
AGRUPAMENTO ESCOLAS MANTEIGAS 
2022/2023   

 
O Plano Anual de Atividades (PAA), como instrumento da gestão escolar, identifica e organiza os diferentes projetos e ações que darão 
corpo e significado ao esforço educativo das escolas que integram o agrupamento de escolas de Manteigas, no sentido de promover o 
sucesso educativo dos alunos e o reforço da escola enquanto organização valorizando-se, assim, a sua imagem junto da comunidade e 
dos vários parceiros. 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

SETEMBRO 

 

 

16-09 

Início do ano letivo 

Promover a integração responsável dos 
alunos na comunidade educativa; 
 
Sensibilização para as novas regras de 
regresso à escola de acordo com o Plano 
de Higienização do Agrupamento. 
 
Contribuir para uma maior aproximação 
Escola/Encarregados de Educação. 

 

Alunos; 
 
 

Enc. Educação 
 

Todos os docentes 
 

 

 

21-09 

 

Comemoração do Dia 

Internacional da Paz 

Sensibilizar para a necessidade da paz no 

mundo; 

Corresponsabilizar os alunos na 

elaboração de medidas promotoras da 

paz; 

Contribuir para a construção da 
identidade e o desenvolvimento da 
consciência cívica dos alunos 
 
 

Alunos e outros elementos da 
comunidade educativa 

Todos os docentes 
 
 

 

Espetáculo de animação da 

leitura “O livro da 

Marianinha” de Aquilino 

Ribeiro com o Grupo “Versos 

e Duetos” 

Dar boas vindas, ao novo ano escolar; 

Promover e incentivar o gosto pela 

leitura; 

Permitir uma troca efetiva de 

experiências e convívio em torno da 

leitura; 

 

Partilhar recursos para renovar leituras; 

Manifestar sentimentos e ideias 

suscitados por histórias e poemas 

 
Alunos e outros elementos da 
comunidade educativa 
 

Biblioteca Município de 
Manteigas 

Espetáculo a realizar no 

Auditório Municipal de 

Manteigas. 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

ouvidos. 

19 a 30  
DAC sobre a dieta 

mediterrânica 

 
Sensibilizar para a adoção de hábitos 
alimentares saudáveis na promoção da 
saúde. 
Promover o exercício da cidadania ativa 
e de participação social. 

6.ºano 
MAT, EF, CN, TIC, diretora 

de turma 

Monitorização em 

Equipa Pedagógica do 

2.º Ciclo. 

27-09 a 01-10 

Dia Europeu das Línguas 
(DEL): 

”Vozes de paz em união” 
 

 
Mobilizar os alunos para a participação 
em projetos utilizando tecnologias 
diversificadas (sobretudo vídeo) 
sensibilizando para os valores.  
Celebrar a diversidade linguística na 
Europa. 
Desenvolver a compreensão 
intercultural. 
Sensibilizar a comunidade educativa para 
a importância da aprendizagem das 
línguas. 
Estimular a aprendizagem das línguas 
como referencial de comunicação ao 
longo da vida. 
Promover a difusão e aprendizagem de 
línguas estrangeiras. 
 
 

Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos  e 
Ensino Secundário  

Docentes de Português, 
Inglês e Francês 

PLNM 

Articulação com a BE e 
com a colaboração do 

Departamento de 
expressões  

28-09 

 
Comemoração do Dia 

Europeu do Desporto na 
Escola 

 

Promover momentos de prática da 
atividade física 

Comunidade escolar Grupo de Educação Física  

30-09 
Comemoração do Dia 

Internacional do Podcast  

Incrementar a produção de materiais 
digitais com conteúdos curriculares. 
Desenvolvimento de valores do PASEO 
como a empatia e a criatividade.  
 

Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e 
Ensino Secundário 

Docentes de Português 
Em articulação com a BE 

e a rádio escolar 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

OUTUBRO 

Durante o 
mês de 
outubro 

Recolha de dados IMC 

Consciencializar a comunidade escolar 
para a adoção de hábitos de vida 
saudável. 
 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física  

1ª Semana 
Comemoração do “Dia 

Mundial da Música” 

 
 
 

 
Docente de Educação 

Musical 
 

04-10 
Comemoração da 

Implantação da República 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento  

Atividade em 

articulação com a BE 

 
 
 

10-10 

Dia Mundial  

da Saúde Mental 

 

 Divulgar, sensibilizar e refletir sobre 

esta temática. 

 Sensibilizar para a importância da 

Saúde Mental no modo como 

pensamos, sentimos e agimos, 

nomeadamente como enfrentamos 

(ou não) as situações de stress, como 

nos relacionamos (ou não) com os 

outros e como tomamos (ou não) 

decisões. 

 

Comunidade Escolar. 

 

Psicóloga do Agrupamento. 

CPCJ 

 

--------------------- 

14-10 

 

 

 

 

Comemoração do  

Dia da Alimentação 

 

 

 

 

 

 Reconhecer a alimentação como um 

direito de todos os alunos; 

 Sensibilizar para a importância de 

hábitos alimentares saudáveis; 

 Promover a capacidade de 

observação/reconhecimento dos 

alimentos e suas características; 

 Desenvolver o sentido estético a partir 

da manipulação de materiais de 

 Alunos com medidas 

adicionais de suporte à 

aprendizagem e à 

inclusão (Ensino 

Secundário); 

 Comunidade Escolar. 

 

 

 

 

Departamento de 

Educação Especial. 

 

 

--------------------- 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

expressão plástica; 

 Desenvolver a motricidade fina; 

 Adquirir hábitos de trabalho em 

equipa. 

 

 

 

20-10 

 

 

Dia mundial de  

combate ao Bullyng 

 

 Educação para a Cidadania e valores; 

 Sensibilizar para o tema. 

 Consciencialização para a necessidade 

de apoiar e incentivar a denúncia 

destas situações bem como encontrar 

formas de prevenção. 

Comunidade Escolar 

 

Psicóloga do Agrupamento. 

 
--------------------- 

 

18 a 22 -10 

 

Dia da Alimentação 

 

Compreender que uma alimentação 

equilibrada contribui para o bem-estar e 

saúde das pessoas; 

Desenvolver hábitos saudáveis de 

higiene alimentar; 

Incentivar para uma alimentação 

equilibrada e racional; 

Incentivar para uma alimentação racional 

e equilibrada. 

Alunos 

1.º ciclo e pré-escolar 

Centro de Saúde 
 
Docentes 
 
 

 

27.10.2022 Palestra sobre saúde mental  
 

-sensibilização da comunidade educativa 

para os direitos associados à saúde 

mental. 

Comunidade educativa do 
Agrupamento 

CPCJ  
10h30 
 (CPCJ) 

31-10 
«Knock, knock Halloween» 

 

-Sensibilizar para a diversidade cultural, 
dando a conhecer as tradições dos países 
anglófonos; 

- Fomentar uma relação positiva com a 
aprendizagem da Língua Inglesa; 

- Enriquecer o vocabulário em Língua 

-Alunos dos 1.º, 2.º, 3.º Ciclos 
e Secundário 

Professoras de Inglês 

Em colaboração com a 
BE e professores de 

EV/ET 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

Inglesa; 

- Promover a criatividade, curiosidade e  
cooperação; 

- Utilizar os mais diversos recursos 
tecnológicos; 

- Promover a interdisciplinaridade. 

 

 

NOVEMBRO 

 

(A definir) 

32º Aniversário Da 

convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança 

 

 

 

 Conhecer e debater os Direitos da 

Criança; 

 Preparar a criança para reconhecer e 

defender os seus direitos e deveres 

como membros da sociedade; 

 Identificar Instituições que lutam pela 

defesa dos direitos da criança. 

 

Alunos com medidas de 

suporte à aprendizagem e à 

inclusão; 

 

 CPCJ 

 Departamento de 

Educação Especial. 

 

Início do mês 
de novembro 

Formação de juízes/árbitros 
Formação de juízes/árbitros para 
participação no clube D.E. 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física 

 
 
 
 

09-11 
Corta Mato – Fase escola 

 

Apuramento para o C.M fase distrital; 
Criação de hábitos de prática de 
atividade física. 
 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física 
Departamento de 

Expressões 
 

7 a 11-11 Bebras - Castor Informático 

Estimular a componente lúdica ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem. 
Participar em projetos externos ao 
agrupamento 

 

Alunos do 3º ano ao 12º ano 

de escolaridade 

Professores do 1º ciclo, 
professores de Matemática 
do 2º ciclo, 3º ciclo e 
secundário. 

Nota: Vai ao encontro 
das áreas de 
competência previstas 
no PASEO 
(nomeadamente: Saber 
Científico, Técnico e 
Tecnológico; Raciocínio 
e Resolução de 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

Problemas; Pensamento 
Crítico e Pensamento 
Criativo; Informação e  
Comunicação). 
 

10 e 11-11 Be a STEAM Star- BootCamp 
na Estrela 

Participar em projetos com entidades 
externas ao agrupamento 
 
Desenvolver a curiosidade científica e o 
pensamento crítico. 

Alunos do 7º A 

e 

Alunos de outros 

agrupamentos 

Sandra Nogueira, Maria 
José Fernandes, Graça 

Oliveira 

 

10-11 Dia de S. Martinho - Magusto 

 

Valorizar/reavivar tradições culturais; 

Proporcionar momentos de convívio, 
com as devidas regras de segurança e 
distanciamento social. 

 

Comunidade educativa 
Todos os docentes 
 
 

 

18 -11 

  

Comemoração do Dia 

Internacional da Filosofia 

 

 Pensar o quotidiano: a responsabilidade 
individual e a cidadania ativa; 

 Identificar algumas disciplinas e 
questões de cariz filosófico; 

 Divulgar aspetos de natureza biográfica 
e bibliográfica de mulheres que se 
destacaram na filosofia; 

 Sensibilizar a comunidade escolar para 
a necessidade de desenvolver um 
espírito crítico e reflexivo, sobre 
questões de natureza filosófica. 

 Promover a cidadania e participação 
 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docente da disciplina de 
Filosofia (secundário) e de 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

Atividade em 

articulação com a BE 

Lisboa Games Week 
Proporcionar aos alunos uma 
aproximação do mundo digital. 

3º Ciclo Docente de TIC 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

19 a 22-11 

 

 

 

Convenção dos Direitos da 
Criança 

33.º aniversário 

 

Sensibilizar as crianças e os adultos para 
a necessidade de uma mensagem séria 
que sensibilize os políticos e os média. 

Sensibilizar para a problemática da 
proteção das crianças nos seus direitos; 

Promover a igualdade entre todas as 
crianças; 

Comunidade educativa 

Docentes 
 
 
CPCJ 

 

Fomentar e desenvolver valores nas 
crianças. 

Consciencializar crianças e jovens da sua 
importância na sociedade. 

Conhecer e compreender os direitos da 
criança 

Alunos do pré-escolar ao 
secundário 

                                                                                                                                                                                    
CPCJ 
Docentes do departamento 
de Línguas 
Departamento do 1.º ciclo 
e Pré-escolar 
 
 

Em colaboração com a 

BE e professores de 

EV/ET 

25 -11 

Comemoração do Dia 
Internacional pela 

eliminação da Violência 
Doméstica contra as 

Mulheres 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação. 
 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento  

Atividade em 

articulação com a BE 

 

 

DEZEMBRO 

02-12 Comemoração do Dia da 
Restauração 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento. 
 

Atividade em 

articulação com a BE 

3-12 

 

 

 

Comemoração do Dia 

Internacional da Pessoa com 

Deficiência 

 

“DES”fazer a Diferença 

 Sensibilizar a comunidade educativa 

para a problemática da “diferença”; 

 Sensibilizar para o desenvolvimento de 

valores inclusivos. 

 Desenvolver o gosto pela leitura; 

Comunidade Escolar. 

 

 

 

 Departamento de 

Educação Especial; 

 Coordenadora da 

 A data para esta 

atividade com a pintora 

será agendada de 

acordo com a 

disponibilidade da 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

 

 

 Promover a criatividade e 

expressividade dos alunos. 

 Contacto da comunidade escolar com 

a artista (pintora); 

 

Biblioteca Escolar; 

 Artista (Pintora) da 

Associação Artistas 

Pintores com a Boca e o 

Pé. 

 

pintora. 

 

Durante o 
mês 

dezembro 
Hora do Código 

Proporcionar aos alunos uma 
aproximação do universo científico e 
tecnológico da informática e da 
programação de computadores 

Todas as turmas que tenham 
disciplina de informática 

Docente de TIC 

 
 
 
 
 

De 05 a 09-12 
Decoração do espaço escolar 

e elaboração de postais. 

Decoração da escola com materiais 
recuperados, participação com Português 
e LE na execução de postais de Natal 

Comunidade escolar Grupo EV + ET 

 
 
 
 
 

10-12 
Comemoração do Dia 

Internacional dos Direitos 
Humanos 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Apreender os direitos humanos para o 
desenvolvimento de valores do PASEO. 

 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento; 
Professoras de Português e 
CPCJ 

Atividade em 

articulação com a BE 

 
16-12 

1º Triatlo Desportivo 
(Basquetebol, Futsal e 

Badminton) 

Promoção de uma prática de atividade 
física regular e compreensão dos seus 
benefícios. 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física 

 
 
 
 

 

Festa de Natal 

«Joyeux Noël» 

Happy Christmas 

Promover o espírito de partilha e de 
solidariedade; 

Fortalecer a ligação à comunidade; 

Fomentar a ligação e a participação da 
comunidade com a escola; 

Comunidade Educativa 
 

 

 

Docentes do 1.º ciclo e 

educadora; 

Docente da disciplina de 

Educação Musical; 

Em colaboração com a 

BE e professores de 

EV/ET  
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

 Reconhecer a música enquanto forma de 
arte que resulta da necessidade do 
homem de comunicar, expressar e criar; 
Cantar e tocar coletivamente, utilizando 
técnicas e práticas apropriadas e 
contextualizadas; 

Participar no processo de produção/ 
interpretação musical para público 
diferenciado. 

Docentes de línguas 

Animadora 

Alunos 

 

 

 

 

 

 

Data a definir 

Challenger de 
multiatividades (Orientação, 

escalada, tiro com arco e 
BTT). 

Promoção de atividade física regular, 
compreendendo os seus benefícios. 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física 

 
 
 
 

JANEIRO 2022 

27-01 
Comemoração do Dia 

Internacional em Memória 
das Vítimas do Holocausto 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento  

Atividade em 

articulação com a BE 

FEVEREIRO 

 

 

 

02-02 

 

 

 

 

«Crepes e panquecas : que 
delicioso desafio” 

 

 

Aprofundamento de saberes 
gastronómicos e culturais associados à 
confeção de crepes e panquecas 

 

 

 

Alunos dos 3.º Ciclos e Ensino 

Secundário. 

 

 

Professoras de Português e 
Francês 

 
 
 
 

 

Em colaboração com a 

Escola de Hotelaria de 

Manteigas 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

Durante o 
mês de 

fevereiro 

Participação na semana da 
Internet Alertar para os perigos da internet Todas as turmas que tenham 

disciplina de informática Docente TIC  

Durante o 
mês de 

fevereiro 

Mega Sprinter 
Fase de Escola 

Promoção de uma prática de atividade 
física regular e compreensão dos seus 

benefícios. 

Alunos do agrupamento de 
Escolas de Manteigas Grupo de Educação Física  

Dia a definir Ação de sensibilização sobre 
Segurança na Internet Segurança na internet Alunos do agrupamento Docente de TIC  

 

7 a 14-02 

Semana dos Afetos 

«Saint Valentine’s Day» 

« Vive la Saint Valentin!» 

 

 

 

 

Reconhecer a importância das relações 
afetivas familiares. 

Educar para os afetos; 

Sensibilizar para a diferença; 

Alertar para a problemática da violência 

no namoro 

 Identificar festividades associadas a uma 

cultura europeia. 

Enriquecer o vocabulário em língua 
inglesa. 

Enriquecer o vocabulário em Língua 

Francesa 

  

Comunidade escolar 

 

 

 Coordenadora da 

Biblioteca Escolar; 

 Docentes de línguas 

 Psicóloga do 

Agrupamento. 

 Grupo de EV +ET 

 

--------------------- 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

Data a definir 

 

 

Visita de estudo a Sintra 

(Percurso Queirosiano: 
Palácio da Vila; Palácio da 
Pena; Quinta da Regaleira; 
Pastelaria Piriquita; News 
Museum; Buddha Éden) 

Apreender conhecimentos estético-
literário relacionados com o 
Romantismo, o Realismo, a cultura e arte 
neoárabe. 

Desenvolver o espírito crítico através da 
perceção da realidade descrita em 
diversos textos literários ao longo do 
percurso escolar 

Apreender conhecimentos das culturas 
portuguesa, grega e .  

Estabelecer analogias entre a Paisagem 
da Serra da Estrela e a Paisagem de 
Sintra quer em termos paisagísticos 
querem termos literários. 

 
 
 
 
 
 
 

Alunos do 2.º ciclo ao 
secundário. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Todos os departamentos 

Articulação de 

conteúdos e 

aprendizagens com 

outros departamentos 

curriculares  

17-02 Desfile de Carnaval 

 
A importância da caricatura. 
- Reconhecer a música enquanto forma 
de arte que resulta da necessidade do 
homem de comunicar, expressar e criar; 
- Tocar coletivamente, utilizando técnicas 
e práticas apropriadas e 
contextualizadas; 
- Participar no processo de 
produção/interpretação musical para 
público diferenciado; 
- Promover o trabalho colaborativo, 
interdisciplinar e transversal. 

 

Comunidade Escolar 

Departamento de 
Expressões 

Departamento 1.º ciclo e 
Pré-escolar 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

17-02 

Comemoração do Dia 

Mundial da Motricidade 

orofacial 

 

Realização de uma tertúlia 

sobre o tema 

 Dar a conhecer o que é o sistema 

estomatognático e as suas funções, de 

forma geral; 

 Perceber e esclarecer as dúvidas que 

os pais tenham em relação a esta 

temática; 

 Transmitir sugestões de forma a 

prevenir o surgimento de alterações 

nas funções do sistema. 

Pais dos alunos do pré-

escolar. 

 

 

 

Terapeuta da fala do 

Agrupamento. 

 

 

 

--------------------- 

MARÇO 

Durante o 
mês de 
março 

Basquetebol 3X3 

 
Promoção de atividade física regular, 
compreendendo os seus benefícios 

 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas Grupo de Educação Física  

 

 

(a definir) 

 

 

 

 

Atividades relacionadas com 

a semana da leitura 

 

 

 Promover a leitura, assumindo-a como 

fator de desenvolvimento individual e 

de grupo. 

 Desenvolver o trabalho colaborativo. 

 Fomentar o hábito e o prazer da 

leitura. 

Comunidade escolar. 

Coordenadora da 

Biblioteca em articulação e 

com o Departamento da 

Educação Especial. 

--------------------- 

6-03 

Comemoração do Dia 

Europeu da Terapia da Fala 

 

(A definir) 

Divulgar, sensibilizar e refletir sobre o 

papel do Terapeuta da Fala. 

 Alunos acompanhados em 

terapia da fala; 

 Comunidade escolar. 

Terapeuta da Fala do 

Agrupamento em 

articulação com a 

Terapeuta da Fala do CRI – 

Guarda. 

 

 

--------------------- 

7-03 
Comemoração do Dia de 

Luto Nacional pelas Vítimas 
de Violência Doméstica 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 

História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 

Atividade em 

articulação com a BE 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Desenvolvimento  

 

8-03 Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 

História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 

Desenvolvimento 

Atividade em 

articulação com a BE 

14-03 Dia da Matemática 

Despertar a componente e lúdica da 
matemática;  
Desenvolver o gosto pela disciplina;  
Salientar a importância do Pi.  

Todos os alunos Professores de Matemática  

17-03 
«Saint Patrick’s Day» 

 

-Identificar festividades e tradições 
associadas a uma cultura europeia - 
Irlanda; 
-Identificar os vários símbolos associados 
a esta festividade; 
-Enriquecer o vocabulário em Língua 
Inglesa; 
-Estimular a criação oral e escrita; 
-Promover a criatividade, a capacidade 
de investigação, recorrendo aos mais 
diversos meios tecnológicos. 

Alunos do pré-escolar ao 
Secundário 

Professoras de Inglês  
Em colaboração com a 

BEe professores de 
EV/ET 

21-03 Dia da Árvore 

Revelar uma atitude responsável face à 
Natureza; 

Sensibilizar a comunidade educativa para 
a importância da Floresta; 

Sensibilizar os alunos para a proteção da 
Natureza; 

Sensibilizar para a necessidade da 
preservação do Ambiente; 

Incentivar a prática de comportamentos 
amigos do ambiente. 

 

 

 

Alunos 1º Ciclo 

Alunos do pré-escolar 

 

 

 

 

Docentes 
 
 
Câmara Municipal 

 

A agendar Visita à Futurália: inserida no   Desenvolver o espírito de observação, Alunos do 9.º e 12.º anos Psicóloga do Agrupamento --------------------- 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

entre 22 a 24 

março  

âmbito das ações de OEP . recolha e análise de informação. 

  Enriquecer a experiência do aluno.  

 Adquirir conhecimentos / obter 

respostas na construção do percurso 

educativo e formativo. 

 Motivar os alunos para o processo de 

ensino/aprendizagem, nomeadamente 

relacionados com a procura de 

informação e análise da mesma acerca 

das ofertas educativas e formativas. 

Docente de TIC 

DT’s do 9.º e 12.º anos 

ABRIL 

Mês de abril 
Iniciativas sobre prevenção 
dos maus-tratos na infância 

 

Promover os direitos das crianças, 
relações de proximidade, de afeto e uma 
parentalidade positiva entre pais e filhos; 

 Sensibilizar a comunidade em geral para 
a importância da prevenção dos maus-
tratos na infância e juventude. 

Comunidade educativa 

Docentes 
 
 
CPCJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17-04 

 

 

Comemoração do Dia  

Mundial da Voz 

 

A definir Comunidade escolar. 

 Terapeuta da fala do 

Agrupamento. 

 Terapeuta da fala do CRI. 

--------------------- 

22-04 Comemoração do 25 de Abril 
de 1974 

 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes do DCSH e de 
Cidadania e 

Desenvolvimento 
Docente de Educação 

Musical 

Atividade em 

articulação com a BE 

28-04 Dia dos jogos adaptados 
Proporcionar vivências e experiências aos 
alunos tendo por objetivo uma melhor 
compreensão de diferentes realidades. 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

AFACIDASE 
Grupo de Educação Física 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

 
 

MAIO 

Durante o 
mês de maio 

Dia das atividades do 1º 
Ciclo 

(Circuito desportivo com 
vários Skills) 

Promoção de atividade física regular, 
compreendendo os seus benefícios 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Grupo de Educação Física + 
docentes do 1º ciclo  

2 -05 Comemoração do Dia 
Internacional do Trabalhador 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes das disciplinas de 
História e Geografia de 
Portugal (2º ciclo), de 
História (3º ciclo), História 
A (secundário) Cidadania e 
Desenvolvimento  

Atividade em 

articulação com a BE 

3-05 Feira de Plantas 

   

- Fomentar a participação dos alunos 
numa atividade extracurricular  
- Desenvolver o espírito crítico dos 
alunos Incrementar as capacidades de 
observação e interpretação  
- Desenvolver o gosto pela matemática e 
ciências naturais  
- Aplicar conhecimentos de matemática:  
- Efetuar trocos (adições e subtrações)  
- Calcular percentagens  
 

Comunidade escolar Docentes do departamento  

05-05 

 

    

“O Dia da Língua 
Portuguesa” 

 

- Promover a cultura portuguesa; 

 

Alunos do Agrupamento das 

disciplinas de Português e 

PLNM 

 

 

Professores de português e 
de PLNM 

  

 

Em colaboração com 
BE 

 

16 a 18-05 “Viagem cultural” 
 Promover a cultura portuguesa, em 
articulação com aspetos da cultura 
ucraniana; 

 

 

 

 

 
 
 

Em colaboração com a 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

  

 

- Desenvolver competências 
sociolinguísticas; 

- Promover uma integração progressiva; 

- Entender, de modo genérico, a 
perspetiva da sua cultura e da cultura 
portuguesa. 

 

Turma do 6º (aula de Apoio à 

Turma) e 3º ano. 

Professora PLNM Diretora de Turma do 
6.º ano, da Titular de 

Turma do 3.º ano e BE. 

29-05 
Dia internacional do brincar 

(a definir) 

 Divulgar, sensibilizar e refletir dobre a 

importância do brincar no 

desenvolvimento infantil. Transmitir 

estratégias de utilização de 

jogos/brinquedos. 

Pais/encarregados de 

educação dos alunos do pré-

escolar 

Terapeuta da fala e 

psicóloga do Agrupamento. 
--------------------- 

Mês de maio Caminhada pelo coração 

Consciencializar para as doenças 
cardiovasculares resultado dos maus 
hábitos alimentares e do sedentarismo  

Desenvolver hábitos de uma prática 
desportiva equilibrada e saudável. 

Comunidade educativa Docentes 
Centro de Saúde 

 

JUNHO 

Data a definir 

 
Dia Mundial da Criança 

Promover momentos de alegria, de 
convívio e sentimentos de amizade entre 
as crianças; 

Sensibilizar os alunos para os Direitos da 
Criança. 

Alunos 1º Ciclo 

Alunos do pré-escolar 

 

Docentes 
CPCJ 
Câmara Municipal 

 

07-06 Torneio de Futsal 
 

Promoção de atividade física regular, 
compreendendo os seus benefícios 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas Grupo de Educação Física  

 

 

6-06 

 

Dia do Ambiente 

 
 
 

Sensibilizar os alunos para a necessidade 
respeitar e proteger a Natureza; 

Promover a defesa de valores ecológicos 
com vista à preservação da Natureza; 

Conhecer alguns dos cuidados a ter na 

Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Manteigas 
Docentes 
Câmara Municipal 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

Natureza: 

-Prevenção de incêndios; 

- Poluição 

Junho 

Data a 

definir 

Visita de estudo 

 

Proporcionar momentos de alegria e 
bem-estar; 

Proporcionar aos alunos o conhecimento 
de novos ambientes; 

Enriquecer os conhecimentos dos alunos; 

Alunos 1º Ciclo 

 e pré-escolar-escolar 

 

Docentes 
 

 

Local a definir 

Data a definir  

 
Sarau 

 

 

Apresentações gímnicas, musicais, de 
dança e exposição de trabalhos 

Comunidade escolar  
Departamento de 

Expressões 
 

30-06 Atividades de encerramento 
do ano letivo e finalistas  

Alunos 1º Ciclo 

 e pré-escolar-escolar 

Comunidade  

Local 

 

Promover a cooperação e a 
interação entre a 
comunidade educativa; 
Dinamizar o envolvimento 
das famílias, autarquia e 
comunidade na vida escolar; 
Proporcionar o convívio; 

Docentes 
 
Encarregados do Educação 
dos alunos do 4º ano e 
crianças do   Pré-escolar 

 

26 a 30-06 
ou 

 
03 a 07-07 

Campo de Férias 

 
Proporcionar aos alunos do agrupamento 
uma semana de atividades junto ao mar: 
atividades desportivas, atividades 
culturais, exploração artística, 
responsabilidade social, responsabilidade 
individual e coletiva. 
 

Alunos inscritos do 
Agrupamento de Escolas de 

Manteigas 
Professor Fábio Fernandes  

AO LONGO DO ANO 

 

 

Comemorações de 
efemérides e participação 
em atividades promovidas 

por agentes externos, outros 
departamentos e a BE 

Participar ativamente e conscientemente 
em DACs, projetos, concursos, 

promovendo a literacia, a interação e as 
competências pessoais e sociais. 

Comunidade escolar 

Docente de Educação 
Musical 

Docentes 
Biblioteca Escolar 

Parceiros da escola 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

 

 Oficina de Bicicletas 
Transmissão de conhecimentos e 
aplicação prática na reparação de 
bicicletas dos alunos do agrupamento. 

Alunos do Agrupamento de 
Escolas de Manteigas 

Professor Bernardo  

 
Escola Ativa – Challenger 

quinzenal 

Realização de desafios a desenvolver fora 
dos tempos letivos, com o envolvimento 
de toda a comunidade escolar. Equipas 
de 4 alunos e um adulto. 

Alunos, docentes, 
funcionários e encarregados 

de educação do 
Agrupamento de Escolas de 

Manteigas 
 

Professor Fábio Fernandes 
Departamento de 

Expressões 

 
 
 
 
 
 
 

 

Projeto 

“Oficina de Português” 

 

 Potenciar o desenvolvimento da 

linguagem oral (compreensão e 

expressão oral, interação discursiva e 

consciência fonológica) e linguagem 

escrita (leitura e escrita). 

Alunos ucranianos (2.º ciclo, 

3.º ciclo e secundário) 

 

 Técnicas do 

Agrupamento 

(Psicóloga)* 

 Docentes de Educação 

Especial 

 

 
Brincar com os sons 

 

Desenvolver atividades de promoção de 

consciência fonológica. 

 Desenvolver a consciência 

de: 

- palavra; 

- sílaba; 

- componentes   

   intrassilábicos; 

- fonema. 

Alunos dos 5 aos 6 anos 

 

Terapeuta da Fala do 

Agrupamento e 

Educadora de Infância. 

 Mimicando Desenvolver a motricidade orofacial 

 Promover a realização de 

movimentos precisos de: 

- face; 

- lábios; 

- língua. 

 

Alunos do ensino pré-

escolar 

 

 

 

 

 

 

 
Orientação escolar e 

profissional 

 Ajudar a perspetivar o futuro 

académico e profissional sem, no 

entanto, se enfatizar uma 

profissão, mas sim uma área de 

estudos. 

 Facilitar o contacto com 

Alunos do 9ºano e 

Secundário 

Psicóloga do Agrupamento 

de Escolas de Manteigas 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

documentos como os da inscrição 

para exames ou de matrícula; 
 

 

Informações- atividades de 

Promoção do Bem-estar e 

confiança 

 

Divulgação de informação e recursos 

sobre saúde Psicológica e Bem-estar para 

sua promoção; 

 

Comunidade Escolar 

 

Psicóloga do Agrupamento 

de Escolas de Manteigas 
--------------------- 

 Poetas Inocentes 

 Despertar nos alunos, através da 

poesia e da música, o gosto pela 

leitura e a criação poética.  

 Motivar o aluno a tornar-se mais 

participativo e confiante nas aulas 

enquanto lê ou produz textos. 

 

Alunos do Agrupamento de 

Escolas de Manteigas que 

beneficiem de Medidas de 

Suporte à aprendizagem 

Departamento de 

Educação Especial 
--------------------- 

NOTA: A data e tema das ações de formação a realizar pela terapeuta da fala e pela psicóloga encontram-se ainda por definir. 

1º Período 

Trabalhos de campo: 
-
Potencialidades/deficiências 
da agricultura de Manteigas. 
A agricultura biológica. 
- Apresentação do 
Diagnóstico Social De 
Manteigas 
- Os recursos renováveis 
patentes no concelho de 
Manteigas 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Promover o pensamento crítico e 

pensamento criativo 

 Valorizar as potencialidades do 

território local 

 Educar para a sustentabilidade 

Alunos do 10º. E 11º. Docente de Geografia 

 

- Colaboração por parte 

dos membros da 

comunidade local 

 

 

 

 

Final 2º 

Período 
Visita de estudo ao museu 
da Memória-Vilar Formoso  

 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos e comunidade 

educativa 

Docentes do DCSH e 
Cidadania e 
Desenvolvimento e outras 
disciplinam que queiram 
participar 

Atividade em 

articulação com a BE  

- Atividade dependente 

da evolução da 

pandemia e das 

diretrizes da DGS 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

datas a 

definir 
Clube do Cinema 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Saber valorizar a importância das datas 
comemorativas 

 Desenvolver o pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 Promover a cidadania e participação 

Alunos  Docentes do DCSH 

- Atividade dependente 

da evolução da 

pandemia e das 

diretrizes da DGS 

Ao longo do 
ano escolar 

DAC sobre a glaciação na 
Serra da Estrela e outras a 
realizar ao longo do ano 

letivo 

Comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 

(Clima/Natureza e 
Sociedade) 

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Promover o pensamento crítico 

 Valorizar as potencialidades do 
território local 

 Educar para a sustentabilidade 

 Valorizar a Eco literacia 

 Motivar para o raciocínio e a 
resolução de problemas 

Alunos do 10º. E 11º. Docente de Geografia 
- Colaboração por parte 

dos membros da 
comunidade local 

 Olimpíadas da Geologia e 
Olimpíadas da Biologia 

Valorizar as ciências e o trabalho prático 
e experimental 
Participar em projetos externos ao 
agrupamento. 

Alunos do 11º Ano e 12º ano  

Professoras CN / BG/ 
Sociedade Geológica de 
Portugal  
Ordem dos Biólogos 
Câmara Municipal de 
Manteigas  

 

 Olimpíadas da Química 
Júnior 

Valorizar as ciências e o trabalho prático 
e experimental 
Participar em projetos externos ao 
agrupamento 

  Alunos dos 8.º e 9.º anos 

Professoras de FQ do 3.º 
ciclo. 
Sociedade Portuguesa de 
Química, UBI e Câmara 
Municipal de Manteigas  

 

 Olimpíadas da Química+ 
e/ou da Física  

Valorizar as ciências e o trabalho prático 
e experimental 
Participar em projetos externos ao 
agrupamento 

Alunos do 10º e 11.º anos.  

Professoras de FQ do 
 secundário 
Sociedade Portuguesa de 
Química, Sociedade  
Portuguesa de Física, 
 Universidade de Aveiro e 
Universidade de Coimbra  
Câmara Municipal de  
Manteigas 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

 Participação na Academia 
Júnior STEAM 

Participar em projetos externos ao 
agrupamento. 
Valorizar as  ciências e o trabalho prático 
e experimental 

Alunos do ensino secundário  

Docentes Mª José Fernandes e 
Sandra Nogueira 
Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola  
Câmara Municipal e UBI 

 

A definir UBI - Experiências  

Valorizar as ciências e o trabalho prático 
e experimental. 

Participar em projetos externos ao 
agrupamento. 

Alunos do 11º e 12º ano 

Docentes de Bio/BG e FQ A  
Equipa Clube Ciência Viva na 
Escola e parceiros (UBI e 
Câmara Municipal de 
Manteigas)  

 

 
Problema do Mês 

 ( Matemática) 

 

Complementar, numa perspetiva 
formativa, a aprendizagem dos alunos.  
Estimular a capacidade de resolução de 
problemas. Desenvolver o espírito 
crítico.  
Estimular a competição, num espírito 
saudável, respeitando os outros.  
Incrementar a capacidade de observação 
e interpretação.  
Desenvolver o gosto pela matemática.  

2.º Ciclo Professora de matemática   

 Saídas de Campo 

 

Complementar, numa perspetiva 
formativa, a aprendizagem dos alunos 
Incrementar a capacidade de observação 
e interpretação.  
 

Alunos do 2.º, 3º CEB e 

Secundário 
Eco-escolas 

Horário não letivo (4.ª 

ou 6.ª de tarde) 

 Programa de educação 
ambiental “Ecovalor” 

Promover o exercício da cidadania ativa 
e de participação social; 
Participar em projetos externos ao 
agrupamento. 

Comunidade educativa.  

Equipa Clube Ciência Viva 
na Escola e parceiros 
(Resiestrela e Electrão – 
Associação de Gestão de 
Resíduos)/Eco-Escola  
Banco alimentar.  

 

 Brigadas Pró-Ambiente 
.  

Promover o exercício da cidadania ativa 
e de participação social Brigadas de alunos.  

Equipa Clube Ciência Viva 
na Escola e parceiros (UBI e 

Câmara Municipal de 
Manteigas) e Eco-Escolas  

Atividades na estufa; 

compostagem na 

escola; Limpeza dos 
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DATA ATIVIDADE 
OBJETIVOS  em ARTICULAÇÃO COM 

O PROJETO EDUCATIVO 
DESTINATÁRIOS DINAMIZADORES OBSERVAÇÕES 

espaços ajardinados 

1.º e 2.º 
períodos 

Concurso Nacional de 
Leitura(CNL) 

Desenvolver competências de leitura, 
expressão oral e de cidadania. 

Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, e 
Ensino Secundário 

Docentes de português 
Atividade em 
articulação com a BE. 

2.º e 3.º 

Períodos 

Proposta de Geminação, ao 
nível do Ensino Secundário, 

Gomes Teixeira, em 
Armamar.10.º ano, com a 

Escola  

 Criar ambientes de aprendizagem 

 Promover a cidadania e participação 

 Aplicar conhecimentos lecionados 
durante as atividades curriculares; 

 Alargar a cultura científica dos alunos; 

 Fomentar a sociabilidade entre os 
elementos envolvidos. 

Turma 10.º A 

Docentes do DCSH e 
Cidadania e 
Desenvolvimento e outras 
disciplinas que queiram 
participar 

- Atividade dependente 

da evolução da 

pandemia e das 

diretrizes da DGS 

Ao longo do 

ano 

Concursos diversos 

 

Desenvolver competências das 
aprendizagens essenciais do Português e 
valores do PASEO. 

 
 

Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos, e 
Ensino Secundário 

 
 
Docentes de português 

 

Atividade em 
articulação com a BE e o 

Clube Ciência Viva na 
Escola.  

Ao longo do 

ano 

Parlamento dos Jovens 

(Saúde Mental nos Jovens) 

Incrementar nos jovens a autonomia em 
termos de debate e intervenção cívica 
desenvolvendo a temática anual. 
Desenvolver competências de cidadania 
nos jovens. 

 
Alunos do 3.º Ciclo e Ensino 

Secundário 
Docente(s) de Português 

 

No final de 

cada período 

letivo 

 

 “No Pódio da Escrita” 

 

 

Desenvolver competências no âmbito da 
escrita e da oralidade para recuperação 
de aprendizagens”, no âmbito do “Plano 
21-23 Escola+” 

 

Atividade de articulação 
vertical no âmbito do 

Português envolvendo alunos 
e professores desde a 

educação pré-escolar ao 
ensino secundário 

 
 
Docentes de Português 

 
Em articulação com a BE 

ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA (PROLONGAMENTO DE HORÁRIO) 
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Alunos do pré-escolar Assistentes técnicas Autocarro da CM 
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