
Introdução
A propósito do exercício da liderança, é fundamental um conjunto de linhas de atuação que norteiam a conduta do Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Odemira, a saber:

    • Uma visão e direção estratégica.

    • Um projeto pedagógico para o Agrupamento, operacionalizando as finalidades do Projeto Educativo, indutor do sucesso educativo e de bons resultados 

escolares.

    • Uma gestão eficaz dos recursos humanos, apoiando o desenvolvimento profissional, delegando funções noutros atores educativos e envolvendo-os na 

realização de projetos que já se tornaram emblemáticos no nosso Agrupamento.

    • Uma envolvência dos outros nas suas tomadas de decisão, integrando diferentes contributos e tendo subjacente expetativas elevadas quanto ao trabalho 

realizado por discentes, pessoal docente e pessoal não docente.

    • Uma capacidade para o desenvolvimento de estratégias de aproximação à comunidade, numa perspetiva de benefício mútuo.

    • Uma estratégia de aproximação aos pais e encarregados de educação – assente no diálogo efetivo e continuado no tempo, promovendo a sua efetiva 

participação na vida escolar dos seus educandos. 

    • Uma intencionalidade no que respeita ao reconhecimento e celebração de boas práticas.

    • Uma vontade e a capacidade para congregar as escolas do Agrupamento em torno de uma cultura única e identitária e de remobilização dos seus atores em 

torno de um novo projeto, gerador de novas dinâmicas.
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Exemplos: 

Satisfatória, Muito 

boa, Muito 

positiva.

Data Aprovação 

em CP

Departamento Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégic

o(s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação
Resumo da 

avaliação

15 de outubro D1C Escolas do 1º ciclo “Tempo de calma” Meditação 1 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências emocionais que 

desenvolvam a autonomia, a responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e do ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de autoconhecimento.

2.º J, 3.º D e E, 4.º F e L e 3.º/4.ºN Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro D1C EB de Longueira Dia de aulas ao ar livre 1, 2, 3, 4 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. 3.º/4.º N Novembro 1ª semana Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

PNC - EB Odemira

Cinanima - Festival internacional de 

cinema de animaçã
1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. Todas as turmas da EB de Odemira Novembro 9 a 13 de novembro Sem custos

15 de outubro D1C

Articulação

CMO - Projeto 

Miragem

Jardim Secreto - Espetáculo de música 

e dança
1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. 2.º B e C, 3.ºD e E, 4.ºF e G Novembro 23 a 27 novembro Sem custos

15 de outubro D1C

As saídas que impliquem transporte 

não são permitidas, pelo que as 

atividades/deslocações dentro da 

localidade que forem surgindo por 

iniciativa do docente, ou propostas por 

entidades, serão inseridas neste plano 

de atividades, após aprovação em CP.

Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DL
Prémio Literário Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves
1, 2 e 4

- Estimular a produção literária.

- Fomentar o gosto pela leitura.
Secundário 2.º período 2.º período

15 de outubro DL

Visita ao Convento de Mafra e peça 

teatral «O Ano da Morte de Ricardo 

Reis»

1, 2 e 4 12.º ano 2.º período 2.º período

15 de outubro DE

Articulação

Artes Visuais com 

DCSH - História

Visita de estudo - Lisboa 1, 2 - Proporcionar aos alunos visitas a museus e monumentos. 12.º B+F Abril 6 a 9 de Abril a determinar Inquérito e relatório

15 de outubro DE
ET, EV do 2º e 3º 

ciclos
Exposições temporárias 1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver a sensibilidade estética.Conhecer as características dos materiais. 

Promover a investigação.  
2.º e 3.º ciclo Comunidade escolar Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro PNC
Coordenadores de 

todos os ciclos

CINANIMA - Festival de Cinema de 

Animação

- Melhorar a literacia filmica.

- Proporcionar a experiência do cinema num contexto adequado.
1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário Novembro 9 a 13 Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro DE

Articulação

Grupo 550 

(Informática) com a 

disciplina de 

Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet 1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da 

Internet.

2.º e 3.º ciclo Setembro e Outubro
Inscrição das turmas na 

atividade.
Sem custos

Inscrição efetuada com 

sucesso

15 de outubro DE

Articulação

Grupo 550 

(Informática) com a 

disciplina de 

Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet

Desafio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da 

Internet.

2.º e 3.º ciclo

Outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, 

fevereiro, março, abril, 

maio

1 de outubro de 2020 a 31 de 

maio de 2021
Sem custos

Participação e resultado 

dos alunos no desafio

Participação de 90% dos 

alunos do 2º e 3º ciclo 

inscritos.

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Challenge de Canoagem 1, 3, 4 e 5

- Promover a modalidade desportiva Canoagem, associada à corrida, junto da 

comunidade escolar.

Cursos Profissionais de Desporto, 

Praticantes de canoagem do Agrupamento

Novembro ou Dezembro 

de 2020

Data a designar em Novembro 

ou Dezembro de 2020
Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Torneio de Badminton 1, 3, 4 e 5

- 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 aperfeiçoamento na 

Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Jornada de Orientação 1, 3, 4 e 5

- Promover a modalidade desportiva Orientação, reforçando a prática de atividades 

de ar livre.
2.º e 3.º ciclo e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Odemira Fit 1, 3, 4 e 5

- Divulgar junto da comunidade escolar a prática da atividades ligadas à aptidão 

física e ao estado gearl de boa saúde.
2.º e 3.º ciclo e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Torneio de Gira Volei 1, 3, 4 e 5

- 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 em segurança e de 

aperfeiçoamento na modalidade desportiva voleibol.

3.º ciclo e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Caminhada do Agrupamento 1, 3, 4 e 5 - Desenvolver o gosto pela caminhada ao ar livre. 2.º e 3.º ciclo e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Torneio de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5

- 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 em segurança e de 

aperfeiçoamento na modalidade desportiva ténis de mesa.

3.º ciclo e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
BTTour 1, 3, 4 e 5 - Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre. 2.º e 3.º ciclo e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Grupo Equipa de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5

- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física

Grupo/ Equipa de Multiatividades ao Ar 

Livre 
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar aos alunos atividades desportivas na natureza de caráter recreativo/ 

lúdico.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Grupo/ Equipa de Surf 1, 3, 4 e 5

- Proporcionar novas experiências aos alunos relativamente a este tipo de práticas. 

- Pôr ao alcance de todos a prática destas modalidades.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Grupo/ Equipa de Natação 1, 3, 4 e 5

- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física

Grupo/ Equipa de Voleibol Infantis B 

Misto
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, 

permitindo um maior aperfeiçoamento na modalidade.

3.º ciclo Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física

Grupo/ Equipa de  Voleibol (juvenis 

feminino)
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, 

permitindo um maior aperfeiçoamento na modalidade.

Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Grupo/ Equipa de Badminton 1, 3, 4 e 5

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, 

permitindo um maior aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

1. Promover o sucesso escolar

2. Promover a Articulação Curricular

3. Valorizar a ligação entre o Agrupamento, as famílias e a comunidade

4. Promover o exercício de uma cidadania responsável

5. Promover a inclusão dos alunos numa ESCOLA PARA TODOS

DMCE Matemática e Ciências Experimentais.

DEPE Educação Pré-escolar

DCSH Ciências Sociais e Humanas

DE Expressões

DEE Ensino Especial

D1C Primeiro Ciclo

DL Línguas

SP Serviços Psicologia
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15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física

Centro de Formação Desportiva de 

Bodyboard
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar às escolas da região a experimentação de atividades de surfing. 

- Aperfeiçoamento da modalidade Bodyboard.
2.º e 3.º ciclo e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio 

(Desporto Escolar)

Participação dos alunos do 

Agrupamento e das 

escolas visitantes

Relatório da atividade

15 de outubro DMCE
Grupo de 

Matemática

Aulas de apoio para a Prova Final de 

Matemática de 3.º Ciclo
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de Matemática 

do 3.º ciclo.
9.º ano Junho entre 11 e 18 de junho Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de 

Matemática

Aulas de apoio para o exame de 

Matemática A e MACS.
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de Matemática 

A e de MACS do ensino secundário.
11.º e 12.ºano Junho Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de 

Matemática
Olimpíadas da Matemática 2.º e  3.º ciclo e secundário

Novembro, janeiro e 

março

11 de novembro; 13 de janeiro; 

25 - 28 de março
100€

15 de outubro DMCE
Grupo de 

Matemática

Exposição de jogos e engenhos 

Matemáticos
10.º ano Junho Data a definir Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia
Exposições temporárias 1, 2, 3 e 5 

- Promover a investigação.

- Aplicação de conhecimentos.

- Saber científico, técnico e tecnológico.

- Pensamento crítico e pensamento criativo.

- Linguagens e textos.

- Informação e comunicação.

- Desenvolvimento pessoal e autonomia.

- Sensibilidade estética e artística.

2.º e  3.º ciclo e secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Aulas de apoio para o exame de 

Biologia e Geologia
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de Biologia e 

Geologia.

- Promover a melhoria dos resultados no exame de Biologia e Geologia.

11.º ano Junho Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo nas proximidades da 

escola
1

- 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.

- Rever conceitos relacionados com a geologia.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as formas de avaliação.

- Promover a aplicação de conhecimentos teóricos em situações práticas.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

10.º, 11.º e 12.º ano Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo ao Almograve 

(Geologia)

- 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.

- Explorar alguns fenómenos da história geológica da região, a partir das 

estruturas geológicas observadas no campo.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as formas de avaliação.

- Promover o trabalho entre pares.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

11.º ano Maio Transporte

15 de outubro DMCE
Clube Ciência Viva 

(BIGEO)

Projetos de investigação em ciências e 

tecnologias – Projetos de investigação, 

sugeridos pelos alunos. Funcionarão 

nos mesmos moldes dos anos 

anteriores.

1, 2, 3 e 5

- Tornar a escola um centro de disseminação do conhecimento científico e os 

alunos agentes dessa disseminação.

- Abrir a escola à comunidade.

- Melhorar a capacidade de comunicação dos alunos.

Alunos inscritos no Clube Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DMCE
Clube Ciência Viva 

(BIGEO)

Finalização da organização do Museu 

de História Natural da ESO
1, 2, 3 e 5

- Incentivar o gosto pelas ciências.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade pelo meio ambiente.

- Promover a interação entre a escola e a comunidade.

Alunos inscritos no Clube Até janeiro de 2021

15 de outubro DMCE
Clube Ciência Viva 

(BIGEO)

Atividades com alunos do Ensino 

Básico- Colocar os nossos alunos no 

papel de monitores dos mais novos, 

utilizando os recursos a criar pelo 

Museu de História Natural.

1, 2, 3 e 5

- Promover o intercâmbio de informação entre jovens interessados por Ciência.

- Promover a divulgação científica.

- Desenvolver atitudes e competências como: responsabilidade, criatividade, 

iniciativa, organização.

Alunos inscritos no Clube Março a maio

15 de outubro DMCE
Clube Ciência Viva 

(BIGEO)

Participação em atividades 

relacionadas com a ciência: concursos, 

estágios, campanhas, workshops, 

encontros…

1, 2, 3 e 5
- Promover a cultura científica da comunidade escolar e informá-la sobre as 

atividades do Clube.
Alunos inscritos no Clube

De acordo com as 

propostas que chegarem 

à escola.

15 de outubro DMCE
Clube Ciência Viva 

(BIGEO)
Jornal de parede 1, 2, 3 e 6

- Promover a cultura científica da comunidade escolar e informá-la sobre as 

atividades do Clube.
Alunos inscritos no Clube Ao longo do ano letivo Semanal

15 de outubro DMCE
Grupo de Física e 

Química
Aulas de preparação o exame de FQA. 1 - Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de FQ. 11.º ano Junho

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde
Rastreio Dentário

3 e 4

- 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 Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização na área de intervenção 

da saúde Escolar e de acordo com as 

característica das turmas/ grupo de 

crianças

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre as temáticas. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para uma vivência 

responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde. 

- 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.

Todos os ciclos Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização sobre Covid-19
4

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre a temática. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para uma vivência 

responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva.

Todos os ciclos Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES PES

Manutenção e atualização de dossiês 

por ano de escolaridade com 

planificações base e respetivos 

materiais.

2

- 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 Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Parceria Clube 

Cinema

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 3 4

- 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.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para promover a 

igualdade de género.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para descriminação.

Docentes Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES

Docentes Ciências 

Naturais

Diretores de Turma

Sensibilização para a anorexia, bulimia 

e obesidade.
2 e 4

- Melhorar o estado de saúde global dos alunos. 

- Diagnosticar precocemente problemas de obesidade, bulimia e anorexia. 

- Encaminhar os alunos para serviço de saúde competente.

6.º ano 9.º ano Outubro Outubro

15 de outubro PES

Parceria Centro de 

Saúde ou 

Bombeiros 

Voluntários de 

Suporte básico de vida. 1, 2, 3 e 4 - Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este tema. 9.º ano Maio Maio
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15 de outubro PES

Articulação DEPE

Parceria Centro de 

Saúde

Projeto “Manhãs com fruta” 1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta  na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da 

saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro PES Parceria GAVA Amar é respeitar 4 - Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este tema. 8.º ano Fevereiro Semana de 12 a 16

15 de outubro DCSH

Grupo disicplinar 

de História.

Articulação vertical 

(HGP, História, 

HCA, História A)

Ciclos de Exposições Temáticas 1,2,3,4

- Específicos e gerais das disciplinas lecionadas pelo grupo.

- Aprofundar e consolidar conteúdos específicos.

- Valorizar o património histórico, artístico e cultural.

- Fomentar a articulação entre o saber académico e o mundo real.

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Desenvolvimento de técnicas de expressão gráfica/ plástica.

- Desenvolver a autonomia pessoal e atitudes de cidadania responsável.

- Valorizar o conhecimento face à comunidade.

- Difundir conhecimento na comunidade.

2.º e 3.º ciclo, 10.º D e E, 11.º C+F, D, E, 

12.º C+E
Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Materiais desgastáveis 

(cartolinas, colas, 

pioneses, papel cenário, 

celofane, e outros)

15 de outubro DEPE DEPE Saída dentro da localidade 1, 2, 3, 4 e 5
- Proporcionar o conhecimento do meio envolvente.

- Alargar experiências e saberes.
Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Educação Física - 

PROPOSTAS ONLINE

Programa de Verticalização do 

desporto – Infância Ativa

1, 4 e 5
- Desenvolver a coordenação motora global.

- Sensibilizar para a importância da prática da atividade física.
Crianças Ao longo do ano letivo Semanalmente

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Projeto Educação Emocional

PROPOSTAS

ONLINE

1, 4 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências emocionais que 

desenvolvam a autonomia, a responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e do ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de autoconhecimento.

Crianças Ao longo do ano letivo Semanalmente

15 de outubro DEPE DEPE
"À descoberta eu vou...” Atividades 

experimentais
1 e 2

- Fomentar o gosto pelas ciências.

- Promover a literacia científica.

- Diversificar estratégias facilitadoras de aprendizagens no domínio das ciências.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Proporcionar experiências que desenvolvam a capacidade de observar e de 

experimentar para descobrir.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE JI Odemira

Educação ambiental/ Eco escolas

Projeto “A Terra na nossa mão” 1, 2, 3, 4 e 5

- Contribuir para a mudança de comportamento e de atitude face ao ambiente 

através de temáticas transversais.

- Sensibilizar para a proteção do ambiente e sua autossustentabilidade.

- Promover valores de responsabilidade e de autonomia para uma educação 

ambiental.

- Adotar atitudes ecológicas no dia a dia.

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE JI Almograve

Eco escolas

Projeto “Pequenos Agricultores 1, 2, 3 e 4

- Promover a aquisição de conhecimentos práticos para a produção de alimentos 

saudáveis.

- Envolver a comunidade escolar num trabalho coletivo.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Alertar para a importância de cuidar do meio ambiente, e os recursos que ele 

oferece.

- Promover a consciência ecológica

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE

Eco escolas

Projeto

“Reduzir, e Reciclar”
1, 2, 3 e 4

- Reconhecer a importância dos 3Rs”.

- Reconhecer a importância de utilização do ecoponto.

- Sensibilizar para a importância da preservação do meio.

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
JI Boavista dos 

Pinheiros

Eco escolas

Projeto “Cozinha de lama” 1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da 

saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE

PES

Projeto “ Manhãs com fruta” 1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da 

saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE
Ações educativas no âmbito do Leite 

escolar
1, 2, 3 e 4

- Promover uma alimentação saudável.

- Sensibilizar para o consumo do leite.

- Reconhecer a importância de algumas atividades agrícolas e pecuárias.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade pelo meio ambiente.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE Higiene oral 1, 2, 3 e 4

- Sensibilizar as crianças para hábitos de higiene oral.

- Consolidar hábitos e atitudes positivas, respeitantes ao cuidado do próprio corpo 

e da saúde.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE Educação Rodoviária 1, 2, 3 e 4

- Conhecer as regras da circulação rodoviária.

- Promover o respeito pela circulação rodoviária.

- Desenvolver o sentido cívico.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE

Articulação com a 

família e JI 

Odemira

Articulação com a 

família  e JI 

Boavista dos 

Pinheiros

PNL 1, 2, 3, 4 e 5

- Sensibilizar as famílias  para a leitura de histórias e hora do conto em casa.

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos livros e a sua preservação.

- Despertar o interesse pelos livros.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com a colaboração da família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE

Articulação com a 

família e JI 

Almograve

PNL

Histórias interativas
1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos momentos de leitura em família.

- Despertar o interesse pelas histórias.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com as família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE

Articulação entre os 

3  Jardins de 

Infância  via 

ONLINE e via CTT

"Descobrindo  novos amigos" 1, 2, 3, 4 e 5

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

- Valorizar o trabalho cooperativo.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação com BE

Leitura de histórias

Biblioteca itinerante com a “Caixinha 

dos livros”

Atividades no âmbito das temáticas a 

desenvolver

1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Estimular a imaginação.

- Despertar o interesse pelos livros/ áudio-livros.

- Proporcionar o contacto com a professora Bibliotecária.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
Articulação com a 

família

Sala “Aberta”

Atividades colaborativas com as 

famílias e/ou comunidade

1, 3, 4 e 5

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo

- Promover o trabalho cooperativo.

- Promover a interculturalidade.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
SALOP - CDOS 

Beja

Educação para a Segurança: “A Terra 

Treme..."
1, 2, 3, 4 e 5

- Alertar para a importância de proteção em caso de sismo/ incêndio.

- Sensibilizar para as regras de segurança.

- Sensibilização para riscos.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE Receção às crianças 1, 4 e 5 - Proporcionar uma adequada integração das crianças. Crianças e famílias Setembro 17 de setembro

15 de outubro DEPE Articulação PES

PES

Dia da alimentação: atividades para 

uma alimentação saudável

1, 4 e 5

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Conhecer um pouco mais sobre a variedade de alimentos consumidos.

- Alertar para os problemas causados por ingestão de açúcar em excesso.

Crianças Outubro 16 de outubro
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15 de outubro DEPE DEPE
Dia da solidariedade 

(Dia Nacional do Pijama)
1, 3, 4 e 5

-Valorizar e promover atitudes, valores e princípios, indutores de uma nova ética 

para o exercício da cidadania.

- Promover o espírito solidário.

- Dar a conhecer realidades diferentes.

- Proporcionar a experiência de participação em ações solidárias.

- Incentivar o envolvimento das famílias.

- Sensibilizar para os direitos da criança.

Crianças e famílias Novembro 20 de novembro

15 de outubro DEPE DEPE NATAL 1, 3, 4 e 5

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar as relações interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização de 

valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores, amizade, partilha.

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Dezembro

15 de outubro DEPE DEPE Viver o Dia de Reis 1, 3, 4 e 5

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Janeiro 6 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE

Dia do Compositor:

Atividades de expressão musical 1, 4 e 5

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

- Conhecer uma profissão.

- Conhecer alguns compositores, a sua história e música.

Crianças Janeiro 15 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE CARNAVAL 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a criatividade.

- Confraternizar com alegria.
Crianças Fevereiro

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da árvore: atividades de educação 

ambiental
1, 2 e 4

- Despertar a consciência e o respeito para a preservação da floresta.

- Sensibilizar para a importância da árvore na vida dos seres vivos.

- Conhecer o ciclo de vida das árvores.

Crianças Março 20 de março

15 de outubro DEPE DEPE

Encerramento do 2ºperiodo:

Caça aos ovos•

Atividades alusivas à Páscoa

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a socialização.

- Incentivar à preservação de costumes tradicionais da época.

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização de 

valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores de amizade e partilha.

Crianças Março Última semana

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da Criança

Workshops variados
1, 2, 3, 4 e 5

- Promover o espírito de entreajuda, respeito e camaradagem pelo próximo.

- Respeitar regras de convivência.

- Reconhecer os direitos e deveres das crianças.

Junho 1 de junho

15 de outubro DEPE DEPE
Atividades de encerramento do ano 

letivo
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar o convívio

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Proporcionar experiências enriquecedoras.

Junho 30 de junho

29 de outubro Direção do AEO
Parceria

CMO
Cerimónia de entrega de diplomas 1, 3

- Premiar publicamente o mérito dos alunos, reconhecer e premiar a excelência e 

o esforço pessoal no âmbito académico, desportivo e cívico.
Comunidade Escolar Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
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Departamento Órgão 

(dinamizador)
PAA Geral

Departamento Órgão 

(dinamizador)
Parceria

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Visitas de 

Estudo

D1C 5 DEPE 2 D1C 3 DE 3

DCSH 1 Direção do AEO 1 DCSH 1 DEPE 1

DE 20 PES 6 DE 4 DL 1

DEPE 29 Total Geral 9 DEPE 7 DMCE 2

Direção do AEO 1 PES 2 Total Geral 7

DL 2 PNC 1

DMCE 14 Total Geral 18

PES 9

PNC 1

Total Geral 82

Departamento Órgão 

(dinamizador)

Ao Longo 

do Ano 

Letivo

Departamento Órgão 

(dinamizador)

Atividades 1º 

Período

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Atividades 2º Período

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Atividades 3º 

Período

D1C 2 D1C 3 DE 4 DE 4

DCSH 1 DE 3 DEPE 5 DEPE 2

DE 9 DEPE 4 DL 2 DMCE 6

DEPE 19 PES 1 PES 1 PES 1

Direção do AEO 1 PNC 1 Total Geral 12 Total Geral 13

DMCE 7 Total Geral 12

PES 6

Total Geral 45



Atividades Propostas para o 1º Período

Data 

Aprovação em 

CP

Departamento Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico

(s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação
Resumo da 

avaliação

15 de outubro D1C EB de Longueira Dia de aulas ao ar livre 1, 2, 3, 4 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. 3º/4ºN Novembro 1ª semana Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

PNC - EB Odemira

Cinanima - Festival internacional de cinema 

de animaçã
1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. Todas as turmas da EB de Odemira Novembro 9 a 13 de novembro Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

CMO - Projeto Miragem

Jardim Secreto - Espetáculo de música e 

dança
1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas. 2ºB e C, 3ºD e E, 4ºF e G Novembro 23 a 27 novembro Sem custos

15 de outubro PNC Coordenadores de todos os ciclos
CINANIMA - Festival de Cinema de 

Animação

- Melhorar a literacia filmica.

- Proporcionar a experiência do cinema num contexto adequado.
1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário Novembro 9 a 13 Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro DE

Grupo 550 (Informática); Articulação com 

a disciplina de Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet 1, 2, 3 e 4
- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet.
2º e 3º ciclo Setembro e Outubro Inscrição das turmas na atividade. Sem custos

Inscrição efetuada com 

sucesso

15 de outubro DE

Grupo 550 (Informática); Articulação com 

a disciplina de Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet

Desafio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet.
2º e 3º ciclo

Outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro, 

março, abril, maio

1 de outubro de 2020 a 31 de maio de 2021 Sem custos
Participação e resultado dos 

alunos no desafio

Participação de 90% dos 

alunos do 2º e 3º ciclo 

inscritos.

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Challenge de Canoagem 1, 3, 4 e 5
- Promover a modalidade desportiva Canoagem, associada à corrida, junto da comunidade 

escolar.

Turmas dos Cursos Profissionais de Desporto, 

Praticantes de canoagem do Agrupamento

Novembro ou Dezembro de 

2020

Data a designar em Novembro ou Dezembro 

de 2020
Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro PES
Docentes Ciências Naturais

Diretores de Turma

Sensibilização para a anorexia, bulimia e 

obesidade.
2 e 4

- Melhorar o estado de saúde global dos alunos. 

- Diagnosticar precocemente problemas de obesidade, bulimia e anorexia. 

- Encaminhar os alunos para serviço de saúde competente.

6.º ano 9.º ano Outubro Outubro

15 de outubro DEPE DEPE Receção às crianças 1, 4 e 5 - Proporcionar uma adequada integração das crianças. Crianças e famílias Setembro 17 de setembro

15 de outubro DEPE Articulação PES

PES

Dia da alimentação: atividades para uma 

alimentação saudável

1, 4 e 5

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Conhecer um pouco mais sobre a variedade de alimentos consumidos.

- Alertar para os problemas causados por ingestão de açúcar em excesso.

Crianças Outubro 16 de outubro

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da solidariedade 

(Dia Nacional do Pijama)
1, 3, 4 e 5

-Valorizar e promover atitudes, valores e princípios, indutores de uma nova ética para o 

exercício da cidadania.

- Promover o espírito solidário.

- Dar a conhecer realidades diferentes.

- Proporcionar a experiência de participação em ações solidárias.

- Incentivar o envolvimento das famílias.

- Sensibilizar para os direitos da criança.

Crianças e famílias Novembro 20 de novembro

15 de outubro DEPE DEPE NATAL 1, 3, 4 e 5

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar as relações interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização de valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores, amizade, partilha.

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Dezembro
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Atividades Propostas para o 2º Período

Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s

) 

Estratégic

o(s)

Objetivos Público Alvo Mês
Calendarizaç

ão

Orçame

nto
Indicadores Avaliação

Resumo da 

avaliação

15 de outubro DL
Prémio Literário Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves
1, 2 e 4

- Estimular a produção literária.

- Fomentar o gosto pela leitura.
Ensino Secundário 2.º período 2.º período

15 de outubro DL

Visita ao Convento de Mafra e peça 

teatral «O Ano da Morte de Ricardo 

Reis»

1, 2 e 4 12.º ano 2.º período 2.º período

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Torneio de Badminton 1, 3, 4 e 5

- 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 aperfeiçoamento na modalidade.

Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Jornada de Orientação 1, 3, 4 e 5

- Promover a modalidade desportiva Orientação, reforçando a prática de atividades de ar 

livre.

2.º e 3.º ciclos e 

Secundário
2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Odemira Fit 1, 3, 4 e 5

- Divulgar junto da comunidade escolar a prática da atividades ligadas à aptidão física e 

ao estado gearl de boa saúde.

2.º e 3.º ciclos e 

Secundário
2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
Torneio de Gira Volei 1, 3, 4 e 5

- 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 em segurança e de aperfeiçoamento na 

modalidade desportiva voleibol.

3.º ciclo e 

Secundário
2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro PES Parceria GAVA Amar é respeitar 4 - Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este tema. 8.º ano Fevereiro Semana de 12 a 16

15 de outubro DEPE DEPE Viver o Dia de Reis 1, 3, 4 e 5

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Janeiro 6 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE

Dia do Compositor:

Atividades de expressão musical 1, 4 e 5

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

- Conhecer uma profissão.

- Conhecer alguns compositores, a sua história e música.

Crianças Janeiro 15 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE CARNAVAL 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a criatividade.

- Confraternizar com alegria.
Crianças Fevereiro

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da árvore: atividades de 

educação ambiental
1, 2 e 4

- Despertar a consciência e o respeito para a preservação da floresta.

- Sensibilizar para a importância da árvore na vida dos seres vivos.

- Conhecer o ciclo de vida das árvores.

Crianças Março 20 de março

15 de outubro DEPE DEPE

Encerramento do 2ºperiodo:

Caça aos ovos•

Atividades alusivas à Páscoa

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a socialização.

- Incentivar à preservação de costumes tradicionais da época.

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização de valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores de amizade e partilha.

Crianças Março Última semana
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Atividades Propostas para o 3º Período

Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico(

s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação
Resumo da 

avaliação

15 de outubro DE
Articulação

Artes Visuais com DCSH - História
Visita de estudo - Lisboa 1, 2

- Proporcionar aos alunos visitas a museus e 

monumentos.
12.º B+F Abril 6 a 9 de Abril a determinar Inquérito e relatório

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática
Aulas de apoio para a Prova Final de 

Matemática de 3.º Ciclo
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas 

aos conteúdos de Matemática do 3.º ciclo.

Alunos do 9.º ano de 

escolaridade
Junho entre 11 e 18 de junho Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática
Aulas de apoio para o exame de Matemática 

A e MACS.
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas 

aos conteúdos de Matemática A e de MACS do 

ensino secundário.

Alunos do 12.º e do 11.º anos de 

escolaridade
Junho Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática
Exposição de jogos e engenhos 

Matemáticos
Alunos do 10.º ano Junho Data a definir Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Biologia e Geologia
Aulas de apoio para o exame de Biologia e 

Geologia
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas 

aos conteúdos de Biologia e Geologia.

- Promover a melhoria dos resultados no exame de 

Biologia e Geologia.

Alunos de 11.º ano Junho Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Biologia e Geologia Saídas de campo ao Almograve (Geologia)

- 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.

- Explorar alguns fenómenos da história geológica da 

região, a partir das estruturas geológicas observadas 

no campo.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as 

formas de avaliação.

- Promover o trabalho entre pares.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

Alunos de 11.º ano Maio Transporte

15 de outubro DMCE Grupo de Física e Química Aulas de preparação o exame de FQA. 1
- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas 

aos conteúdos de FQ.
Alunos de 11.º ano Junho

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Caminhada do Agrupamento 1, 3, 4 e 5 - Desenvolver o gosto pela caminhada ao ar livre. 2.º e 3.º ciclos e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos
Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Torneio de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5

- 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 em 

segurança e de aperfeiçoamento na modalidade 

desportiva ténis de mesa.

3.º ciclo e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos
Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física BTTour 1, 3, 4 e 5
- Promover hábitos de vida saudável e atividades de 

ar livre.
2.º e 3.º ciclos e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro PES
Parceria Centro de Saúde ou Bombeiros 

Voluntários de Odemira
Suporte básico de vida. 1, 2, 3 e 4

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos 

sobre este tema.
9.º ano Maio Maio

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da Criança

Workshops variados
1, 2, 3, 4 e 5

- Promover o espírito de entreajuda, respeito e 

camaradagem pelo próximo.

- Respeitar regras de convivência.

- Reconhecer os direitos e deveres das crianças.

Junho 1 de junho

15 de outubro DEPE DEPE Atividades de encerramento do ano letivo 1, 3, 4 e 5

- Proporcionar o convívio

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Proporcionar experiências enriquecedoras.

Junho 30 de junho
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Atividades Propostas para Ao longo do ano

Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade
Objetivo(s) 

Estratégico(s)
Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação

Resumo da 

avaliação

15 de outubro D1C Escolas do 1º ciclo “Tempo de calma” Meditação 1 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências 

emocionais que desenvolvam a autonomia, a 

responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e 

do ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de 

autoconhecimento.

2ºJ, 3ºD e E, 4ºF e L e 3º/4ºN Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro D1C

As saídas que impliquem transporte 

não são permitidas, pelo que as 

atividades/deslocações dentro da 

localidade que forem surgindo por 

iniciativa do docente, ou propostas 

por entidades, serão inseridas neste 

plano de atividades, após 

aprovação em CP.

Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DE ET, EV do 2º e 3º ciclos Exposições temporárias 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a sensibilidade estética.Conhecer as 

características dos materiais. Promover a investigação.  
2º e 3º ciclo Comunidade escolar Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo Equipa de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5

- Fomentar a participação regular na atividade física e 

desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.

2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos
Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de Multiatividades ao 

Ar Livre 
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar aos alunos atividades desportivas na 

natureza de caráter recreativo/ lúdico.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Surf 1, 3, 4 e 5

- Proporcionar novas experiências aos alunos 

relativamente a este tipo de práticas. 

- Pôr ao alcance de todos a prática destas 

modalidades.

2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Natação 1, 3, 4 e 5

- Fomentar a participação regular na atividade física e 

desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.

2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de Voleibol Infantis B 

Misto
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos 

de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade 

desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.

3.º ciclo Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de  Voleibol (juvenis 

feminino)
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos 

de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade 

desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.

Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Badminton 1, 3, 4 e 5

- Complementar a atividade curricular com a atividade 

desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.

2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos
Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Centro de Formação Desportiva de 

Bodyboard
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar às escolas da região a experimentação 

de atividades de surfing. 

- Aperfeiçoamento da modalidade Bodyboard.

2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos 

alunos do 

Agrupamento e das 

escolas visitantes

Relatório da atividade

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática Olimpíadas da Matemática Alunos dos 2.º e  3.º ciclos e secundário
Novembro, janeiro e 

março

11 de novembro; 13 de 

janeiro; 25 - 28 de março
100€

15 de outubro DMCE Grupo de Biologia e Geologia Exposições temporárias 1, 2, 3 e 5 

- Promover a investigação.

- Aplicação de conhecimentos.

- Saber científico, técnico e tecnológico.

- Pensamento crítico e pensamento criativo.

- Linguagens e textos.

- Informação e comunicação.

- Desenvolvimento pessoal e autonomia.

- Sensibilidade estética e artística.

Alunos dos 2.º e  3.º ciclos e secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Biologia e Geologia
Saídas de campo nas proximidades 

da escola
1

- 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.

- Rever conceitos relacionados com a geologia.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as 

formas de avaliação.

- Promover a aplicação de conhecimentos teóricos em 

situações práticas.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

Alunos de 10.º,  11.º ano e 12.º ano Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Projetos de investigação em 

ciências e tecnologias – Projetos de 

investigação, sugeridos pelos 

alunos. Funcionarão nos mesmos 

moldes dos anos anteriores.

1, 2, 3 e 5

- Tornar a escola um centro de disseminação do 

conhecimento científico e os alunos agentes dessa 

disseminação.

- Abrir a escola à comunidade.

- Melhorar a capacidade de comunicação dos alunos.

Alunos inscritos no Clube Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)
Finalização da organização do 

Museu de História Natural da ESO
1, 2, 3 e 5

- Incentivar o gosto pelas ciências.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade 

pelo meio ambiente.

- Promover a interação entre a escola e a comunidade.

Alunos inscritos no Clube Até janeiro de 2021
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Atividades Propostas para Ao longo do ano

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Atividades com alunos do Ensino 

Básico- Colocar os nossos alunos 

no papel de monitores dos mais 

novos, utilizando os recursos a criar 

pelo Museu de História Natural.

1, 2, 3 e 5

- Promover o intercâmbio de informação entre jovens 

interessados por Ciência.

- Promover a divulgação científica.

- Desenvolver atitudes e competências como: 

responsabilidade, criatividade, iniciativa, organização.

Alunos inscritos no Clube Março a maio

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO) Jornal de parede 1, 2, 3 e 6
- Promover a cultura científica da comunidade escolar e 

informá-la sobre as atividades do Clube.
Alunos inscritos no Clube Ao longo do ano letivo Semanal

15 de outubro PES Parceria Centro de Saúde Rastreio Dentário
3 e 4

- 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 Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES Parceria Centro de Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização na área de 

intervenção da saúde Escolar e de 

acordo com as característica das 

turmas/ grupo de crianças

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos 

sobre as temáticas. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que 

contribuam para uma vivência responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de 

saúde. 

- 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.

Todos os ciclos Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES Parceria Centro de Saúde
Atividades de informação e 

sensibilização sobre Covid-19
4

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos 

sobre a temática. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que 

contribuam para uma vivência responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva.

Todos os ciclos Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES PES

Manutenção e atualização de 

dossiês por ano de escolaridade 

com planificações base e respetivos 

materiais.

2

- 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 Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES Parceria Clube Cinema

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 3 4

- 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.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que 

contribuam para promover a igualdade de género.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que 

contribuam para descriminação.

Docentes Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Articulação DEPE

Parceria Centro de Saúde
Projeto “Manhãs com fruta” 1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta  na escola e em 

casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos 

saudáveis para a manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças 

nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro DCSH

Grupo disicplinar de História.

Articulação vertical (HGP, História, 

HCA, História A)

Ciclos de Exposições Temáticas 1,2,3,4

- Específicos e gerais das disciplinas lecionadas pelo 

grupo.

- Aprofundar e consolidar conteúdos específicos.

- Valorizar o património histórico, artístico e cultural.

- Fomentar a articulação entre o saber académico e o 

mundo real.

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Desenvolvimento de técnicas de expressão gráfica/ 

plástica.

- Desenvolver a autonomia pessoal e atitudes de 

cidadania responsável.

- Valorizar o conhecimento face à comunidade.

- Difundir conhecimento na comunidade.

2.º e 3.º ciclos, 10.º D e E, 11.º C+F, D, 

E, 12.º C+E
Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Materiais desgastáveis 

(cartolinas, colas, pioneses, 

papel cenário, celofane, e 

outros)

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Educação Física - 

PROPOSTAS ONLINE

Programa de Verticalização do 

desporto – Infância Ativa

1, 4 e 5

- Desenvolver a coordenação motora global.

- Sensibilizar para a importância da prática da atividade 

física.

Crianças Ao longo do ano letivo Semanalmente

15 de outubro DEPE DEPE Saída dentro da localidade 1, 2, 3, 4 e 5
- Proporcionar o conhecimento do meio envolvente.

- Alargar experiências e saberes.
Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Educação Física - 

PROPOSTAS ONLINE

Programa de Verticalização do 

desporto – Infância Ativa

1, 4 e 5

- Desenvolver a coordenação motora global.

- Sensibilizar para a importância da prática da atividade 

física.

Crianças Ao longo do ano letivo Semanalmente

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Projeto Educação Emocional

PROPOSTAS

ONLINE

1, 4 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências 

emocionais que desenvolvam a autonomia, a 

responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e 

do ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de 

autoconhecimento.

Crianças Ao longo do ano letivo Semanalmente
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Atividades Propostas para Ao longo do ano

15 de outubro DEPE DEPE
"À descoberta eu vou...” Atividades 

experimentais
1 e 2

- Fomentar o gosto pelas ciências.

- Promover a literacia científica.

- Diversificar estratégias facilitadoras de aprendizagens 

no domínio das ciências.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Proporcionar experiências que desenvolvam a 

capacidade de observar e de experimentar para 

descobrir.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE JI Odemira
Educação ambiental/ Eco escolas

Projeto “A Terra na nossa mão”
1, 2, 3, 4 e 5

- Contribuir para a mudança de comportamento e de 

atitude face ao ambiente através de temáticas 

transversais.

- Sensibilizar para a proteção do ambiente e sua 

autossustentabilidade.

- Promover valores de responsabilidade e de autonomia 

para uma educação ambiental.

- Adotar atitudes ecológicas no dia a dia.

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE JI Almograve
Eco escolas

Projeto “Pequenos Agricultores
1, 2, 3 e 4

- Promover a aquisição de conhecimentos práticos para 

a produção de alimentos saudáveis.

- Envolver a comunidade escolar num trabalho coletivo.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Alertar para a importância de cuidar do meio 

ambiente, e os recursos que ele oferece.

- Promover a consciência ecológica

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE

Eco escolas

Projeto

“Reduzir, e Reciclar”

1, 2, 3 e 4

- Reconhecer a importância dos 3Rs”.

- Reconhecer a importância de utilização do ecoponto.

- Sensibilizar para a importância da preservação do 

meio.

Crianças Comunidade Educativa Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE JI Boavista dos Pinheiros
Eco escolas

Projeto “Cozinha de lama”
1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em 

casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos 

saudáveis para a manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças 

nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE
PES

Projeto “ Manhãs com fruta”
1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em 

casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos 

saudáveis para a manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças 

nos hábitos diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE
Ações educativas no âmbito do 

Leite escolar
1, 2, 3 e 4

- Promover uma alimentação saudável.

- Sensibilizar para o consumo do leite.

- Reconhecer a importância de algumas atividades 

agrícolas e pecuárias.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade 

pelo meio ambiente.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE Higiene oral 1, 2, 3 e 4

- Sensibilizar as crianças para hábitos de higiene oral.

- Consolidar hábitos e atitudes positivas, respeitantes 

ao cuidado do próprio corpo e da saúde.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE DEPE Educação Rodoviária 1, 2, 3 e 4

- Conhecer as regras da circulação rodoviária.

- Promover o respeito pela circulação rodoviária.

- Desenvolver o sentido cívico.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE

Articulação com a família e JI 

Odemira

Articulação com a família  e JI 

Boavista dos Pinheiros

PNL 1, 2, 3, 4 e 5

- Sensibilizar as famílias  para a leitura de histórias e 

hora do conto em casa.

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos livros e a sua 

preservação.

- Despertar o interesse pelos livros.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com a 

colaboração da família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
Articulação com a família e JI 

Almograve

PNL

Histórias interativas
1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos momentos de 

leitura em família.

- Despertar o interesse pelas histórias.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com as 

família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
Articulação entre os 3  Jardins de 

Infância  via ONLINE e via CTT
"Descobrindo  novos amigos" 1, 2, 3, 4 e 5

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

- Valorizar o trabalho cooperativo.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação com BE

Leitura de histórias

Biblioteca itinerante com a “Caixinha 

dos livros”

Atividades no âmbito das temáticas 

a desenvolver

1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Estimular a imaginação.

- Despertar o interesse pelos livros/ áudio-livros.

- Proporcionar o contacto com a professora 

Bibliotecária.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação com a família

Sala “Aberta”

Atividades colaborativas com as 

famílias e/ou comunidade

1, 3, 4 e 5

- Incentivar a participação das famílias no processo 

educativo

- Promover o trabalho cooperativo.

- Promover a interculturalidade.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE SALOP - CDOS Beja
Educação para a Segurança: “A 

Terra Treme..."
1, 2, 3, 4 e 5

- Alertar para a importância de proteção em caso de 

sismo/ incêndio.

- Sensibilizar para as regras de segurança.

- Sensibilização para riscos.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

29 de outubro Direção do AEO
Parceria

CMO
Cerimónia de entrega de diplomas 1, 3

- Premiar publicamente o mérito dos alunos, 

reconhecer e premiar a excelência e o esforço pessoal 

no âmbito académico, desportivo e cívico.

Comunidade Escolar Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
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1. Promover o 

sucesso 

escolar

2. Promover a 

Articulação 

Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico(

s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento
Indicador

es

Avaliaçã

o

Resumo da 

avaliação

29 de outubro Direção do AEO
Parceria

CMO
Cerimónia de entrega de diplomas 1, 3

- Premiar publicamente o mérito dos alunos, reconhecer e premiar a 

excelência e o esforço pessoal no âmbito académico, desportivo e cívico.
Comunidade Escolar

Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo



Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s

) 

Estratégic

o(s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização
Orçament

o

Indicador

es

Avaliaç

ão

Resumo 

da 

avaliaçã

o

15 de outubro DL
Prémio Literário Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves
1, 2 e 4

- Estimular a produção literária.

- Fomentar o gosto pela leitura.

Ensino 

Secundário
2.º período 2.º período

15 de outubro DL

Visita ao Convento de Mafra e 

peça teatral «O Ano da Morte 

de Ricardo Reis»

1, 2 e 4 12.º ano 2.º período 2.º período



Data 

Aprovação em 

CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégic

o(s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação
Resumo da 

avaliação

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática

Aulas de apoio para a Prova 

Final de Matemática de 3.º 

Ciclo

1
- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de 

Matemática do 3.º ciclo.

Alunos do 9.º ano 

de escolaridade
Junho entre 11 e 18 de junho Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática
Aulas de apoio para o exame 

de Matemática A e MACS.
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de 

Matemática A e de MACS do ensino secundário.

Alunos do 12.º e do 

11.º anos de 

escolaridade

Junho Sem custos

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática Olimpíadas da Matemática

Alunos dos 2.º e  

3.º ciclos e 

secundário

Novembro, janeiro 

e março

11 de novembro; 13 de janeiro; 

25 - 28 de março
100€

15 de outubro DMCE Grupo de Matemática
Exposição de jogos e 

engenhos Matemáticos
Alunos do 10.º ano Junho Data a definir Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia
Exposições temporárias 1, 2, 3 e 5 

- Promover a investigação.

- Aplicação de conhecimentos.

- Saber científico, técnico e tecnológico.

- Pensamento crítico e pensamento criativo.

- Linguagens e textos.

- Informação e comunicação.

- Desenvolvimento pessoal e autonomia.

- Sensibilidade estética e artística.

Alunos dos 2.º e  

3.º ciclos e 

secundário

Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Aulas de apoio para o exame 

de Biologia e Geologia
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de 

Biologia e Geologia.

- Promover a melhoria dos resultados no exame de Biologia e Geologia.

Alunos de 11.º ano Junho Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo nas 

proximidades da escola
1

- 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.

- Rever conceitos relacionados com a geologia.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as formas de avaliação.

- Promover a aplicação de conhecimentos teóricos em situações 

práticas.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

Alunos de 10.º,  

11.º ano e 12.º ano

Ao longo do ano 

letivo
Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo ao 

Almograve (Geologia)

- 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.

- Explorar alguns fenómenos da história geológica da região, a partir das 

estruturas geológicas observadas no campo.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as formas de avaliação.

- Promover o trabalho entre pares.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

Alunos de 11.º ano Maio Transporte

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Projetos de investigação em 

ciências e tecnologias – 

Projetos de investigação, 

sugeridos pelos alunos. 

Funcionarão nos mesmos 

moldes dos anos anteriores.

1, 2, 3 e 5

- Tornar a escola um centro de disseminação do conhecimento científico 

e os alunos agentes dessa disseminação.

- Abrir a escola à comunidade.

- Melhorar a capacidade de comunicação dos alunos.

Alunos inscritos no 

Clube

Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Finalização da organização 

do Museu de História Natural 

da ESO

1, 2, 3 e 5

- Incentivar o gosto pelas ciências.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade pelo meio 

ambiente.

- Promover a interação entre a escola e a comunidade.

Alunos inscritos no 

Clube

Até janeiro de 

2021

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Atividades com alunos do 

Ensino Básico- Colocar os 

nossos alunos no papel de 

monitores dos mais novos, 

utilizando os recursos a criar 

pelo Museu de História 

Natural.

1, 2, 3 e 5

- Promover o intercâmbio de informação entre jovens interessados por 

Ciência.

- Promover a divulgação científica.

- Desenvolver atitudes e competências como: responsabilidade, 

criatividade, iniciativa, organização.

Alunos inscritos no 

Clube
Março a maio

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO)

Participação em atividades 

relacionadas com a ciência: 

concursos, estágios, 

campanhas, workshops, 

encontros…

1, 2, 3 e 5
- Promover a cultura científica da comunidade escolar e informá-la sobre 

as atividades do Clube.

Alunos inscritos no 

Clube

De acordo com as 

propostas que 

chegarem à 

escola.

15 de outubro DMCE Clube Ciência Viva (BIGEO) Jornal de parede 1, 2, 3 e 6
- Promover a cultura científica da comunidade escolar e informá-la sobre 

as atividades do Clube.

Alunos inscritos no 

Clube

Ao longo do ano 

letivo
Semanal

15 de outubro DMCE Grupo de Física e Química
Aulas de preparação o 

exame de FQA.
1

- Revisão e consolidação de aprendizagens relativas aos conteúdos de 

FQ.
Alunos de 11.º ano Junho



Data Aprovação 

em CP

Departam

ento 

Órgão 

(dinamiza

dor)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico(

s)

Objetivos Público Alvo Mês
Calendarizaçã

o
Orçamento
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dores

Avalia

ção

Resumo da 

avaliação

15 de outubro D1C Escolas do 1º ciclo “Tempo de calma” Meditação 1 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de 

competências emocionais que 

desenvolvam a autonomia, a 

responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, 

dos outros e do ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e 

de autoconhecimento.

2ºJ, 3ºD e E, 4ºF e L e 

3º/4ºN

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo
Sem custos

15 de outubro D1C EB de Longueira Dia de aulas ao ar livre 1, 2, 3, 4 e 5
- Proporcionar práticas pedagógicas 

diversificadas.
3º/4ºN Novembro 1ª semana Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

PNC - EB Odemira

Cinanima - Festival internacional 

de cinema de animaçã
1 e 5

- Proporcionar práticas pedagógicas 

diversificadas.

Todas as turmas da EB 

de Odemira
Novembro 9 a 13 de novembro Sem custos

15 de outubro D1C

Articulação

CMO - Projeto 

Miragem

Jardim Secreto - Espetáculo de 

música e dança
1 e 5

- Proporcionar práticas pedagógicas 

diversificadas.
2ºB e C, 3ºD e E, 4ºF e G Novembro 23 a 27 novembro Sem custos

15 de outubro D1C

As saídas que impliquem 

transporte não são permitidas, 

pelo que as 

atividades/deslocações dentro 

da localidade que forem surgindo 

por iniciativa do docente, ou 

propostas por entidades, serão 

inseridas neste plano de 

atividades, após aprovação em 

CP.



Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico

(s)

Objetivos
Público 

Alvo
Mês

Calendariza

ção

Orçam

ento

Indicad

ores
Avaliação

Resumo da 

avaliação

15 de outubro DEPE DEPE
Saída dentro da 

localidade
1, 2, 3, 4 e 5

- Proporcionar o conhecimento do meio envolvente.

- Alargar experiências e saberes.
Crianças

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Educação Física - 

PROPOSTAS ONLINE

Programa de 

Verticalização do 

desporto – Infância 

Ativa

1, 4 e 5
- Desenvolver a coordenação motora global.

- Sensibilizar para a importância da prática da atividade física.
Crianças

Ao longo do 

ano letivo
Semanalmente

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Projeto Educação 

Emocional

PROPOSTAS

ONLINE

1, 4 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências emocionais que 

desenvolvam a autonomia, a responsabilidade e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e do ambiente que 

os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de autoconhecimento.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo
Semanalmente

15 de outubro DEPE DEPE

"À descoberta eu 

vou...” Atividades 

experimentais

1 e 2

- Fomentar o gosto pelas ciências.

- Promover a literacia científica.

- Diversificar estratégias facilitadoras de aprendizagens no domínio das 

ciências.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Proporcionar experiências que desenvolvam a capacidade de observar e 

de experimentar para descobrir.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE JI Odemira

Educação ambiental/ 

Eco escolas

Projeto “A Terra na 

nossa mão”

1, 2, 3, 4 e 5

- Contribuir para a mudança de comportamento e de atitude face ao 

ambiente através de temáticas transversais.

- Sensibilizar para a proteção do ambiente e sua autossustentabilidade.

- Promover valores de responsabilidade e de autonomia para uma 

educação ambiental.

- Adotar atitudes ecológicas no dia a dia.

Crianças 

Comunidade 

Educativa

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE JI Almograve

Eco escolas

Projeto “Pequenos 

Agricultores
1, 2, 3 e 4

- Promover a aquisição de conhecimentos práticos para a produção de 

alimentos saudáveis.

- Envolver a comunidade escolar num trabalho coletivo.

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Alertar para a importância de cuidar do meio ambiente, e os recursos que 

ele oferece.

- Promover a consciência ecológica

Crianças 

Comunidade 

Educativa

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE DEPE

Eco escolas

Projeto

“Reduzir, e Reciclar”
1, 2, 3 e 4

- Reconhecer a importância dos 3Rs”.

- Reconhecer a importância de utilização do ecoponto.

- Sensibilizar para a importância da preservação do meio.

Crianças 

Comunidade 

Educativa

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE
JI Boavista dos 

Pinheiros

Eco escolas

Projeto “Cozinha de 

lama”
1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a 

manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE DEPE

PES

Projeto “ Manhãs com 

fruta”
1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a 

manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo
Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE
Ações educativas no 

âmbito do Leite escolar
1, 2, 3 e 4

- Promover uma alimentação saudável.

- Sensibilizar para o consumo do leite.

- Reconhecer a importância de algumas atividades agrícolas e pecuárias.

- Desenvolver atitudes de respeito e responsabilidade pelo meio ambiente.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo
Diariamente

15 de outubro DEPE DEPE Higiene oral 1, 2, 3 e 4

- Sensibilizar as crianças para hábitos de higiene oral.

- Consolidar hábitos e atitudes positivas, respeitantes ao cuidado do 

próprio corpo e da saúde.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE DEPE Educação Rodoviária 1, 2, 3 e 4

- Conhecer as regras da circulação rodoviária.

- Promover o respeito pela circulação rodoviária.

- Desenvolver o sentido cívico.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE

Articulação com a 

família e JI Odemira

Articulação com a 

família  e JI Boavista 

dos Pinheiros

PNL 1, 2, 3, 4 e 5

- Sensibilizar as famílias  para a leitura de histórias e hora do conto em 

casa.

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos livros e a sua preservação.

- Despertar o interesse pelos livros.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com a colaboração da 

família.

Crianças e 

famílias

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo



15 de outubro DEPE
Articulação com a 

família e JI Almograve

PNL

Histórias interativas
1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos momentos de leitura em família.

- Despertar o interesse pelas histórias.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com as família.

Crianças e 

famílias

Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE

Articulação entre os 3  

Jardins de Infância  

via ONLINE e via CTT

"Descobrindo  novos 

amigos"
1, 2, 3, 4 e 5

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

- Valorizar o trabalho cooperativo.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE Articulação com BE

Leitura de histórias

Biblioteca itinerante 

com a “Caixinha dos 

livros”

Atividades no âmbito 

das temáticas a 

desenvolver

1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Estimular a imaginação.

- Despertar o interesse pelos livros/ áudio-livros.

- Proporcionar o contacto com a professora Bibliotecária.

Crianças 
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE
Articulação com a 

família

Sala “Aberta”

Atividades 

colaborativas com as 

famílias e/ou 

comunidade

1, 3, 4 e 5

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo

- Promover o trabalho cooperativo.

- Promover a interculturalidade.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE SALOP - CDOS Beja

Educação para a 

Segurança: “A Terra 

Treme..."

1, 2, 3, 4 e 5

- Alertar para a importância de proteção em caso de sismo/ incêndio.

- Sensibilizar para as regras de segurança.

- Sensibilização para riscos.

Crianças
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro DEPE DEPE Receção às crianças 1, 4 e 5 - Proporcionar uma adequada integração das crianças.
Crianças e 

famílias
Setembro 17 de setembro

15 de outubro DEPE Articulação PES

PES

Dia da alimentação: 

atividades para uma 

alimentação saudável

1, 4 e 5

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Conhecer um pouco mais sobre a variedade de alimentos consumidos.

- Alertar para os problemas causados por ingestão de açúcar em excesso.

Crianças Outubro 16 de outubro

15 de outubro DEPE DEPE

Dia da solidariedade 

(Dia Nacional do 

Pijama)

1, 3, 4 e 5

-Valorizar e promover atitudes, valores e princípios, indutores de uma nova 

ética para o exercício da cidadania.

- Promover o espírito solidário.

- Dar a conhecer realidades diferentes.

- Proporcionar a experiência de participação em ações solidárias.

- Incentivar o envolvimento das famílias.

- Sensibilizar para os direitos da criança.

Crianças e 

famílias
Novembro 20 de novembro

15 de outubro DEPE DEPE NATAL 1, 3, 4 e 5

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar as relações interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização 

de valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores, amizade, partilha.

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Dezembro

15 de outubro DEPE DEPE Viver o Dia de Reis 1, 3, 4 e 5

- Valorizar a tradição.

- Despertar para os sentimentos e valores da época.

- Fomentar nas crianças o sentido da partilha.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

Crianças Janeiro 6 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE

Dia do Compositor:

Atividades de 

expressão musical
1, 4 e 5

- Desenvolver o trabalho colaborativo.

- Desenvolver a criatividade das crianças.

- Conhecer uma profissão.

- Conhecer alguns compositores, a sua história e música.

Crianças Janeiro 15 de janeiro

15 de outubro DEPE DEPE CARNAVAL 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a criatividade.

- Confraternizar com alegria.
Crianças Fevereiro

15 de outubro DEPE DEPE

Dia da árvore: 

atividades de educação 

ambiental

1, 2 e 4

- Despertar a consciência e o respeito para a preservação da floresta.

- Sensibilizar para a importância da árvore na vida dos seres vivos.

- Conhecer o ciclo de vida das árvores.

Crianças Março 20 de março

15 de outubro DEPE DEPE

Encerramento do 

2ºperiodo:

Caça aos ovos•

Atividades alusivas à 

Páscoa

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a socialização.

- Incentivar à preservação de costumes tradicionais da época.

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Educar para a cidadania baseada num espírito crítico e na interiorização 

de valores.

- Sensibilizar para a importância dos valores de amizade e partilha.

Crianças Março Última semana

15 de outubro DEPE DEPE
Dia da Criança

Workshops variados
1, 2, 3, 4 e 5

- Promover o espírito de entreajuda, respeito e camaradagem pelo 

próximo.

- Respeitar regras de convivência.

- Reconhecer os direitos e deveres das crianças.

Junho 1 de junho



15 de outubro DEPE DEPE

Atividades de 

encerramento do ano 

letivo

1, 3, 4 e 5

- Proporcionar o convívio

- Fomentar as relações Interpessoais.

- Proporcionar experiências enriquecedoras.

Junho 30 de junho



Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade
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s) 

Estratégi

co(s)

Objetivos Público Alvo Mês
Calendariza

ção
Orçamento
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Avaliaçã

o

Resumo 

da 

avaliação

15 de outubro DCSH

Grupo disicplinar de História.

Articulação vertical (HGP, 

História, HCA, História A)

Ciclos de 

Exposições 

Temáticas

1,2,3,4

- Específicos e gerais das disciplinas lecionadas pelo grupo.

- Aprofundar e consolidar conteúdos específicos.

- Valorizar o património histórico, artístico e cultural.

- Fomentar a articulação entre o saber académico e o mundo real.

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Desenvolvimento de técnicas de expressão gráfica/ plástica.

- Desenvolver a autonomia pessoal e atitudes de cidadania responsável.

- Valorizar o conhecimento face à comunidade.

- Difundir conhecimento na comunidade.

2.º e 3.º ciclos, 10.º D 

e E, 11.º C+F, D, E, 

12.º C+E

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo

Materiais 

desgastáveis 

(cartolinas, colas, 

pioneses, papel 

cenário, celofane, 

e outros)



Data 

Aprovação em 

CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo

(s) 

Estratég

ico(s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização Orçamento Indicadores Avaliação

Resumo 

da 

avaliação

15 de outubro DE

Articulação

Artes Visuais com DCSH - 

História

Visita de estudo - Lisboa 1, 2 - Proporcionar aos alunos visitas a museus e monumentos. 12.º B+F Abril 6 a 9 de Abril a determinar Inquérito e relatório

15 de outubro DE ET, EV do 2º e 3º ciclos Exposições temporárias 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a sensibilidade estética.Conhecer as características dos materiais. Promover a 

investigação.  
2º e 3º ciclo Comunidade escolar Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro PNC Coordenadores de todos os ciclos
CINANIMA - Festival de Cinema de 

Animação

- Melhorar a literacia filmica.

- Proporcionar a experiência do cinema num contexto adequado.
1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário Novembro 9 a 13 Sem custos Relatório da atividade

15 de outubro DE

Grupo 550 (Informática); 

Articulação com a disciplina de 

Cidadania e com a Biblioteca 

Escolar

Desafios SeguraNet 1, 2, 3 e 4
- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet.
2º e 3º ciclo Setembro e Outubro

Inscrição das turmas na 

atividade.
Sem custos

Inscrição efetuada com 

sucesso

15 de outubro DE

Grupo 550 (Informática); 

Articulação com a disciplina de 

Cidadania e com a Biblioteca 

Escolar

Desafios SeguraNet

Desafio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na utilização da Internet.
2º e 3º ciclo

Outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, 

fevereiro, março, abril, 

maio

1 de outubro de 2020 a 31 de 

maio de 2021
Sem custos

Participação e resultado 

dos alunos no desafio

Participação de 90% dos 

alunos do 2º e 3º ciclo 

inscritos.

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Challenge de Canoagem 1, 3, 4 e 5 - Promover a modalidade desportiva Canoagem, associada à corrida, junto da comunidade escolar.

Turmas dos Cursos Profissionais de 

Desporto, Praticantes de canoagem do 

Agrupamento

Novembro ou Dezembro 

de 2020

Data a designar em Novembro 

ou Dezembro de 2020
Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Torneio de Badminton 1, 3, 4 e 5

- 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 aperfeiçoamento na modalidade.

Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Jornada de Orientação 1, 3, 4 e 5 - Promover a modalidade desportiva Orientação, reforçando a prática de atividades de ar livre. 2.º e 3.º ciclos e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Odemira Fit 1, 3, 4 e 5
- Divulgar junto da comunidade escolar a prática da atividades ligadas à aptidão física e ao estado 

gearl de boa saúde.
2.º e 3.º ciclos e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Torneio de Gira Volei 1, 3, 4 e 5

- 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 em segurança e de aperfeiçoamento na modalidade 

desportiva voleibol.

3.º ciclo e Secundário 2º período letivo 2º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Caminhada do Agrupamento 1, 3, 4 e 5 - Desenvolver o gosto pela caminhada ao ar livre. 2.º e 3.º ciclos e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Torneio de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5

- 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 em segurança e de aperfeiçoamento na modalidade 

desportiva ténis de mesa.

3.º ciclo e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física BTTour 1, 3, 4 e 5 - Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar livre. 2.º e 3.º ciclos e Secundário 3º período letivo 3º período letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo Equipa de Ténis de Mesa 1, 3, 4 e 5
- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de Multiatividades ao 

Ar Livre 
1, 3, 4 e 5 - Proporcionar aos alunos atividades desportivas na natureza de caráter recreativo/ lúdico. 2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Surf 1, 3, 4 e 5
- Proporcionar novas experiências aos alunos relativamente a este tipo de práticas. 

- Pôr ao alcance de todos a prática destas modalidades.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Natação 1, 3, 4 e 5
- Fomentar a participação regular na atividade física e desportiva escolar. 

- Permitir um maior aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de Voleibol Infantis B 

Misto
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.

3.º ciclo Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Grupo/ Equipa de  Voleibol (juvenis 

feminino)
1, 3, 4 e 5

- Alargar a prática desportiva principalmente a alunos de sexo feminino. 

- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.

Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo
Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física Grupo/ Equipa de Badminton 1, 3, 4 e 5
- Complementar a atividade curricular com a atividade desportiva extracurricular, permitindo um maior 

aperfeiçoamento na modalidade.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)
Participação dos alunos Relatório da atividade

15 de outubro DE Grupo de Educação Física
Centro de Formação Desportiva de 

Bodyboard
1, 3, 4 e 5

- Proporcionar às escolas da região a experimentação de atividades de surfing. 

- Aperfeiçoamento da modalidade Bodyboard.
2.º e 3.º ciclos e Secundário Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Orçamento próprio (Desporto 

Escolar)

Participação dos alunos 

do Agrupamento e das 

escolas visitantes

Relatório da atividade
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15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde
Rastreio Dentário

3 e 4

- 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

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização na área de 

intervenção da saúde 

Escolar e de acordo com as 

característica das turmas/ 

grupo de crianças

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre as temáticas. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para uma vivência 

responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde. 

- 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.

Todos os ciclos
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização sobre Covid-

19

4

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre a temática. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para uma vivência 

responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva.

Todos os ciclos
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro PES PES

Manutenção e atualização de 

dossiês por ano de 

escolaridade com 

planificações base e 

respetivos materiais.

2

- 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

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro PES Parceria Clube Cinema

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 e 4

- 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.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para promover a 

igualdade de género.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam para descriminação.

Docentes
Ao longo do 

ano letivo

Ao longo do ano 

letivo

15 de outubro PES

Docentes Ciências 

Naturais

Diretores de Turma

Sensibilização para a 

anorexia, bulimia e 

obesidade.

2 e 4

- 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 Outubro

15 de outubro PES

Parceria Centro de 

Saúde ou Bombeiros 

Voluntários de 

Odemira

Suporte básico de vida. 1, 2, 3 e 4 - Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este tema. 9º ano Maio Maio

15 de outubro PES

Articulação DEPE

Parceria Centro de 

Saúde

Projeto “Manhãs com fruta” 1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta  na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos diários.
Crianças

Ao longo do 

ano letivo
Diariamente

15 de outubro PES Parceria GAVA Amar é respeitar 4 - Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre este tema. 8º ano Fevereiro Semana de 12 a 16
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15 de outubro D1C Escolas do 1º ciclo
“Tempo de calma” 

Meditação
1 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências emocionais 

que desenvolvam a autonomia, a responsabilidade e a autoestima 

saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e do ambiente 

que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de autoconhecimento.

2.º J, 3.º D e E, 4.º F e L 

e 3.º/4.ºN
Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

PNC - EB Odemira

Cinanima - Festival 

internacional de cinema de 

animaçã

1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas.
Todas as turmas da EB 

de Odemira
Novembro 9 a 13 de novembro Sem custos

15 de outubro D1C
Articulação

CMO - Projeto Miragem

Jardim Secreto - 

Espetáculo de música e 

dança

1 e 5 - Proporcionar práticas pedagógicas diversificadas.
2.º B e C, 3.ºD e E, 4.ºF e 

G
Novembro 23 a 27 novembro Sem custos

15 de outubro DE

Articulação

Artes Visuais com DCSH - 

História

Visita de estudo - Lisboa 1, 2 - Proporcionar aos alunos visitas a museus e monumentos. 12.º B+F Abril 6 a 9 de Abril a determinar
Inquérito e 

relatório

15 de outubro DE ET, EV do 2º e 3º ciclos Exposições temporárias 1, 2, 3, 4 e 5
- Desenvolver a sensibilidade estética.Conhecer as características dos 

materiais. Promover a investigação.  

2.º e 3.º ciclo Comunidade 

escolar
Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo Sem custos

Relatório da 

atividade

15 de outubro PNC
Coordenadores de todos os 

ciclos

CINANIMA - Festival de 

Cinema de Animação

- Melhorar a literacia filmica.

- Proporcionar a experiência do cinema num contexto adequado.

1.º, 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário
Novembro 9 a 13 Sem custos

Relatório da 

atividade

15 de outubro DE

Articulação

Grupo 550 (Informática) com a 

disciplina de Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet 1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

2.º e 3.º ciclo Setembro e Outubro
Inscrição das turmas 

na atividade.
Sem custos

Inscrição 

efetuada com 

sucesso

15 de outubro DE

Articulação

Grupo 550 (Informática) com a 

disciplina de Cidadania e com a 

Biblioteca Escolar

Desafios SeguraNet

Desafio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3 e 4

- Consciencializar os alunos para a problemática da segurança na 

Internet. 

- Fomentar o enraizamento de comportamentos responsáveis na 

utilização da Internet.

2.º e 3.º ciclo

Outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, 

fevereiro, março, abril, 

maio

1 de outubro de 2020 a 

31 de maio de 2021
Sem custos

Participação e 

resultado dos 

alunos no 

desafio

Participação de 

90% dos 

alunos do 2º e 

3º ciclo 

inscritos.

15 de outubro DCSH

Grupo disicplinar de História.

Articulação vertical (HGP, 

História, HCA, História A)

Ciclos de Exposições 

Temáticas
1,2,3,4

- Específicos e gerais das disciplinas lecionadas pelo grupo.

- Aprofundar e consolidar conteúdos específicos.

- Valorizar o património histórico, artístico e cultural.

- Fomentar a articulação entre o saber académico e o mundo real.

- Desenvolver a curiosidade e o espírito crítico.

- Desenvolvimento de técnicas de expressão gráfica/ plástica.

- Desenvolver a autonomia pessoal e atitudes de cidadania 

responsável.

- Valorizar o conhecimento face à comunidade.

- Difundir conhecimento na comunidade.

2.º e 3.º ciclo, 10.º D e E, 

11.º C+F, D, E, 12.º C+E
Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

Materiais 

desgastáveis 

(cartolinas, colas, 

pioneses, papel 

cenário, celofane, 

e outros)

15 de outubro PES
Docentes Ciências Naturais

Diretores de Turma

Sensibilização para a 

anorexia, bulimia e 

obesidade.

2 e 4

- Melhorar o estado de saúde global dos alunos. 

- Diagnosticar precocemente problemas de obesidade, bulimia e 

anorexia. 

- Encaminhar os alunos para serviço de saúde competente.

6.º ano 9.º ano Outubro Outubro

15 de outubro PES
Articulação DEPE

Parceria Centro de Saúde

Projeto “Manhãs com 

fruta”
1, 2, 3 e 4

- Incentivar o consumo diário de fruta  na escola e em casa.

- Sensibilizar para a importância dos alimentos saudáveis para a 

manutenção da saúde.

- Despertar a os benefícios das pequenas mudanças nos hábitos 

diários.

Crianças Ao longo do ano letivo Diariamente



15 de outubro DEPE

Articulação com a família e JI 

Odemira

Articulação com a família  e JI 

Boavista dos Pinheiros

PNL 1, 2, 3, 4 e 5

- Sensibilizar as famílias  para a leitura de histórias e hora do conto em 

casa.

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos livros e a sua preservação.

- Despertar o interesse pelos livros.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com a colaboração da 

família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
Articulação com a família e JI 

Almograve

PNL

Histórias interativas
1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Sensibilizar para a importância dos momentos de leitura em família.

- Despertar o interesse pelas histórias.

- Desenvolver atividades no âmbito da leitura com as família.

Crianças e famílias Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE
Articulação entre os 3  Jardins de 

Infância  via ONLINE e via CTT

"Descobrindo  novos 

amigos"
1, 2, 3, 4 e 5

- Proporcionar o conhecimento de outro espaço.

- Partilhar saberes e experiências.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

- Valorizar o trabalho cooperativo.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação com BE

Leitura de histórias

Biblioteca itinerante com a 

“Caixinha dos livros”

Atividades no âmbito das 

temáticas a desenvolver

1, 2, 3, 4 e 5

- Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita.

- Estimular a imaginação.

- Despertar o interesse pelos livros/ áudio-livros.

- Proporcionar o contacto com a professora Bibliotecária.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação com a família

Sala “Aberta”

Atividades colaborativas 

com as famílias e/ou 

comunidade

1, 3, 4 e 5

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo

- Promover o trabalho cooperativo.

- Promover a interculturalidade.

- Estabelecer laços de confiança e amizade.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE SALOP - CDOS Beja

Educação para a 

Segurança: “A Terra 

Treme..."

1, 2, 3, 4 e 5

- Alertar para a importância de proteção em caso de sismo/ incêndio.

- Sensibilizar para as regras de segurança.

- Sensibilização para riscos.

Crianças Ao longo do ano letivo Ao longo do ano letivo

15 de outubro DEPE Articulação PES

PES

Dia da alimentação: 

atividades para uma 

alimentação saudável

1, 4 e 5

- Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável.

- Conhecer um pouco mais sobre a variedade de alimentos 

consumidos.

- Alertar para os problemas causados por ingestão de açúcar em 

excesso.

Crianças Outubro 16 de outubro



Data Aprovação 

em CP

Departamento 

Órgão 

(dinamizador)

Articulação

Grupo 

disciplinar

Escola

Parceria

Atividade

Objetivo(s) 

Estratégico(

s)

Objetivos Público Alvo Mês Calendarização
Orçament

o

Indicad

ores
Avaliação

Resumo da 

avaliação

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde
Rastreio Dentário

3 e 4

- 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
Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização na área de 

intervenção da saúde Escolar e 

de acordo com as 

característica das turmas/ 

grupo de crianças

1, 2, 3, 4 e 5

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre as 

temáticas. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam 

para uma vivência responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva em matéria de saúde. 

- 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.

Todos os ciclos
Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES
Parceria Centro de 

Saúde

Atividades de informação e 

sensibilização sobre Covid-19
4

- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre a 

temática. 

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam 

para uma vivência responsável. 

- Contribuir para uma atitude preventiva.

Todos os ciclos
Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES Parceria Clube Cinema

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 3 4

- 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.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam 

para promover a igualdade de género.

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos que contribuam 

para descriminação.

Docentes
Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo

15 de outubro PES

Parceria Centro de 

Saúde ou Bombeiros 

Voluntários de Odemira

Suporte básico de vida. 1, 2, 3 e 4
- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre 

este tema.
9.º ano Maio Maio

15 de outubro PES Parceria GAVA Amar é respeitar 4
- Promover a aquisição de conhecimentos aos alunos sobre 

este tema.
8.º ano Fevereiro Semana de 12 a 16

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Educação Física - 

PROPOSTAS ONLINE

Programa de Verticalização do 

desporto – Infância Ativa

1, 4 e 5
- Desenvolver a coordenação motora global.

- Sensibilizar para a importância da prática da atividade física.
Crianças

Ao longo do ano 

letivo
Semanalmente

15 de outubro DEPE Parceria com CMO

Projeto Educação Emocional

PROPOSTAS

ONLINE

1, 4 e 5

- Proporcionar às crianças a aquisição de competências 

emocionais que desenvolvam a autonomia, a responsabilidade 

e a autoestima saudável.

- Desenvolver a consciência de si próprio, dos outros e do 

ambiente que os rodeia.

- Desenvolver as capacidades cognitivas e de 

autoconhecimento.

Crianças
Ao longo do ano 

letivo
Semanalmente

29 de outubro Direção do AEO
Parceria

CMO

Cerimónia de entrega de 

diplomas
1, 3

- Premiar publicamente o mérito dos alunos, reconhecer e 

premiar a excelência e o esforço pessoal no âmbito 

académico, desportivo e cívico.

Comunidade Escolar
Ao longo do ano 

letivo
Ao longo do ano letivo



Data Aprovação 

em CP

Departam

ento 

Órgão 

(dinamiza

dor)

Articulação

Grupo disciplinar

Escola

Parceria
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Objetivo

(s) 

Estratég

ico(s)

Objetivos Público Alvo Mês
Calendariza

ção
Orçamento Indicadores Avaliação

Resumo 

da 

avaliação

15 de outubro DL

Visita ao Convento de 

Mafra e peça teatral «O 

Ano da Morte de Ricardo 

Reis»

1, 2 e 4 12.º ano 2.º período 2.º período

15 de outubro DE

Articulação

Artes Visuais com DCSH - 

História

Visita de estudo - Lisboa 1, 2
- Proporcionar aos alunos visitas a museus e 

monumentos.
12.º B+F Abril 6 a 9 de Abril a determinar

Inquérito e 

relatório

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física

Caminhada do 

Agrupamento
1, 3, 4 e 5 - Desenvolver o gosto pela caminhada ao ar livre.

2.º e 3.º ciclo e 

Secundário
3º período letivo 3º período letivo Sem custos

Participação dos 

alunos

Relatório da 

atividade

15 de outubro DE
Grupo de Educação 

Física
BTTour 1, 3, 4 e 5

- Promover hábitos de vida saudável e atividades de ar 

livre.

2.º e 3.º ciclo e 

Secundário
3º período letivo 3º período letivo Sem custos

Participação dos 

alunos

Relatório da 

atividade

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo nas 

proximidades da escola
1

- 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.

- Rever conceitos relacionados com a geologia.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as 

formas de avaliação.

- Promover a aplicação de conhecimentos teóricos em 

situações práticas.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

10.º, 11.º e 12.º 

ano

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo
Sem custos

15 de outubro DMCE
Grupo de Biologia e 

Geologia

Saídas de campo ao 

Almograve (Geologia)

- 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.

- Explorar alguns fenómenos da história geológica da 

região, a partir das estruturas geológicas observadas 

no campo.

- Diversificar os contextos de aprendizagem e as 

formas de avaliação.

- Promover o trabalho entre pares.

- Promover o trabalho colaborativo entre docentes.

11.º ano Maio Transporte

15 de outubro DEPE DEPE
Saída dentro da 

localidade

1, 2, 3, 4 e 

5

- Proporcionar o conhecimento do meio envolvente.

- Alargar experiências e saberes.
Crianças

Ao longo do ano 

letivo

Ao longo do ano 

letivo


