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 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES do AECP 
Ano Letivo 

2021/2022 

 

OBJETIVOS ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
DINAMIZADORES/ 
INTERVENIENTES 

- Criar uma dinâmica de atuação, dirigida à 
individualidade dos alunos. 

Preparação de materiais para apoio aos alunos 
com necessidades educativas especiais e sala de 
aula. 

Ao longo do ano letivo Docentes  

- Fomentar o convívio entre a comunidade educativa;  

- Fomentar o gosto pela expressão musical.  

Participação de alunos do agrupamento em 

atividades promovidas pela Orquestra Geração.  
Anual 

Professores  

Todos os alunos  

Assistentes Operacionais  

- Promover a linguagem escrita como forma de 

comunicação; 

- Fomentar o gosto pela partilha e troca de 

experiências; 

- Valorizar as aprendizagens realizadas em contexto 

escolar; 

- Desenvolver a autoestima e espírito crítico. 

Jornal fotográfico/parede Anual 
Professores   

Todos os alunos 

- Divulgar Tecnologias de Informação inovadoras e 
apelativas. 

Acesso à Escola Virtual da Porto Editora, para 
todos os anos de escolaridade. 

Ao longo do ano letivo Professores  

- Sensibilizar para a importância da biblioteca escolar;  

- Desenvolver o gosto pela leitura, pela aprendizagem 

e pela frequência de bibliotecas;  

- Desenvolver o livro e a leitura como complementos 

pedagógicos;  

Atividades na biblioteca escolar.  Anual 
Docentes  

Todos os alunos  

- Capacitar professores e alunos na promoção de 

hábitos de vida saudáveis 

Participação no Projeto “Crescer a Brincar” e 

“Eu passo” 
Anual 

Professores  

Todos os alunos  

- Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na 

comunidade educativa; 

- Apoiar a inclusão escolar de crianças com 

Necessidades de Saúde e Educativas Especiais; 

- Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

Participação nas atividades no âmbito do PNSE 

(Plano Nacional de Saúde Escolar). 
Anual 

Professores 

Todos os alunos 

Técnicos Saúde Escolar 

Equipa Multidisciplinar 
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 - Reforçar os fatores de proteção relacionados com os 

estilos de vida saudáveis. 

- Sensibilizar para a importância das questões 

ambientais; 

- Proteger o meio envolvente; 

- Promover o conhecimento do património cultural do 

concelho de Oeiras. 

Participação nas atividades no âmbito do 

Programa “Oeiras Educa+” 

 

Anual 

Professores  

Todos os alunos  

Assistentes Operacionais 

- Aprender, partilhar experiências, celebrar o 

conhecimento, a criatividade e a curiosidade 

científica. 

Participação no Festival Internacional da Ciência 

(FIC.A) 
12 a 17 de outubro  

Docentes 

Todos os alunos  

 

Garantir a participação das crianças e jovens na 
tomada de decisões, envolvendo-os assim na 
construção de uma escola e de uma comunidade mais 
sustentáveis: 
 

* Incluir o prrojeto “Aqui há Horta” nas atividades 

escolares existentes 

- Sensibilizar os alunos para que possam conhecer 

algumas espécies hortícolas utilizadas na alimentação;  

- Realizar o cultivo e consumo de produtos livres de 

químicos;  

- Sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

potencialidade dos resíduos orgânicos e sua 

reutilização.  

 

No âmbito do Programa Eco Escolas desenvolver 
projetos, desafios e concursos. 

- Cerimónia do erguer da bandeira verde. 

 

 

 

- Criação da Horta com limpeza e preparação do 
terreno para a plantação, montagem da 
compostagem, plantação das hortícolas;  
- Manutenção semanal da plantação;  
- Colheita e consumo dos alimentos oriundos da 
horta.  
 

 

Ao longo do ano letivo 

21 de março 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano letivo 

Comunidade escolar 

- Fomentar o convívio entre a comunidade educativa;  

- Sensibilizar para a importância da família e da 

comunidade.  

Participação no projeto “Aprender a 

empreender”.  
Anual 

Professores 

Alunos do 1.º e 2.º anos  

- Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a 

utilização de ferramentas TIC relacionadas com o 

trabalho desenvolvido nas diferentes áreas 

curriculares; 

- Explorar novos recursos educativos digitais 

específicos e adaptáveis a diferentes domínios e a 

Participação no projeto “Mochila Leve” Anual 
Professores 

Alunos do 1.º e 2.º ciclos 
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 diferentes necessidades dos alunos no âmbito do 

processo de ensino-aprendizagem 

- Desenvolver o gosto pela leitura, escrita e pesquisa; 

- Promover diferentes tipos de comunicação; 

- Fomentar o espírito crítico. 

Participação no Facebook 

- Divulgação de trabalhos dos alunos e eventos 

culturais. 

Anual 
Professores  

Todos os alunos 

- Fomentar o convívio entre a comunidade educativa;  

- Fomentar o gosto pela expressão musical.  

Participação de alunos do agrupamento em 

atividades promovidas pela Orquestra Geração 

(OG).  

Anual 

Professores da OG 

Alunos inscritos  

Assistentes Operacionais 

- Promover a linguagem escrita como forma de 

comunicação; 

- Fomentar o gosto pela partilha e troca de 

experiências; 

- Valorizar as aprendizagens realizadas em contexto 

escolar; 

- Desenvolver a autoestima e espírito crítico. 

Jornal fotográfico/parede Anual 
Professores   

Todos os alunos 

- Promover a articulação; 

- Privilegiar recursos digitais; 

- Dar a conhecer o trabalho realizado. 

Participação em atividades virtuais organizadas 

Anual 

Corpo docente, não 

docente, crianças dos JI e 

alunos 

- Estabelecer relações fundadas na Afetividade; 

- Desenvolver competências de socialização; 

- Adquirir e desenvolver competências musicais 

Atividades da Orquestra de Afectos 

Atividades das Folkzitas 
Anual 

Docentes da Orquestra de 

Afectos e das Folkzitas, 

corpo docente, não 

docente, crianças dos dois 

Jardins de Infância. 

- Envolver docentes e discentes na comunidade onde a 
escola se insere; 
- Promover o convívio entre os elementos da 
comunidade educativa; 
- Sensibilizar a comunidade para a adoção de práticas 
de um estilo de vida saudável. 

Atividades de acolhimento.  
20 de setembro 

Docentes 
Todos os alunos  
Assistentes Operacionais 

Sensibilizar os alunos para as temáticas da saúde e da 

orientação escolar 
Sessões da saúde escolar 

Ao longo do ano letivo 
AECP 

Orientação Escolar 9.º e outras ofertas  
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 Motivar os alunos para o reconhecimento de uma 
alimentação saudável. 
 

Dia da Alimentação  
- Medição e pesagem de toda comunidade 
escolar 

16 de outubro 
Corpo docente, não 
docente, crianças/alunos 

Conhecer outras culturas e seus costumes, numa 
perspetiva de celebração. 

Halloween 
31 de outubro 

Inglês 
 

- Preservar e valorizar as tradições populares;  
- Desenvolver competências de socialização;  
- Explorar a lenda de S. Martinho;  
- Transmitir a mensagem de solidariedade da lenda de 

São Martinho 

Dia de São Martinho (Magusto) 
 

11 de novembro 
Docentes 
Todos os alunos  
Assistentes Operacionais 

- Adquirir o gosto pelo teatro; 

- Verificar a eficácia de linguagens e técnicas teatrais; 

- Fomentar o convívio e a partilha de trabalhos entre 

as várias turmas.  

 

Semana do natal /Ida ao Teatro 

dezembro  

Professores  
Todos os alunos  
Assistentes Operacionais 

Sensibilizar os alunos para a importância da 
participação ativa em práticas desportivas. 

Corta mato interno por turma  
Fit escola – realização dos testes de condição 
física por turma. 

Janeiro 

 
Professores e alunos dos 
2.º e 3.º ciclos, incluindo 
CEF e PIEF. 

Conhecer a importância, para o mundo cristão, da 
celebração do dia de natal. Conhecer o contexto 
histórico do nascimento de Jesus. 
 

Natal 
Exploração textual. 
Decoração do átrio no Bloco A. 
Construção de adereços relacionados com esta 
temática. 
Construção de presépios com recurso a material 
reutilizado  

Dezembro 
Professores e alunos dos 
2.º e 3.º ciclos, incluindo 
CEF e PIEF. 
 

- Sensibilizar para a necessidade da paz no mundo; 
- Promover a ligação escola/família/comunidade; 
- Fomentar hábitos de convivência social e cultural. 

Dia Mundial da Paz e da Não Violência 
31 de janeiro Docentes, alunos e AO do 

AECP 

Apelar à sensibilidade dos alunos, levando-os a 

materializar mensagens relacionadas com o tema. 

Dia de S. Valentim (Dia dos Namorados) 
14 de fevereiro 

Francês / Inglês 
 

- Sensibilizar os alunos para o património cultural e 
etnográfico relacionado com a prática do carnaval. 

Carnaval 
Construção de máscaras bi e tridimensionais, 
com aproveitamento de materiais reciclados. 

Fevereiro 
Professores e alunos dos 
2.º e 3.º ciclos, incluindo 
CEF e PIEF 
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 Sensibilizar os alunos para a importância das regras na 

prática desportiva. 

Formação  
Formação de árbitros de cada modalidade do 
desporto escolar. 

Janeiro a março 
Professores e alunos 
inscritos no desporto 
escolar. 

- Participação no estudo internacional da OCDE que 

avalia as literacias de leitura, de matemática e 

científica de alunos de 15 anos de idade.  

Realização do teste PISA 

março  

Alunos nascidos em 2006 

 

 

Sensibilizar toda a comunidade educativa para a 
importância de que a floresta se reveste na 
preservação da vida na Terra 

Dia Mundial da Floresta e da Poesia 

Plantação de árvores 

Elaboração de cartazes relacionados com o tema. 
Construção de elementos bi ou tridimensionais. 

 

21 de março 

Professores  
Todos os alunos  

Assistentes Operacionais 

Sensibilizar para a problemática dos maus tratos Mês da Prevenção dos maus tratos na criança Abril 
Docentes 
Crianças e alunos 

Dar a conhecer o significado desta festa de caráter 

religioso. 

Páscoa 
março/abril 

Docente de EMRC 

Contextualizar historicamente a ideia de Europa, 

sensibilizando os alunos para a importância de manter 

o espírito que esteve subjacente à sua génese. 

Dia da Europa 
Elaboração de materiais relacionados com o 
tema, para posterior divulgação à comunidade 
escolar. 

9 de maio 

Docentes de Português, 
História e Geografia 

Sensibilizar os alunos para a importância de uma 

participação ativa num evento de marcado relevo para 

a comunidade escolar.  

Sensibilizar os alunos para a importância da 

participação ativa em práticas desportivas. 

Dia da Sophia 
Atividades relacionadas com as várias disciplinas  
 

22 de maio 

Docentes 
Todos os alunos 
Assistentes Operacionais 

- Fomentar o convívio entre os elementos da 
comunidade educativa; 

Dia da criança 
1 de junho 

Docentes 
Todos os alunos 
Assistentes Operacionais 

- Promover o convívio;  
- Fomentar o espírito de entreajuda e cooperação;  
- Reforçar as regras de relacionamento em sociedade. 

Passeio final de ano 
- Parque Rural do Tambor 

27 de junho 
Professores 
Todos os alunos 
Assistentes Operacionais 

Dinamizar o gosto pela disciplina de matemática, 
incentivando os alunos. 

“ O melhor matemático do meu ano” CT do 2.º semestre Professores de matemática 
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 Nota: (1) Caso surjam oportunidades de visitas de estudo, para além das previstas no presente PAA, será solicitada autorização atempada ao Conselho 

Pedagógico 
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