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PLANO MENSAL DE ATIVIDADES DE NOVEMBRO 

 

Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

8 

Campanha “Regresso às aulas 

– Segurança e Saúde no meio 

Escolar” 

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 

Clube de Segurança e 
Proteção Civil e Projeto 
Educação para a Saúde 
Suzete Jorge e Agostinho 
Serrão 

Serão convidadas turmas 

(6º, 7º e/ou 8º) que à hora 

do evento não tenham 

prejuízo letivo às disciplinas 

de Matemática e de Portu-

guês. 

8 e 9 

Exposições Interativas: A 

Física no dia a dia; A água no 

corpo humano - Sangue 

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 

Departamento de Ma-
temática e Ciências Ex-
perimentais 
Agostinho Serrão, José 
Américo e Sónia Soares 
Lopes 

Alunos do 3º ciclo 

10 S. Martinho 

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 

Prof. Carla Neves 
EB Dr. Carlos Pinto Ferreira 
Alunos da professora Carla 
Neves. 

10 Feirinha de outono 

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

Amélia Lima 
Todas as docentes e 
assistentes operacionais 
do estabelecimento, 
alunos e familiares 

EB de Medados  
Todas as turmas do estabe-
lecimento de ensino 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

11 
Agrupamento em festa – Dia 

de S. Martinho 

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, professores e 
encarregados de educa-
ção 

Comunidades educativa 

11 Magusto 

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 

Professores titulares de 
turma, Professores das 
AEC, Assistentes Opera-
cionais, comunidade 
escolar, juntas de fre-
guesia e associações de 
pais 

1.º ciclo 

Inscrição a 

14 Novem-

bro 2016, 

até data a 

definir 

Concurso nacional “Early 

Students, Early Schools” 

1.Fomentar o sucesso escolar 
2.Proporcionar a aquisição de co-nhecimentos básicos que 
permitam o prosseguimento de estudos e/ou a integração 
na vida ativa 
3.Fomentar o gosto pela aprendiza-gem 

Early Brainy 
Tania Costa 

5ºB, 5ºC, 5ºE 

Comentário [A1]:  
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

21 a 25  

Embalagens Não! Bebe antes 

um COPÃO! (Semana Euro-

peia da Prevenção de Resí-

duos 2016) 

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 

Eco-Escolas e PES 
Prof. Suzete Jorge 
Prof. Filipe Santos 

Toda a comunidade escolar 

21 a 25 Literacia 3D 
1.Fomentar o sucesso escolar 
3.Fomentar o gosto pela aprendizagem 

Porto Editora 
Fátima Barroso 
Tânia Ribeiro; Irene 
Gomes; Abílio Santos, 
professores de Matemá-
tica e de Português 

5º e 6º anos 

21 a 25 de 

novembro e 

até ao 2º 

período 

Vamos Comer! (Semana Eu-

ropeia da Prevenção de Resí-

duos 2016) 

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 

Eco-Escolas e PES 
Prof. Suzete Jorge 
Prof. Filipe Santos 

Turmas 5A; 5C; 7A e 9D 
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Dia  Atividade  Objetivos  Intervenientes Grupo-alvo 

24 
Oficina de Natal do Museu de 

Vila do Conde. 

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 
7.Implementar uma cultura de identidade do Agrupamen-
to 

Câmara Municipal de 
Vila do Conde 
Andrea Ribeiro e Concei-
ção Capela 
Assistente operacional. 

Alunos de educação especi-

al do 2º e 3º  ciclos 

25 Filme “Top Cat” 

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 

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

Pré-escolar 

Inscrição a 

30 Novem-

bro 2016, 

até data a 

definir 

14ª Edição Prémio Fundação 

Ilídio Pinho “Ciência na Esco-

la” 2016/2017 

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 
 

Fundação Ilídio Pinho 
Tânia Costa 

5ºB, 5ºD 

 


