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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2022/2023 apresenta um número significativo de ações a desenvolver promovidas em 

todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento.  

Todas as iniciativas constantes do documento foram planificadas tendo por base as orientações preconizadas nos documentos 

orientadores do Agrupamento, sobretudo os dois grandes domínios de intervenção do Projeto Educativo – “Promoção do Sucesso 

Escolar” e “Melhoria da Qualidade de Vida na Escola”. 

Importa, ainda, referir que o Plano Anual de Atividades, pela diversidade e natureza de atividades que apresenta, veicula o reforço à 

abordagem das Áreas de Competências enunciadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, consequentemente, a 

convergência para o desenvolvimento de valores, como a responsabilidade, a cidadania, a curiosidade e de competências conducentes à 

reflexão, inovação e aquisição de conhecimento.  

A existência de um tema aglutinador - “Viana Aberta ao Mundo” - favoreceu o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e 

Domínios de Autonomia Curricular (DAC), concretizando-se uma gestão do currículo mais flexível e contextualizada, conforme previsto 

no projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. O mesmo tema serve também de mote ao Projeto Cultural de Escola, em fase de 

elaboração, no âmbito da estratégia do Plano Nacional das Artes, ao qual o Agrupamento aderiu no presente ano letivo e que será 

desenvolvido de forma indissociável a este Plano de Atividades. Paralelamente, e de forma implícita, serão igualmente trabalhadas as 

ações estratégicas constantes do nosso Plano de Ação de Desenvolvimento Digital das Escola (PADDE). 

Outro dado importante é a abertura do Agrupamento ao exterior, a qual o Plano Anual de Atividades prevê, através do alargamento 

da rede de parcerias com outras entidades e instituições no apoio, colaboração e orientação, relativamente a um número significativo de 

iniciativas, fator determinante na projeção a nível local, regional, nacional e internacional. 
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2. PARCERIA COM AS SEGUINTES ENTIDADES 
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt
https://forumoceano.pt/
https://www.dge.mec.pt/plano-nacional-das-artes
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 DAC – Domínio de Autonomia Curricular 

Programa “VIANA ABERTA AO MUNDO” 

 
PATRIMÓNIO AMBIENTAL 

 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

 
DAC1 

Património 
Ambiental (rio, 
mar, floresta…) 

 

Ao longo 
do ano 

EB1 Igreja 
EB1 Abel. 
EB1Cal- 
vário 

Exploração do rio, mar e da floresta.  
Compreender o conceito de ecossistema florestal, identificar seres vivos e 
respetivas características, assim como produtos e objetos obtidos a partir 
deste ecossistema.  
Realizar a monitorização da zona entre marés. 
Realizar a monitorização do ecossistema da zona estuarina do rio Lima. 
Identificar e registar a flora e fauna do local em estudo. Abordar as principais 
ameaças deste ecossistema e analisar os parâmetros físico-químicos da 
água estuarina. (À descoberta do estuário – CMIA). 
Influência dos produtos do rio/mar/floresta na gastronomia minhota.  
Leitura e análise de obras sobre a temática. 
Exploração de diferentes técnicas de educação artística. 
Exposição itinerante nas escolas (trabalho final das turmas). 

 
Todos os alunos do 

3.º ano do 
Agrupamento 

Docentes titulares das 
turmas envolvidas, em 

parceria com: 
Biblioteca Escolar e/ou 

Municipal; CMIA; Atelier da 
artista vianense Iva Viana 
e/ou GSAF, ACEP, CMVC, 

CMAR. 

0,00€ 

DAC 
ALÉM-MAR 

Ao longo 
do ano 

EB1 
Calvário 

Sessão de esclarecimento sobre o tema "atividades piscatórias". 
Visita ao Museu do Traje. 
Sessão de esclarecimento sobre o tema "atividades agromarítimas". 
Atividade em parceria com a Casa dos Nichos. 
Elaboração de um algário. 
Sessão de esclarecimento sobre o tema "trajes de mar”. 
Sessão de esclarecimento sobre o tema "atividades piscatórias" com 
profissionais do mar. 
Visita ao Farol de Montedor. 

Alunos da Turma 
Ca 1 

Prof. Lurdes Martins em 
parceria com o Centro de 

Monitorização e 
Interpretação Ambiental  

0,00€ 

DAC 
Património 

Ambiental (Rio, 
mar) 

Ao longo 
do ano 

EB1 Igreja 

Criação de um logótipo do projeto. 
Investigação sobre a lenda do rio Lima. 
Exploração dos seres marinhos (rio/mar). 
Visita ao navio Gil Eanes. 
Compilação de informação sobre a pesca do bacalhau. 
Principais ameaças à biodiversidade marinha. 
Leitura e análise de obras sobre a temática (textos informativos e “A Menina 
do mar”). 
O rio/mar enquanto recurso em diferentes práticas: surf, kite-surf, windsurf, 
observação de cetáceos, vela, mergulho, pesca desportiva. 
Influência dos produtos do rio/mar na gastronomia portuguesa. 
Realização de situações problemáticas com recurso a esta temática. 
Exploração de diferentes técnicas de educação artística. 

Todos os alunos do 
2.º ano da EB1 da 
Igreja - Meadela 

Docentes titulares das 
turmas envolvidas, com a 

colaboração da Associação 
de Pais e Enc. de educ. e 

Câmara Municipal 

1€ p/aluno, 
a cargo do 

Agrupamento 

3. PROJETOS E CLUBES 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EU_EYW7clNRBgze5FX4UaH4ByTFTn9gn8jvo-m3fxaHIFA?e=LLgoAq
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EU_EYW7clNRBgze5FX4UaH4ByTFTn9gn8jvo-m3fxaHIFA?e=LLgoAq
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EchT0xmncKBIiLHQhC-fjJIBTxnyrraPtgHJb4Yy06yaZQ?e=6a3Hz1
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EchT0xmncKBIiLHQhC-fjJIBTxnyrraPtgHJb4Yy06yaZQ?e=6a3Hz1
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EbSr3VdcSPRMiyqHzTl4uVwBk-Y-gJiBf61IQh6v8KN6VA?e=kPMtVo&wdLOR=c4C0CBCC7-FCAD-4DBD-8229-98F4DF1B9DA0
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DAC 
Viana e o mar 

 
Ao longo 
do ano 

EB 1 
Igreja 

Pesquisa sobre a importância do mar e da cultura costeira (pesca, 
turismo…). 
Proteção dos oceanos: 
Criações artísticas recorrendo a lixo marítimo. 
Sensibilização para a problemática da poluição com a elaboração de 
cartazes. 
Ida ao Centro de Mar. 
Exploração de diferentes técnicas de educação artística. 

Alunos do 1.ºano da 
Escola Básica da 

Igreja. 

Professores titulares das 
turmas IG1A e IG1B 

0,00€ 

DAC 
Projeto Escola da 

Natureza - 
Sistemas dunares 

 

 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Apresentação do projeto à turma e aplicação do pré-teste. 
1.ª saída de campo. 
Produção de um Padlet com a participação dos grupos de trabalho relativo 
à 1ª saída de campo. 
Visita de estudo à Galeria da Biodiversidade (ou outra entidade similar) 
2ª saída de campo. 
Continuação da construção do Padlet com a participação dos grupos de 
trabalho relativo à 2ªsaída de campo. 
Sessão temática em sala de aula. 
Sessão para conclusão do projeto e aplicação do pós-teste aos alunos 
Conclusão do Padlet 
Elaboração de um trabalho final (tipologia a definir pelo CMIA) 
Divulgação do trabalho. 

Turmas 
8.º A e 8.º D 

Grupos 510 (Paula Baía), 
520 (António Morais e Carla 

Ramos) e Cidadania e 
Desenvolvimento (Carla 

Ramos), em parceria com o 
CMIA. 

0,00€ 

DAC 
Grão a Grão enche 

o Litoral de 
História 

 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Saídas de campo ao Alcantilado de Montedor: realização de caça ao 
tesouro e recolha de sedimentos; 
Visita aos laboratórios de distribuição Granulométrica e separação dos 
sedimentos recolhidos na saída de campo, na escola de Santa Maria Maior, 
Viana do Castelo. 

Todas as turmas do 
7.º ano 

Professoras de Física / 
Química e Ciências 

Naturais, em parceria com 
o Geoparque Litoral de 

Viana do Castelo. 

0,00€ 

Visita de Estudo 
ao Aquamuseu do 

Rio Minho. 
 

8 e 9 de 
junho 

EB 
Abelheira 

Os animais que vivem no sedimento" e "Alterações climáticas e ciclo 
da água" 
Sessão teórica e parte laboratorial dos temas. 

Todas as turmas de 
5.º ano, distribuídas 

em dois grupos. 

Grupo disciplinar Mat/CN: 
Paula Pequeno e Marlene 

Fernandes 

12€ p/ aluno, 
a cargo do 
Enc. Educ.  

Eco - Escolas 
Ao longo 
doa ano 

 

Reuniões do Conselho Eco-Escolas; Auditoria Ambiental; Campanha 
"Geração Depositrão"; Trabalho na estufa e na horta – manutenção, 
plantação de espécies aromáticas e outras; Manutenção e/ou 
melhoramento de canteiros da escola; Identificação de espécies da flora 
existente nos espaços exteriores da escola; Definição e divulgação de 
medidas de otimização do consumo de água e eletricidade; Dia Eco-
Escolas (hastear do Galardão - Bandeira verde - 2021-2022 e outras 
atividades a definir a médio prazo); Efetuar compostagem utilizando 
resíduos da cantina, folhas que caem das árvores do recreio da escola e 
resíduos da jardinagem dos canteiros da escola; Monitorização do consumo 
de água e eletricidade na escola; Elaboração do Eco-código2022-2023; 
Participação em desafios/atividades propostas pela ABAE. 

Alunos inscritos no 
Clube Eco-Escolas; 
Alunos do 2.º e 3.º 
ciclos; Turmas que 
participem em 
Projetos que se 
enquadram nos 
temas do Programa 
Eco-Escolas; 
Comunidade 
escolar; Delegados 
e subdelegados de 
todas as turmas (ex: 
Auditoria Ambiental; 
Conselho Eco -
Escolas). 

Clube Eco-Escolas - 
Eugénia Alves; António 

Morais 
0,00€ 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EWebKqDusi1Ps3LxuHP_64ABDIWZwpFRxWBzW2NFBc16Dw?e=NruAUZ
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EcnIB6EPdapGgol4-Z1tSkQBx2GJ2h9_0gDvIS_524Wt4Q?e=06ptJP
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EVLvSH0TW-RHuSjPM7T6__UB1AU52_3U_yuvrEHonF1nOg?e=Y0klmp
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6. MEDIDAS DE APOIO E ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR    
                                                               

"Todos juntos 
conseguimos + 

tampinhas" 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Promover e dar continuidade à recolha de tampinhas de plástico ao longo 
do ano letivo para entrega na Resulima. 

Toda a comunidade 
educativa 

Departamento de Educação 
Especial. 

0,00€ 

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO/ HISTÓRICO 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

 
À descoberta da 

nossa cidade 

Ao longo 
do ano 

JI N.º1 de 
Viana do 
Castelo 

- Visita ao Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa - Dias: 15, 
16, 22 e 23 de novembro (por grupo). 
- Visita à Citânia de Sta. Luzia - Dia 30 de março (4 grupos). 
- Visita ao Museu do Traje - Dias: 19, 21, 26 e 28 de abril (por grupo). 
- Visita ao Museu das Artes Decorativas- Dias: 3, 5, 10 e 12 de maio (por 
grupo). 
- Visita ao Gil Eanes e Centro de Mar - Dias: 2 e 16 de maio (2 grupos de 
cada vez) 
- Atividades decorrentes das visitas às diferentes unidades museológicas: 
registos e pesquisas. 
- Dinamização de quatro ateliers temáticos: Azulejaria, Estuque, Traje e 
Cabeçudos. 

Todas as crianças 
do JI N.º1 de Viana 

do Castelo 

Educadoras titulares dos 
grupos. 

Parcerias com:  
Câmara Municipal de Viana 
do Castelo; Direção 
Regional de Cultura do 
Norte; CMIA; Centro 
Interpretativo do Caminho 
Português da Costa; Atelier 
João Cruz - Atelier de 
Gesso e Estuque; Fundação 
Gil Eanes; Atelier de 
Cabeçudos 

5€ p/criança, 
a cargo do EE 

Visita à Casa dos 
Nichos e Centro 

do Mar 

2.º 
Período 

JI 
Meadela 

Visita à Casa dos Nichos e ao Centro de Mar - 9h30m 12h 
Dia 9 de janeiro de 2023 - Turmas MEA3 e MEA5 
Dia 10 de Janeiro - Turmas MEA1 e MEA6 
Dia 16 de janeiro Turmas MEA4 e MEA2 

Todas as crianças 
do JI N..º1 de Viana 

do Castelo 

Educadoras titulares dos 
grupos. 

Parceria com a Câmara 
Municipal  

0,00€ 

"Amigos, amigos, 
lápis à parte" 

Ao longo 
do ano 

EB1 Igreja 

-Intercâmbio cultural com a Escola Portuguesa Ruy Cinnatti, de Díli, 
Timor-Leste (turma Ig 2.º B e Ig 4.º A). 
- Pesquisa/Seleção de informação com a finalidade de "dar a conhecer 
Viana". 
- Utilização de software simples e de modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens. 

Alunos das turmas 
2.ºB, 4.º A e do 2.º 
ano da escola de 

Dili. 

Professora Manuela Meira 
(IG2B); professora Natália 
Rocha (IG 4ºA) e 
Professora Fátima Montez 
(turma do 2º Ano da Escola 
de Díli) 

1€ p/aluno, 
a cargo do 

Agrupamento 

Rosa dos Ventos à 
Moda de Viana 

1.º 
Período 

EB 
Abelheira 

 Construir uma Rosa dos Ventos com material reutilizável 
(preferencialmente) e decorá-la com elementos alusivos a Viana do 
Castelo (bordados, filigrana, coração de Viana, construções, etc.) 
Preencher um guião referente ao trabalho, registando os materiais 
utilizados, os elementos alusivos a Viana do Castelo e respetiva 
contextualização histórica. 

 
Todas as turmas do 

5ºano. 
 

Docentes Rosário Alão e 
Cindy Quaresma 

0,00€ 

DAC 
Património 

Arquitetónico/ 
Histórico 

Ao longo 
do ano 

EB1 Igreja 
EB1 Abel. 
EB1Calvá

rio 

Pesquisa sobre a lenda de Viana 
Modo de vida dos nossos antepassados: visita à Citânia de Sta. Luzia. 
Visita à Casa dos Nichos 
Exploração de conteúdos históricos: 
    - Visita ao Centro de Interpretação dos Caminhos de Santiago. 
    - Visita ao Museu de Artes Decorativas: 
Exploração de conteúdos de geometria 
Exploração de diferentes técnicas de educação artística 
 

Alunos do 4º ano de 
todo o agrupamento 

Professores Titulares de 
Turma do 4.º ano do 

Agrupamento. 

2€ p/aluno, 
a cargo do 

Agrupamento 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/Eap4SgHqky9OmXVdStONsNsBRNt9yTjyZ-LZ7DriM3U6bw?e=rIRJEn
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

DAC 
As lendas de 

Viana do Castelo 
Ao longo 
do ano 

EB1 
Abelheira 

Leitura/ Audição de diferentes lendas; Debate sobre a lenda (o que sabem 
e o que querem saber); Visualização vídeos alusivos ao tema; Elaboração 
de cartazes; Realização de contagens; Realização de adições; Resolução 
de problemas; Entoação de canções alusivas ao tema; Utilização de 
software simples; Utilização de modalidades diversas para expressar as 
aprendizagens; Visita ao Núcleo Museológico de Viana do Castelo. 

Alunos do 1.º ano 
da EB1 Abelheira 

Docentes do 1º ano da EB1 
da Abelheira 

0,00€ 

DAC 
A minha terra é 

Viana 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Recolha de temas, pelos alunos e respetivas famílias e professora. 
Seleção, análise e interpretação. 
Apresentação performativa à comunidade escolar e local. 

Alunos das turmas 
5º E, F e 6º F. 

Professora Manuela 
Marques e Professores de 
Português. Parceria com 
um elemento do Grupo 

Folclórico das Lavradeiras 
da Meadela. 

0,00€ 

DAC 
Património 

Cultural de Viana  

Ao longo 
do ano 

EB1 
Abelheira 

e  
EB1 

Calvário 

Pesquisa/Seleção de informação: 
Análise de documentos; 
Utilização de software simples; 
Utilização de modalidades diversas para expressar as aprendizagens; 
Conhecer e reproduzir os elementos dos bordados regionais.; 
Visita ao Museu do Traje e Museu de Artes decorativas, em maio. 

Alunos do 2.º ano 
da EB1 do Calvário 
e do 2.º B da EB1 

da Abelheira 

Docentes Alexandria Sousa 
e Maria João Covinha 

0,00€ 

 
DAC 

“Somos Viana, 
somos o Mundo” 

 
 

3.º 
Período 

EB1 Igreja 

Observar os diferentes universos visuais, tanto do património local como 
global (obras e artefactos de arte – pintura, escultura, desenho, colagem, 
fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros), 
utilizando um vocabulário específico e adequado. 
Pesquisar diferentes interpretações escutadas e observadas em 
espetáculos musicais (concertos, bailados, teatros musicais e outros) ao 
vivo ou gravados, de diferentes tradições e épocas, utilizando vocabulário 
apropriado. 

Alunos do 4.º A IG e 
4.º B IG 

Professoras Titulares das 
Turmas, professoras de 
Inglês e de Expressão 
Musical 

3€ p/aluno, 
 a cargo do 

Agrupamento 

DAC 
Halloween 

31 
outubro 

EB 
Abelheira 

Criação, em 3D, pelos alunos e respetivas famílias, de bruxas e fantasmas, 
com motivos alusivos a Viana do Castelo. 
Exposição dos trabalhos alusivos ao “Halloween vianense”, tendo como 
pano de fundo os monumentos emblemáticos de Viana “assombrados”. 
Pesquisa sobre a História do monumento. 
Síntese da pesquisa e criação de texto narrativo para livro infantojuvenil. 
Criação de páginas do livro em estilo “pop-up” com os monumentos por 
turma. Criação do livro com as páginas de cada turma e respetiva capa. 

Alunos do 2.º Ciclo 
Grupos disciplinares de 
Inglês, EV e ET, HGP e 
Português, do 2.º Ciclo. 

0,00€ 

Abelheira com 
Tradição Abraça a 

Inclusão 

5 de 
dezembro 

Escolas e 
JI do 

agrupa- 
mento 

Convite a toda a comunidade educativa (alunos, professores e assistentes 
operacionais) para usarem no dia 5 de dezembro um apontamento/peça 
regional alusiva à etnografia local. 
Elaboração de faixas com o tema da atividade para expor em diferentes 
locais das escolas e jardins de infância. Decoração de alguns espaços 
escolares com motivos regionais alusivos ao tema. 

 

 

Todos os alunos do 
agrupamento. 

 

Departamento de Educação 
Especial 

0,00€ 

 

Designação 
 

Público-alvo 

 
Assessorias 
 Alunos com mais dificuldades e com aprendizagens não 

realizadas.  
Tutorias 
 

Apoio aos alunos de Português Língua Não Materna  
Alunos oriundos de outros países, cuja língua materna 
não é o Português. 

Serviço de Psicologia e Orientação 2 Psicólogos e 1 Assistente Social 

Atividades de 
Enriquecimento 

Curricular 

Atividade Física Desportiva - Nutriser  
Atividades Lúdicas e Expressivas - Educarte  
Aprender a Brincar   

Alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos. 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ETTf9rO6sjpAneVVOoLw14ABa3dl6L1Qn-z5gkdfFCV9pA?e=HiRu7D
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EVlki9WnUShDnO0e9cYiPhkByue-nCuFBgiIChpCtcUhUw?e=afxz46
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EdkuWgaa5H1PmCjcb08LS9cBXPEQhAe8E3pYnDwwYHdGBA?e=QvrsVs
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ERK5R7RNyQJIm1_-jMiCiLsBZOJ8tsd_sIgnEtG6WM_8nQ?e=w37zoE
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EVSyOLJm3OpOgIuRiW_xdGAB5CuUdiGCsvf3gjsdTZYzww?e=bweA0O
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Apresentação, leitura e exploração do livro "Quatro cantinhos de nada" de 
Jérôme Ruillier (pré-escolar e 1º ciclo) pelos respetivos docentes; 
Visualização e exploração de curtas-metragens alusivas à temática da 
deficiência/inclusão nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento e/ou EMRC 
(2º e3ºciclos). 

Semana com 
Expressões 

1.º 
Período 

EB 
Abelheira 

Dia 13 de dezembro - Corta Mato Escolar. (Adiado para 10 de janeiro, em 
face das previsões meteorológicas). 
Dia 14 de dezembro - início das decorações natalícias - no âmbito da 
exposição dos trabalhos desenvolvidas em Educação Visual e Educação 
Tecnológica. 
Dia 15 de dezembro - Momentos Musicais. (Adiado para janeiro, em face 
da previsão de intermitência de greves). 
Dia 16 de dezembro - Torneios de Futebol/Andebol 

Comunidade 
educativa 

Departamento de 
Expressões 

0,00€ 

Visita ao Museu 
do Pão de Outeiro 

14 
outubro 

JI 
Meadela 

- Audição de uma pequena história sobre o início da sementeira dos cereais. 
- Observação de alfaias agrícolas em desuso, da preparação da massa 
antes da cozedura, de um forno a lenha em laboração e de um moinho de 
água e da moagem de milho. 

Crianças das salas 
2 e 6. 

Educadoras titulares de 
turma 

0,00€ 

Museu do Traje 
1.º 

Período 
JI da 

Meadela 

- Visita ao museu (Dias 18, 19 e 25 de outubro, 2 salas em cada um dos 
dias). 
- Registo, em sala de aula, do observado.  
- Exploração das cores e padrões. 

Crianças do JI Educadoras do JI 0,00€ 

Magusto na escola 
11 de 

novembro 

Todas as 
EB1 e JI 

do 
agrupa- 
mento 

Sensibilização para as tradições populares portuguesas, promovendo a 
convivência e a partilha entre as crianças do 1.º ciclo e as do pré-escolar. 
Exploração da Lenda de S. Martinho. 
Apresentação de canções e coreografias. 
Construção de figuras em expressão artística alusivas a esta quadra festiva. 

Todas as crianças 
das EB1 e JI do 

agrupamento 

Docentes e Educadoras 
titulares de turma 

1€ p/ aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ. 

Natal  
1.º 

Período 

JI 
Meadela 

Natal- Cantata na Igreja da Sagrada Família - 16 de dezembro de 2022 - 
18h. 

Todos os alunos 
das EB1 e crianças 

dos JI 

Docentes e Educadoras 
titulares de turma 

0,00€ 

JI N.º 1 
Viana do 
Castelo 

- “Animação de Natal”, na ACEP, dia 9 de dezembro. 
- Festa de Natal 
 

EB1 
Calvário 

Teatro na ACEP - " Um amigo especial este Natal "(30 novembro). 
Festa de Natal na escola - 16 de dezembro. 

EB1 
Abelheira 

Natal na escola - 16 de dezembro (das 14:15 às 15:45). 

EB1 Igreja 

Apresentação, feita pelas crianças, de números musicais. 
Participação/criação do almoço de Natal com as crianças. 
Distribuição de presentes (com a colaboração da associação de pais). 
Assistir ao teatro produzido pela ACEP (dias 14 e 16 de dezembro). 

EB 
Abelheira 

Bazar Natalício - Colocação de uma banca no átrio de entrada da escola, 
para mostra e venda de alguns trabalhos elaborados pelos alunos das salas 
especializadas (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e alunos com medidas adicionais dos 
2.º e 3.ºciclos, no âmbito de algumas disciplinas/áreas desenvolvidas fora 
da turma. 
Decorações natalícias, no âmbito da exposição dos trabalhos 
desenvolvidas em Educação Visual e Educação Tecnológica. 

Comunidade 
educativa 

Departamento de Educação 
Especial. 

 
Docentes de Educação 

Visual e Educação 
Tecnológica e Ed. Musical 
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Cantar as  
Janeiras 

2.º 
Período 

EB1 Igreja 

Pesquisa sobre tradições e costumes sobre as Janeiras em Viana do 
Castelo. 
Apresentação de canções tradicionais sobre as Janeiras e respetiva 
apresentação à Câmara Municipal e alguns locais de comércio. 
Partilha da atividade com as crianças do Jardim de Infância. 

Alunos da escola, 
Crianças do Jardim 

de Infância e 
comunidade 
educativa. 

Professoras Natália Rocha 
e Conceição Gama 

1€p/aluno, a 
cargo do 

agrupamento 

EB1 
Abelheira 

Cantar as Janeiras – de 9 a 20 de janeiro de 2022 – uma manhã para cada 
ano de escolaridade.  Alunos e 

comunidade 
educativa 

Coordenador de 
estabelecimento e docentes 

titulares de turma 
0,00€ 

EB1 
Calvário 

Cantar as Janeiras na escola. 

Carnaval 
17 de 

fevereiro 
 

Construção de adornos alusivos ao tema (uso pessoal e embelezamento da 
escola) 
Desfile e apresentação dos disfarces  

Alunos das escolas 
e crianças do pré-

escolar 

Docentes e educadoras 
titulares das turmas 

1,5€ a cargo 
do agrup. 

Concertos 
Didáticos 

25 de 
maio 

EB 
Abelheira 

Assistir ao Concerto Didático, promovido pela Escola Profissional Artística 
do Alto Minho – ARTEAM, tocado, ao vivo, por uma Orquestra Sinfónica, 
num local icónico da cultura Vianense, o Teatro Municipal Sá de Miranda. 

Alunos do 6º ano de 
escolaridade 

Professora Fernanda 
Mourão 

0,00€ 

VIANA SAUDÁVEL 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Semana da 
Alimentação 

Outubro 
EB 1 da 
Igreja 

Exploração da temática relacionando-a com a alimentação saudável. 
Hábitos e atitudes relacionados com a alimentação saudável. 
Identificação e recolha de alimentos sazonais existentes na localidade. 
Compilação de receitas tradicionais. 

Todos os alunos da 
escola 

Professoras Manuela Meira 
e Manuela Gonçalves 

0,00€ 

"Missão Vamos à 
Horta": Criança 

saudável e feliz a 
mexer 

Ao longo 
do ano 

JI N.º 1 
Viana do 
Castelo 

1. Comemoração do Dia Mundial da Alimentação - Cabaz da Horta e Visita 
de Estudo à Quinta Pedagógica de Penteeiros (Um dia em mundo rural,12 
de outubro) 2. Continuidade do Projeto "Missão Vamos à Horta": introdução 
de novas culturas, dinamização e manutenção da horta e estufa e visita ao 
Mercado Municipal, por grupos. 3. Teatro de fantoches - ACEP - "A menina 
que não gostava de fruta". 4. Piquenique no Parque Ecológico Urbano (7 de 
junho). 5. Atividades com o CMIA. 6. Sessões de educação física semanais 
7. Sessões de patinagem para as crianças mais velhas. 8. Atividades de 
exploração livre e orientada dos espaços exteriores: sala da floresta, parque 
dos troncos, pista de bicicletas e triciclos, parque da areia e das estruturas. 
9. Visita ao Centro de Experimentação das Ciências na ACEP: " O meu 
pequeno grande corpo". 10. Atividade desportiva no Campo de Futebol do 
Sport Clube Vianense (17 de maio). 11. Comemoração do Dia Mundial do 
Jogo e do Brincar: Atividade lúdica na ACEP (31 de maio). 12. Colónia 
Balnear na praia de Carreço (de 19 a 30 junho) 

Todas as crianças 
do JI 

Educadoras titulares 0,00€ 

DAC 
 

A Química no 
corpo humano 

 

3.º 
Período 

EB 
Abelheira 

Identificar os elementos presentes no corpo humano e a sua proporção 
relativa. 
Avaliar o papel de certos elementos químicos para a vida. 
Relacionar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano com 
as funções que desempenham. 
Relacionar a insuficiência de elementos traço (ferro, flúor, iodo) com 
distúrbios na saúde. 

Alunos do 9.º ano 

510 (Anabela Carvalho; 
Rosa Felgueiras / Sofia 

Araújo); 520 (Carla Ramos, 
Eugénia Alves, Fabíola 

Silva / Fátima Torre) 

0,00€ 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/Eb6yesw_8RpOgzoC5XYFJjsBpwOZ7BTyBETmLjWZpIIjug?e=UVhFoy
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DAC 
Já comeste açúcar 

hoje? 
1.º 

Período 
EB 

Abelheira 

Análise de rótulos de alimentos e quantificação da quantidade de açúcar 
presente em cada dose comercializada. 
Produção de um “cartaz” com as embalagens e respetiva quantidade de 
açúcar num recipiente anexo. 
Elaboração, em grupo, de uma apresentação multimédia sobre a atividade 
desenvolvida. 
Apresentação a uma turma do 1º ou 2º ciclo. 
Construção de um modelo da molécula da sacarose. 

Alunos do 9.º ano 

Ciências Naturais (Carla 
Ramos, Eugénia Alves), 
Físico-Química (Anabela 
Carvalho), Cidadania e 

Desenvolvimento 

30€, custo da 
atividade, a 

cargo do 
agrupamento 

DAC 
Dia da Segurança 

30 de 
novembro 

EB 
Abelheira 

Técnicas de salvamento – Bombeiros Municipais e Nadadores-Salvadores. 
Exposição de meios policiais e respetiva ação de sensibilização/ 
informação, com a PSP. 
Formação sobre utilização de extintores (pessoal docente e não docente). 
Formação sobre Suporte Básico de Vida (pessoal docente e não docente). 

Todos aos alunos 
dos 2.º e 3.º ciclos e 

do 4.º ano do 
Agrupamento 

Delegado de segurança e 
coordenadoras de 

Cidadania e de Projetos 
0,00€ 

DAC 
Segurança e 
Prevenção 

 
1.º e 2.º 
Períodos 

EB 
Abelheira 

Conceber, planificar e realizar um trabalho de informação e divulgação para 
dar a conhecer, nomeadamente a peões e condutores, recomendações e a 
fazer chamadas de atenção para situações específicas do comportamento 
na estrada. Recolher informações relevantes acerca dos problemas de 
segurança rodoviária. Identificar os comportamentos de risco associados. 
Criação de um conjunto de indicadores de risco, desempenho de segurança 
e comportamento. Realização, em grupo, de um cartaz com os dados 
recolhidos. Promover debates sobre cultura de risco e analisar criticamente 
estratégias de atuação na promoção da saúde. Demonstração de SBV - 
Associação de Nadadores-Salvadores Coordenada Decimal. Realização de 
ação de formação sobre Literacia de informação em articulação com a 
Biblioteca escolar. 

Alunos do 9.º ano 

Anabela Carvalho 
Carla Ramos 

Eugénia Alves 
Fabíola Silva/Fátima Torre 

Rosa Felgueiras/Sofia 
Araújo 

0,00€ 

DESPORTO 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

 
 
 

DAC 
Desporto 

adaptado de Viana 
para o Mundo 

 
 
 

Ao longo 
do ano 

EB1 
Abelheira 

Pesquisa, análise e seleção de informação para futura utilização na criação 
de trabalhos escritos (produção de textos ou formulação de enunciados de 
situações problemáticas) ou de trabalhos de EVT, cartazes informativos e 
descritivos. Preparar e realizar uma entrevista aos diversos agentes 
interventivos; A Marta, ao seu Treinador e outros praticantes da 
modalidade. Divulgar a informação recolhida em cartazes elaborados pela 
turma. Criar um espaço na Internet para partilhar os resultados do trabalho 
da turma e partilhar com a comunidade escolar oque foi feito e trabalhado 
ao longo do ano. 
Experimentar à prática do Surf e sentir quais as dificuldades que um atleta 
de desporto adaptado sente ao realizar essa atividade. 
Apresentação de uma pequena curta-metragem no final do ano. 

Alunos do 2.º ano, e, 
através da 
apresentação do 
trabalho final, todos 
os alunos da EB1 de 
Abelheira 

Professor titular da turma 

10€, custo da 
atividade, a 

cargo do 
Agrup. 

Clube 360 
Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Percursos em BTT nas áreas circundantes à escola; desenvolver a 
patinagem e o skate. 

Alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos inscritos 

Professor Jorge Pereira 0,00€ 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ESVKi2fskP9HvJHrOeWLB_wBultfBZBFfSAi_4G2na4xqg?e=M7nDWF
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EY_92ovZ9uFKoEUeFT-Nb08BuEcTPq17dZoCb2WdUQpYoA?e=sN7uon
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EZ7KeKkHz8xAiWbSnMog_fwBCuqWBKXpM3p6hb6tK1yNnA?e=wRQge3
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ERij06wyldlLmfXp3FPbM-kBje3wUP5H_1_bxJp5moZwAA?e=YEzgv9
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Dia Europeu do 
Desporto na 

escola 

4 de 
outubro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

EB 
Abelheira 

 

Passeio pedestre, pelo escadório, a Sta. Luzia.  

Todos os alunos da 
escola sede e 

respetivos 
professores 

Grupo disciplinar de 
Educação Física 

Formação de 
Juízes Árbitros 

22 e 24 
novembro 

Formação de Juízes Árbitros para as modalidades do Desporto Escolar 
Alunos dos 2.º e 3.º 

ciclos inscritos 

Grupo disciplinar de 
Educação Física 

0,00€ 

Corta-Mato 
Escolar  

13 de 
dezembro 

Realizam-se na parte da manhã. Participam os alunos inscritos e na 
organização. 

Alunos inscritos e 
na organização 

Mega Sprinter 
Escolar 

16 de 
fevereiro 

Basquete 3x3 
7 de 

março 

Torneios 
desportivos de 
final de período 

16 
dezembro 

31 de 
março e 

15 de 
junho 

Ocorrem ao longo do dia, participam os alunos inscritos. 

Alunos inscritos 
Grupo disciplinar de 

Educação Física 

 
 

0,00€ 
 
 
 
 
 

 
 

37€ p/ aluno a 
cargo do 

desp. escolar 

Bike Tour 2023 1 de junho 
Durante a manhã e participam os alunos inscritos e os que fazem parte da 
organização. 

Voleibol Infantis 
Misto e Iniciadas 

Femininas Ao longo 
do ano 

Desporto Escolar 
 

Treino das diferentes modalidades. Tal como os Clubes, ocorrem às 
terças e quintas-feiras, entre as 16h40 e as 18h25, para os alunos 

inscritos. Ténis de Mesa 

Futsal 
Surf 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS/ INDÚSTRIA 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Projeto “Mar & Ar” 
Capacitar para 

empreender 
 

17 janeiro 
EB 

Abelheira 

 
Atividade 1: Ação de Sensibilização e Disseminação do Kit Carreira + 
(Abordar os setores Aeroespacial e da Economia do Mar - Profissões de 
ambas as indústrias); - Kit Carreira (ferramenta de pesquisa de percursos 
académicos e profissionais nestas indústrias). 
Partilha de percurso académico e profissional de um convidado. 
Atividade 2 - indústria vai à escola - Empresa convidada apresenta os seus 
produtos/projetos com ações demonstrativas e práticas. 
(Planificação) 
 
 

Alunos dos 8.º e 9.º 
anos 

                                                 
Fórum Oceano – Centro da 

Economia do Mar 
0,00€ 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/isabelpita_aeabelheira_edu_pt/EbDzZ3z1uL9LgMGCeIKyGvIB4RGRr2NqCAuNeQ7DHvN-dg?e=fejqBO
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LetrArte 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Visita à exposição 
"Proibido por 

Inconveniente". 

28 de 
outubro 

EB 
Abelheira 

Marcar o dia da Visita; 
Apresentar a exposição à turma; 
Solicitar autorização aos Encarregados de Educação 

Turma C, do 8.º ano Fátima Castro e Olga Rocha 0,00€ 

A Criança e o 
Livro 

Ao longo 
do ano 

JI N.º1 
Viana do 
Castelo 

Saídas à Biblioteca Municipal (6, 9, 11 e 13 de janeiro). 
Saídas à ACEP - Teatro "Um amigo especial este Natal" (9 de dezembro). 
Teatro no Jardim de Infância: "A Maior Flor do Mundo", pelo teatro Noroeste. 
Intercâmbio com a Biblioteca da Escola – Semana da Leitura e Contornos 
da Palavra. 
Dia Mundial da Poesia. 
Criação de histórias e construção e utilização de fantoches. 
Leitura em família. 

Todas as crianças 
do Jardim de 

Infância 

Educadoras titulares de 
turma: Teresa Bento, 
Dulce Gonçalves, Rosa 
Malheiro, Aida Lourenço. 

0,00€ 

A EB1 da 
Abelheira vai ao 

Teatro 

1.º e 2.º 
Períodos 

EB1 
Abelheira 

Dia 5 de dezembro de 2022, das 10 às 11 horas, para as duas turmas do 
1.º ano. Dia 15 de fevereiro de 2023, das 9 às 12 horas, para todos os 
alunos da escola. Dia 28 de março, das 9 horas às 12 horas para os alunos 
dos 1º e 2º anos. Dia 29 de março, das 9 horas às 12 horas para os alunos 
do 3º ano. Dia 30 de março, das 9 horas às 12 horas para os alunos do 4º 
ano. 

Alunos da EB1 da 
Abelheira 

Professores titulares das 
turmas 

4€ p/aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ.(uma 
das peças) 

 
 

 
Vamos à 

Biblioteca! 

  
27/01 
8/02 
2/03 
9/05 

16/05 
 

 
 
 
 
 

JI 
Meadela 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Visita à Biblioteca Municipal: 
Conhecer os espaços; 
Explorar diferentes livros; 
Assistir à animação de uma história pelas técnicas da biblioteca; 
Elaboração de registos sobre a visita e a história. Cada grupo 
acompanhado pela Educadora e 2 assistentes operacionais 

Todas as turmas do 
Jardim de Infância 

Educadoras titulares das 
turmas 

0,00€ 

Visitas à ACEP 
Ao longo 
do ano 

Visitas à ACEP: Dia 5 de dezembro - turmas MEA1, MEA2 e MEA3 - 
Animação de Natal "Um amigo especial, este Natal". Dia 6 de dezembro - 
turmas MEA4, MEA5 e MEA6 - Animação de Natal "Um amigo especial, 
este Natal". Dia 10 de janeiro - turmas MEA1 e MEA6 - dramatização da 
história "A tartaruga que queria dormir". Dia 14 de fevereiro - turmas MEA3 
e MEA5 - dramatização da história "Tio Lobo". Dia 16 de fevereiro - turmas 
MEA2 e MEA4 - dramatização da história "Tio Lobo" Dia 17 de fevereiro - 
turmas MEA1 e MEA6 - dramatização da história "Tio Lobo". Dia 6 de março 
- turmas MEA3 e MEA5 - guarda-chuva de histórias "A menina gotinha de 
água". Dia 18 de abril - turmas MEA2 e MEA4 - guarda-chuva de histórias 
"A menina gotinha de água". 

Vamos ao teatro 
Ao longo 
do ano 

EB1 
Calvário 

" Um amigo especial este Natal” – na ACEP (30 novembro) 
“A maior flor do mundo” – o Teatro Noroeste vem à escola (alunos dos 1.º 
e 2.º anos, 15 novembro). 
"Lobo, lobo” – na ACEP (15 de fevereiro). 
“A menina gotinha de água” - na ACEP (18 de maio). 

Alunos da escola. 
Professores titulares das 

turmas. 
0,00€ 
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Cinanima 2022 
1.º 

Período 

EB 
Abelheira 

Visualização de sessões de cinema de animação de autor da 46ª Edição do 
Festival Internacional de Cinema de Animação (Cinanima 2022) e posterior 
análise dos mesmos tendo por base os guiões enviados pelo serviço 
educativo da entidade dinamizadora. 

Alunos do 3º ciclo, 
podendo ser 
alargada ao 2ºciclo 
caso os professores 
assim o entendam. 
7.ºA/D/E; 
8º A/B/C/D/E/F 

Prof. Joana Costa 0,00€ 

Escolas em 
Grande Plano-Os 
Lumiére na sala 

de aula 
2.º 

Período 

Abordar a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière; visionar filmes 
dos irmãos Lumière apresentados na primeira sessão pública (28 de 
dezembro de 1895); Criar, com os alunos, argumentos para filmes a realizar 
segundo o modelo dos filmes dos irmãos Lumière; Filmar os argumentos. 

Alunos das turmas 
A, D e E do 7º ano 

Prof. Joana Costa e a 
associação AoNorte 

0,00€ 

DAC 
Escolas em 

Grande Plano - 
Cinepoesia 

Abordar o texto poético e proporcionar um espaço de criação audiovisual. As turmas do 8.º ano  

Joana Costa e professores 
de Português das diversas 

Turmas (Fátima Castro, 
Lurdes Castro, IsabelSá, 

Liliana Gomes) 

Multiculturalidade 
e diversidade 

2.º 
Período 

- Elaboração de pequenas mensagens de amizade em todas as línguas 
faladas no Agrupamento. 
- Criação/ Decoração da árvore 

Comunidade 
escolar (2.º e 3.º 
Ciclos) 

Departamento de Línguas 
Professora Responsável_ 

Fabienne Maganete 

Día de la Amistad 
14 

fevereiro 
Elaboração de cartões em espanhol. 

Alunos do 7.ºD, 8.ºE 
e 9.ºD. 

Professores de espanhol 
El cine en el 

instituto# 
3.º 

Período 
Visionamento de filmes espanhóis, na Biblioteca. 

Dia Internacional 
da Matemática 

14 de 
março 

Elaboração de marcadores de livros alusivos à Matemática. 
Exposição dos trabalhos elaborados. 

Alunos do 3.º ciclo Docentes do Grupo 500 0,00€ 
Canguru Sem 

Fronteiras 
3.º 

Período 
EB 

Abelheira 
Participação nas provas do Canguru Sem Fronteiras. 

Biblioteca 
Plano Anual de 

Atividades da BE 

Ao longo 
do ano 

Todos os 
estabeleci
mentos de 
ensino do 
agrupame
nto 

Dinamização da Hora do conto; Comemoração de efemérides;  Projeto “Já 
sei ler” e "Leitura em Vai e vem"; Contornos da Palavra; Concurso Nacional 
de Leitura; Olimpíadas da língua Portuguesa (2.º e 3.º ciclos); Formação de 
utilizadores (5.ºano); Projeto leitura com as TIC (1.º Ciclo); Projeto "10 
minutos a ler"; Projeto “Ler e escrever mais + com a Biblioteca”; Oficinas de 
Escrita Criativa; Projeto de Literacia de informação, dos média e digital; 
Dinamização de Oficinas de leitura e escrita; Atividades dirigidas aos alunos 
do CAA - Sala Especializada; Articulação com a disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento na implementação de sessões de acompanhamento em 
trabalhos de pesquisa e na utilização de ferramentas de suporte à 
apresentação dos trabalhos;  Parceria com o Clube de Rádio na 
disseminação das atividades desenvolvidas nas Bibliotecas do 
agrupamento; Articulação com todos os projetos e clubes; protocolo com a 
Resulima para recolha de papel;   Apresentação, exposição e divulgação de 
trabalhos em diferentes formatos; Apoio aos utilizadores da Biblioteca; 
Organização e gestão do acervo documental; Apoio na participação em 
concursos de entidades externas. 
 

Todos os alunos do 
agrupamento 

Professoras  
bibliotecárias e equipa da 

Biblioteca Escolar 

50€ 
(a cargo do 

Agrup 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EfAysNRHq3hAikKnKO6IZq8BmWUO6ZUAZ5dhPHkkSW2JZA?e=HfXdoS
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ER9pF3FjD11KhK2ERr_-upABtQ8Uym3ma97G5SOJM1kv6A?e=ubidxz
https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ER9pF3FjD11KhK2ERr_-upABtQ8Uym3ma97G5SOJM1kv6A?e=ubidxz
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO E PES 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Semana da  
alimentação 

outubro 
JI 

Meadela 

Vinda do padeiro para confecionar broa; palestra com o Dr. João Rodrigues; 
teatro de marionetes" A menina que não gostava de fruta"; visita ao museu 
do pão. 

Todas as crianças 
do JI 

Educadoras titulares  0,00€ 

DAC 
Nutrição: 

Importância de 
saber consultar 

um rótulo 

10 
novembro 

EB 
Abelheira 

Ação de formação/debate com a Nutricionista, Drª Juliana Alunos do 6.º ano Paula Costa e Carla Ramos 0,00€ 

Infeções 
sexualmente 

transmissíveis 
(ISTs) 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

Dinamização de duas sessões temáticas no âmbito da sexualidade - 
infeções sexualmente transmissíveis (ISTs), por parte de técnicos do GAF 
(Gabinete de Apoio à Família) 

Alunos do 8º ano 

PES e Cidadania e 
Desenvolvimento – 

professoras Carla Ramos e 
Paula Costa 

0,00€ 
Prevenção de 

comportamentos 
aditivos 

Dinamização de duas sessões temáticas no âmbito da prevenção de 
comportamentos aditivos, por parte de técnicos do GAF (Gabinete de apoio 
à família) 

Alunos dos 6.º e 9.º 
anos 

Mudanças 
corporais / 

Aproximações 
abusivas 

Dinamização de duas sessões temáticas no âmbito da sexualidade 
(Mudanças corporais / aproximações abusivas), por parte de técnicos do 
GAF (Gabinete 
de apoio à família) 

Alunos do 7º ano 

Receção aos 
alunos pela 

primeira vez na 
escola 

16 
setembro 

 

Receção a todas as crianças que iniciam as atividades letivas. Receção a 
todos os alunos estrangeiros que estão na escola. Apresentação do corpo 
docente e não docente Exploração dos diferentes espaços escolares. 
Interação de todos os alunos da escola. Criação de um "marco" com todas 
as bandeiras correspondentes aos respetivos países dos alunos 
estrangeiros 

 
Todos os alunos da 
escola 

Professores Rosa Ramos, 
Céu e António Amaral 

0,00€ 

Dia Mundial da 
Bengala Branca 

1.º 
Período 

EB 
Abelheira 

Ação de sensibilização sobre Orientação e Mobilidade. 
Atividades práticas utilizando vendas nos olhos e bengalas. 
Criação de um cartaz alusivo ao tema. 

Alunos do 5ºA, 5ºC e 
5ºE. Professores de 
CIDES que 
lecionam a estas 
turmas. Departamento de Educação 

Especial, mais 
especificamente o Grupo 

930 

0,00€ 

Dia Mundial do 
Braille 

Ação de sensibilização a desenvolver numa aula de Cidadania e 
Desenvolvimento, nas turmas do7ºA, 7ºB e 8ºE. 
Apresentação do Sistema Braille e do Alfabeto Braille; 
Realização de desafios usando a escrita e leitura Braille; 
Contacto com produtos de apoio utilizados pelas pessoas cegas na escrita 
e na leitura do Braille; 
Divulgação da efeméride na página da escola, através de um cartaz a 
assinalar o dia. 

Alunos do 7ºA, 7ºB e 
8ºE. Professores de 
CIDES que 
lecionam a estas 
turmas. 

Jantar às Escuras 
3.º 

Período 
EB 

Abelheira 
Jantar na cantina da escola, em que os participantes fazem a refeição de 
olhos vendados. 

Toda a comunidade 
educativa: 

professores e 

Departamento de Educação 
Especial. 

0,00€ 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EUYn_EGGKE9JmQCLICGUKHoBN6fH4z1MppuCiW2NnwuuWA?e=c2QZ8V
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Realizar um baile, com música tradicional portuguesa, para todos dançarem 
de olhos vendados. 

assistentes 
operacionais. 

Parlamento dos 
Jovens 

 

Ao longo 
do ano 

Apresentação do Tema anual: 
"Saúde Mental nos jovens. Que desafios? Que respostas?" 
Debate, Processo eleitoral e Eleições - Sessão Escolar 
Sessão Distrital 
Sessão Nacional 

Alunos do 2º e 3º 
Ciclo. 

José Belo 
Paula Chão 

Biblioteca Escolar 
      0,00€ 

Projeto Padrinhos 
Ao longo 
do ano 

Receção aos novos alunos; 
Apresentação dos padrinhos às turmas do 5º ano; 
Ajudar a conhecer o espaço físico do estabelecimento escolar; 
Ler e contar histórias; 
Jogar e conviver com os colegas no recreio; 
Acompanhar nas festas da escola e na hora do almoço. 

Alunos dos 5.º e 9.º 
anos 

Professora Rosa Costa       0,00€ 

DAC 
A essencialidade 
da biografia de 
Anne Frank na 

promoção e 
reflexão dos 

Direitos Humanos. 
 

Visita ao Museu 
do Holocausto, no 

Porto 

1.º 
Período 

7 
dezembro 

EB1 
Abelheira 

e EB 
Abelheira 

Análise do contexto político e histórico que desembocou na II Guerra 
Mundial - Pesquisa orientada de textos e vídeos históricos: políticas 
antissemitas, perseguição dos Judeus (discriminação, intolerância religiosa, 
racismo/xenofobia). 
Pesquisa e leitura da biografia de Anne Frank; 
Leitura e análise morfológica de alguns excertos da obra: "O Diário de Anne 
Frank"; 
Sessão de (in)formação, a realizar por um(a) docente da área disciplinar de 
História da EB da Abelheira, sobre a II Guerra 
Mundial; 
. 

Alunos do quarto 
ano de 
escolaridade, turma 
A e turma 6.º C 

Professores Vítor Martins, 
Cindy Quaresma e Paula 

Pequeno 

10€ p/aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ. 

Dia Mundial da 
Criança 

01 de 
junho 

EB1 Igreja 
Sensibilização das crianças para os direitos e deveres da Criança 
Participação em diferentes atividades lúdicas na instituição ACEP 

Todos os alunos da 
escola 

Docentes da Escola 

0,00€ 
JI da 

Meadela 
 Atividades no Parque da Cidade com almoço piquenique 

Todas as crianças 
do JI 

Educadoras titulares de 
turma 

Encerramento do 
ano letivo 

30 junho 
EB1 

Abelheira 
Festa de finalistas – alunos do 4.º ano Alunos do 4.º ano 

Professores titulares das 
turmas 

0,00€ 

CLUBES 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

 
Clube de Rádio 

 
 

 
 
 

Ao longo 
do ano 

 
 
 

EB 
Abelheira 

Visita às rádios locais e a uma tipografia; Entrevistas; Pesquisas; Recolha 
de informação; Informação e divulgação das atividades desenvolvidas no 
agrupamento. 

Alunos inscritos 

Professora Rosa Costa 

0,00€ 
 

Clube de Música 
 

 

Apontamento Musical em Instrumental Orff. 
Pequena audição. 

Professora Manuela 
Marques 

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/ESrS0dcZFQNDjMtaYM9v79EB3rslGBk2cAXdJRuhA-sNaQ?e=EvcOj3
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Clube Ciência Viva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo 
do ano 

 
 
 
 
 
 

Escolas 
do 

agrupa- 
mento 

As atividades a desenvolver neste projeto pretendem incentivar o trabalho 
colaborativo entre as 
várias escolas do agrupamento (entre os diferentes ciclos de ensino) e 
interdisciplinar, bem como o envolvimento de toda a comunidade escolar, a 
título de exemplo: 
- Plantação das árvores de fruto autóctones na escola sede com a 
participação dos alunos de 
diferentes ciclos; 
- Realização de workshops sobre enxertia destinados à comunidade 
escolar; 
- Realização de atividades experimentais através da determinação de 
parâmetros físico-químico e 
biológicos; 
- Trabalhos de pesquisa; 
- Realização de visitas de estudo à ESTG e ESA; 
- Palestras sobre tecnologia alimentar; 
- Realização de workshops sobre conservação e preservação da fruta para 
docentes e alunos; 
- Divulgação das atividades desenvolvidas numa página criada para o 
efeito; 

Todos os alunos do 
Agrupamento 

Docentes Anabela 
Carvalho, António Morais, 

Carla Ramos, Eugénia 
Alves, Paula Baía. 

Verba 
proveniente 

da DGE 

Clube PanEuropeu 
Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

"Juventude, o futuro da Europa" 
Criar um Padlet (painel online) para os alunos colocarem as suas 
espectativas em torno de “Quero Ser”. 
Jovens de Viana com talento: painel de convidados, antigos alunos, para 
junto dos nossos jovens testemunharem sobre o seu percurso de vida com 
sucesso. 
Os alunos irão pesquisar sobre saídas profissionais, igualdade de 
oportunidades e acesso ao mercado de trabalho e condições de trabalho 
justas. Promover atividades adequadas aos alunos do ensino especial “sala 
especializada” do agrupamento das escolas da Abelheira. Passagem de 
documentários sobre a Cimeira do Clima no Egito seguida de debates e 
reflexões. 
Para assinalar o dia da Europa, 9 de maio os alunos irão passar a sua 
mensagem sobre o futuro do clima da Europa, através de mensagens 
gravadas. 
Visita ao Observatório Litoral Norte no sentido de sensibilizar os alunos para 
as alterações climáticas. 

Alunos da EB 
Abelheira 

Professora Dulce Nunes 
Verba 

proveniente 
da DGE 

Atelier de 
expressões 

Ao longo 
do ano 

EB 
Abelheira 

 
Património Cultural de Viana do Castelo-ícones das festas da Srª da 
Agonia-cabeçudos, Bonecos tradicionais feitos com métodos artesanais e 
bombos. 
Planificação; Aplicação adequada das técnicas desenvolvidas; Utilização 
da linguagem visual de forma expressiva; Apropriação e aplicação dos 
conceitos. 
 
 
 

Alunos inscritos Professora Salete Carvalho Por definir 



 

 

 

 

17 

 

ERASMUS+ 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Ser cidadão 
EUropeu 

Setembro 
de 2022 a 
março de 

2024 

Agrupa- 
mento 

Cursos de formação para docentes e atividades de “Job-shadowing.” 
Mobilidade de curta duração para alunos 

Docentes e alunos 
do Agrupamento 

Equipa diretiva e docentes 
Susana Fonseca e Isabel 

Pita 

Verba 
proveniente 
da Agência 
Europeia 

4. VISITAS DE ESTUDO 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Passeio de Final 
de Ano 

24 de 
maio 

JI N.º 1 
Viana do 
Castelo 

 Visita ao Jardim Zoológico da Maia 
Todas as crianças 
do JI 

Educadoras titulares de 
turma 

Por definir 

Visita de Estudo – 
Castelo de 
Guimarães. 

27 abril 
EB1 

Calvário 
Visita guiada ao Castelo de Guimarães e Paços dos Duques de Bragança. 

Assistir a uma peça de Teatro de marionetas; “ Aqui nasceu um rei.” 
Todos os alunos da 
EB1 do Calvário 

Docentes titulares das 
turmas  

13€ p/ aluno, 
a cargo do 
Enc. Educ. 

Visita a São João 
da Madeira 

3.º 
Período 

EB1 Igreja Fábrica Viarco, Museu do Calçado e Museu Chapeleiro 
Todos os alunos da 
EB1  

Docentes titulares das 
turmas 

15€ p/ aluno, 
a cargo do 
Enc. Educ. 

Visita de estudo à 
Vila de Óbidos 

19 e 20 
junho 

EB 1 
Abelheira 

Visita ao Castelo de Óbidos e estadia no Campo Aventura  
Alunos do 4.º ano da 
escola 

Professores titulares das 
turmas do 4.º ano e 

professor Domingos Belo 

160€ p/ aluno, 
a cargo do 
Enc. Educ. 

Visita de Estudo a 
Aveiro 

28 junho 
EB 1 

Abelheira 
 Salinas, Viagem no Moliceiro e Oficina de Ovos Moles  

Alunos dos 1.º, 2.º e 
3.º anos 

Professores titulares das 
turmas e professor 

Domingos Belo 

22€p/ aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ 

Visita de estudo 
ao Porto 

28 março 

EB 
abelheira 

Visita ao World of Discoveries e Galeria da Biodiversidade – Centro 
Ciência Viva |Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto. 
Turmas de 7.º ano Professora Joana Costa 

20€p/ aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ. 

Visita de estudo 
ao Campo 

Aventura de 
Óbidos 

29, 30, 31 
março 

Visita a Vila de Óbidos; participação nas várias atividades desportivas do 
Campo Aventura, com a duração de 3 dias.  Alunos do 9º ano. 

Docentes das turmas 
envolvidas 

175€ p/aluno, 
a cargo do 
Enc. Educ. 

Visita à Escola 
Secundária de 

Santa Maria Maior 

27 e 28 
março 

Alunos do 9.º ano visitam a escola Secundária de Santa Maria Maior, 
durante a Semana da Maior, no âmbito da orientação vocacional e 
profissional. 

Alunos do 9.º ano 
Serviço de Psicologia e 

Orientação 
0,00€ 

III Encontro dos 
alunos de EMRC 

(Melgaço) 
18 maio Participação ativa de alguns alunos em performance no palco do Fórum; 

Participação livre em atividades lúdico-recreativas em interação com pares 
e/ou com dinâmicas 

orientadas. 

Alunos de EMRC do 
6.º ano. Docentes: 

Rosa Maria Costa 
José Carlos Puga 

13€ p/aluno, a 
cargo do Enc. 

Educ. Fórum/Festa dos 
alunos de EMRC 

19 maio 
Alunos de EMRC do 
9.º ano. 
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Anexo: Levantamento das visitas de estudo/ aulas em contexto extraescolar      

             Parecer favorável do Conselho Pedagógico, em 07 de dezembro de 2022.     Aprovado em reunião de Conselho Geral de 21 de dezembro de 2022 

 

Convívio de final 
de ano (Parque 

Aquático de 
Amarante) 

13 junho  
Atividades lúdico-recreativas nos escorregas e piscinas do Parque 

Aquático. 
Alunos de EMRC do 
7º e 8º ano. 

15€ p/aluno, a 
cargo do Enc. 
Educ 

5. FORMAÇÃO 

Designação Data Escolas Atividades Público-alvo Promotor/es Orçamento 

Diálogos 
Inlusivos-2ª 

Edição 

3.º 
Período 

EB 
Abelheira 

Ciclo de Conversas sobre Educação Inclusiva: Ação de Curta Duração 
(ACD) - 6 horas (duas sessões), presenciais. 

Docentes e 
Técnicos 

Especializados que 
exercem funções no 

Agrupamento de 
Escolas da 
Abelheira. 

Departamento de Educação 
Especial, Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva 

(EMAEI) e Serviço de 
Psicologia e Orientação. 

0,00€ 
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Assinado de forma digital por 
JOSÉ CARLOS MACIEL PIRES 
LIMA 
Dados: 2022.12.23 18:13:02 Z

Assinado por: Maria Helena Viana Lopes Guerreiro
Num. de Identificação: 06618318
Data: 2022.12.26 15:12:10+00'00'

https://aeabelheira-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/paa_abelheira_aeabelheira_edu_pt/EcGSIh460pVOr1wZjHEhfnIB7FIPBr9Tg8RBg_ScFtWh_Q?e=a5AnBK

