
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA 

 

 

 

 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

2017 – 2018 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 

2018 

 

 

 



Agrupamento de Escolas da Trofa 
 

Relatório - Plano Anual de Atividades | 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                              
Página 2 de 29 

 

 

 

Índice 

 

1. Introdução           3 

2. Construção do Plano Anual de Atividades        3 

3. O Relatório           4 

4. Análise e Avaliação          4 

4.1. Execução do Plano Anual de Atividades        4 

4.2. Atividades por tipologia         6 

4.3. Custos envolvidos          6 

4.4. Divulgação/Materiais produzidos com ou para a concretização das atividades   7 

5. Conclusão           8 

6. Elenco das Atividades Propostas no PAA        10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas da Trofa 
 

Relatório - Plano Anual de Atividades | 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                              
Página 3 de 29 

 

1. Introdução 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um dos instrumentos de autonomia previstos na alínea c) do n.º1 

do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho de 2012, que procede à segunda alteração do 

Decreto-Lei º 75/2008, de 22 de abril e aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas da Trofa visou organizar e apresentar, à Comunidade 

Educativa, um plano de ação para ano letivo de 2017/2018. Estas propostas resultaram de um trabalho 

conjunto das diferentes estruturas curriculares do Agrupamento. 

A pluralidade das atividades desenvolvidas nas várias escolas que constituem o Agrupamento permitiu a toda a 

comunidade, uma vivência enriquecedora e promotora das competências necessárias para que a qualidade 

educativa, plasmada no nosso Projeto Educativo, fosse alcançada. 

 

2. Construção do Plano Anual de Atividades 

Foi elaborado o documento “Plano Anual de Atividades 2017/2018” em suporte digital, utilizando a plataforma 

Office365 (Sharepoint). 

O documento foi construído após todos os Departamentos Curriculares e outras estruturas educativas terem 

apresentado e inscrito propostas de atividades no PAA. 

A sua construção obedeceu ao planeamento das atividades da responsabilidade do Diretor, das estruturas de 

coordenação, das estruturas de apoio educativo e, naturalmente, às atividades propostas por cada núcleo, 

grupo disciplinar, departamento, clube, biblioteca escolar, responsáveis pela planificação científica e 

pedagógica dos programas e pela dinamização de atividades de enriquecimento cultural e social dos alunos. 

Procuraram-se eventuais colaborações e foi coordenado através de suportes digitais.  

Cumpriu o disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º do Decreto-lei atrás referido, 

a saber: 

a) Planeamento, Objetivos, Formas de Organização, Programação das Atividades e Identificação de Recursos;  

b) Metodologia de avaliação da implementação do Plano; 

As atividades desenvolvidas deram resposta às áreas problemáticas declaradas no Projeto Educativo, 

promovendo a formação integral dos alunos. 

Privilegiamos as seguintes áreas problemáticas que integram o Projeto Educativo: 

Meta/Objetivo - 1 

1. Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores. 

Meta/Objetivo – 2 

2. Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com vista ao sucesso escolar. 

Meta/Objetivo - 3 

3. Proceder à constituição de turmas com base nos critérios definidos pelo Regulamento Interno e Conselho 

Pedagógico e implementar medidas de Apoio Educativo, definindo estratégias de apoio aos alunos com 

dificuldades 

Meta/Objetivo - 4 

4. Promover o desenvolvimento de competências sociais. 

Meta/Objetivo - 5 

5. Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 

desenvolvidos. 

Meta/Objetivo - 6 

6. Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da Saúde, da Alimentação, do Desporto e da 

Segurança (educar para a cidadania). 

Meta/Objetivo - 7 

7. Preservar/melhorar níveis de segurança/conforto nos diferentes espaços escolares e assegurar parcerias 

com a Câmara Municipal da Trofa e instituições/empresas locais. 
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3. O Relatório 

Com este relatório proporciona-se uma reflexão globalizante, apresentando gráficos assentes em algumas 

dimensões de análise, que emergem, pelo menos parcialmente, dos formulários da avaliação. Estes gráficos 

evidenciam os seguintes aspetos: distribuição das atividades por momento do ano letivo; atividades e órgãos 

proponentes; atividades por tipologia; atividades por articulação com o Projeto Educativo; formas de 

divulgação; materiais produzidos com ou para a concretização das atividades; dificuldades encontradas; custos 

envolvidos; pontos fortes; dificuldades/constrangimentos e, por último, sugestões de melhoria. 

Neste relatório integramos o elenco das várias atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo e das respetivas 

avaliações, permitindo uma análise, mais pormenorizada, das mesmas. 

Por último, refira-se que as avaliações globais deste Plano se basearam nos formulários de avaliação de cada 

atividade online e foram feitas pelo responsável pela submissão na plataforma. 

Sempre que uma atividade envolveu meios materiais e/ou financeiros a suportar pelo Agrupamento de Escolas 

foi exigida a respetiva autorização por parte do Diretor. 

 No final da atividade foi, obrigatoriamente, elaborado pelos seus responsáveis um documento de avaliação, 

em formulário eletrónico, que permitisse julgar/aferir a sua validade e importância, para o Agrupamento, nas 

suas diferentes expressões.  

As visitas de estudo foram também avaliadas pelos alunos. Neste caso, o delegado de turma preencheu o 

formulário da avaliação depois de consultar/auscultar os respetivos colegas.  

Este trabalho teve como suporte a utilização da plataforma Office 365, com o objetivo de: permitir uma rápida 

difusão da informação; melhorar a organização/tratamento da informação; diminuir, substancialmente, o uso 

de papel e facultar o acesso para submeter/avaliar a atividade. 

Este equipamento revelou-se bastante eficaz, uma vez que, o professor submete as suas atividades e respetiva 

avaliação em qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet, o que possibilita grande autonomia e gestão 

flexível do trabalho individual. 

 

4. Análise/avaliação 

4.1. Execução do PAA 

No quadro seguinte estão a totalidade de atividades – 325 atividades registadas. 

A totalidade das atividades submetidas foram executadas. Um pequeno número de atividades foi, 

atempadamente, retirado do PAA por se apresentarem inexequíveis e substituídas por outras. 
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O quadro seguinte apresenta os destinatários do PAA com relevância para os alunos e a sua distribuição pelos 

vários anos de escolaridade e escolas em que se desenvolveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro apresentado seguidamente podemos observar a sua distribuição pelos meses e períodos em que se 

desenvolveu. 

Os meses de dezembro, fevereiro, março e maio aparecem como meses mais sobrecarregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas da Trofa 
 

Relatório - Plano Anual de Atividades | 2017-2018                                                                                                                                                                                                                                              
Página 6 de 29 

 

4.2. Atividades por tipologia 

A tipologia das atividades propostas é: apoio à família, concurso, exposição, formação, palestra/conferência, 

projeto e visita de estudo. 

Estas estão direcionadas para a consecução dos objetivos plasmados no Projeto Educativo. 

a) Superar as taxas de sucesso obtidas em anos letivos anteriores; 

b) Promover a aquisição de saberes e competências essenciais com vista ao sucesso escolar; 

c) Proceder à constituição de turmas com base nos critérios definidos pelo RI e CP e implementar medidas de 

Apoio Educativo, definindo estratégias de apoio aos alunos com dificuldades; 

d) Promover o desenvolvimento de competências sociais; 

e) Reforçar a relação escola-família e incentivar a participação da comunidade educativa nos projetos 

desenvolvidos; 

f) Desenvolver projetos ligados à preservação do meio ambiente, da saúde, da alimentação, do desporto e da 

segurança (educar para a cidadania); 

g) Preservar/melhorar níveis de segurança/conforto nos diferentes espaços escolares e assegurar parcerias 

com a Câmara Municipal da Trofa e instituições/empresas locais; 

Estão inscritos no Projeto Educativo do Agrupamento várias áreas prioritárias. 

Como podemos observar no quadro seguinte o PAA deu ao longo do seu desenvolvimento relevância à 

promoção e desenvolvimento de competências sociais nos alunos, ao reforço da relação escola-família 

incentivando a sua participação nos vários projetos sem deixar de acompanhar o esforço do desenvolvimento 

curricular que visa primeiramente a aquisição de saberes. 

Nos quadros seguintes podemos observar a tipologia das atividades, e a consecução dos objetivos previstos 

para cada atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Custos envolvidos 

Pedimos ao “avaliador” de cada atividade, que foi quem a submeteu, que quantificasse na medida do possível, 

os custos que lhe deveriam ser imputados. Não nos aparecem dados objetivos, mas é-nos permitido através 

dos gráficos/tabelas seguintes algumas ilações: 
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a) As visitas de estudos são responsáveis por uma grande fatia destes custos; 

b) As despesas são suportadas pelas famílias na medida em que grande fatia é imputada aos participantes. 

c) Os custos imputados à escola são reduzidos. Limitados quase apenas aos seguros e alguns transportes. O que 

permite observar que a imputação pecará por defeito na medida em que não são contabilizados os materiais 

de consumo necessários à execução das atividades (fotocópias, papel, fita-cola, etc.) 

Prova do acabado de afirmar é-nos visível através do gráfico da produção de materiais de divulgação em que 

sobressai a produção de cartazes/panfletos e reportagens. 

 

4.4. Divulgação / Materiais produzidos com ou para a concretização da atividade 

É de capital importância a divulgação da avaliação dos resultados do PAA, dando resposta, de alguma forma, às 

sugestões apontadas no que concerne à necessidade de conhecer o que se faz na escola, nas suas diferentes e 

complementares atividades. 

Da leitura dos quadros verifica-se que apenas 7 atividades avaliadas não tiveram qualquer divulgação e 40 não 

produziram qualquer tipo de material para a sua divulgação. 

 

 

 

 

 

 

4.5. Dificuldades encontradas na concretização das atividades e o seu impacto na comunidade. 

 

 

 

Da avaliação feita pelos vários proponentes que como afirmado atrás são responsáveis pela respetiva avaliação 

realçamos que todas as atividades produziram algum impacto na comunidade educativa. Destaca-se a 

promoção do sucesso escolar dos alunos e a motivação para o gosto de estudar e frequentar a escola. 

As dificuldades apresentadas são muito poucas e prendem-se com dificuldades alheias. 
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5. Conclusão 

As atividades desenvolvidas constituíram, por um lado, um importante complemento curricular e, por outro, 

um aditamento no processo de formação integral dos alunos nas suas várias vertentes. Contribuiu para os 

dotar com capacidades para conhecerem e atuarem no mundo em que vivem, desenvolverem o espírito crítico 

e a competência para aprenderem ao longo da vida, com sentido de identidade e pertença, formando cidadãos 

interventivos e responsáveis. 

Os responsáveis pela avaliação das atividades consideraram que as atividades dinamizadas tiveram um impacto 

direto no desenvolvimento integral dos alunos, contribuindo para uma interligação entre a Escola e a 

comunidade envolvente. Consideraram, ainda, que as atividades promovidas corresponderam ao inicialmente 

previsto e relevaram como positiva, ou mesmo muito positiva, a participação quer dos docentes, quer dos 

alunos. 

O reduzido número de atividades previstas e não realizadas, foi objeto de justificação, em espaço próprio, 

reportando-se sempre para motivos alheios aos promotores ou à escola. 

Embora todos os intervenientes considerem as atividades realizadas pertinentes, pensa-se que, o PAA é 

bastante extenso e ambicioso, facto que não obsta, no entanto, a que o seu grau de execução tenha sido 

elevado.  
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Considerações finais: 

1) O conjunto diversificado de atividades demonstra o interesse e o empenho dos professores em proporcionar 

diferentes aprendizagens aos alunos, para além do currículo e das fronteiras físicas das escolas do 

Agrupamento; 

2) A execução da quase totalidade das atividades propostas salienta o profissionalismo e a responsabilidade 

dos seus proponentes; 

3) A preocupação com a ausência de prejuízo de aulas foi uma constante, bem como com a contenção de 

custos; 

4) o PAA evidencia uma linha clara de orientação no sentido de elevar as aprendizagens significativas a um 

nível que transcende a prática letiva; 

Estes aspetos permitem afirmar o valor que o PAA assume na intervenção transversal com o currículo, dando 

especial relevo aos que em cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo, visam promover a vertente 

atitudinal e valorativa, o clima de escola familiar, o gosto pela aprendizagem e, em última instância, o combate 

ao insucesso e ao abandono escolar. 

 

No final do presente relatório, são apresentadas as grelhas de avaliação do PAA, com a descrição do Interesse, 

Impactos e Dificuldades da sua execução. 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico realizada em 07 de setembro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Elenco das Atividades Propostas no PAA 

 

Atividade Impactos Dificuldades 

"A Terra Treme" Promoveu a interdisciplinaridade; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Dia da Alimentação  na EB de Bairros 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber do JI DE Bairros Sala 2 Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Caricaturas da 1ª República 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Plantar a solidariedade 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Outro 

Outro 

Os documentos históricos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festa de Natal na EB do Paranho 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Energy school kit 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Tertúlias às terças 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Os autores e as metas - livros que a Biblioteca oferece 
Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar 
os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Viagem no tempo 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

"Património: Dar um futuro ao passado" 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo a Mafra 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

A Proteção Civil Começa em Ti Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 
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Dia do Pijama 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Receção aos alunos Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Teatro «Missão de Natal» 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Feira Regional de Cedões/Magusto 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Pedipaper da Matemática Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Dia de São Martinho 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à F.C.U.P 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Magusto - São Martinho Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Promover a Igualdade de Género 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Palácio  de Mafra 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Assembleia da República e Núcleo Arqueológico dos Correeiros 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Rosas dos ventos 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Viver "abril" 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Comemoração de datas históricas 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Locais do concelho com interesse patrimonial 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Escritor imaginário 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Internacional da Alimentação Promoveu a sociabilidade entre alunos; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Cantar cantar janeiras escola Promoveu a sociabilidade entre alunos; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Atividades de Enriquecimento Curricular 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos 

Outro 
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Sentir a guerra colonial 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Internacional dos monumentos e sítios Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Oficina de Línguas - Inglês, Francês e Alemão 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso Nacional de Leitura - 2º e 3º Ciclo e Secundário 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Arquivo e História Local 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso "Quero Saber" 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Palestra: A literatura infanto-juvenil/contar histórias     

Ida ao cinema Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Proteção Civil - Começa por ti 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Crescer em segurança- Ação de sensibilização 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Quinta da Amizade 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Desfile Carnaval Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Semana da Leitura 
Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar 
os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo a ponte de Lima e Viana do Castelo     

Eco-Aulas Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Dia da Alimentação Saudável Outro Sem dificuldades 

Magusto na escola/ Feirinha outonal Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Dia Mundial do Pijama Outro Sem dificuldades 
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Pilhão vai à escola Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Espetáculo no Gelo "Alice no País das Maravilhas" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Segurança Rodoviária     

Final 1ºPeríodo/ Festa de Natal Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Janeiras Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Festejar o carnaval Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Final 2ºPeríodo Promoveu a sociabilidade entre alunos Outro 

Visita de Estudo Final Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Final 3ºPeríodo Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

2 E + 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Exposição de Natal 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita ao Porto 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Administração de flúor Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança Sem dificuldades 

Visita de estudo à Assembleia da República 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Hora do conto e do saber -Descobrir a Trofa-  Esc. Básica Cedões 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Árvore de Natal Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Hora do Conto do Conto e do Saber Bairros Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Comemoração do Natal - Bairros Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Lusofonia na literatura - 3B Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Olimpiadas de Quimica mais Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Um dia na minha escola Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 
Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Hora do conto e do saber «O balãozinho Vermelho» 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Viver o Natal 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Halloween na Escola Secundária 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades; Outro 

Viver o Natal! 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber "Todos Lemos" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber " ContagiARTE com histórias" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber "Vamos contar um conto"     

"Vamos contar um conto" - Hora do Conto e do Saber     

Hora do Conto e do Saber "Lusofonia na Literatura" Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber " O comboio na Trofa" Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Canguru matemático 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Canguru Matemático 6º ano 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Plasticologia 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Corta-Mato Escolar 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita da animadora Inácia Cruz Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 
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Visita de Estudo ao Colégio Alemão - Weihnachtsbasar 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

"Wir singen gern ...Weihnachslieder!" Canções de Natal na cantina. 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Semana das Línguas - Dia de Alemão 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Semana das Línguas . Dia de Inglês 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Outro 

Ida ao teatro em Inglês     

Comemoração do Dia Mundial da Criança Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

A CAMINHO DE OZ - O musical (Vila do Conde ) 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festa/Convivio de Natal Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

ENCERRAMENTO ANO LETIVO Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Sessão de Apresentação de Anteprojetos 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares: Visitas guiadas e formação de 
utilizadores 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos Sem dificuldades 

Vamos lá aLer+ 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Encontro com a escritora Raquel Ramos Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Let´s speak English - Trofa - Viseu Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 
Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Feira do livro 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Semana da Leitura 2018 
Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Os Autores somos nós- Esc. Básica de Cedões 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Participação no concurso - Literacia 3di 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Todos Lemos - JICd1 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Itinerância pelas escolas do 1º ciclo e JI de Esprela, Lagoa e Paradela 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Boletim Informativo das Bibliotecas Escolares do Agrupamento Outro Sem dificuldades 

Blogue da Biblioteca  -  "Bibliotrofa" 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo ao Instituto de Ciências da Saúde - Escola de Enfermagem  da 
Universidade Católica do Porto 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Cantando o Natal 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Encontros Lusófonos - Participação 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

O concurso de Flauta 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Um Concerto Didático da Artave 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo ao Porto, Sé e Casa do Infante 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Exposição de trabalhos no Encontro Lusófono 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Halloween 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

St.Valentine 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Semana das Línguas  Dia do Inglês 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Semana das Línguas  Dia do Português 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso de Poesia  "Vamos dizer um poema". 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

A Hora do Código 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Outro 

Desportos da Natureza e Aventura - Escalada 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Olimpíadas de Química Júnior 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Outro 

Olimpíadas de Física - Escalão A 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Outro 

Concurso de Presépios e Exposição 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Palestra Profissionais em Interação 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso de escrita criativa: "Uma aventura na Biblioteca" Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Projeto SOBE - Saúde oral e bibliotecas escolares 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Outro 

Outro 

Visita de estudo Banco de Portugal e FEP 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Olimpíadas de Física escalão B 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Gerir é divertido - aprende a planificar 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Outro 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 
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Comemoração do Dia Nacional do Secretariado 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Atividade Integradora - Intercâmbio cultural EFA/PLNM. Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Palestra sobre autismo, alterações sensoriais e comunicação-verbal 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

"Á descoberta dos Romanos" 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Mundial do Professor 
Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar 
os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Outubro Rosa 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita a junta para ver as Árvores de Natal Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Exposição de árvores de Natal Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Ida ao Teatro - AUTO DA BARCA DO INFERNO 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Exposição de Natal-JI Cedões 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Árvore dos Sonhos-Estendal 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo a um local de interesse científico 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Decoração de espaços Públicos-Árvore de Natal Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Dia Mundial da Dança 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

No poupar é que está o ganho 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Visita a uma associação da região 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Apresentação do livro "O Pai Natal Verde" Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

"Semana: Profissão engenheiro" Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

SEV 2017/2018 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Outro 

Almoço de Natal 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Basquetebol 3x3 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à FCCN .- Lisboa 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à JP Sá Couto 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo ao Hospital da Trofa 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Hora do Conto 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos 

Sem dificuldades 

Aula de Pilates 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

"Torneio de futsal com cidadãos com deficiência - Todos diferentes, todos 
iguais". 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Torneio de basquetebol 3x3 e Palestra de Alta Competição 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 
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Torneio de Futsal 11º e 12º anos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Caminhada Solidária 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Cantares de Reis - Esprela Promoveu a sociabilidade entre alunos 
Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Hora do conto e do Saber Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

"Caminhar por uma causa" 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

"Torneio Soldados da Paz"     

Palestra sobre Doping 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Ansiedade e Depressão - Palestra no âmbito da PAP 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Fábula musical " os saltibancos " 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Doenças Infetocontagiosas em Felis catus - Palestra no âmbito da PAP 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Meninos Especiais - Palestra no âmbito da PAP da aluna Ana Correia, nº 3, 
1208, do CPTAS 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Apoio aos alunos sócios do Clube Europeu na candidatura ao Orçamento 
Participativo Jovem da CMT 

    

À procura do nosso património cultural local 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 
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Visita de estudo a Roma 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Orientação dos estágios Erasmus + K1     

Comemoração do Dia da Europa 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Por terras de Basto 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

EMRC é divertida 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia radical de EMRC 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo Museu dos Descobrimentos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Ajudou a motivar os 
alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo - CAsa da Moeda 3B 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Partilha de experiências - Prática de Mobilização 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Pensar Alzheimer 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

O TAS em Odontologia 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Casa da Cultura  - "Os Saltimbancos" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

" A água é um bem precioso" 3B - Bairros Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

"Oficina de Papel Reciclado" - Bairros 
Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Reciclar é ganhar separação de resíduos - Bairros Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

A proteção da Floresta -Bairros 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso Reciclar é ganhar 13 - Bairros Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

cantar as janeiras -Bairros Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Reciclar é ganhar-separação de resíduos     
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Viagem no teleférico de Gaia Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Reciclar é ganhar 13 
Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Show Your Love 2018 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Desfile de Carnaval - Esprela Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Atenção à postura! 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Ansiedade e depressão - elas andam por aí... 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Mostra de Cinema Alemão "Kino" - Teatro Rivoli Porto 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Hora do Conto e do Saber - "Era uma vez uma ponte" Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

XVI Encontro Diocesano de Alunos de EMRC 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Internet Segura 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Propiciou situações de 
aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Palestra de informação/sensibilização para os cuidados a ter, e como devemos 
tratar os nossos animais domésticos. 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Aula aberta de Jiu-Jitsu 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Torneio Trofense "Nós somos solidários" 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Torneio de Futsal 9º e 10º anos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Eco-aulas Resinorte 
Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Viagem no teleférico de Gaia-EB/cedões 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Reciclar è ganhar 13 Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Ecopontos Trofáguas Promoveu a sociabilidade entre alunos; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Atelier Ninhos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festa de Finalistas/encerramento do ano letivo 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Oficina Papel reciclado Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos Sem dificuldades 

A proteção da floresta Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Atelier: ninhos Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Viagem no Teleférico de Gaia - Finzes Promoveu a sociabilidade entre alunos; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Concurso "Proteger a floresta dos incêndios" Promoveu a interdisciplinaridade; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Festa da criança e do leite 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita à Feira Anual da Trofa 2018 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Atelier: Ornamentação de ninhos 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Eco aulas, palestras e workshops – Resinorte     

visita de Estudo do 4º da EB de Bairros 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Divertir com EMRC 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Exposição " Rapsol Racing Tour" Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Proteção da Floresta Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Reciclar é ganhar Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Concurso "Reciclar é ganhar 13" Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens Sem dificuldades 

Descobrir o Alentejo 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Problemas com 
transportes, alojamento e 
refeições 

VISITA `"WORLD OF DISCOVERIES" - Parque temático, no Porto e Visita à 
ANCOR - empresa gráfica, Guilhabreu- Vila do Conde 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos Sem dificuldades 
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exposições Artes Visuais 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Erasmus K2 parcerias entre escolas 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
interdisciplinaridade 

Programa muito 
exaustivo e ritmo muito 
intenso 

Debates -Problemas Mundo Contemporâneo 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

projeto anual de Serralves 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Outro 

Poesia nos cafés Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Visita da contadora de histórias Inácia Cruz Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Eco-aulas Resinorte - EB1 JI da Esprela 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
interdisciplinaridade 

Sem dificuldades 

Participação no projeto internacional de troca de marcadores de livros 
promovido pela IASL 

Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festival de teatro - musical "A Carochinha" Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 
Problemas com 
transportes, alojamento e 
refeições 

Dia da Alimentação 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

Visita de estudo à Feira Anual da Trofa Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Promoção Sport at School 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Feira - oferta formativa instituições ensino superior 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

9º ano - programa de orientação vocacional 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade; Outro 

Pontes para o Futuro 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Avaliar para intervir Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 
Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 
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Palestra "À Descoberta de Planetas Extra-Solares" 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Propiciou situações de 
aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo ao Sea Life - 1.ºAno 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à Quinta da Gruta - 2.º Ano 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Hora do conto e do saber EB do Paranho Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Crescer em segurança     

Proteção civil no 1º ano da EB do Paranho Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens Sem dificuldades 

Magusto na EB do Paranho Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Semana das Ciências 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Outro 

Oficina de papel reciclado 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos 

Sem dificuldades 

Reciclar é ganhar – separação de resíduos Outro Sem dificuldades 

Eco aulas, – Resinorte Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança Sem dificuldades 

Concurso “Reciclar é ganhar 13” Outro Sem dificuldades 

Visita de Estudo ao Planetário 3ºano 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo ao Jardim Zoológico da Maia Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 
Problemas com 
transportes, alojamento e 
refeições 

Visita de estudo a Serralves 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Visita de estudo à barragem do Alto Lindoso 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo - Festival de teatro da Trofa 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Escalada 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Desportos da Natureza - Remo     
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Visita virtual ao corpo humano / Champimóvel 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo à Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Teatro Musical " A CAROCHINHA" Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Saltimbancos 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festival de teatro- Teatro A carochincha Promoveu a sociabilidade entre alunos 
Problemas com 
transportes, alojamento e 
refeições 

Visita do escritor Pedro Leitão 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo a um infantário do Agrupamento 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e 
autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Pouco tempo de duração 
da(s) atividades 

Viagem Finalistas 4ºano 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Espetáculo "A Carochinha" Outro Sem dificuldades 

Musical "Os Saltimbancos" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

A Compostagem na Escola Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

"Reciclar é Ganhar" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

"Viagem no teleférico de Vila Nova de Gaia" Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Energia VS Sustentabilidade Outro Sem dificuldades 

"A água é um bem precioso" Outro Sem dificuldades 

Concurso: "Proteger a Floresta" Outro Sem dificuldades 

Visitas aos ninhos 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Mundial do Ambiente     
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Dia Internacional da Mulher 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Mundial da Poesia 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Propiciou situações de 
aprendizagem conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Rastreio Odontopediatria     

Dia Mundial da Criança - EB1 JI da Esprela Promoveu a sociabilidade entre alunos; Outro Sem dificuldades 

Dia Mundial da Alimentação 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Desfolhada 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Magusto 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Nacional do Pijama 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de estudo ao teatro 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Cantar os reis Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Cantar as Janeiras 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Carnaval Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Dia da poesia/árvore 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Ajudou a motivar os alunos para as 
aprendizagens; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso Cria a Tua T-Shirt "Dia Mundial sem Fumo" 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia dos avós 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Mundial da Criança 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Festa final de ano 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Palestra Cuidados a ter com o Sol 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Dia Internacional dos museus 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo de Final de Ano da EB1 JI da ESPRELA Promoveu a sociabilidade entre alunos; Outro 
Dificuldade na marcação 
da visita/atividade 

Visita de estudo à Cidade do Porto 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo à Lourinhã 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a consolidação de 
aprendizagens 

Problemas com 
transportes, alojamento e 
refeições 

Visita de estudo a Lisboa 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Sem dificuldades 

visita à Magikland Promoveu a sociabilidade entre alunos Sem dificuldades 

Festa de encerramento do ano letivo na EB do Paranho Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade Sem dificuldades 

Visita Quinta   de Stº Inácio 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; 
Permitiu a consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festa de encerramento de final de ano letivo Promoveu a sociabilidade entre alunos; Outro Sem dificuldades 

"As histórias do Trofi" 
Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da autoestima 
e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Feira do Livro/Encontro Lusófono 
Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Concurso Nacional de Leitura - fase metropolitana 2018 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Visita de Estudo Azurara Parque     

Som e silêncio : Formas de comunicar 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 
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Prevenção Rodoviária 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

Prevenção Rodoviária-Dia Mundial da criança 

Permitiu o acesso a uma maior diversidade de materiais de apoio / métodos pedagógicos; Promoveu a 
sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem conducentes 
à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens; Permitiu a 
consolidação de aprendizagens 

Sem dificuldades 

TNT - Todos Nós Transformamos 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Promoveu a interdisciplinaridade; Propiciou situações de aprendizagem 
conducentes à promoção da autoestima e autoconfiança; Ajudou a motivar os alunos para as aprendizagens 

Sem dificuldades 

Festa de encerramento atividades letivas 
Promoveu a sociabilidade entre alunos; Propiciou situações de aprendizagem conducentes à promoção da 
autoestima e autoconfiança 

Outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


