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PLANO MENSAL DE ATIVIDADES AO LONGO DO ANO LETIVO 

 

Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

1.º Período  

Campanha “Recolha de CDs e 

DVDs usados” 

1.Fomentar o sucesso escolar 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
 

Irene Gomes Comunidade educativa  

“(In)Disciplina: de que lado 

quero estar?” 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Turmas B e D do 6º ano 
de escolaridade 

Gabinete de Intervenção 
Disciplinar (GID) e Serviço 
de Psicologia e Orientação 
(SPO) 
Carlos Silva, Iolanda Azeve-
do, Maria Teresa Brandão e 
Carina Marques 
Diretores de Turma das 
turmas B e D do 6º ano de 
escolaridade 

2.º Período  “Concertos Didáticos” 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Joaquim Bento 
Pré-Escolar da Junqueira 

Turmas do professor Joa-
quim Bento 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

2.º Período  Exposição de Presépios 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Fernando Magalhães e 
Alexandra Correia 
Alexandra Correia 

6.º ano – Turmas A,B e C. 

2.º Período  Concurso “Rosa dos Ventos” 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Carlos Silva e Sílvia Silva 
Alunos e encarregados 
de educação 

Turmas de 5º e 7ºano 

2.º e 3.º 
período 

Orientação Vocacional 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 

Serviço de Psicologia e 
Orientação 
Carina Marques 
Diretores de Turma do 
9º ano de escolaridade 

Turmas do 9º ano de esco-
laridade 

3.º Período  

Ação de sensibilização sobre 

abuso sexual – “Tell Someone 

You Trust” 

5. Educar para a cidadania 

Serviço de Psicologia e 
Orientação 
Carina Marques 
Diretores de Turma dos 
5º e 6º anos de escolari-
dade 

Turmas dos 5º e 6º anos de 
escolaridade 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

Final do 3.º 
Período 

Exposição de brinquedos com 

materiais reciclados e meca-

nismos simples 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Fernando Magalhães 
Turmas A, B e C do sexto 
ano. 

Uma sexta-
feira, a de-
terminar, 
nos meses 
de out., jan., 
fev., março e 
maio 

Um café amigo 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
 5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Representantes dos 
encarregados de educa-
ção. 
Raquel Ribeiro 
Todos os docentes, assis-
tentes operacionais, 
alunos, encarregados de 
educação e associação 
de pais. 

Escola Básica Agustina Bes-
sa Luís. 
Todos os alunos, professo-
res e encarregados de edu-
cação. 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

 

 

Articulação entre o Pré – 

Escolar – 1.º Ciclo 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Berta Carvalho e Otília 
Gonçalves 
Professores Titulares de 
Turma do 1.º ano de 
escolaridade a do 3º ano 
de Touguinhó, Educado-
ras e Assistentes Opera-
cionais   

Crianças do pré.- Escolar 
com 5 anos e turmas do 1.º 
ano de escolaridade e a as 
crianças do 3º ano da escola 
de Touguinhó. 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À descoberta do meio local 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Todos os alunos e pro-
fessores da Escola do 1.º 
Ciclo da Junqueira 
Todos os docentes, assis-
tentes operacionais e 
alunos da Escola Básica 
de Casais- Arcos 
Raquel Ribeiro 
Pessoal não docente, 
agentes da Escola Segu-
ra, Comunidade em geral 

Escola Básica da Junqueira 

Todos os alunos e professo-

res da Escola do 1.º Ciclo 

Escola Básica de Casais- 

Arcos 

Todos os alunos e professo-

res da Escola do 1.º Ciclo 

Escola Básica Agustina Bes-

sa-Luís - Turmas dos Jardins 

de Infância e do 1º ciclo 

À descoberta do meio local 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Otília Gonçalves 
Educadores de Infância, 
Assistentes Operacionais 
e comunidade escolar. 

Pré-escolar 

Sala aberta de Educação 

Musical 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Alunos do professor 
Joaquim Bento, Clube 
“Música em Crescendo” 
e outros 
Professora  Carla Neves 

Alunos do professor Joa-
quim Bento, Clube “Música 
em Crescendo” e outros. 
EB Dr. Carlos Pinto Ferreira 
Alunos da professora Carla 
Neves. 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazer a família à escola 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Maria Julieta Ferreira 
Todas as docentes e 
assistentes operacionais 
do estabelecimento, 
alunos e familiares 

EB de Medados  
Todas as turmas do estabe-
lecimento de ensino 

Tempo de estórias 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-

zador 

7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Equipa das BE 

Abílio Santos (PB) 

Departamento Curricular 
da Educação Pré-escolar 
+ Departamento Curricu-
lar do 1.º CEB + Depar-
tamento Curricular de 
Línguas + BE da Escola 
Secundária José Régio + 
outros a definir 

Comunidade escolar do 
agrupamento + turmas da 
Escola Secundária José 
Régio (Vila do Conde) + 
outros a definir 

SIMULACRO – preparação, 

realização e avaliação. 

2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Clube de Segurança e 

Proteção Civil 

Agostinho Serrão 

Todos os elementos 
desta comunidade edu-
cativa, Proteção Civil do 
Município de Vila do 
Conde, Bombeiros Vo-
luntários de Vila do Con-
de e Forças de Seguran-
ça. 

Escola Sede do Agrupamen-
to 
Toda a comunidade educa-
tiva 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

ano letivo 

Atividades dos alunos finalis-

tas do 9.º ano 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
 

Diretores de turma do 9º 
ano 
Todos os alunos de 9.º 
ano 

Comunidade educativa  

Magia da Química e da Física 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 

Professores do grupo 
510 

Turmas do 4ºano do 1ºciclo 
e do pré-escolar. 

Reciclagem 

5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Associação de Pais das 
Escolas de Touguinha 
Nuno Silva 
Todas as docentes e 
assistentes operacionais 
do estabelecimento, 
alunos e familiares 

EB de Medados  
Todas as turmas do estabe-
lecimento de ensino 

Newton gostava de ler! 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Abílio Santos (PB) 
Departamento Curricular 
de Matemática e Ciên-
cias Experimentais 
(DCMCE) + Projeto «Jo-
vens Cientistas» + ou-
tro(s) a definir 

A definir 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

Concurso Seguranet 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7. Implementar uma cultura de identidade do Agru-
pamento 

Irene Gomes 
Professores do 2.º e 3.º 
Ciclos 

2.º e 3.º ciclos 

A calendari-

zar  
Rastreio visual 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Presidente da APEARCOS 
e Mónica Nogueira 
Todos os docentes, assis-
tentes operacionais e 
alunos da Escola Básica 
de Casais- Arcos 

Escola Básica de Casais- 
Arcos 
Todos os alunos do Jardim 
de Infância e do 1.º Ciclo da 
Escola 

A calendari-

zar 
À descoberta do meio local 

1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Eduarda Costa e Julieta 
Ferreira 
Docentes das turmas 
envolvidas, assistentes 
operacionais, Junta de 
Freguesia e Câmara 
Municipal 

EB de Medados  
Turmas do 3º e 4º ano 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

A calendari-

zar 

Proteção Civil – Defesa Naci-

onal 

4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Dalila Sousa 
Todas as docentes e 
assistentes operacionais 
do estabelecimento, 
alunos e militares da 
GNR destacados para a 
atividade 

EB de Medados  
Todas as turmas do estabe-
lecimento de ensino 

A calendari-

zar 
Primeiros Socorros 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 

Prof. Rogério Rodrigues 
Enfermeira Laurinda 
Oliveira 

Turmas da EB da Junqueira 

A calendari-

zar  

Visita à quinta/vacaria situa-

da em frente à escola 

1.Fomentar o sucesso escolar 
4.Desenvolver a transversalidade entre ciclos 
5.Educar para a cidadania 
6.Organizar um Agrupamento cultural, racional e humani-
zador 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Docente titular de turma 
e docente de coadjuva-
ção do Centro Escolar 
Agustina Bessa-Luís 
Cidália Maria Pereira 
, uma assistente opera-
cional e alunos. 

Turma ABL2 do Centro 
Escolar Agustina Bessa-Luís 

 


