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Ano Letivo 

2018/2019 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES do AECP 

OBJETIVOS ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO 
DINAMIZADORES/ 
INTERVENIENTES 

Criar uma dinâmica de atuação, dirigida 
à individualidade dos alunos 

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

Ao longo do ano letivo Professores  

Divulgar Tecnologias de Informação 
inovadoras e apelativas. 

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

Ao longo do ano letivo Professores  

- Sensibilizar para a importância da 

biblioteca escolar;  

- Desenvolver o gosto pela leitura, pela 

aprendizagem e pela frequência de 

bibliotecas;  

- Desenvolver o livro e a leitura como 

complementos pedagógicos;  

Atividades na biblioteca escolar.  Anual 
Professores  

Todos os alunos  

Promover e proteger a saúde e 

prevenir a doença na comunidade 

educativa; 

- Apoiar a inclusão escolar de crianças 

com Necessidades de Saúde e 

Educativas Especiais; 

- Promover um ambiente escolar 

seguro e saudável; 

- Reforçar os factores de protecção 

relacionados com os estilos de vida 

saudáveis. 

Participação nas atividades no âmbito do PNSE (Plano Nacional 

de Saúde Escolar). 
Anual 

Professores 

Todos os alunos 

Técnicos Saúde Escolar 

Equipa Multidisciplinar 

- Fomentar o convívio entre a 

comunidade educativa;  

- Sensibilizar para a importância da 

família e da comunidade.  

Participação no projeto “Aprender a empreender”.  Anual 
Professores 

Alunos do 1.º e 2.º anos  

- Adquirir o gosto pelo teatro; 

- Verificar a eficácia de linguagens e 

técnicas teatrais; 

- Fomentar o convívio e a partilha de 

trabalhos entre as várias turmas.  

 

Semana do natal /Ida ao Teatro 

dezembro  

(última semana 1.º período) 

Professores  
Todos os alunos  
Assistentes Operacionais 
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Despertar nos alunos o gosto pela área 
das ciências exatas (Matemática e 
Ciências) 

“Porta do Conhecimento” (Matemática - xadrez, jogos de 
tabuleiro, apoio a alunos, concursos; Ciências - realização de 
atividades experimentais com os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, 
em parceria com o Programa Eco Escolas). 

Ao longo do ano letivo Professores  

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

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

Ao longo do ano letivo 

Professores do DMCE em 
articulação com o 

Departamento de Expressões e 
com o 1.º ciclo 

Promover o conhecimento do 
património cultural do concelho de 
Oeiras. 

Programa “Oeiras Educa” Ao longo do ano letivo Professores e CMO 

Dinamizar, mediante a prática da 
coadjuvação e interdisciplinaridade, a 
promoção do conhecimento. 

Projeto “Teach for all” Ao longo do ano letivo 
Professores, alunos e EE’s do 

5.º ano 

Promover a educação para a 
sustentabilidade. 

Programa de Educação Ambiental (PEA) da CMO 

Ao longo do ano letivo 

(Datas a definir após 
apresentação do programa 

da CMO) 

Professores e alunos do 2.º e 3.º 
ciclo 

Fomentar o gosto pela pesquisa, 
curiosidade científica e partilha do 
conhecimento. 

Jornal do Agrupamento Ao longo do ano letivo Professores e alunos do AECP 

Promover o convívio dos membros da 
comunidade educativa através do 
conhecimento e facilitar a inserção dos 
alunos no novo ano escolar 

Peddy paper 14 de setembro Professores e alunos do AECP 

Sensibilizar os alunos para a 
sustentabilidade ambiental. 

Cerimónia de receção do Galardão da Eco - Escolas,  1.º período 
Professores de CN e alunos do 

2.º e 3.º Ciclos 

Cerimónia do erguer da bandeira verde. 1.º período Toda a comunidade 

Motivar os alunos para o 
reconhecimento da importância de uma 
alimentação saudável. 

Dia Mundial da Alimentação. 

 

Elaboração de cartazes de divulgação e esclarecimento de bons 
hábitos e práticas alimentares. 

16 de outubro 
Docentes, alunos e AO’s do 

AECP 

Cultivar as tradições gastronómicas. Dia de São Martinho 10 de novembro 
Docentes, alunos e AO’s do 

AECP 

Sensibilizar toda a comunidade para a 
importância da consciência científica. 

Dia Mundial da Ciência 24 de novembro Professores e alunos do DMCE 
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Conhecer outras culturas e seus 
costumes, numa perspetiva de 
celebração. 

Halloween 
Construção de máscaras relacionadas com o tema e elaboração 
de cartazes com posterior divulgação à comunidade escolar.  

30 novembro Docentes e alunos do AECP 

Divulgar o gosto pela astronomia. 
Visita de estudo ao Planetário, museu da Arqueologia, da Marinha 
e Berardo 

Final de novembro 
Professores de FQ, EV e Hist e 

alunos do 7.º ano. 

-Alargar horizontes e os saberes sobre 
o mundo; 
 
-Sensibilizar para a expressão 
dramática e representação. 

Ida ao Teatro. 
Novembro 

 

Corpo docente, não docente e 
crianças dos dois Jardins de 

Infância. 
 

Dinamizar o gosto pelas ciências e 
matemática; 
Reconhecer que a construção dos 
conhecimentos envolve abordagens 
interdisciplinares. 

Semana das Ciências 

- Visita ao pavilhão do Conhecimento 
12 a 14 de dezembro 

Docentes, alunos e AO’s do 
AECP 

Comemorar, em comunidade épocas 
festivas. 

Comemoração da época natalícia  Final do 1.º período 
Docentes, alunos e AO’s do 

AECP 

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

“ O melhor matemático do meu ano” 

Os professores escolhem, de 
acordo com a avaliação final, 

os três melhores alunos de 
matemática de cada ano de 

escolaridade. 

Professores de matemática 

Promover o respeito pela diferença, 
nas suas diversas vertentes. 

Dia Mundial da Não Violência e da Paz 30 de janeiro 
Docentes, alunos e AO’s do 

AECP 

Compreender a estética associada a 
várias vertentes do pensamento. 

Visita de estudo à exposição “Tête à tête”, no Museu Berardo 2.º Período 
Professores de Port, Hist, EV e 

Mat e alunos do 8.º ano 

Desenvolver o gosto pela física. Visita de estudo ao Museu da Eletricidade  

2.º Período 
Professores de CN, FQ e 

História e alunos do 9.º ano 

Compreender a evolução dos 
tratamentos de saúde ao longo da 
História. 
Compreender a importância nos 
medicamentos na saúde. 

Visita de estudo ao Museu da Farmácia 

Estimular o gosto e o estudo pela 
Matemática; 
Permitir que os alunos descubram o 
lado lúdico da Matemática.  

Canguru Matemático sem Fronteiras 2018 2.º Período 
 Professores de MAT e alunos do 

2.º e 3.º ciclo 

Dinamizar ações de sensibilização de 
temáticas diversas; 

Ação de sensibilização sobre sexualidade (em parceria com a 
Saúde Escolar) 

2.º Período 
Alunos do 9.º Ano e docentes de 

CN do 3.º ciclo. 
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Veiculação de informação na área da 
saúde. 

- Desenvolver a criatividade; 
- Proporcionar aprendizagens 
significativas em contexto mais lúdico 
e informal; 
- Desenvolver o espírito crítico e 
estético dos alunos. 

Semana das expressões 
26 a 28 de fevereiro 

Docentes, alunos e AO do AECP 

Tomar consciência da bio diversidade 
marinha. 

Visita de estudo ao Aquário Vasco da Gama 2.º Período 
Professores de CN e HGP e 

alunos do 6.º ano 

Consolidar conhecimentos 
relacionados com a preservação dos 
ecossistemas e a conservação das 
espécies. 

Quinta Pedagógica dos Olivais 2.º Período 
Professores do DMCE e 

Português e alunos do 5.º Ano 

- Proporcionar o convívio entre a 
escola e a comunidade local;  
- Preservar tradições populares;- 

Desenvolver a capacidade criativa 

através das expressões. 

- Desfile de carnaval; 
- Desenvolvimento de atividades alusivas à época. 

01 de março 
Professores  
Todos os alunos de 1.º ciclo 
Assistentes Operacionais 

Compreender a diversidade geológica 
presente no Parque Natural de 
Sintra--Cascais. 

Visita de estudo ao Parque Natural de Sintra Cascais e Penedo 
do Lexim 

2.º período 
Professores de CN, FQ e EV e 

alunos do 7.º ano 

Compreender a importância da 
Biodiversidade e da interação entre 
espécies. 

Visita de estudo ao Oceanário  2.º período 
Professores de Mat, CN, FQ e EV 

e alunos do 8.º ano 

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

Dia Mundial da Floresta e da Poesia 21 de março 
Docentes, alunos e AO’s do 

AECP 

- Fomentar um interesse cada vez 

maior pela cultura; 

- Descobrir Património Nacional.  

Semana do património  
3 a 5 de abril 

Professores 
Todos os alunos  
Assistentes Operacionais 

Promover o respeito pelo meio 
ambiente. 

Dia Mundial da Terra 22 de abril Professores de departamento 

- Promover o convívio;  
- Fomentar o espírito de entreajuda e 
cooperação; 
- Promover a prática desportiva; 
- Respeitar regras na prática 
desportiva. 

Dia do espírito desportivo 
17 de maio 

Professores 
Todos os alunos do 1.º ciclo 
Assistentes Operacionais 
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- Fomentar o convívio entre os 
elementos da comunidade educativa; 

Dia da criança 
31 de maio 

Professores 
Todos os alunos 
Assistentes Operacionais 

- Dar a conhecer novas experiências e 
fontes de conhecimentos. 

Visita de estudo de final do ano 4 de junho 
Corpo docente, não docente e 
crianças dos dois Jardins de 
Infância. 

Promover o respeito pelo meio 
ambiente. 

Dia Mundial do Meio ambiente 5 de junho 
Professores de CN e alunos do 

6.º ano 

- Desenvolver o gosto pela leitura e 
escrita;  
- Sensibilizar para o valor do livro no 
reforço da comunicação; 
- Promover o convívio entre a 
comunidade educativa; 
- Promover a prática desportiva; 
- Promover a participação dos 
Encarregados de Educação nas 
atividades escolares; 
- Identificar a dança como parte 
integrante do quotidiano; 
- Valorizar a diversidade étnica e 
cultural dos alunos. 
Dinamizar o gosto pelas ciências e 
matemática; 
Reconhecer que a construção dos 
conhecimentos envolve abordagens 
interdisciplinares. 

Semana da escola  
Comemoração do “Dia da Sophia- Patrona do Agrupamento” 
- Realização de ateliês 
- Workshop de culinária com mostra de algumas receitas 
constantes no livro elaborado ao longo do ano. 

Campeonato de jogos. 

Torneio de Xadrez 

Ateliê de Matemática 

Laboratório aberto de ciências 

11 a 14 de junho Docentes, alunos e AO’s do 
AECP 

- Promover o convívio;  
- Fomentar o espírito de entreajuda e 
cooperação;  
- Reforçar as regras de 
relacionamento em sociedade; 
- Partilha de experiências entre as 
várias turmas. 

 Festival de dança e entrega dos diplomas aos finalistas 
 

19 de junho 
Professores 
Todos os alunos do Pré-escolar 
e 1.º ciclo 
Assistentes Operacionais 

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

Passeio final de ano 
- kidzania 

21 de junho (último dia de 

aulas) 

Professores 
Todos os alunos do 1.º ciclo 
Assistentes Operacionais 

Nota: (1) Caso surjam oportunidades de visitas de estudo, para além das previstas no presente PAA, será solicitada autorização atempada ao Conselho Pedagógico. 
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