Plano Anual de Atividades
2021-2022
Atualizado e aprovado em reunião de Conselho Geral a 21/12/2021 (versão 2)

Plano Anual de A vidades

Índice

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Introdução

2

Planeamento a consecução do PAA

2

Obje vos Gerais e Obje vos Operacionais do Projeto Educa vo

3

A vidades no 1.º período

6

A vidades no 2.º período

20

A vidades no 3.º período

23

A vidades ao longo do ano

25

Página 1 de 29

Plano Anual de A vidades

Introdução
O Plano Anual de Atividades (PAA) assume-se como um dos instrumentos fundamentais para a concretizaçã o do Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas do Cadaval e deve ser entendido como um documento dinâ mico, passı́vel de atualizaçã o. Face a este pressuposto, em
funçã o das circunstâ ncias e oportunidades que forem sendo apuradas ao longo do ano letivo, deverã o ser inscritas outras iniciativas no PAA que
visem o seu enriquecimento e valorizaçã o.
Enquanto instrumento do exercı́cio da autonomia do Agrupamento (a par do Regulamento Interno e do Projeto Educativo, conforme previsto
no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redacçã o atual), o PAA procurará articular igualmente com a Estraté gia de Educaçã o para a
Cidadania na Escola (EECE), o Plano de Açã o para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE) e o Plano de Formaçã o e Atualizaçã o do pessoal
docente e nã o docente do Agrupamento (PFA).

Planeamento a consecução do PAA
Pela sua enorme atualidade, relevâ ncia e transversalidade o Agrupamento estabeleceu o tema dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) como um dos eixos estruturantes fundamentais da sua açã o educativa e pedagó gica, em estreita articulaçã o com o Currículo
LOCAL e a par dos Referenciais Curriculares das vá rias dimensõ es do desenvolvimento – as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, o
Per il dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), as Aprendizagens Essenciais, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os
Per is Pro issionais/Referenciais de Competência.
Nesse sentido, o planeamento do PAA é , essencialmente, orientado para a consecuçã o de iniciativas no â mbito dos eixos estruturantes
enunciados e ambiciona, igualmente, ser um contributo efetivo para a concretizaçã o dos objetivos gerais e objetivos operacionais do Projeto
Educativo do Agrupamento.
Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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Objetivos Gerais e Objetivos Operacionais do Projeto Educativo
OBJETIVO GERAL A
PROMOVER A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS E O DESENVOLVIMENTO HOLISTICO E SUCESSO EDUCATIVO DE TODOS, COM BASE NUM
EFETIVO CONTRIBUTO PARA A CONCRETIZAÇAO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E EM ESTREITA ARTICULAÇAO COM O
CURRICULO LOCAL.
OBJETIVOS OPERACIONAIS
A1 – Articular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá vel com os Referenciais Curriculares, tornando-os igualmente estruturantes da açã o
educativa e pedagó gica.
A2 – Promover a participaçã o das crianças e alunos em açõ es que contribuam para a concretizaçã o dos ODS.
A3 – Criar condiçõ es para que as crianças e alunos proponham e concretizem açõ es cı́vicas ou de empreendedorismo social, no â mbito da EECE
e/ou dos ODS.
A4 – Articular o Currı́culo LOCAL, nas suas vá rias dimensõ es, com os Referenciais Curriculares, tornando-o igualmente estruturante da açã o
educativa e pedagó gica.
A5 – Promover a participaçã o das crianças e alunos em açõ es que contribuam para o conhecimento, valorizaçã o, defesa e promoçã o do Currı́culo
LOCAL, sempre que possı́vel, em articulaçã o com os ODS.
A6 – Consolidar a utilizaçã o das Tecnologias de Informaçã o e Comunicaçã o (TIC), nomeadamente no â mbito do PADDE, em todos os nı́veis e ciclos
de educaçã o e ensino.
A7 - Alargar as dinâ micas de Programaçã o e Robó tica, potenciando a utilizaçã o experimental de tecnologias inovadoras e de ponta.
A8 – Promover a criatividade e a inovaçã o na resoluçã o de problemas atravé s da implementaçã o do modelo de educaçã o STEAM.
A9 – Desenvolver atividades experimentais e o gosto pela ciê ncia.
A10 – Participar em atividades fı́sicas e desportivas promotoras de saú de, bem-estar e sã o convı́vio ou em torneios e competiçõ es desportivos.
A11 – Estimular a criatividade e a sensibilidade esté tica e artı́stica das crianças e alunos.
A12 – Promover a participaçã o das crianças e alunos em clubes e projetos.
A13 – Melhorar as taxas e a qualidade do sucesso.
A14 – Reconhecer e valorizar a dedicaçã o, o esforço e o mé rito dos alunos na concretizaçã o das suas tarefas e interaçõ es cı́vicas na escola.
A15 – Promover o acompanhamento efetivo de todas as crianças e alunos que carecem de medidas de apoio.
A16 – Combater o abandono escolar.
Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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A17 – Combater situaçõ es de indisciplina e acompanhar com proximidade os alunos envolvidos.
A18 – Promover a orientaçã o escolar e pro issional.
A19 – Implementar prá ticas generalizadas de avaliaçã o formativa contı́nua e sistemá tica.
A20 – Prestar feedback regular e de qualidade a alunos, pais ou EEs sobre as aprendizagens realizadas e demais aspetos educativos e formativos.
A21 – Incentivar a participaçã o de todos os docentes em açõ es de formaçã o previstas no Plano de Formaçã o e Atualizaçã o do Agrupamento.
A22 – Promover formaçã o acreditada para docentes, adequada à concretizaçã o da Visã o, Missã o, Princı́pios e Valores inscritos no Projeto
Educativo do AEC.
OBJETIVO GERAL B
PROMOVER CONDIÇOES PARA O COMPROMETIMENTO COLETIVO DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA PARA COM A VISAO, MISSAO, PRINCIPIOS
E VALORES INSCRITOS NO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO.
OBJETIVOS OPERACIONAIS
B1 – Incentivar as crianças e alunos a re letirem sobre o seu desempenho escolar e sobre a organizaçã o e gestã o do seu currı́culo.
B2 – Concretizar reuniõ es de grupo/turma e/ou de assembleia de escola e/ou de assembleia de delegados que potenciem a participaçã o cı́vica e
democrá tica das crianças e alunos nas dinâ micas do grupo/turma e da escola.
B3 – Promover açõ es que potenciem o estabelecimento de uma Cultura e de um Clima de escola positivos, envolvendo todo o pessoal docente e
nã o docente.
B4 – Implementar açõ es perió dicas, no â mbito do Quadro EQAVET e do Observató rio da Qualidade, com vista à concretizaçã o da melhoria contı́nua
do AEC.
B5 – Promover açõ es de divulgaçã o e de re lexã o coletiva partilhada sobre os resultados alcançados nos processos de autoavaliaçã o do
Agrupamento.
B6 – Garantir a realizaçã o de momentos de supervisã o colaborativa profı́cua entre docentes.
B7 – Promover a realizaçã o de prá ticas de articulaçã o horizontal e vertical em todos os nı́veis e ciclos de educaçã o e ensino.
B8 – Implementar prá ticas regulares de reconhecimento e valorizaçã o pú blica do pessoal docente e nã o docente e dos alunos.
B9 – Organizar e/ou promover a participaçã o do pessoal nã o docente em eventos formativos no â mbito do Plano de Formaçã o e Atualizaçã o do AEC.
B10 – Promover medidas que visem a simpli icaçã o das tarefas administrativas dos docentes.
B11 – Implementar medidas de partilha de responsabilidades e de assunçã o de compromissos, por docentes de todos os nı́veis e ciclos de
educaçã o e ensino.
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OBJETIVO GERAL C
PROMOVER RELACIONAMENTOS DE PROXIMIDADE ENTRE O AEC E AS FAMILIAS E ESTABELECER PARCERIAS E PROTOCOLOS DE COLABORAÇAO
COM INSTITUIÇOES PUBLICAS E PRIVADAS DE AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVOS OPERACIONAIS
C1 – Promover a participaçã o dos pais ou EEs nas reuniõ es dos grupos/turmas dos respetivos educandos.
C2 – Estabelecer contactos de proximidade com todas as associaçõ es de pais ou encarregados de educaçã o do Agrupamento.
C3 – Garantir que todas as associaçõ es de pais ou EEs participam, ativamente, em açõ es/atividades desenvolvidas nas escolas do Agrupamento.
C4 – Promover as parcerias/protocolos existentes e reforçar e potenciar a criaçã o de outras/os com novas entidades.
C5 – Garantir o estabelecimento de parcerias/protocolos que permitam o desenvolvimento da excelê ncia escolar.
C6 – Desenvolver açõ es que promovam o alinhamento estraté gico do AEC com polı́ticas Europeias e Nacionais, no â mbito do Quadro EQAVET/
Ciclo de Garantia da Qualidade.
C7 – Estabelecer parcerias no â mbito dos cursos pro issionais.
C8 – Dar a conhecer percursos de sucesso de ex alunos do Agrupamento.
C9 – Reforçar a comunicaçã o com as entidades que proporcionam a FCT aos alunos do ensino pro issional.
C10 – Reforçar a comunicaçã o com os pais ou EEs, tornando-a potenciadora do sucesso das crianças e alunos.
C11 – Dar a conhecer o Agrupamento e promover a sua divulgaçã o, nomeadamente, atravé s da publicaçã o de atividades desenvolvidas pelas
crianças e alunos.
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Atividades no 1.º período
Período
de
realização

Título

1.º Perı́odo Dia
Internacional
da Pessoa com
De iciê ncia.

Breve descrição

Trabalho de sala
- Pesquisas online
- Partilha de experiê ncias (virtual)
com outras grupos/escolas/
Unidade Multide iciê ncia
- Visualizaçã o de ilmes

1.º Perı́odo Comemoraçã o -Esta atividade será desenvolvida
do Dia da
sempre que possı́vel mantendo o
Alimentaçã o. contacto virtual com membros da
comunidade local.
- Partilha de experiê ncias (virtual)
com outras grupos/escolas
-Trabalho de sala
-Pesquisas online

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Público alvo

Grupos / Turmas envolvidas

Objetivos
operacionais
a concretizar

Áreas de competência
do PASEO a desenvolver

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável a concretizar

Crianças do
pré -escolar

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A6, A11, A14,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
B3, B7
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
10 - Reduzir as
comunicaçã o, Raciocı́nio desigualdades
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A1, A6 , A11,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
B3, C10
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Dimensões do
currículo
LOCAL a
estudar e/ou
desenvolver
Cultura,
Cidadania,
Instituiçõ es

3 - Saú de de qualidade, 4 - Fauna, Flora,
Educaçã o de qualidade, 12 - Cultura
Produçã o e consumo
sustentá veis, 14 - Proteger
a vida marinha, 15 Proteger a vida terrestre

Custos
estimados
por aluno
0

0
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1.º Perı́odo Comemoraçã o
do Dia
Mundial da
Mú sica e do
idoso

Estas atividades serã o
contempladas por vá rias vertentes:
-Contacto virtual com elementos da
comunidade local
-Realizaçã o de visitas virtuais a
Lares de idosos /Centros de Dia
- Visualizaçã o de ilmes
-Trabalho de sala

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A6, A11, B3,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
C10
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 16 - Paz,
justiça e instituiçõ es
e icazes

Tradiçõ es,
Cultura,
Cidadania,
Instituiçõ es

0

1.º Perı́odo Comemoraçã o Encontro online com mú sicos da
do Dia
orquestra juvenil da Associaçã o
Mundial da
Filarmó nica do Cadaval
Mú sica

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade

Arte, Cultura

0

1.º Perı́odo Webinar Kid’s Açã o de sensibilizaçã o online sobre
- Dia Mundial alimentaçã o saudá vel, promovida
da
pela CMC.
Alimentaçã o

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A1, B3, B7, C4
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Bem-estar, saú de e
ambiente

3 - Saú de de qualidade

Cidadania

0

15 - Proteger a vida
terrestre

Fauna

0

1.º Perı́odo Comemoraçã o Sensibilizaçã o sobre a proteçã o e
Crianças do
do Dia
cuidados a prestar aos animais, com pré -escolar,
Mundial do
recolha solidá ria de alimentos a
Alunos do 1.º

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,

A11, A13, B3,
B7, C4

A1, A12, B3, C4 Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
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Animal

doar à APAC.

ciclo

06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente

Construçã o de um presé pio com
participaçã o das famı́lias dos alunos
da escola. Cada famı́lia elaborou
uma igura do presé pio em casa.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

08.JI - Murteira, 17.1C - Murteira, A1, A2, A4,
18.1C - Murteira
A11, A12, B3,
C3

Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

1.º Perı́odo Comemoraçã o -Trabalho de sala
do Pã o por
- pesquisa online das tradiçõ es
Deus.
locais
- elaboraçã o e decoraçã o de
saquinhos
- confeçã o de broas
- Partilha de experiê ncias (virtual)
com outras grupos/escolas

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A4, A5, A6, B3,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
C10
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Histó ria,
Tradiçõ es,
Cultura

0

1.º Perı́odo Celebraçã o do
Dia I. das
Bibliotecas
Escolares com
o projeto Mala
d'Estó rias

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Cidadania

1€

1.º Perı́odo Presé pio na
Escola Bá sica
da Murteira

Horas do Conto (11) dinamizadas
pela contadora Guida Bruno, do
Projeto Mala d'Estó rias, nos dias 25,
26 e 27 de outubro, para as
turmas/grupos do 1º ciclo e
pré -escolar da EB nº 1 do Cadaval.

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

A1, A2, A11,
A13, C4

11 - Cidades e comunidades Histó ria,
0
sustentá veis
Tradiçõ es, Arte,
Cultura,
Cidadania

4 - Educaçã o de qualidade,
15 - Proteger a vida
terrestre, 17 - Parcerias
para a implementaçã o dos
objetivos
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1.º Perı́odo Magusto/ Dia
de Sã o
Martinho.

Trabalho de sala
- Pesquisa online das tradiçõ es
locais
- Partilha de experiê ncias (virtual)
com outras grupos/escolas
-Comemoraçã o do Magusto com
degustaçã o de castanhas
-Trabalho de sala (exploraçã o da
lenda de Sã o Martinho)

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A4, A5, A6,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
A11, B3, B7
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
12 - Produçã o e consumo
comunicaçã o, Raciocı́nio sustentá veis
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

1.º Perı́odo Ida ao cinema
- visualizaçã o
do ilme
Dimensã o S

“Dimensã o S” é uma comé dia
musical infanto-juvenil que aborda a
importâ ncia dos bons há bitos
alimentares e dos comportamentos
sociais de forma divertida e
pedagó gica, acreditando que o
sucesso das nossas crianças e jovens
só será pleno se o sucesso
acadé mico estiver associado ao seu
desenvolvimento saudá vel

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

05.JI - Chã o do Sapo, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 17.1C Murteira, 18.1C - Murteira

A1, A2, A5, A6,
B1, B3, C4, C5

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

3 - Saú de de qualidade, 12 - Tradiçõ es,
Produçã o e consumo
Desporto,
sustentá veis, 17 - Parcerias Cidadania
para a implementaçã o dos
objetivos

0

1.º Perı́odo Comemoraçã o
do “Dia
Nacional do
Pijama”

Atividade lú dica, educativa e
solidá ria onde “crianças ajudam
crianças” (todas as crianças podem
vir de pijama para a escola).

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 07.JI - Figueiros,
09.JI - Painho, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
19.1C - Painho, 20.1C - Painho

A1, A11, B3,
B7, C11

Informaçã o e
comunicaçã o, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Consciê ncia e
domı́nio do corpo

1 - Erradicar a pobreza

0

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Flora, Histó ria,
Tradiçõ es,
Cultura

Cidadania

0
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1.º Perı́odo Exposiçã o de
Esculturas de
Natal de Rua
2021

Participaçã o na atividade
promovida pela CMC - Exposiçã o de
Esculturas de Natal de Rua - atravé s
da realizaçã o de esculturas de Natal
com materiais resistentes.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A1, A2, A4,
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
A11, A13, B3,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI B7, C4, C11
Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Tradiçõ es, Arte

0

1.º Perı́odo Circo de Natal As/os turmas/grupos irã o assistir
ao espetá culo repleto de magia e
alegria "Circo de Natal", produzido
pela Companhia Internacional do
Circo, no Coliseu de Lisboa.
7/12 - T3.1C, T5.1C,T9.1C, T10.1C
9/12- T2.JI, T3.JI, T4.JI, T4.1C, T7.1C,
T8.1C

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

Linguagens e textos,
10 - Reduzir as
Pensamento crı́tico e
desigualdades
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Arte, Cidadania

4€

1.º Perı́odo Teatro "A
pequena
sereia"

Espetá culo que articula a
representaçã o, a mú sica, o canto, o
bailado, a acrobacia com cená rios e
guarda-roupa maravilhosos e em
que pela primeira vez se
experimenta num palco portuguê s
as trê s dimensõ es devido ao
so isticado sistema de vı́deo.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

06.JI - Dagorda, 13.1C - Dagorda, A1, A2, A4,
Linguagens e textos,
14.1C - Dagorda
A11, A13, B3,
Pensamento crı́tico e
B6, C2, C4, C11 pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 14 Proteger a vida marinha

Arte, Cultura,
Cidadania

10,60€

1.º Perı́odo Vila Natal
Obidos

Visita à Vila Natal.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

07.JI - Figueiros, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 16 - Paz,
justiça e instituiçõ es
e icazes

Tradiçõ es,
Monumentos,
Cultura

5€ (Entrada
na Vila
Natal)

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

A11, A13, B3,
C2

A3, A4, A5,
Linguagens e textos,
A10, A11, A13, Informaçã o e
B3, B7, C5
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
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interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica
1.º Perı́odo Atividade
intergeraciona
l "Guardiõ es
de Memó rias"

Comemoraçã o do Dia Mundial do
Alunos do 1.º
Alzheimer, 21 de Setembro. O
ciclo
objetivo é sensibilizar as crianças
para esta doença e outras
demê ncias associadas à velhice,
recorrendo à s famı́lias e
principalmente aos mais novos, para
preservarem as lembranças e
memó rias dos seus familiares mais
sé niores.
Audiçã o da histó ria “A avó come
muito queijo é o que é ” e construçã o
de um mini á lbum de memó rias
(colaboraçã o das famı́lias).

02.1C - Alguber, 07.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval, 19.1C - Painho,
20.1C - Painho

A1, C4

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cidadania

0

1.º Perı́odo Horas do
Conto
Tradicional
Portuguê s com
Antó nio
Fontinha

Horas do Conto dinamizadas pelo
contador da tradiçã o oral Antó nio
Fontinha, para as turmas do 2º e 3º
anos da EB nº 1 do Cadaval,
abrangidas pelo projeto de Leitura
"Queres ouvir? Eu leio!", da BE2,
validado e inanciado pela RBE
(Rede de Bibl. Escolares).

Alunos do 1.º
ciclo

05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval

A11, A13, C4,
C5

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Tradiçõ es

2€

1.º Perı́odo "Histó rias
Dançadas",
com So ia de
Almeida

O icinas de dança e expressã o
Alunos do 1.º
dramá tica, baseadas num conto da ciclo
obra de Fernanda Botelho "Gritos da
minha dança", dinamizadas pela
formadora So ia de Almeida, para as
turmas do 2º ano da EB 1 do
Cadaval, inseridas no Projeto de
Leitura da BE2 "Queres ouvir? Eu
leio!"

05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval

A10, A11, A13, Linguagens e textos,
C4, C5
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Consciê ncia e
domı́nio do corpo

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cultura,
Personalidades

5€

1.º Perı́odo Visitas guiadas
ao Museu
Municipal do
Cadaval

Visitas guiadas pela té cnica
responsá vel do Museu para as
turmas do 3º e 4º anos da
EB nº 1 do Cadaval, acompanhadas
pela PB.

07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval

A4, A5, A13,
B7, C4

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Histó ria,
0
Tradiçõ es,
Monumentos,
Personalidades,
Instituiçõ es

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Alunos do 1.º
ciclo

Informaçã o e
comunicaçã o, Saber
cientı́ ico, té cnico e
tecnoló gico
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1.º Perı́odo Carta aos avó s
- atividade
intergeraciona
l - CLDS

As crianças sã o convidadas a
Alunos do 1.º
escrever um postal dirigido ao um
ciclo
idoso, e o idoso irá responder.
A equipa do CLDS fará a distribuiçã o
e recolha dos postais.

01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber, A1, A11, C4
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 17.1C Murteira, 18.1C - Murteira, 19.1C
- Painho, 20.1C - Painho, 21.1C Sobrena, 22.1C - Vermelha, 23.1C
- Vilar, 24.1C - Vilar

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cidadania

0

1.º Perı́odo O icinas de
teatro com
Inê s lapa
Lopes "O que
usa um sapato
só "

O icinas de teatro baseadas na peça Alunos do 1.º
de Fernanda Botelho "O que usa um ciclo
sapato só ", dinamizadas pela
formadora da Ass. Gritos da Minha
Dança, Inê s Lapa Lopes, para as
turmas do 3º ano da EB1 do
Cadaval, inseridas no Projeto de
Leitura da BE2 "Queres ouvir? Eu
leio!"

07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval

A4, A5, A11,
A13, C4, C5

Linguagens e textos,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Consciê ncia e
domı́nio do corpo

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cultura,
Personalidades

5€

1.º Perı́odo Filme
"Dimensã o S"

Trata-se de uma comé dia musical
Alunos do 1.º
infantojuvenil inspirada na peça de ciclo
teatro infantil "Com Peso e Medida",
que aborda a importâ ncia dos bons
há bitos alimentares de forma
divertida e pedagó gica.

17.1C - Murteira, 18.1C Murteira

A11, C11

Bem-estar, saú de e
ambiente, Consciê ncia e
domı́nio do corpo

3 - Saú de de qualidade

Cultura

0

1.º Perı́odo Dia da
Floresta
Autó ctone

Visita à Serra de Montejunto onde
Alunos do 1.º
os alunos vã o ser sensibilizados
ciclo
para a preservaçã o da natureza e
promoçã o da biodiversidade atravé s
da realizaçã o de uma o icina em que
vã o construir, por exemplo, um
ninho para pá ssaros com material
reciclado e visitar uma exposiçã o
sobre a loresta autó ctone.

19.1C - Painho, 20.1C - Painho

A1, A2, A3, A4,
A5, A11, A13,
A16, B9, C4, C5,
C11

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico

3 - Saú de de qualidade, 4 Educaçã o de qualidade, 7 Energias renová veis e
acessı́veis, 11 - Cidades e
comunidades sustentá veis,
12 - Produçã o e consumo
sustentá veis, 13 - Açã o
climá tica, 15 - Proteger a
vida terrestre, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Fauna, Flora,
Clima,
Paisagem,
Cidadania

0

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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1.º Perı́odo Contos
Fantá sticos

A turma 8 irá assistir ao concerto
“Contos Fantá sticos” (Orquestra
Metropolitana de Lisboa, com a
participaçã o de Catarina Furtado).

Alunos do 1.º
ciclo

08.1C - Cadaval

1.º Perı́odo Visitas
Guiadas à
Biblioteca
Municipal do
Cadaval

Visita guiada acompanhada pela Drª
Tâ nia Camilo com turmas do 1º ciclo
ao secundá rio a im de os alunos
conhecerem o espaço e serviços
associados e dar-se inı́cio à s
atividades de leitura no â mbito dos
projetos de leitura e atividades do
plano de recuperaçã o de
aprendizagens - Escola 21|23 - Ler
com a Biblioteca escolar

Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular)

1.º Perı́odo Projeto da
Tradiçã o do
Pã o por Deus

No â mbito do projeto Pequenos
Heró is, no Agrupamento de Escolas
do Cadaval, os alunos da Escola
Bá sica da Murteira decidiram ser
heró is do “Pã o por Deus” e de uma
forma solidá ria ajudar quem mais
precisa. Foi assim que em conjunto
com as famı́lias, neste dia de
tradiçã o de partilha, recolheram
bens essenciais e organizaram-nos
em dois cabazes.
Os mesmos foram entregues à
ASSOCIAÇAO “Tacho Solidá rio”,
iliada na Freguesia da Vermelha,
que irá , posteriormente, entregar a
quem mais necessita.

A11, A13, B3,
C4

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade

Arte, Cidadania

0

09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval, A1 A2, A11,
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A13, C4, C5
6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cultura,
Instituiçõ es

0

Alunos do 1.º
ciclo, Pessoal
docente,
Assistentes
té cnicos, Pais ou
EEs

17.1C - Murteira, 18.1C Murteira

Linguagens e textos,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

1 - Erradicar a pobreza, 2 Erradicar a fome

Tradiçõ es,
Cidadania

0.

Alunos do 2.º
ciclo

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A12, A13, B7
6E

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Sensibilidade esté tica e

4 - Educaçã o de qualidade

Nã o se aplica

0

A1, A2, A11,
A12, C2, C3,
C11

Com esta iniciativa os nossos alunos
aprenderam que a partilha é
importante e que todos nó s
devemos ser solidá rios, ajudando o
pró ximo.
1.º Perı́odo Dia das
Lı́nguas

Atividade de parceria entre a
Biblioteca Escolar 1 e o grupo de
220 e Ed. Visual do 2.º ciclo

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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artı́stica
1.º Perı́odo Comemoraçã o
do "Dia
Mundial da
Mú sica"

Tela com a frase "A Mú sica para mim
é ..." e a comunidade escolar foi
convidada a completá -la; Exposiçã o
com instrumentos musicais
construı́dos pelos alunos; Pequenas
bandeirinhas alusivas à
comemoraçã o, que os alunos
projetaram e prepararam em EV e
ET e depois distribuı́ram pela
comunidade escolar e um momento
musical no dia 01, protagonizado
por alguns alunos do 5º ano que
interpretaram uma pequena cançã o.

Alunos do 2.º
ciclo,
Comunidade em
geral

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A11, A14, B7,
6E
C11.

Pensamento crı́tico e
4 - Educaçã o de qualidade
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Cultura

0

1.º Perı́odo Comemoraçã o Os alunos do 2º ciclo irã o
do Natal
interpretar cançõ es de Natal, sendo
que os 6ºs anos serã o no dia 15 e os
5ºs anos no dia 17.

Alunos do 2.º
ciclo, Pessoal
docente,
Assistentes
operacionais

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A11, B3, C11
6E

Sensibilidade esté tica e
artı́stica

5 - Igualdade de gé nero

Cultura

0

1.º Perı́odo Visita de
estudo à BMC 1.º livro de
chancelaria de
D. Fernando

A atividade é proposta a convite da
Biblioteca Municipal no â mbito das
commeoraçõ es do 650 anos do
concelho do Cadaval. A Biblioteca
Muncipal tem em exibiçã o o livro 1
de chancelaria de D. Fernando,
contendo aa informaçã o referente à
elevaçã o do Cadaval a Concelho.
Trata-se portanto de uma
oportunidade ú nica de ver este
importante documento da histó ria
de Portugal e da Histó ria Local que
foi cedido pela Torre do Tombo.

Alunos do 2.º
ciclo, Alunos do
3.º ciclo, Alunos
do secundá rio
(regular)

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A5, C4
6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 10.1, 11A, 11B,
12A, 12B, 12C, 12.1, EFA1, EFA2,
Centro Quali ica

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o

4 - Educaçã o de qualidade,
9 - Industria, inovaçã o e
infraestruturas, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Histó ria,
Cidadania

0

1.º Perı́odo Projeto
Salva-Vidas

Venda de pulseiras para angariaçã o
de fundos para a aquisiçã o de um
des ibrilhador automá tico externo
(DAE) e formaçã o em Suporte
Bá sico de Vida com DAE

Alunos do 2.º
ciclo, Alunos do
3.º ciclo, Alunos
do secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional),
Alunos da EFA,
Formandos do
Centro Quali ica,
Pessoal docente,
Assistentes
té cnicos,

5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, A1, A14, A22,
6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, B9, B11
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 10.1, 11A, 11B,
12A, 12B, 12C, 12.1, EFA1, EFA2,
Centro Quali ica

Bem-estar, saú de e
ambiente

3 - Saú de de qualidade

Cidadania

0

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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Assistentes
operacionais
1.º Perı́odo Histó rias com
estrelas

Observaçã o astronó mica com relevo Alunos do 3.º
para a identi icaçã o das
ciclo
constelaçõ es visı́veis
relacionando-as com a histó rias
mitoló gicas de modo a compreender
melhor as referê ncias aos deuses e
deusas greco-romanos que
aparecem em Os Lusı́adas. Sessã o
dinamizada pelo professor Dé cio
Barardo, em parceria com a BE1,
aberta à participaçã o das famı́lias.

9A, 9E

A13

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades

1.º Perı́odo Festival
Cinanima 21
Cadaval

Atividade em articulaçã o com o
Alunos do 3.º
Plano Nacional de Cinema, Clube+, ciclo
Educaçã o Visual, Portuguê s,
Geogra ia.
Em parceria com o Festival
Internacional Cinanima que se
realiza, em simultâ neo, em Espinho,
o Festival no Cadaval é direcionado
aos alunos de 9º ano pois,
encontram-se a realizar o "Auto da
Barca do Inferno", em animaçã o, na
disciplina de Ed. Visual. Cada aluno
levará algo alimentar (bolachas,
sumos, pipocas...) para partilhar
com os colegas. Foi convidado o
antigo aluno Francisco Duarte que
há quatro anos se encontra a apoiar
realizadores e produtores de cinema
portugueses (no ilme "Snu" e na
sé rie "Doce"). O Francisco já veio à
nossa escola em 2019 onde
apresentou e comentou ilmagens
do ilme "Snu". Dia 12 apresentará e
comentará fotos de ilmagens da
sé rie "Doce".

9A, 9B, 9C, 9D, 9E

A11, A12, C4,
C5, C8, C11

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

6 - Agua potá vel e
Clima,
saneamento, 10 - Reduzir
Paisagem,
as desigualdades, 11 Cidadania
Cidades e comunidades
sustentá veis, 13 - Açã o
climá tica, 14 - Proteger a
vida marinha, 15 - Proteger
a vida terrestre, 16 - Paz,
justiça e instituiçõ es
e icazes, 17 - Parcerias para
a implementaçã o dos
objetivos

0

7A, 7B, 7C

A2, A4, A5,
A11, A17, C1

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,

12 - Produçã o e consumo
sustentá veis

0

1.º Perı́odo Comemoraçã o Leitura de textos da tradiçã o oral
Alunos do 3.º
do Dia de Sã o portuguesa;
ciclo
Martinho
Recolha de tradiçõ es relativas ao Dia
de Sã o Martinho;
Registo em folhas (formato de
castanhas);
Exposiçã o dos trabalhos dos alunos.

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Cultura

Tradiçõ es,
Cultura

0
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Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica
1.º Perı́odo Comemoraçã o
do Dia
Nacional do
Mar

Pesquisa sobre a importâ ncia de
Alunos do 3.º
comemorar o Dia Nacional do Mar; ciclo
elaboraçã o de frases para cartazes
que apelem à proteçã o dos oceanos,
dos mares e dos recursos marinhos;
exposiçã o dos cartazes em locais
com visibilidade para a comunidade
escolar.

7B, 7C

A1, A2, A3,
A11, A14, B7,
C11

Linguagens e textos,
6 - Agua potá vel e
Informaçã o e
saneamento, 14 - Proteger
comunicaçã o, Raciocı́nio a vida marinha
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Bem-estar, saú de e
ambiente

Cidadania

0

1.º Perı́odo Exposiçã o do
painel
"Direitos
Humanos"

Pesquisa sobre a ONU; consulta e
Alunos do 3.º
exploraçã o da Declaraçã o Universal ciclo
dos Direitos Humanos;
visionamento do vı́deo com o
discurso de Malala (Pré mio Nobel
da Paz em 2013) nas Naçõ es Unidas;
re lexã o sobre o direito à educaçã o
para todos os indivı́duos; seleçã o de
artigos para ilustrar; elaboraçã o de
um painel sobre “Direitos
Humanos”; exposiçã o do painel no
á trio do Bloco 1.

7B, 7C

A1, A2, A3,
A13, C11

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
5 - Igualdade de gé nero
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Cidadania

0

Nã o se aplica

0

1.º Perı́odo Celebraçã o do Exposiçã o de "tee-shirts" decoradas Alunos do 3.º
Halloween _
com a temá tica do Halloween.
ciclo
EBSC

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, 8C, A11, B3, C10,
8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E C11

Linguagens e textos,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

1.º Perı́odo A Poesia da
natureza -dia
da Floresta
autó ctone

7B, 7D, 7F, 9A, 9E

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
15 - Proteger a vida
comunicaçã o,
terrestre
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico

exposiçã o no à trio do bloco I alusiva Alunos do 3.º
à loresta como fonte de inspiraçã o ciclo
para as produçõ es artı́sticas dos
alunos em Portuguê s - poesia e
Educaçã o té cnoló gica - composiçõ es
visuais inspiradas nas folhas, cores e
padrõ es. A exposiçã o é o resulado
dos trabalhos dos alunos ,
desenvovendo a literacia da leitura e
literacia artı́stica aliada a um
percurso de descoberta que
promove o conhecimento das
plantas da nossa regiã o atravé s de
pesquisas direcionadas por
intermé dio de QR-Codes

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

A2, A6, A11,
A13, B7

4 - Educaçã o de qualidade

Flora, Cidadania 0
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1.º Perı́odo Visita à
Biblioteca
Municipal do
Cadaval

Os alunos deslocam-se à Biblioteca Alunos do 3.º
Municipal para verem o Livro 1 da
ciclo
Chancelaria de D. Fernando e, ainda,
para requisitarem um livro para
leitura autó noma e atividade "10
minutos de leitura".

8A, 8C, 8E

1.º Perı́odo Votos
natalı́cios nem
vá rias lı́nguas
- Escola Bá sica
e Secundá ria
do Cadaval

Decoraçã o das portas de cada
turma, com votos de natal em vá rias
lı́nguas dando primazia à lı́ngua
inglesa.

Alunos do 3.º
ciclo, Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional)

1.º Perı́odo Exercı́cio «A
A TERRA TREME é um exercı́cio
Terrar Treme» organizado anualmente pela
Autoridade Nacional de Emergê ncia
e Proteçã o Civil. Pretende alertar e
sensibilizar a populaçã o sobre como
agir antes, durante e depois da
ocorrê ncia de um sismo. Os 3 gestos
BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR
sã o a melhor resposta para nos
protegermos em caso de sismo. O
exercı́cio ajudará a conhecer e
praticar estes 3 gestos que podem
salvar vidas.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional),
Pessoal docente

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

A5, A11, B1

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia

Histó ria,
Cultura,
Cidadania

0

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B, 8C, A11, A14, B3
8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E,
10A, 10B, 10.1, 11A, 11B, 12A,
12C

Linguagens e textos,
Relacionamento
interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade

Tradiçõ es

0

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A2, A3, C4
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B,
6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F,
8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B,
9C, 9D, 9E, 10A, 10B, 10.1, 11A,
11B, 12A, 12B, 12C, 12.1

Relacionamento
3 - Saú de de qualidade, 4 interpessoal,
Educaçã o de qualidade
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

Cidadania

0
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1.º Perı́odo Comemoraçã o
do Dia
Internacional
da Pessoa com
De iciê ncia

Será enviado um email a todos os
docentes, na semana em que se
comemora o "Dia Internacional da
Pessoa com De iciê ncia" (3 de
dezembro – sexta-feira), com links
que redirecionam automaticamente
para pequenos
ilmes/apresentaçõ es de livros (de
acordo com cada ciclo de
escolaridade), com o intuito de
serem debatidos, a im de que os
alunos possam tomar consciê ncia de
algumas realidades do quotidiano
de quem vivencia a de iciê ncia na
primeira pessoa.
Neste sentido, há que re letir se os
"problemas" só acontecem aos
outros ... e se o ser humano tem
qualidades que fazem com que
qualquer tipo de “barreira” consiga
ser ultrapassada.
Assim, para se "consciencializar" a
comunidade para a DIFERENÇA,
com o intuito de INCLUSAO por
parte de cada um, no dia 3 de
dezembro, convidam-se TODOS
(alunos, docentes, Assistentes, ...) a
trazerem calçados um sapato
diferente do outro … ou uma meia
de cada cor … ou atacadores com
cor diferente em cada sapato /
sapatilha. Serã o espalhados cartazes
relativos a esta atividade e chegarã o
có pias dos mesmos aos
encarregados de educaçã o.

1.º Perı́odo Campanha
O objetivo principal da campanha
Pirilampo
passa pela sensibilizaçã o das
Má gico - 2021 pessoas para a problemá tica
associada à pessoa com de iciê ncia,
bem como a angariaçã o de fundos
que potenciem a melhoria dos
serviços prestados e da qualidade
de vida das pessoas que atendemos.

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional),
Alunos da EFA,
Formandos do
Centro Quali ica,
Pessoal docente,
Assistentes
té cnicos,
Assistentes
operacionais, Pais
ou EEs,
Instituiçõ es
parceiras,
Comunidade em
geral

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A3, B3, C11
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B,
6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F,
8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B,
9C, 9D, 9E, 10A, 10B, 10.1, 11A,
11B, 12A, 12B, 12C, 12.1, EFA1,
EFA2, Centro Quali ica

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 16 - Paz,
justiça e instituiçõ es
e icazes

Cidadania

0

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional)

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A2, A3, C4
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,

Bem-estar, saú de e
ambiente

10 - Reduzir as
desigualdades

Nã o se aplica

0
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11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar, 6C, 7E, 12A
1.º Perı́odo Quem
escreverá a
nossa histó ria,
de Roberta
Grossman e
Visita à
exposiçã o do
World Press
Cartoon.

Visualizaçã o de um ilme/
documentá rio sobre a populaçã o
judia polaca durante a 2.ª Guerra
Mundial e a criaçã o dos arquivos
Oyneg Shabes.
Visualizaçã o e aná lise crı́tica das
caricaturas apresentadas na
exposiçã o do World Press Cartoon.

Alunos da EFA,
Pessoal docente

EFA1

A1, A11, A13,
A16,

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
10 - Reduzir as
comunicaçã o, Raciocı́nio desigualdades
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Cultura,
Cidadania

2,50€ do
bilhete de
cinema +
custo
associado
ao
transporte
pró prio.

1.º Perı́odo Chá literá rio
-Leituras
partilhadas

Na sequê ncia de uma proposta
Alunos da EFA,
apresentada pela biblioteca escolar, Pessoal docente
para a dinamizaçã o de atividades de
leituras partilhadas, as formadoras e
formandos selecionaram textos para
ler expressivamente ao grupo de
presentes. A sessã o foi
contextualizada num ambiente
estimulador da criatividade e da
sensibilidade esté tica e artı́stica
adequados a um chá literá rio.

EFA1

A1, A11, A13,
A16,

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Histó ria,
Cultura,
Cidadania

0

1.º Perı́odo Magusto

Participar em tradiçã o popular
portuguesa.

Centro Quali ica

Informaçã o e
comunicaçã o

10 - Reduzir as
desigualdades

Tradiçõ es

0

1.º Perı́odo Sessã o online
para Pais
"Como ajudar
o seu ilho/a a
aprender"

Sessã o realizada online atravé s de
Pais ou EEs
Google Meet, com convite à s famı́lias
de crianças do 1º ciclo e pré -escolar,
dinamizada em parceria pela BE2 e
SPO do AEC, com a psicó loga
Catarina Chaves e a Terapeuta da
Fala Jé ssica Neves. Constituiu uma
re lexã o sobre a melhor forma de
incentivar, motivar e capacitar as

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A13, C4, C10
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Participaçã o dos 0
pais no
processo
educativo

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Formandos do
Centro Quali ica
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crianças, desde a mais tenra idade,
sobretudo atravé s da leitura e
exploraçã o de livros adequados à s
respetivas faixas etá rias.

07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar

Atividades no 2.º período
Período
de
realização

Título

Breve descrição

Público alvo

Grupos / Turmas envolvidas

Objetivos
operacionais
a concretizar

Objetivos de
Áreas de competência
Desenvolvimento
do PASEO a desenvolver
Sustentável a concretizar

Dimensões do
currículo
LOCAL a
estudar e/ou
desenvolver

Custos
estimados
por aluno

2.º Perı́odo Encontro com
a autora
Telma
Lourenço

Apresentaçã o do livro "Quando
crescer quero chegar ao cé u", pela
autora Telma Lourenço. à s
quintas-feiras de março, vá rias
sessõ es com turmas da EB1/JI do
Cadaval e outras EB1 e JI. Com
eventual venda de livros, sem
qualquer obrigatoriedade.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

A11, A13

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade

Cidadania

0

2.º Perı́odo Alice e o paı́s
das
maravilhas

Espetá culo digital e interativo onde
alunos e professores escolhem a
histó ria que querem ver contada e
onde podem decidir o destino das
personagens! Um espetá culo
desenhado de raiz, inspirado no
texto de Nuno Markl, e que aborda
questõ es pedagó gicas importantes
como: saú de mental, bullying,
liberdade e os direitos das pessoas e
crianças.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

10.JI - Peral, 21.1C - Sobrena

A3, A6, A11,
A13, B3

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

3 - Saú de de qualidade, 4 Educaçã o de qualidade, 5 Igualdade de gé nero, 10 Reduzir as desigualdades

Cultura

3,99€

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Página 20 de 29

Plano Anual de A vidades
2.º Perı́odo Sessã o de
Formaçã o
PorData Kids online

Sessã o online dinamizada atravé s do Alunos do 1.º
Instituto Nacional de Estatı́stica e
ciclo
Fundaçã o Francisco Manuel dos
Santos, para divulgaçã o da
plataforma PorData Kids e suas
funcionalidades como recurso
estatı́stico de relevâ ncia nacional.

09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval

2.º Perı́odo Concurso
Histó rias da
Ajudaris'22 tema "A á gua"

Participaçã o de turmas do AEC dos
Alunos do 1.º
1º e 2º ciclos, neste concurso de
ciclo, Alunos do
escrita criativa solidá ria, atravé s da 2.º ciclo
criaçã o coletiva de histó rias ou
poemas sobre o tema "A á gua".
Estes trabalhos serã o enviados pelas
PBs à Associaçã o Ajudaris,
instituiçã o de solidariedade social,
que selecionará os de maior
qualidade para publicaçã o em livros,
ilustrados por ilustradores
pro issionais, cuja venda reverterá
em prol das açõ es solidá rias da
instituiçã o.

01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber, A1, A2, A11,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval, A13, C4, C11
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B,
6C, 6D, 6E

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

2.º Perı́odo Shrove Day Pancake race

Corrida de Panquecas comemoraçã o inglesa

Alunos do 2.º
ciclo

6A, 6B, 6C, 6D, 6E

A2, A10, B7

Relacionamento
3 - Saú de de qualidade, 4 interpessoal, Bem-estar, Educaçã o de qualidade
saú de e ambiente,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

Nã o se aplica

0

Alunos do 3.º
ciclo

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F

A11, A13, C4,
C5

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Bem-estar, saú de e
ambiente, Sensibilidade
esté tica e artı́stica

Cultura

3€

2.º Perı́odo O Cavaleiro - Visionamento da peça de teatro - "O
Teatro Educa : cavaleiro" em sala de aula, em
Online
streaming, apresenatdo pela
Companhia Teatro Educa

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

A4, A5, A13, C4 Informaçã o e
comunicaçã o, Saber
cientı́ ico, té cnico e
tecnoló gico

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cidadania,
Instituiçõ es,
Dados
estatı́sticos do
Concelho

0

1 - Erradicar a pobreza, 4 - Cidadania,
Educaçã o de qualidade, 10 - Solidariedade
Reduzir as desigualdades, Social
17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

0

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades
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2.º Perı́odo Teatro "Auto
da Barca do
Inferno" e
Museu
Gulbenkian Lisboa

Assistir à representaçã o da peça de Alunos do 3.º
teatro "Auto da Barca do Inferno" no ciclo
Colé gio Pedro Arrupe (Cultural Kids)
e participar na visita guiada "Olhar,
ver, interpretar" no Museu Calouste
Gulbenkian.

9A, 9B, 9C, 9D, 9E

A11, A13, A16, Linguagens e textos,
B7, C11
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

2.º Perı́odo Visita de
estudo à
Fá brica da
Ciê ncia Centro Ciê ncia
Viva

Visita à exposiçã o interativa“ E se
Alunos do 3.º
Mendeleev estivesse aqui?”;
ciclo
participaçã o na atividade “Mã os na
Massa”, que é uma exposiçã o que
integra mó dulos interativos em
laborató rio, e que envolve vá rias
á reas da ciê ncia. Os alunos irã o ainda
assistir a um Show : Quı́mica por
Tabela 2.0 .

8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G

A9, A13

Raciocı́nio e resoluçã o de 4 - Educaçã o de qualidade
problemas,
Relacionamento
interpessoal, Saber
cientı́ ico, té cnico e
tecnoló gico

Nã o se aplica

3,5€
(entrada na
exposiçã o)
+ transporte

2.º Perı́odo Segurança
Rodoviá ria

Açã o de sensibilizaçã o sobre
Alunos do 3.º
segurança rodoviá ria, focando
ciclo
principalmente diversos temas
relacionados com os conteú dos
mencionados no programa da
disciplina. Esta açã o será ministrada
por agentes da GNR – Escola Segura.

9A, 9B, 9C, 9D, 9E

A9, A13

Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente

Nã o se aplica

0

2.º Perı́odo Visita de
estudo no
â mbito de
Histó ria A,
Fı́sica e
Quı́mica A e
Biologia e

Consiste na visita à s ruı́nas de
Alunos do
Conı́mbriga, seguida de uma visita à secundá rio
Universidade. Mais tarde, haverá
(regular)
uma visita ao Museu da Ciê ncia para
a realizaçã o de atividades e uma
visita ao Observató rio de Sismologia.

10A, 10B

A8, A9, A11,
A18, B7, B11,
C5

Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

18,50€

4 - Educaçã o de qualidade

25€ (inclui
custo do
transporte e
bilhetes
para a
atividade)
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Geologia
(Equipa
Educativa 10.º ano)
2.º Perı́odo Ida ao teatro
("Farsa de
Inê s Pereira")
e visita de
estudo ao
Museu das
Comunicaçõ es

Ida ao teatro para assistir à
representaçã o da peça teatral "Farsa
de Inê s Pereira, de Gil Vicente,
encenada pela companhia teatral "O
Sonho", no â mbito das
aprendizagens essenciais da
disciplina de Portuguê s e visita de
estudo ao Museu das Comunicaçõ es.

Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional)

10A, 10B, 10.1

A11, B7

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
5 - Igualdade de gé nero, 9 Industria, inovaçã o e
infraestruturas

Histó ria,
Tradiçõ es,
Cultura,
Cidadania

Entre 13 e
15 €

Atividades no 3.º período
Período
de
realização

Título

3.º Perı́odo Visita de
estudo a
Lisboa para o
7.º ano

Breve descrição

Visita ao Museu Fundaçã o do
Oriente e ida ao teatro, para ver a
peça "Leandro, rei da Helı́ria".

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Público alvo

Alunos do 3.º
ciclo

Grupos / Turmas envolvidas

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F

Objetivos
operacionais
a concretizar
A2, A11, A13,
A16, A18, B7

Objetivos de
Áreas de competência
Desenvolvimento
do PASEO a desenvolver
Sustentável a concretizar
Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
5 - Igualdade de gé nero
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

Dimensões do
currículo
LOCAL a
estudar e/ou
desenvolver
Histó ria, Arte,
Cultura

Custos
estimados
por aluno
15€
(Bilhete do
museu;
bilhete do
teatro;
bilhete de
autocarro)
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3.º Perı́odo Visita de
estudo a
Madrid ou
Sevilha/
Granada

Num momento em que a nı́vel
nacional se promove a inclusã o
precoce das lı́nguas estrangeiras,
procurando dotar os nossos alunos
de ferramentas linguı́sticas
adaptadas à realidade do sé c. XXI,
capazes de competir em igualdade
de circunstâ ncias com os melhores
pro issionais estrangeiros, o
desenvolvimento linguı́stico
a irma-se como uma mais valia
extremamente preciosa.

Alunos do 3.º
ciclo

8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9B, 9C, 9E

A1, A11, A13,
Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade
B1, B,3, C1, C11 Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Cultura

O custo
estimado
por aluno
será entre
150 a 170
euros.

3.º Perı́odo Planetá rio
Portá til +
Observaçã o
Solar e
noturna

O planetá rio portá til permite a
observaçã o do cé u atravé s de uma
cú pula insu lá vel.
Serã o realizadas simultaneamente
observaçõ es do sol. A noite será
realizada uma sessã o de observaçã o
dos astros, aberta à comunidade

Alunos do 3.º
ciclo,
Comunidade em
geral

7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F

A9, A13, C3,
C10

Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal, Saber
cientı́ ico, té cnico e
tecnoló gico

Nã o se aplica

8€

3.º Perı́odo Visita de
estudo ao
teatro e ao
Museu
Coleçã o
Berardo

Visita de estudo destinada aos
Alunos do
alunos do 12º ano, com ida ao teatro secundá rio
para assistirem à representaçã o da (regular)
peça "Memorial do Convento"
(Portuguê s), encenada pela
companhia teatral Eter, em Mafra, e
visita guiada ao Museu Coleçã o
Berardo, no â mbito do Modernismo
(Histó ria). Esta visita resulta de uma
articulaçã o interdisciplinar entre as
disciplinas referidas.

12A, 12B, 12C

A5, A11, A13,
B7

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
10 - Reduzir as
comunicaçã o,
desigualdades
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

4 - Educaçã o de qualidade

Paisagem,
20€
Histó ria, Cultura
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Atividades ao longo do ano
Período
de
realização

Grupos / Turmas envolvidas

Objetivos de
Áreas de competência
Desenvolvimento
do PASEO a desenvolver
Sustentável a concretizar

Título

Breve descrição

Ao longo
do ano

Biblioteca
Itinerante do
Agrupament
o

Circulaçã o de conjuntos de livros da
coleçã o da BE2, para empré stimo à s
turmas/grupos do 1º ciclo e
pré -escolar , dinamizada pela PB
Celina Domingues, consoante as
solicitaçõ es dos docentes para as EB 1
e JI dispersos do AEC.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 05.JI - Chã o do
A13
Sapo, 06.JI - Dagorda, 07.JI Figueiros, 08.JI - Murteira, 09.JI Painho, 10.JI - Peral, 11.JI Vermelha, 12.JI Vilar, 01.1C Alguber, 02.1C - Alguber, 11.1C Chã o do Sapo, 12.1C - Chã o do
Sapo, 13.1C - Dagorda, 14.1C Dagorda, 15.1C - Figueiros, 16.1C
- Figueiros, 17.1C - Murteira,
18.1C - Murteira, 19.1C - Painho,
20.1C - Painho, 21.1C - Sobrena,
22.1C - Vermelha, 23.1C - Vilar,
24.1C - Vilar

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
10 - Reduzir as
comunicaçã o,
desigualdades
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Ao longo
do ano

Programa
Lanchinho
Booom

Este programa permite um
compromisso com trê s eixos
orientadores: Alimentaçã o Saudá vel,
Atividade Fı́sica e Consumo
Consciente. Serã o propostas
atividades lú dico-pedagó gicas e
desa ios, com recurso a materiais de
apoio que permitirã o desenvolver os
trê s eixos anteriormente referidos.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

08.JI - Murteira, 17.1C - Murteira, A2, A12, C11
18.1C - Murteira

Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Bem-estar, saú de e
ambiente

Ao longo
do ano

"A BE vai à s
escolinhas"

Realizaçã o de Horas do Conto e outras
atividades de leitura e escrita criativa,
nas EB1 e JI dispersos do AEC,
dinamizadas pela Prof. Bibliotecá ria
da BE2.

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A13
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C -

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Pensamento crı́tico e
10 - Reduzir as
pensamento criativo,
desigualdades
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Público alvo

Objetivos
operacionais
a concretizar

Dimensões do
currículo
LOCAL a
estudar e/ou
desenvolver
Cultura

3 - Saú de de qualidade, 12 - Desporto
Produçã o e consumo
sustentá veis

Cidadania

Custos
estimados
por aluno
0

0

0
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Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
17.1C - Murteira, 18.1C Murteira, 19.1C - Painho, 20.1C Painho, 21.1C - Sobrena, 22.1C Vermelha, 23.1C - Vilar, 24.1C Vilar
Ao longo
do ano

Projeto de
Leitura em
Famı́lia
PNL2027

Participaçã o no Projeto Leitura em Vai
e Vem para as turmas do Pré -Escolar e
Já sei ler! para as turmas do 1º ciclo da
EB nº 1 do Cadaval.
Consta do empré stimo domiciliá rio
regular de livros da BE2 aos alunos
para leitura diá ria em famı́lia, na BE2
e nas salas de aula, em articulaçã o
BE2/docentes TT e Educadoras.

Ao longo
do ano

Programa
Promover a saú de oral
Nacional de
Promoçã o da
Saú de Oral
(PNPSO)

Ao longo
do ano

Projeto de
Leitura
"Queres
ouvir? Eu
leio!"

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo

02.JI - Cadaval, 03.JI - Cadaval,
04.JI - Cadaval, 03.1C - Cadaval,
04.1C - Cadaval, 05.1C - Cadaval,
06.1C - Cadaval, 07.1C - Cadaval,
08.1C - Cadaval, 09.1C - Cadaval,
10.1C - Cadaval

Crianças do
pré -escolar,
Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional)

Este projeto tem como objetivo a
Alunos do 1.º
recuperaçã o de competê ncias de
ciclo
leitura e escrita em alunos do 2º e 3º
anos que revelam dé ice nas mesmas,
assim como a promoçã o da
autoestima, a motivaçã o e a integraçã o
destes alunos nas suas turmas.
Baseado na exploraçã o de
lengalengas, rimas, adivinhas e outros
jogos de palavras e sons, é dinamizado
pela PB em 5 h semanais, em

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)

Sensibilidade esté tica e
artı́stica

A13, C4, C5,
C10, C11

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

01.JI - Alguber, 02.JI - Cadaval,
A2, C4
03.JI - Cadaval, 04.JI - Cadaval,
05.JI - Chã o do Sapo, 06.JI Dagorda, 07.JI - Figueiros, 08.JI Murteira, 09.JI - Painho, 10.JI Peral, 11.JI - Vermelha, 12.JI Vilar,
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D,
6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 10.1, 11A, 11B,
12A, 12B, 12C, 12.1

Bem-estar, saú de e
ambiente

3 - Saú de de qualidade, 10 - Instituiçõ es
Reduzir as desigualdades,
17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

0

05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

10€

A13, A15, C4,
C5, C11

Nã o se aplica

Tradiçõ es,
Tradiçã o oral lengalengas

0
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pequenos grupos, na BE, onde treina
as competê ncias de leitura e escrita e
prepara com os alunos a leitura destes
pequenos textos, que apresentam
posteriormente à restante turma, nas
salas de aula.
A PB submeteu este projeto à RBERede de Bibliotecas Escolares, no
â mbito da candidatura "ReLer com a
Biblioteca Escolar", tendo o mesmo
sido aprovado e inanciado com a
verba de 750€, a qual veio permitir a
realizaçã o de atividades
complementares para as quatro
turmas envolvidas: Horas do Conto
com A. Fontinha, O icinas de teatro,
dança e expressã o dramá tica com
formadoras da Ass. Gritos da Minha
Dança, assim como a aquisiçã o de
novos tı́tulos para a coleçã o da BE2.
Ao longo
do ano

Projeto
Missã o 360

Alunos do 1.º
A Missã o 360 é um projeto pedagó gico ciclo
de sensibilizaçã o ambiental
promovido pela CELPA, até agora
dirigido à s crianças do 1º e 2º ciclo do
ensino bá sico. Para isso vai ensinar as
crianças a perceber o que é a
economia circular e o lugar da
indú stria papeleira nesse sistema.

01.1C - Alguber, 02.1C - Alguber,
03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 13.1C - Dagorda,
14.1C - Dagorda, 15.1C Figueiros, 16.1C - Figueiros,
19.1C - Painho, 20.1C - Painho

A1, A2, A4, A5,
C11

Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Bem-estar, saú de e
ambiente

12 - Produçã o e consumo
sustentá veis

Economia

0

Ao longo
do ano

Daily Mile

Atividade Fı́sica (caminhada rá pida ou Alunos do 1.º
corrida) que visa promover o bem
ciclo
estar fı́sico, social e emocional dos
alunos. A atividade tem a duraçã o de
15 minutos e será realizada
diariamente ou pelo menos 3 vezes
por semanal e em horá rio a de inir
pelo docente.

11.1C - Chã o do Sapo, 12.1C Chã o do Sapo, 19.1C - Painho,
24.1C - Vilar

A1, A2, A10,
A13, B3, C11

Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

3 - Saú de de qualidade, 4 Educaçã o de qualidade, 5 Igualdade de gé nero, 10 Reduzir as desigualdades,
17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Desporto,
Cidadania

0

Agrupamento de Escolas do Cadaval (2021-2022)
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Ao longo
do ano

KidFun Este projeto visa colaborar na
Educaçã o
educaçã o dos alunos ao nı́vel do
para valores saber-estar e dos valores essenciais
para viver em sociedade. O projeto
decorre num modelo misto (online e
presencial ), em que os monitores se
deslocam à escola para dinamizar 1
atividade pedagó gica e 1 atividade
fı́sica.

Alunos do 1.º
ciclo

19.1C - Painho, 20.1C - Painho

A2, A10, A12,
A13, A16, B3,
C11

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Consciê ncia
e domı́nio do corpo

3 - Saú de de qualidade, 4 Educaçã o de qualidade, 5 Igualdade de gé nero, 10 Reduzir as desigualdades,
17 - Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Desporto,
Cidadania

0

Ao longo
do ano

O cinema já Atravé s do cinema de animaçã o serã o
chegou à
abordados temas de referê ncia do
nossa escola mundo atual e que se enquadram nos
objetivos do desenvolvimento
sustentá vel, levando os alunos a
realizar aprendizagens e a re letir
sobre temá ticas como o ambiente,
respeito pela natureza, solidariedade,
a amizade...
Ao longo do ano vã o desenvolver-se
algumas atividades:
. Debates
. Cartazes
. Atividades lú dicas/Expressõ es
. Saı́das de campo (Como está o nosso
rio?)

Alunos do 1.º
ciclo

19.1C - Painho

A1, A2, A3, A4,
A8, A9, A10,
A11, A13, A16,
A20, B1, C10,
C11

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o, Raciocı́nio
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica, Saber cientı́ ico,
té cnico e tecnoló gico,
Consciê ncia e domı́nio do
corpo

3 - Saú de de qualidade, 4 Educaçã o de qualidade, 5 Igualdade de gé nero, 6 Agua potá vel e saneamento,
7 - Energias renová veis e
acessı́veis, 10 - Reduzir as
desigualdades, 12 Produçã o e consumo
sustentá veis, 13 - Açã o
climá tica, 14 - Proteger a
vida marinha, 15 - Proteger
a vida terrestre, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Fauna, Flora,
Clima,
Paisagem,
Cidadania

0

Ao longo
do ano

Concurso
Participaçã o dos alunos dos vá rios
Nacional de ciclos de ensino no CNL - 15.ª ediçã o
Leitura- 15.ª
ediçã o

Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do
secundá rio
(regular)

07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval, A1, A12, A13,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval, C5, C11
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D,
6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 10.1, 11A, 11B,
12A, 12B, 12C, 12.1

Linguagens e textos,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Relacionamento
interpessoal, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos
objetivos

Cultura

100 € para
pré mios aos
alunos
apurados - 1
livro para
cada aluno

Ao longo
do ano

Projeto do
PNL 2027
"Os
melhores
leitores do

Alunos do 1.º
ciclo, Alunos do
2.º ciclo, Alunos
do 3.º ciclo,
Alunos do

03.1C - Cadaval, 04.1C - Cadaval, A12, A13, A14,
05.1C - Cadaval, 06.1C - Cadaval, B8, C4, C5, C11
07.1C - Cadaval, 08.1C - Cadaval,
09.1C - Cadaval, 10.1C - Cadaval,
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D,

Linguagens e textos,
Informaçã o e
comunicaçã o,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,

4 - Educaçã o de qualidade,
10 - Reduzir as
desigualdades, 17 Parcerias para a
implementaçã o dos

Incentivo à
leitura

0

Participaçã o das Bibliotecas Escolares
do AEC no projeto supracitado do
Plano Nacional de Leitura, que se
destina a distinguir os alunos que
manifestarem maior interesse e
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Mundo"

adesã o à leitura ao longo do ano
escolar, atravé s dos dados recolhidos
pelas BEs. Será apurado um aluno por
ciclo, que concorrerá a nı́vel nacional
com os melhores leitores de outras
BEs.
Destina-se a alunos do 1º ao 3º ciclo.
Esta candidatura é inanciada pelo
PNL com o valor de 1000€ para
aquisiçã o de livros, para
enriquecimento das coleçõ es das BEs.
Os alunos distinguidos a nı́vel
nacional e as respetivas escolas serã o
ainda premiados, em julho de 2022.

secundá rio
(regular), Alunos
do secundá rio
(pro issional),
Alunos da EFA

Ao longo
do ano

A
Descoberta
do
Patrimó nio
Escolar do
Cadaval

Serã o desenvolvidas diversas
atividades de articulaçã o com as
diferentes disciplinas. Para alé m de
conhecer o patrimó nio local,
fazer-se-á uma abordagem à s
tradiçõ es do concelho. Proceder-se-á a
uma aná lise dos resultados obtidos
nos censos 2020 comparativamente
aos realizados em 2010.

Alunos do 1.º
22.1C - Vermelha
ciclo, Pais ou EEs,
Comunidade em
geral

Ao longo
do ano

"Dias com
Histó ria"

Comemoraçã o de dias com signi icado Alunos do 2.º
histó rico ( já começou com o Dia 5 de ciclo, Alunos do
Ourtubro)
3.º ciclo
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6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D,
9E, 10A, 10B, 10.1, 11A, 11B,
12A, 12B, 12C, 12.1, EFA1, EFA2

Relacionamento
objetivos
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

A1, A2, A4, A5,
A6, A11, B1,
C2, C3

6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 8A, 8B, 8C, 8D, A13, A14
8E, 8F, 8G, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E

Linguagens e textos,
4 - Educaçã o de qualidade,
Informaçã o e
16 - Paz, justiça e
comunicaçã o, Raciocı́nio instituiçõ es e icazes
e resoluçã o de problemas,
Pensamento crı́tico e
pensamento criativo,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia, Bem-estar,
saú de e ambiente,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Fauna, Flora,
0.
Paisagem,
Histó ria,
Tradiçõ es,
Monumentos,
Cultura,
Personalidades,
Cidadania,
Instituiçõ es

Linguagens e textos,
16 - Paz, justiça e
Informaçã o e
instituiçõ es e icazes
comunicaçã o,
Relacionamento
interpessoal,
Desenvolvimento pessoal
e autonomia,
Sensibilidade esté tica e
artı́stica

Histó ria,
Cidadania

0.
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