

A terra treme 1, 4

Visitas de estudo: 

Instituições de Ensino 

Superior;Feiras 

Temáticas;Empresas; 

1, 2, 4

Sessões de 

esclarecimento; Aulas 

com convidados.

1, 3, 4

Visitas a empresas e 

instituições locais; 

Saídas para recolha de 

informações.

1, 3, 4

Parlamento dos Jovens 4

Exposição de trabalhos 1, 2

Visita ao castelo de 

Beja e à villa romana de 

Pisões

1, 2

Comemoração dos 

Direitos Humanos
4

Campanha da Cáritas: 

“Dez milhões de 

estrelas – Um gesto 

pela Paz”

3, 4

Visita ao Museu 

Nacional de 

Arqueologia

1, 2, 4



Visita de estudo a 

Lisboa e Sintra
1, 4

Inter Escolas de 

E.M.R.C.
1, 4, 5

Semana Cultural 1, 2, 3, 4, 5

Visita de estudo a 

Coimbra – Conímbriga
1, 2, 4

Visita de Estudo a 

Sevilha
1, 3

Visita de estudo a 

Roma (ou, em 

alternativa, a Madrid)

1, 4

Exposição de trabalhos 1, 2

Visita ao Museu dos 

Coches
1, 2

Visita de Estudo ao 

ZooMarine
1, 4, 5

Comemoração do Dia 

da EuropaAlmoço 

europeu com toalhetes 

personalizados

1, 2, 4

Concurso de rosas-dos-

ventos - Exposição
1, 3, 4

Festa de Halloween 1, 4

Campanha de 

solidariedade – recolha 

de roupas e alimentos 

(a entregar à TAIPA)

3, 4

Jogo de andebol 

professores-alunos
1, 3, 4

Peddy Paper 1, 2

Cabaz de Natal 1, 4

Rastreio Dentário 3, 4

Desenvolvimento de um 

dos temas 

- Prevenção dos 

acidentes e promoção 

da segurança. 

- Importância da 

Vacinação. 

- Os afetos.

3, 4



Desenvolvimento de um 

dos temas 

- Prevenção dos 

acidentes e promoção 

da segurança. 

- Importância da 

Vacinação. 

- Os afetos.

3, 4

Higiene corporal 3, 4

Alterações corporais 3, 4

Bullying 3, 4

Violência no namoro 3, 4

Métodos contracetivos 3, 4

Sexualidade, gravidez 

na adolescência e IVG.
3, 4

Workshop de 

competências 

comunicativas e 

discursivas.

3, 4

Prevenção de Infeções 

Sexualmente 

Transmissíveis

3, 4

Alimentação saudável e 

obesidade
3, 4



Rastreio Visual e 

Auditivo
3, 4

Consumo de 

substâncias psicoativas
3, 4

Sensibilização / 

informação sobre 

comportamentos de 

risco, alcoolismo e 

toxicodependência.

3, 4

Aulas de Educação 

Sexual dinamizadas 

pelos docentes dos 

conselhos de turma, no 

mínimo de 6 horas para 

o 1º e 2º ciclos e de 12 

horas para o 3º ciclo e 

secundário.

2, 3, 4

Manutenção e 

atualização de dossiês 

por ano de escolaridade 

com planificações base 

e respetivos materiais.

2

Elaboração de 

planificações base para 

o desenvolvimento de 

atividades de educação 

sexual de acordo com o 

currículo das 

disciplinas.

2, 4

Preparação de guiões 

de atividade com textos 

explicativos, notas 

introdutórias e fichas de 

trabalho e avaliação a 

partir de filmes e 

documentários no 

âmbito da educação 

para a saúde.

2, 3, 4

Sensibilização para a 

anorexia, bulimia e 

obesidade

2, 4

Sensibilização e 

identificação de maus 

tratos

3, 4

Violência no namoro 4

Amar é respeitar 4



Igualdade de género e 

as escolhas 

profissionais

4

Orientação sexual e 

identidade de género
4



Objetivos Público Alvo Mês

- Sensibilizar os alunos para a riqueza e diversidade dos seres vivos 

da zona intertidal, mostrando in loco a riqueza natural de um 

ecossistema local. 

- Estimular a curiosidade científica dos alunos.

11º ano A B Outubro

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico.

- Desenvolver a capacidade de comunicar.

10º ano 11º ano 12º 

ano
Novembro

- Abordar alguns temas do programa da disciplina, nomeadamente 

sistemas tecnologicamente avançados para o cultivo de plantas e 

proteção integrada.

- Demostrar o papel da ciência e tecnologia no cultivo de plantas 

12º ano A B Novembro

- Despertar os alunos para a importância da atualização científica e 

tecnológica nas profissões ligadas a estas áreas.

- Demostrar o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa para todos.

12º ano A B Novembro

- Sensibilizar os alunos para a riqueza e diversidade biológica e 

geológica local.

- Estimular a curiosidade científica dos alunos.

- Compreender conceitos relacionados com os ecossistemas in loco.

10º ano A 11º ano A B A definir

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico.

- Desenvolver a capacidade de comunicar.

10º ano 11º ano 12º 

ano
Janeiro

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico.

- Desenvolver a capacidade de comunicar.

2º 3º ciclo secundário

- Distinguir vários corpos celestes (planetas, estrelas e sistemas 

planetários; enxames de estrelas, galáxias e enxames de galáxias).

- Indicar o modo como os corpos celestes se organizam, localizando 

a Terra. - Indicar qual é a nossa galáxia (Galáxia ou Via Láctea), a 

7º ano Fevereiro

- Abordar do ponto de vista de um profissional, alguns tópicos do 

programa de Biologia.

- Despertar os alunos para a importância da atualização científica e 

tecnológica nas profissões ligadas a estas áreas.

12º ano A B
Ao longo do ano 

letivo

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos programáticos da 

disciplina de Físico-Química.

- Proporcionar situações educativas que correspondam aos 

interesses, motivações e expectativas dos alunos.

11º ano Fevereiro

- Sensibilizar os alunos para a riqueza e diversidade geológica local.

- Estimular a curiosidade científica dos alunos.

- Identificar in loco consequências de processos geológicos 

aprendidos em sala de aula.

11º ano A B Março

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos programáticos da 

disciplina de Físico-Química.

- Proporcionar situações educativas que correspondam aos 

interesses, motivações e expectativas dos alunos.

11º ano Março

- Estimular o gosto e o estudo pela Matemática.

- Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, 

permitindo que estes descubram o lado lúdico da disciplina.

- Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas 

3º ciclo A definir

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico.

- Avaliar situações, elaborar estratégias e tomar decisões.

2º 3º ciclo secundário Março

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico.

- Desenvolver a capacidade de comunicar.

Secundário Março

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o gosto pela Matemática.

- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-

2º 3º ciclo Março

- Conhecer o modo como se realiza o tratamento de resíduos e 

efluentes.

- Compreender a importância das atitudes individuais para o bem 

comum.

12º ano A B A definir



- Aprofundar a compreensão dos conteúdos programáticos da 

disciplina de Físico-Química.

- Proporcionar situações educativas que correspondam aos 

interesses, motivações e expectativas dos alunos.

8º ano 9º ano Abril

- Aprofundar a compreensão dos conteúdos programáticos da 

disciplina de Físico-Química.

- Proporcionar situações educativas que correspondam aos 

interesses, motivações e expectativas dos alunos.

8º ano 9º ano 11º ano Maio

- Fomentar a cultura científica.

- Sensibilizar os alunos para a riqueza e diversidade geológica 

regional.

- Perceber a história geológica da região. - Reconhecer a 

11º ano A B A definir

- Transformar a aprendizagem e o sucesso escolar em elementos de 

prestígio individual e coletivo.

- Desenvolver o gosto pela Matemática.

- Reforçar a componente lúdica no processo de ensino-

2º 3º ciclo Maio

- Incentivar a interação entre a escola e a comunidade educativa.

- Desenvolver o gosto pela Matemática.

- Descobrir relações entre conceitos de Matemática.

- Comunicar conceitos, raciocínios e ideias, por escrito, com clareza 

10º ano Junho

- Sensibilizar para uma alimentação variada e equilibrada. 

- Promover a partilha de receitas saudáveis.

- Sensibilizar para a utilização de energias renováveis. 

- Promover a eficiência no consumo de energia e uma mobilidade 

1º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Educação das crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à 

descoberta e aprofundamento dos valores fundamentais de conduta 

e vida em sociedade. Os valores influenciam diretamente os 

comportamentos e atitudes de crianças e jovens, perpetuando 

1º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a sensibilidade ambiental.

- Promover a interdisciplinaridade.
1º ciclo

Ao longo do ano 

letivo

- Aproximação às condições de realização de um mini corta mato, 

visando a participação no corta mato escolar de dia 13 de Dezembro 

2017.

3º ano 4º ano
Outubro 

Novembro

- No âmbito das coadjuvações.

- Expressão Físico motora.
3º ano 4º ano

Ao longo do ano 

letivo

- Promover a leitura, a escrita, a arte e a solidariedade.

- Tornar as crianças participantes verdadeiros autores de histórias 

de encantar, sobre temas como a solidariedade, os afetos, a 

cidadania, o ambiente, os valores, entre outros.

3º E
Ao longo do ano 

letivo

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet.

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

1º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Proporcionar uma adequada integração dos alunos.

- Proporcionar a participação dos EE nas atividades do AE.

1º ciclo Encarregados 

de Educação
Setembro

- Sensibilizar para as artes.

- Trabalhar conteúdos lecionados em Português.
3º ano 4º ano Outubro

- Chamar a atenção para o risco sísmico.

- Alertar para a importância de comportamentos simples que os 

cidadãos devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar 

vidas.

1º ciclo Outubro

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Alertar para os problemas causados por uma alimentação 

deficiente.

1º ciclo Outubro

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável. 

- Alertar para os problemas causados por uma alimentação 

deficiente.

1º ciclo Outubro

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Alertar para os problemas causados por uma alimentação 

deficiente.

- Apresentação do livro infantil da autora Manuela Ribeiro, "Versos 

Alunos e crianças Outubro

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Alertar para os problemas causados por uma alimentação 

deficiente.

- Preparar um lanche saudável.

1º ciclo Outubro

- Assinalar o Dia Municipal para a Igualdade.

- Alertar para a importância da igualdade.
1º ciclo Novembro

- Valorizar a preservação do património cultural, natural e social.

- Conhecer e vivenciar tradições do nosso povo.

- Vivenciar momentos de partilha com os idosos da localidade.

Alunos Crianças Idosos 

da localidade
Novembro



- Valorizar a preservação do património cultural, natural e social.

- Conhecer e vivenciar tradições do nosso povo.

Alunos Crianças 

Famílias
Novembro

- Valorizar a preservação do património cultural, natural e social.

- Conhecer e vivenciar tradições do nosso povo.

Alunos Crianças 

Famílias
Novembro

- Sensibilizar para as artes.

- Conhecer diferentes formas de arte.
1º ciclo Novembro

- Assinalar os 95 anos de nascimento do patrono da BMO, José 

Saramago.

- Sensibilizar para as artes.

1º ciclo Novembro

- Incentivar o gosto pela atividade desportiva.

- Fomentar a participação em competições desportivas.
3º ano 4º ano Dezembro

- Incentivar o gosto pela atividade desportiva.

- Fomentar a participação em competições desportivas.
3º ano 4º ano Dezembro

- Manter as tradições relacionadas com o Natal. 1º ciclo Dezembro

- Sensibilizar para as artes.

- Conhecer diferentes formas de arte.
1º ciclo Dezembro

- Promoção da literacia fílmica.

- Contribuir para o sucesso escolar dos alunos através da 

articulação dos diferentes saberes.

- Fomentar uma atitude positiva relativamente à aprendizagem.

1º ciclo Dezembro

- Promover o contacto direto com um meio de cultura.

- Fomentar uma atitude positiva relativamente à aprendizagem.

- Contribuir para uma formação cívica e cidadania como ferramentas 

essenciais aos processos de ensino e de aprendizagem.

Alunos e Crianças Dezembro

- Valorizar a tradição.

- Levar a desvendar os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Incentivar à preservação de costumes tradicionais da família.

Alunos Crianças 

Famílias Comunidade 

local

Dezembro

- Incentivar e desenvolver o gosto pelas tradições locais.

- Desenvolver a interação entre a escola e a comunidade local.
1º ciclo Janeiro

- Promover o interesse pelas atividades económicas desenvolvidas 

na região.
1º ciclo Janeiro

- Consolidar aprendizagens, nomeadamente a Estudo do Meio. 3º I Janeiro

- Articulação e convívio entre os alunos do 1º Ciclo e Pré Escola.

- Valorizar a tradição.

- Levar a desvendar os sentimentos e valores da época.

Alunos e Crianças Fevereiro

- Promover uma alimentação Saudável.

- Promover o exercício físico.
1º ciclo Fevereiro

- Atividades de consciencialização para o uso seguro, ético e 

responsável das TIC.
1º ciclo Fevereiro

- Promover o gosto pela leitura.

- Incentivar a utilização do espaço de uma biblioteca.
1º ciclo Fevereiro

- Consolidar aprendizagens, nomeadamente a Estudo do Meio.

- Desenvolver o ensino experimental e o gosto pela aprendizagem.

- Confraternizar com os outros.

1º ciclo Março

- Promover o interesse pelas atividades económicas desenvolvidas 

na região.
1º ciclo

- Consolidar aprendizagens realizadas.

- Promover o conhecimento de um meio próximo.
1º ciclo Abril



- Conhecer o significado do feriado nacional e os símbolos 

associados a esta data.
1º ciclo Abril

- Divulgação de medidas de prevenção e segurança nas praias. 1º ciclo Abril

- Reconhecer uma atividade local/nacional.

- Consolidar aprendizagens, nomeadamente a Estudo do Meio.
3º ano 4º ano Maio

- Articulação e convívio entre os alunos do 1º Ciclo e Pré Escolar.

- Reconhecer os direitos e deveres das crianças.

- Voluntariado.

Alunos e Crianças Junho

- Consolidar aprendizagens, nomeadamente a Estudo do Meio. 1º ano 2º ano Junho

- Articulação com o Desporto escolar.

- Promover o contacto com a modalidade.
3º ano 4º ano Junho

- Promover o contacto direto com as atividades económicas locais, 

nomeadamente a pesca.
1º ciclo Junho

- Proporcionar o convívio com a comunidade educativa. 1º ciclo Junho

- Proporcionar aos alunos um contacto mais próximo com o 

fenómeno artístico, particularmente com manifestações menos 

convencionais.

- Dar a possibilidade de contactarem com os escultores participantes 

12º ano E Setembro

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Promover a visita de exposições de artes plásticas.
12º ano E Setembro

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Conhecer as características dos materiais.

- Promover a investigação.

2ª 3º ciclo Comunidade 

escolar

Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Aprender diferentes processos de criação artística.

10º ano E 11º ano F 12º 

ano E

Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Aprender novas técnicas de pintura.

- Conhecer o artista e a sua obra.

12º ano E Setembro

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Aprender novas técnicas e materiais.

- Conhecer o artista e a sua obra.

12º ano E Outubro

No âmbito das coadjuvações.

- Expressão Físico motora.

3º ano 4º ano do 

Agrupamento

Ao longo do ano 

letivo

- Aproximação às condições de realização de um mini corta mato, 

visando a participação no corta mato escolarde dia 13 de Dezembro 

2017.

3º ano 4º ano do 

Agrupamento

Outubro

Novembro

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet.

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

2º 3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.
3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo

- Fomentar a competição saudável na iniciação à modalidade do 

Atletismo.
2º ciclo Novembro

- Respeitar as normas do espírito desportivo.

- Fomentar entre todos os participantes um clima de boas relações 

interpessoais e de uma competição leal e fraterna.

- Proporcionar aos alunos condições de convívio e de 

Secundário Novembro

- Comemoração do dia Não Fumador.

- Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre.
3º ciclo Novembro



- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet.

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

1º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Dinamizar provas e competições no âmbito do atletismo.

- Resistência, entre os anos do agrupamento.

- Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre.

2º 3º ciclo secundário 

3º ano 4º ano do 

Agrupamento

Dezembro

- Promover atividades corais/instrumentais com cancioneiros 

tradicionais de Natal.

2º ciclo Encarregados 

de Educação
Dezembro

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Conhecer as características dos materiais.

- Promover a investigação.

2ª 3º ciclo Comunidade 

escolar
Dezembro

- Promover o contato dos alunos com este tipo de linguagem.
10º ano E 11º ano F 12º 

ano E

Janeiro

Fevereiro

- Dinamizar a modalidade de Basquetebol, proporcionar momentos 

de competição entre os alunos do agrupamento.
2º 3º ciclo Secundário Janeiro

- Dinamizar provas e competições no âmbito do atletismo.

- Resistência, entre os alunos do agrupamento.

- Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre.

2º 3º ciclo Secundário Janeiro

- Fomentar a competição saudável nas modalidades do Atletismo, 

entre os alunos do agrupamento.
2º 3º ciclo Secundário Fevereiro

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet.

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

7º ano 8º ano Fevereiro

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet.

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

Pessoal docente e não 

docente, comunidade 

educativa

Fevereiro

- Fomentar a competição saudável nas modalidades do Atletismo, 

entre os alunos das Escolas do Baixo Alentejo Litoral.
2º 3º ciclo Secundário Março

- Promoção de diferentes atividades desportivas entre os jovens do 

concelho de Odemira.
3º ciclo secundário Março

- Promover o contacto direto com a arte.

- Desenvolver o sentido crítico e estético.

- Sensibilizar os alunos para a importância do património histórico 

artístico.

8º ano Abril

- Promover o contacto direto com a arte.

- Desenvolver o sentido crítico e estético.

- Sensibilizar os alunos para a importância do património histórico 

artístico.

12º ano 2º Período

- Desenvolver a sensibilidade estética.

- Aprender a montar exposições.

- Promover o contacto da escola com o meio.

10º ano E 11º ano F 12º 

ano E
Maio

- Dar a conhecer instrumentos musicais de vários períodos da 

História da Música.

2º ciclo Encarregados 

de Educação
Maio

- Respeitar as normas do espírito desportivo.

- Fomentar entre todos os participantes um clima de boas relações 

interpessoais e de uma competição leal e fraterna.

- Proporcionar aos alunos condições de convívio e de 

Secundário Maio

- Comemoração do dia mundial contra o tabaco.

- Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre.
2º ciclo Maio

- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva 

escolar.

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por 

- Proporcionar aos alunos atividades desportivas na natureza de 

caráter recreativo/lúdico.
2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por 

- Proporcionar aos alunos atividades desportivas no mar caráter 

recreativo/lúdico.
3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por 



- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva 

escolar.

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por - Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo 

feminino.

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva 

extracurricular, permitindo um maior aperfeiçoamento na 

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por - Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo 

feminino.

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva 

extracurricular, permitindo um maior aperfeiçoamento na 

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por - Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo 

feminino.

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva 

extracurricular, permitindo um maior aperfeiçoamento na 

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por 
- Proporcionar novas experiências aos alunos relativamente a este 

tipo de práticas.

- Pôr ao alcance de todos a prática destas modalidades.

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por 
- Proporcionar condições para que os alunos se enquadrem em 

tarefas de organização desportiva, nomeadamente o seu papel 

como juízes, cronometristas e árbitros.

2º 3º ciclo secundário

Ao longo do ano 

letivo. As 

competições 

encontram-se por - Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Promover parcerias e desenvolver competências de trabalho 

Docentes de Alemão Outubro

- Digitale Klicke. Certificação Fit 1 /Fit2. - Divulgação do Alemão/ 

Construção inter-turmas de um vídeo promocional da língua alemã.

- Destaque de poetas de língua alemã "Um poema por dia, não sabe 

o bem que lhe fazia".

Turmas de Alemão
Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a criatividade.

- Desenvolver laços positivos relativamente à língua e a cultura 

inglesa.

2º 3º ciclo Outubro

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Desenvolver laços positivos relativamente à língua e a cultura 

3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Desenvolver laços positivos relativamente à língua e a cultura 

3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Promover o sucesso educativo.

3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Promover o contacto com a língua-alvo.

- Desenvolver laços positivos relativamente à língua e a cultura 

alemãs.

- Promover a escrita na língua-alvo e a divulgação dos textos na 

Alunos de Alemão do 

Agrupamento

Ao longo do ano 

letivo

- Divulgar a disciplina de Alemão.

- Divulgar o Projeto PEPA.

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

3º ciclo antigos alunos 

de Alemão do 

Agrupamento alunos do 

6º ano

Ao longo do ano 

letivo

- Valorizar a aprendizagem da língua portuguesa.

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas.

2º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Promover o sucesso escolar. Levar os alunos a contactar com a 

língua francesa e expressões linguísticas variadas.

- Estabelecer contactos com atos de expressão cultural da língua 

alvo, nomeadamente representações teatrais.

7º ano Novembro

- Valorizar a aprendizagem da língua portuguesa.

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas.

7º ano Novembro

- Valorizar a aprendizagem da língua inglesa.

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas.

8º ano Novembro

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas.

6º D
Ao longo do ano 

letivo

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Divulgar a língua e a cultura inglesa.

3º ciclo Dezembro

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

- Divulgar a língua e a cultura inglesa.

Secundário e 

Profissional
Dezembro



- Promover o contacto com a língua-alvo.

- Levar os alunos a contactar com outros alunos de Alemão.

- Estabelecer contactos com atos de expressão cultural da língua 

alvo.

3º ciclo alunos de 

Alemão
Janeiro

- Premiar os alunos pelo seu esforço e empenho.

- Promover a língua Alemã.

Alunos e docentes de 

Alemão Comunidade 

educativa

Janeiro

- Aprofundar o estudo da obra Memorial do Convento.

- Conhecer o Palácio Nacional de Mafra (espaços relacionados com 

a obra literária).

- Desenvolver o gosto pela arte nas suas diversas manifestações.

3º ano do curso 

profissional
Janeiro

- Complementar os conteúdos programáticos da disciplina.

- Sensibilizar para a leitura e o estudo da obra dramática Farsa de 

Inês Pereira.

- Desenvolver o gosto de preservação do património cultural 

10º ano 1º ano do curso 

profissional
Fevereiro

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Desenvolver competências ao nível da interação noutros espaços.

6º ano Fevereiro

- Promover o sucesso educativo dos alunos. 7º ano Fevereiro

- Valorizar a aprendizagem da língua Inglesa.

- Promover a utilização de diferentes literacias em contexto letivo.
11º ano 2º Período

- Promover o sucesso educativo dos alunos. 8º ano Abril

- Promover o sucesso educativo.

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

9º ano alunos de 

Francês
A definir

- Promover o sucesso educativo.

- Desenvolver a curiosidade intelectual e o gosto pelo saber.

- Desenvolver competências ao nível da interação noutros espaços.

5º ano Maio

- Promover o sucesso educativo.

- Estimular o desenvolvimento de experiências afetivas, solidárias, 

equilibradas, de respeito mútuo, tolerantes e ancoradas na 

diversidade cultural.

8º ano e 9º ano alunos 

de Alemão que 

realizam certificação 

externa do Goethe 

A definir

- Consolidar conhecimentos adquiridos.

- Esclarecer dúvidas.
5º ano

Ao longo do ano 

letivo

- Consolidar conhecimentos adquiridos.

- Esclarecer dúvidas.
9º ano Junho

- Promover o sucesso educativo.

- Estimular o trabalhado colaborativo.

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Inglês e de 

Desenho.

11º ano F Junho

- Conhecer as características das estações.

- Identificar o ciclo das estações.
Crianças

Ao longo do ano 

letivo

- Proporcionar o conhecimento do meio envolvente.

- Alargar experiências e saberes.
Crianças

Ao longo do ano 

letivo

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

Crianças
Ao longo do ano 

letivo

- Promover o respeito pelo livro.

- Consciencializar para a importância do mesmo.

- Despertar o interesse pelos livros.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura.

Crianças
Ao longo do ano 

letivo

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

- Promover o convívio entre os grupos de crianças.

Crianças Março Abril Maio

- Proporcionar uma adequada integração das crianças na vida do JI. Crianças famílias Setembro

- Alertar para a importância de comportamentos de proteção. Crianças Outubro



- Sensibilizar as crianças para a necessidade de uma alimentação 

equilibrada e cuidada.
Crianças Outubro

- Consciencializar para a importância de uma alimentação cuidada.

Crianças JI Odemira e 

JI da Boavista alunos 

1º ciclo

Outubro

- Consciencializar para a importância de uma alimentação cuidada.
Crianças JI de 

Almograve e Odemira
Outubro

- Promover o conhecimento de diferentes culturas.

- Preservar, valorizar e dar continuidade às tradições.
Crianças Outubro

- Valorizar a preservação do património cultural, natural e social.

- Conhecer e vivenciar tradições do nosso povo.

Crianças Centro 

Escolar da Boavista 

dos Pinheiros

Novembro

- Valorizar a preservação do património cultural, natural e social.

- Conhecer e vivenciar tradições do nosso povo.

- Vivenciar momentos de partilha com os idosos da localidade.

Crianças alunos idosos Novembro

- Sensibilizar para a causa “todas as crianças têm direito a crescer 

numa família”.

- Promover o espirito solidário.

Crianças Novembro

- Sensibilizar para as diferentes formas de expressão e 

comunicação.

- Promover o contacto da arte de representar.

Crianças Dezembro

- Levar a desvendar os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha e da solidariedade.

- Incentivar à preservação de costumes tradicionais da família.

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

Crianças famílias Dezembro

- Valorizar as tradições.

- Promover a socialização com os outros.

- Desenvolver a criatividade.

Crianças alunos de 

Odemira
Janeiro

- Desenvolver a imaginação criativa.

- Promover o convívio, a amizade e a alegria.

- Partilhar sentimentos de alegria e diversão.

- Viver um dia diferente.

Crianças alunos 1º ciclo Fevereiro

- Valorizar e dar continuidades às tradições.

- Fomentar as relações interpessoais.

- Estimular o sentido estético.

Crianças Março

- Promover experiências enriquecedoras.

- Despertar para as artes.

- Estimular a criatividade e a imaginação.

Crianças Abril

- Alargar vivências.

- Conhecer um agente interventivo na proteção de riscos.

- Promover a experiência e o contacto com o meio de transporte 

aéreo.

Crianças Maio

- Estimular a auto estima infantil.

- Sensibilizar para os direitos e deveres da criança.

- Valorizar sentimentos de amizade, solidariedade e respeito.

- Vivenciar momentos lúdicos e de lazer.

Crianças Junho

- Proporcionar o convívio entre crianças, famílias e comunidade.

- Celebrar o fim do ano letivo e a passagem para uma nova etapa.

Crianças alunos e 

famílias
Junho

- Promover a experiência e o contacto com o meio aquático.

- Aprender as regras básicas de segurança e higiene nas praias.

- Proporcionar o convívio entre crianças.

- Proporcionar prazer lúdico num espaço diferente.

Crianças Junho

- Promover uma educação cívica para uma cidadania humanista. 2º 3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Obter informação sobre o património construído e natural.

- Comunicar/Jornal de Parede.

- Sensibilizar para a defesa do património e natureza.

2º 3º ciclo
Ao longo do ano 

letivo

- Obter informação para produção de trabalhos realizados no âmbito 

das disciplinas de Geografia.

10º ano B C D 11º ano 

C D E 12º ano A B C D

Ao longo do ano 

letivo

- Promover nos alunos a capacidade de apresentação e discussão 

em público de temas relacionados com as disciplinas de Geografia.

10º ano B C D 11º ano 

C D E 12º ano A B C D

Ao longo do ano 

letivo



- Fomentar a ligação entre o conhecimento escolar e o 

conhecimento do mundo real.

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Desenvolver a capacidade de comunicação em público.

10º ano B C D 11º ano 

C D E 12º ano A B C D

Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolvimento de técnicas de expressão gráfica.

- Valorizar o conhecimento face à comunidade.

- Difundir conhecimento na comunidade.

10º ano B C D 11º ano 

C D E 12º ano A B C D

Ao longo do ano 

letivo

- Promover atitudes de compreensão e de respeito.

- Fomentar a participação dos alunos, em particular, e de toda a 

comunidade escolar.

Professores e alunos 

de Geografia (aberto à 

comunidade escolar)

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

- Ampliar conhecimentos no âmbito da disciplina.

- Desenvolver o gosto pela leitura / dinamizar a biblioteca escolar.
6º ano Outubro

- Observação de elementos do real relacionado com temas dos 

programas de Geografia.

- Promover o aprofundamento de uma cultura científica, técnica e 

humanística que constitua suporte cognitivo e metodológico tanto 

10º ano B C D 11º ano 

C D E
Outubro

- Esta iniciativa, promovida pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil e que tem a duração de apenas 1 minuto, procura chamar a 

atenção para o risco sísmico e para a importância de 

comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de 

Todas as escolas do 

agrupamento (alunos, 

Pessoal Docente e Não 

Docente)

Outubro

- Fomentar a ligação com o mundo empresarial.

- Fomentar a ligação a Instituições de Ensino ligadas à área de 

estudos dos alunos.

- Desenvolver hábitos de participação em atividades de grupo.

10º ano B 11º ano C 

12º ano C D 

Profissional 1º ano 3º 

ano

Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a consciência dos direitos e dos deveres dos 

indivíduos numa sociedade democrática.

- Fomentar o espírito crítico dos alunos.

- Fomentar a participação dos alunos na vida escolar.

10º ano B 11º ano C 

12º ano C D 

Profissional 1º ano 3º 

ano

Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a consciência dos direitos e dos deveres dos 

indivíduos numa sociedade democrática.

- Fomentar o espírito crítico dos alunos.

- Fomentar a participação dos alunos na vida escolar.

10º ano B 11º ano C 

12º ano C D 

Profissional 1º ano 3º 

ano

Ao longo do ano 

letivo

- Promover o exercício de uma cidadania responsável. Secundário
Ao longo do ano 

letivo

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Valorizar e difundir o conhecimento.
5º ano A B C 7º ano D Novembro

- Ampliar conhecimentos e gosto pela História Local.

- Sensibilizar para a defesa do património construído.
7º ano Novembro

- Promover o exercício de uma cidadania responsável. 6ºano Alunos de EMRC Dezembro

- Promover os valores da paz e da solidariedade.

- Valorizar a ligação entre o Agrupamento, as famílias e a 

comunidade.

- Promover o exercício de uma cidadania responsável.

2º 3º ciclo Dezembro

- Sensibilizar para a defesa do Património histórico-cultural.

- Desenvolver a curiosidade.

- Fomentar o empenho dos alunos na defesa do património nacional.

3º ciclo Fevereiro



- Ampliar conhecimentos e gosto pela História.

- Sensibilizar para a defesa do património.
11º ano D E F Março

- Promover o sucesso educativo dos alunos.

- Promover atitudes de respeito e partilha.
3º ciclo Março

- Promover o sucesso escolar.

- Promover a Articulação Curricular.

- Valorizar a ligação entre o Agrupamento, as famílias e a 

comunidade.

Comunidade escolar Março

- Os alunos do segundo ciclo preparam a visita de estudo com o 

objetivo de conhecer a diversidade arquitetónica e cultural nacional.

- Estimular a dinâmica de grupo e o espírito de equipa, assim como 

a cooperação.

7º ano Abril

- Promover a defesa do património histórico.

- Conhecer outros povos e outras culturas.
9º ano Abril

- Ampliar conhecimentos e gosto pela História.

- Sensibilizar para a defesa do património.
12º ano D 11º ano F Abril

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Valorizar e difundir o conhecimento.
5º ano A B C 7º ano D Maio

- Ampliar conhecimentos e o gosto pela História e pelo património 

histórico.
5º ano Maio

- Promover o sucesso educativo dos alunos.

- Promover atitudes de respeito e partilha.

2º 3º ciclo alunos de 

EMRC
Maio

- Estimular a dinâmica de grupo e o espírito de equipa, assim como 

a cooperação.

- Proporcionar o gosto e respeito pela multiculturalidade.

- Sensibilizar os alunos para a importância de uma cidadania ativa.

3º ciclo secundário Maio

- Consolidar conhecimentos adquiridos na sala de aula.

- Criação de uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos.

- Valorizar o trabalho extracurricular dos alunos.

- Reconhecer o trabalho voluntário.

7ºano 10º ano C D Maio

- Motivar os alunos.

- Desenvolver a iniciativa, a autonomia e a responsabilidade dos 

alunos.

2º 3º ciclo Novembro

- Incutir nos alunos a vontade de aprender e de se envolverem nas 

atividades da escola e da comunidade.

- Integrar-se na comunidade, aproveitando as suas sinergias, 

promovendo parcerias com agentes sociais, económicos, culturais e 

Comunidade educativa Novembro

- Incutir nos alunos a vontade de aprender e de se envolverem nas 

atividades da escola e da comunidade.

- Integrar-se na comunidade, aproveitando as suas sinergias, 

promovendo parcerias com agentes sociais, económicos, culturais e 

A decidir Dezembro

- Incutir nos alunos a vontade de aprender e de se envolverem nas 

atividades da escola e da comunidade.

- Integrar-se na comunidade, aproveitando as suas sinergias, 

promovendo parcerias com agentes sociais, económicos, culturais e 

5º ano (inscrições 

limitadas)
Dezembro

- Desenvolver a iniciativa, a responsabilidade e a solidariedade dos 

alunos.
Dezembro

- Diagnosticar precocemente os problemas dentários nos alunos. 

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que 

todos desejamos e devemos promover.

Todos os alunos das 

faixas etárias definidas 

pelo plano nacional de 

saúde.

Ao longo do ano 

letivo

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que 

todos desejamos e devemos promover.
Crianças

Ao longo do ano 

letivo



- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que 

todos desejamos e deve-mos promover.
1º ciclo Dezembro

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que 

todos desejamos e deve-mos promover. 

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema.

5º ano 6º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade.

6º ano 7º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Estimular o desenvolvimento de referências éticas, de atitudes, de 

afetos e de valores na família e na escola. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma diminuição da incidência de comportamentos violentos.

7º ano 8º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Alertar os jovens para o risco dos abusos sexuais e formas de 

atuação perante situações de risco.

8º ano 9º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde, nos 

aspetos relacionados com a sexualidade e a reprodução. 

- Sensibilizar os jovens para o uso de meios seguros e eficazes de 

contraceção e de prevenção do contágio das I.S.T. 

- Compreender a função dos métodos contracetivos. - Motivar os 

jovens para pedirem ajuda e recorrerem aos apoios, quando 

necessário.

9º ano 10º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde, nos 

aspetos relacionados com a sexualidade e a reprodução. 

- Motivar os jovens para pedirem ajuda e recorrerem aos apoios, 

quando necessário.

10º ano 11º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema.
10º ano 11º ano

Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Alertar e informar os alunos sobre os riscos associados a 

comportamentos irresponsáveis. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde, nos 

aspetos relacionados com a sexualidade e a reprodução.

11º ano 12º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Sensibilizar para a importância da aquisição/manutenção de 

hábitos alimentares saudáveis. 

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema.

6º ano  9º ano 12º ano
Ao longo do ano 

letivo



- Diagnosticar precocemente os problemas de visão dos alunos, 

contribuindo para o sucesso escolar.

- Promover o bem-estar visual dos alunos, docentes e não docentes.

Todos os ciclos
Ao longo do ano 

letivo

- Alertar e informar a comunidade escolar sobre os riscos 

associados ao consumo de substâncias psicoativas. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que permitam ao 

jovens ter consciência dos riscos e consequências associadas ao 

consumo de substâncias psicoativas.

7º ano 12º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que permitam ao 

jovens ter consciência dos riscos e consequências associadas ao 

consumo de substâncias psicoativas.

9º ano 11º ano
Ao longo do ano 

letivo

- Indicados nas planificações de cada ano letivo. Todos os ciclos
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Alertar e informar os alunos sobre os riscos associados a 

comportamentos irresponsáveis.

Docentes
Ao longo do ano 

letivo

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Fomentar o trabalho colaborativo. 

- Fomentar a articulação curricular.

Todos os ciclos
Ao longo do ano 

letivo

- Fomentar o reconhecimento da saúde como um bem precioso que 

todos desejamos e devemos promover. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que permitam ao 

jovens ter consciência dos riscos e consequências associadas ao 

consumo de substâncias psicoativas. 

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre de 

hábitos alimentares saudáveis. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade.

Docentes
Ao longo do ano 

letivo

- Melhorar o estado de saúde global dos alunos. 

- Diagnosticar precocemente problemas de obesidade, bulimia e 

anorexia. 

- Encaminhar os alunos para serviço de saúde competente.

6º ano 9º ano Outubro

- Identificar situações de maus tratos. 

- Sensibilização para a problemática. 

- Aquisição de conhecimentos que contribuam para a diminuição da 

incidência destes comportamentos.

Docentes Assistentes 

operacionais
Junho

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema. 

- Alertar os jovens para o risco dos abusos sexuais e formas de 

atuação perante situações de risco.

11º ano Fevereiro

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este 

tema.
8º ano Fevereiro



- Sensibilização para a problemática. 

- Promover uma escolha responsável e não discriminatória de 

opções de futuro.

9º ano 12º ano 2º período

- Sensibilização para a problemática. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para 

uma vivência responsável da sexualidade. 

- Desenvolver uma consciência de respeito pela diferença.

10º ano 2º período



Calendarização Orçamento Avaliação

10 de outubro, entre as 11.15h 

e as 14.00h

Transporte da Câmara 

Municipal

Questionário de opinião 

aos alunos. Teste prático

8 de novembro (quarta feira à 

tarde)
Sem custos

Grelha de avaliação das 

provas.

7 de novembro (durante a 

duração da aulas de Biologia e 

de Química)

Transporte da Câmara 

Municipal

Relatório (produzido pelos 

alunos) Questionário de 

opinião dos alunos

2 de novembro

30 € (bilhete de 

comboio Faro – 

Odemira – Faro)

Questionário de opinião 

dos alunos

A definir Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

10 de janeiro

Depende da localização 

da segunda eliminatória 

e do número de alunos 

selecionados

Grelha de avaliação das 

provas.

Data a definir (Quarta-feira à 

tarde)
Sem custos

Grelha de registo do 

professor – grau de adesão

20 de fevereiro
2 €/ aluno mais 

transporte

Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Deslocação do ex-aluno
Questionário de opinião 

aos alunos.

21 de fevereiro (Quarta feira 

de tarde)
Sem custos

Grau de participação dos 

alunos.

6 de março
Transporte da Câmara 

Municipal

Questionário de opinião 

aos alunos.

10 de março Transporte
Resultados obtidos pelos 

alunos

A definir pela organização Sem custos
Grelha de registo do 

professor, grau de adesão

16 de março (final Nacional 

em Torres Vedras)

600-1000 € (alojamento, 

transporte e refeições)

Resultados obtidos no 

Campeonato

22 a 25 de março no 

Agrupamento de Escolas de 

Mirandela - Mirandela.

500 € (alojamento, 

transporte e refeições)

Resultados obtidos na 

final.

Março (no Agrupamento) Sem custos
Grau de participação dos 

alunos.

A definir Transporte
Relatório Questionário de 

opinião aos alunos



7 de abril Transporte
Grau de participação dos 

alunos.

5 de maio Transporte

- Resultados obtidos pelos 

alunos. - Grau de 

participação dos alunos.

A definir Transporte
Questionário de opinião 

aos alunos.

Até dia 18 de maio Sem custos
Resultados obtidos pelos 

alunos

Um dia da última semana de 

aulas
Sem custos

Grelha de observação 

sobre o Grau de 

participação e interesse 

dos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos

Ao longo do ano letivo Sem custos

Ao longo do ano letivo Sem custos

Outubro e novembro de 2017 Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos

1 Desafio por período até Maio Sem custos Relatório da atividade

13 de setembro Sem custos

2 de outubro Sem custos

13 de outubro Sem custos

16 de outubro Sem custos

17 de outubro Sem custos

17 de outubro Sem custos

16 de outubro Sem custos

10 de novembro Sem custos

10 de novembro Sem custos



10 de novembro (Com a 

colaboração das Freguesias) 

11 de novembro (Com a 

colaboração da Junta de 

Sem custos

Sem custos

14 de novembro Sem custos

17 de novembro Sem custos

Ao longo do mês Sem custos

Ao longo do mês Sem custos

A definir Sem custos

5 de dezembro Sem custos

6 de dezembro Sem custos

14 de dezembro Sem custos

Penúltimo e último dia do 

calendário escolar do primeiro 

ciclo

Sem custos

5 de janeiro Sem custos

16 de janeiro Sem custos

17 de janeiro Sem custos

9 de fevereiro Sem custos

7 de fevereiro Sem custos

Fevereiro (data a combinar) Sem custos

23 de fevereiro Sem custos

23 de março Sem custos

(data a confirmar) Sem custos

12 de abril Sem custos



Sem custos

Abril (data a combinar) Sem custos

25 de maio 5 euros por aluno

1 de junho Sem custos

9 de junho Sem custos

20 de junho Sem custos

21 ou 22 de junho Sem custos

Último dia de aulas Sem custos

17 a 30 de setembro Sem custos Relatório da atividade

18 a 30 de setembro Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

28 e 29 de setembro

20 de outubro Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Outubro e novembro Sem custos Relatório da atividade

Todos os meses até maio de 

2018
Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

8 de novembro Sem custos Relatório da atividade

13 de novembro Sem custos Relatório da atividade

17 de novembro 50 euros Relatório da atividade



1 Desafio por período até maio Sem custos Relatório da atividade

13 de dezembro Sem custos Relatório da atividade

15 de dezembro Sem custos Relatório da atividade

Final de 1º período Sem custos Relatório da atividade

Janeiro fevereiro Sem custos Relatório da atividade

23 de janeiro Sem custos Relatório da atividade

29 de janeiro 300 euros Relatório da atividade

8 de fevereiro Sem custos Relatório da atividade

7 de fevereiro

Transporte e almoço de 

um/dois docentes da 

UE

Questionário de avaliação

7 de fevereiro Sem custos Questionário de avaliação

1 de março Sem custos Relatório da atividade

19 a 22 de março Sem custos Relatório da atividade

20 de abril
62 euros (entrada no 

CCB) e Transporte
Relatório da atividade

2º período 2 dias Relatório da atividade

Durante o todo o mês Relatório da atividade

8 de maio

8 de maio Sem custos Relatório da atividade

29 de maio 50 euros Relatório da atividade

Terças e quintas-feiras das 

16h30 às 18h00
Orçamento próprio Relatório da atividade

Quartas-feiras das 14h00 às 

17h00
Orçamento próprio Relatório da atividade

Quartas-feiras das 14h00 às 

17h00
Orçamento próprio Relatório da atividade



Terças-feiras: das 16h30 às 

18h00 Quintas-feiras: das 

16h30 às 18h00

Orçamento próprio Relatório da atividade

Terças-feiras das 17h30 às 

18h30 Quartas-feiras das 14h 

às 17h Quintas-feiras: das 

16h30 às 17h30

Orçamento próprio Relatório da atividade

Segundas-feiras: das 17h30 

às 19h00 Quartas-feiras das 

15h00 às 17h00 Quintas-

feiras: das 17h30 às 19h00

Orçamento próprio Relatório da atividade

Terças-feiras: das 16h00 às 

17.30h Quintas-feiras: das 

16h15 às 17h00

Orçamento próprio Relatório da atividade

Quartas-feiras: das 14h00 às 

18h00
Orçamento próprio Relatório da atividade

Fase Escola – Novembro Fase 

Regional – sujeito a 

calendarização

Orçamento próprio Relatório da atividade

20 e 21 de outubro Sem custos

Ao longo do ano letivo 100 Euros

Início em outubro e fim no dia 

4 de novembro
50 Euros (Livros)

Ao longo do ano letivo 50 Euros (Livros)

Ao longo do ano letivo Sem custos

Ao longo do ano letivo

Os custos de 

alojamento, alimentação 

e transporte são 

suportados pelo 

Ao longo do ano letivo Sem custos

Ao longo ano letivo Sessões 

de promoção do Alemão no 

final do ano letivo

Sem custos

Ao longo do ano letivo 50 Euros (Prémios)

8 de novembro

Sem custos transporte 

assegurado pelo 

Agrupamento

Relatório

20 a 24 de novembro Sem custo

20 a 24 de novembro Sem custos

Ao longo do ano letivo Sem custos

Dezembro Sem custos

Dezembro Sem custos



Janeiro data a combinar com o 

Instituto Alemão de Lisboa

Atividade ainda em fase 

de preparação e 

orçamento

Janeiro Sem custos

Janeiro

10 €/ aluno (não foi 

considerado o 

transporte, pois aguarda-

se comparticipação da 

Fevereiro

8,50 €/aluno (não foi 

considerado o 

transporte, pois aguarda-

se comparticipação da 

9 de fevereiro

6.95 € por aluno (não foi 

considerado o 

transporte pois aguarda-

se comparticipação da 

19 de fevereiro

6,6 €/aluno (não foi 

considerado o 

transporte pois aguarda-

se comparticipação da 

2º período Sem custos

20 de abril

6,6 €/aluno (não foi 

considerado o 

transporte pois aguarda-

se comparticipação da 

Data a definir
30€ por aluno para A2 

26 € por aluno para A1

8 de maio

5€ por aluno (não foi 

considerado o 

transporte pois aguarda-

se comparticipação da 

Em data a definir pelo Instituto 

Alemão

Preço a definir 

anualmente pelo GI As 

despesas ficam a cargo 

dos alunos que se 

Quartas-feiras à tarde Sem custos

7 de junho a 21 de junho Sem custos

Final do 3º período letivo Sem custos

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

Trimestralmente (no período 

da manhã) JI Almograve: 6 

dezembro 6 de março 9 maio 

JI Boavista 7 de dezembro, 7 

Transporte da CMO Relatório da atividade

Deslocação dos JIs ao JI 

Odemira 14 de março JI 

Almograve A 11 de abril JI 

Boavista a 23 de maio

Transporte CMO Relatório da atividade

13 de setembro Sem custos Relatório da atividade

13 de outubro Sem custos Relatório da atividade



16 de outubro Sem custos Relatório da atividade

16 de outubro Sem custos Relatório da atividade

24 de outubro Transporte CMO Relatório da atividade

31 de outubro Sem custos Relatório da atividade

10 e 11 novembro Sem custos Relatório da atividade

10 novembro Sem custos Relatório da atividade

20 de novembro Sem custos Relatório da atividade

5 de dezembro Transporte CMO Relatório da atividade

14 de dezembro Sem custos Relatório da atividade

5 de janeiro Sem custos Relatório da atividade

9 de fevereiro Sem custos Relatório da atividade

23 de março Sem custos Relatório da atividade

18 de abril Transporte CMO Relatório da atividade

25 de maio Transporte CMO Relatório da atividade

1 de junho Sem custos Relatório da atividade

21 e 22 de junho Sem custos Relatório da atividade

11 a 22 de junho Transporte CMO Relatório da atividade

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório

Ao longo do ano letivo Sem custos
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

Ao longo do ano letivo Sem custos
Auscultação direta dos 

intervenientes



Ao longo do ano letivo Sem custos
Auscultação direta dos 

intervenientes

Ao longo do ano letivo Sem custos
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

Ao longo do ano letivo Sem custos
Informação afixada no 

placard

Ao longo do ano letivo - 

Dependente da publicação

Ao longo do ano letivo - 

Dependente da criação de 

condições para funcionamento

Ao longo do ano letivo - 

Dependente da publicação

Ao longo do ano letivo

Ao longo do ano letivo

Outubro e ao longo do 1º 

período
Sem custos

Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos.

Outubro (data a confirmar em 

articulação com a 

disponibilidade de transporte)

Sem custos
Relatório de execução de 

atividade

13 de outubro Sem custos
Relatório de execução de 

atividade

Consoante as atividades 

específicas e a articulação 

com visitas de estudo de 

outras disciplinas

2000 € Questionários e Relatórios

Ao longo do ano letivo Sem custos Participação dos alunos

Ao longo do ano letivo Sem custos Trabalhos dos alunos

Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório

Novembro Sem custos
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

8 de novembro As visitas são gratuitas
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

Dezembro Sem custos
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

Dezembro Participação dos alunos

Fevereiro 1000 €
Relatório de execução da 

atividade



1 e 2 de março A definir
Relatório e inquérito aos 

alunos

21 de março Sem custos Relatório

19 a 23 de março Sem custos

18 de abril 1000€
Relatório de execução de 

atividade

28, 29 e 30 de abril Relatório

7 a 10 de abril A definir
Relatório e inquérito aos 

alunos

Maio, ao longo do mês Sem custos
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

8 de maio A visita é gratuita
Trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos

4 de maio
10€ por aluno, mais 

transporte
Relatório

9 de maio de 2017

50€ (impressões de 

cartazes e outros 

materiais)

Relatório de execução de 

atividade

9 de maio de 2017 25 € (prémios)
Relatório de execução da 

atividade

3 de novembro entre as 21h e 

as 23h30
Sem custos Questionário aos alunos

Novembro até ao final do 

período
Sem custos

Trabalho desenvolvido 

pelos alunos

15 de dezembro Sem custos
Trabalho produzido pelos 

alunos

15 de dezembro Sem custos
Trabalho produzido pelos 

alunos

Dezembro

Ao longo do ano letivo Sem custos Resultados obtidos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.



Dezembro Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.



Ao longo do ano letivo Sem custos Resultados obtidos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Ao longo do ano letivo Sem custos Nível de concretização.

Ao longo do ano letivo Sem custos Nível de concretização.

Ao longo do ano letivo Sem custos Nível de concretização.

Ao longo do ano letivo Sem custos Nível de concretização.

Outubro Sem custos Nível de concretização.

Junho Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Fevereiro Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

Semana de 12 a 16 Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.



2º período Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.

2º período Sem custos
Questionário de opinião 

aos alunos.


