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Introdução: 
 

 O plano anual de atividades (PAA) do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) tem as raízes da sua 

elaboração nos pressupostos legais bem como nos documentos estruturantes que norteiam os nossos 

projetos.  

 A elaboração deste relatório resulta da recolha de todas as atividades e respetiva avaliação 

inseridas pelos responsáveis de cada Departamento Curricular, ao longo do ano letivo 2021/2022, em 

formulário próprio, disponibilizado a partir da aplicação InovarPAA.  

 Incide sobre todas as iniciativas educativas desenvolvidas ao longo do ano, mediante as quais se 

avaliam as dinâmicas internas, no quadro da explicitação dos princípios, valores, metas, áreas de 

intervenção, objetivos e estratégias plasmados nos documentos estruturantes da vida do Agrupamento, 

nomeadamente no Projeto Educativo, no Plano Anual de Atividades e nos Planos de Trabalho das 

Turmas. 

 Este documento não é um somatório de atividades isoladas, mas sim o resultado de uma ação 

concertada por todos os intervenientes da comunidade educativa, tendo sempre como objetivo central 

a construção de uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a 

operacionalização do perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o 

exercício de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida. Às atividades referidas está subjacente 

um desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos e às necessidades dos alunos.  

 Ao incorporar o respeito pela diferença, o Agrupamento de Escolas de Anadia beneficia de uma 

grande multiplicidade de alunos de várias nacionalidades, cuja diversidade, flexibilidade, inovação e 

personalização respondem à heterogeneidade dos discentes procurando ativamente criar uma escola 

mais flexível, mais aberta a novos processos, mais facilmente ajustável a mudanças e mais criativa, 

assegurando um ensino aprendizagem de qualidade, inclusivo, adaptado às necessidades específicas de 

cada aluno, assumindo a importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de 

literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, promovendo o conhecimento 

científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho 

colaborativo.  

 A dinamização e participação nestas atividades visam o desenvolvimento de experiências de 

comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal, valorizando o papel dos 

alunos enquanto autores, proporcionando-lhes situações de aprendizagens significativas, assim como a 

promoção da autonomia pessoal e social dos alunos, a sua transição para outros contextos educativos e 

a transição para a vida adulta. Sendo a escola responsável por preparar os alunos, que serão jovens e 

adultos em 2030, para empregos ainda não criados, para tecnologias ainda não inventadas, para a 

resolução de problemas que ainda se desconhecem, numa sociedade que enfrenta atualmente novos 

desafios, decorrentes de uma globalização e desenvolvimento tecnológico em aceleração, sendo 

necessário desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes 

estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e resolver problemas 

complexos, estas atividades são fulcrais para os nossos alunos. 

 Como parte integrante dos procedimentos avaliativos do Agrupamento, este documento apresenta 

os resultados da avaliação baseados na análise dos relatórios elaborados pelos docentes responsáveis 

pela(s) atividade(s). 
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Projetos de âmbito internacional, nacional e local em que o Agrupamento 

participa: 
 

 Clube Ciência Viva na Escola 

 Clube de Desporto Escolar 

 Clube Europeu - Erasmus+ 

 Clube de Jornalismo 

 Concurso Academia Ponto Verde 

 Concurso Intermunicipal da Leitura 

 Concurso Ler&Aprender 

 Concurso Nacional de Leitura 

 Concurso Pangea 

 Eco Escolas 

 Eco Ganga 

 Ecovalor 

 EQAVET 

 Erasmus+ Sport 

 Escola Amiga da Criança 

 

 Escola Eletrão 

 Escolas Solidárias Fundação EDP "Aprender 

a Agir" 

 ETwinning “Throughteens’ lenses” 

 Grupo de Intervenção Comunitária (GIC) 

 Leituras…com a Biblioteca 

 Missão PowerUp 

 Nós Propomos! Cidadania e Inovação na 

Educação Geográfica. 

 Olimpíadas  

 Parlamento dos Jovens 

 PES 

 Plano Nacional de Cinema 

 Projeto Millage 

 

Atividades propostas/realizadas: 
 

 Em relação às atividades realizadas podemos constatar que, tendo em conta que cada uma poderá 

contemplar mais do que um tipo, é comum, por exemplo, no âmbito das comemorações, muitas 

integrarem exposições, concursos e até teatro/cinema. 

 

Tipo de Atividade Número 
Percentagem 

(%) 

Visita de estudo 76 19,4% 

Comemoração/Celebração 46 11,8% 

Projeto 46 11,8% 

Palestra 44 11,3% 

Sessão informativa 35 9,0% 

Exposição 32 8,2% 

Atividade desportiva/Torneio 29 7,4% 

Estudo 26 6,6% 

Curso/Workshop 20 5,1% 

Formação 20 5,1% 

Concurso 10 2,6% 

Teatro/cinema 4 1,0% 

Olimpíadas 3 0,8% 

Total 391 100 % 
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Avaliação das atividades: 
 

Num universo de 275 Atividades foram registados os seguintes dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos constatar, pelo gráfico, que todas as atividades realizadas atingiram os objetivos propostos 

 Em relação às atividades não realizadas (11%) o seu número traduz um significativo acréscimo em 

relação ao ano anterior.  

 Dada a abertura, no âmbito da situação pandémica, sentida no início do ano, não houve tanta 

contenção na planificação de atividades que implicavam contactos com o exterior e em grande grupo, 

constatando-se um maior número de atividades propostas em relação ao ano transato. Contudo o 

problema inerente à Covid19 subsistiu, embora em menor escala, o que originou a necessidade de 

cancelamento de algumas atividades. Além deste dado, outros estiveram na origem desta situação. 

 Foram, então, apresentados os seguintes constrangimentos para a não realização das atividades 

planeadas:  

Atividade 010 - Basquetebol 3x3 Devido aos constrangimentos Covid 19. Atividade a aguardar calendarização. 

Atividade 019 - Dia de Surf A atividade não foi realizada dado o perfil comportamental demonstrado pela 

turma e pela necessidade de terminar a formação. 

Atividade 050 - Dia de 

Reis/Janeiras 

A atividade não foi realizada nos termos planificados, devido à alteração do 

calendário escolar e aos constrangimentos provocados pela COVID-19. 

Alguns estabelecimentos desenvolveram atividades alternativas, adaptadas à nova 

situação de forma a conseguirem atingir alguns dos objetivos. 

Atividade 062 - Basquetebol: 

Illiabum Clube – S.L. Benfica 

O jogo não se realizou devido às restrições da COVID-19 

Atividade 071 - Conferências à 

tarde: "Empreendedorismo e 

Tecnologia" 

O orador ficou retido com COVID - 19 (Será remarcada oportunamente) 

Atividade 078 - Projeto 

eTwinning “Go For Zero” 

As Coordenadoras Projeto (Portugal e Eslováquia) decidiram adiar para o próximo 

ano letivo, uma vez que os colegas Espanhol e Croata não conseguiram assegurar o 

normal desenvolvimento do Projeto, tal como acordado em reunião presencial de 

planificação inicial em Madrid. 

Atividade 080 -Olimpíadas de 

Química Júnior 

Não houve alunos a querer participar. 

Visita 011 - Voleibol - a técnica 

no voleibol 

Devido aos constrangimentos impostos pela pandemia, aguarda-se nova 

calendarização da atividade. 

81% 

19% Atividades
previstas

Atividades
não
previstas

100% Atividades
realizadas
com
objetivos
atingidos

89% 

11% Atividades
Previstas
Realizadas

Atividades
Previstas não
realizadas
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Visita 022 - XI Encontro Nacional 

de EMRC do Ensino Secundário 

Reduzido nº de alunos interessados e avultadas despesas associadas ao transporte. 

Visita 023 - XXI Interescolas 

Nacional de Alunos de EMRC do 

1º ciclo. 

Reduzido número de alunos por turma; dificuldade em obter professores 

acompanhantes (uma vez que deixariam a turma sem professor titular); 

incremento do preço dos transportes. 

Visita 025 - Ida ao teatro– Auto 

da Barca do Inferno, de Gil 

Vicente 

A atividade não foi realizada devido à Covid-19. Em todas as turmas encontravam-

se alunos em isolamento profilático. 

Visita 027 - ESD-Caldas da 

Rainha; Museu Cerâmica; Museu 

José Malhoa; Museu Barata Feio. 

A visita não se realizou devido à dificuldade em termos de agendamento e o 

acumular de outras atividades, nomeadamente a realização da Semana das Artes, 

atividade "Viagem pela Arte", entre outros projetos  

Visita 029 - Vamos ao teatro A atividade estava organizada e preparada para ser realizada, mas foi cancelada 

devido ao agravamento da situação de pandemia (covid-19) em janeiro/fevereiro. 

Visita 035 - Visita de estudo a 

Malta 

Não se realizou devido a constrangimentos na sequência do Covid. 

Visita 036 - Visita ao 

C.A.R/Velódromo de Anadia 

A atividade não foi possível realizar dado o perfil manifestado pela turma e pelo 

prazo de términos de formação apertado. 

Visita 038 - Visita de Estudo Falta de disponibilidade por parte das instituições a visitar 

Visita 039 - Circuito do 

Património Local 

Previsão de chuva para o dia da atividade. Trata-se de um circuito que utiliza a 

bicicleta como meio de transporte. 

Visita 040 - Visita de estudo a 

Conímbriga (ruínas e museu) e ao 

museu POROS 

Agravamento da situação pandémica. 

Quando a situação pandémica melhorou a maioria dos objetivos já estavam 

ultrapassados. 

Visita 041 - Ida ao teatro – 

Leandro, Rei da Helíria de Alice 

Vieira 

A atividade não se realizou por causa do Covid. 

Visita 043 - Visita de Estudo 

ESTG - Viseu 

Esta visita não se realizou, pois não tive retorno aos contactos estabelecidos com a 

ESTG de Viseu 

Visita 046 - Visita ao Museu 

Militar do Porto e ao Museu do 

Carro Elétrico ou à Assembleia da 

Republica 

Não foi encontrada data disponível de acordo com o horário das turmas. 

Visita 049 - Visita de Estudo – 

Museu do Papel Moeda - Porto 

A atividade referida não se realizou, por não ser possível articulá-la com o 

calendário previsto. 

Visita 050 - Visita a atividades no 

TeckDays 

Apesar de prometido, à última da hora, a Câmara Municipal de Anadia não 

disponibilizou o autocarro para transporte dos alunos 

Visita 053 - Ida ao Teatro no 

Quartel das Artes – Oliveira do 

Bairro assistir à peça: “O 

Principezinho” 

A entidade promotora cancelou o evento devido à COVID 19. 

Visita 060 - Atividade Nautica 

ERASMUS+ SPORT Project 

Falta de disponibilidade de transporte 

Visita 070 - Visita de Estudo à 

Escola Superior Agrária 

Falta de transporte. 

Projeto 039 - Fazer um mural Falta de tempo - situação de Covid e falecimento de familiar no 3º período 

Projeto 042 - EU4Health - 

wethefuture.school 

O projeto EU4Health - wethefuture.school terá inicio no próximo ano letivo , o 

projeto internacional foi aprovado ( Erasmus+) no final do terceiro período 
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Destaque de aspetos assegurados pelas atividades dinamizadas: 
 

Atividade assegurou ou teve em conta: 
Número de 
atividades 

% em 
251 

atividades 

(1) A articulação dos conteúdos e das competências/metas 202 80,5% 

(2) A articulação Interdisciplinar 150 59,8% 

(3) A articulação com serviços do Agrupamento (Ed. Especial, 
SPO, Serviços Administrativos, outros…) 

61 24,3% 

(4) A articulação com as famílias 96 38,2% 

(5) A articulação com entidades locais 94 37,5% 

(6) A adequação à especificidade do grupo/turma 184 73,3% 

 

 

 

 

 

 

Destaque de aspetos promovidos pelas atividades dinamizadas: 

A realização da atividade garantiu/promoveu: 
Número de 
atividades 

% em 
251 

atividades 

(7) O envolvimento dos alunos na programação e/ou 
implementação da atividade 

150 59,8% 

(8) O reforço das aprendizagens/ O assumir um papel ativo na sua 
aprendizagem 

191 76,1% 

(9) A participação da associação de estudantes 5 2,0% 

(10) O incremento das expetativas dos alunos/família e/ou 
comunidade face aos sucessos dos alunos 

70 27,9% 

(11) A adesão a cursos/concursos/projetos que estimulam e 
promovem a valorização do sucesso dos alunos 

84 33,5% 

(12) O envolvimento dos alunos nas atividades 210 83,7% 
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Conclusão: 
 No que concerne ao grau de execução das atividades deste PAA pode-se constatar, através dos 

gráficos e tabelas apresentados, que 10,8% das atividades inicialmente previstas não foram realizadas. 

Do conjunto das 275 atividades propostas, 223 inicialmente previstas, realizaram-se 251. O Conselho 

Pedagógico aprovou a sua realização, considerando os objetivos inerentes às mesmas, bem como o 

contributo para o sucesso dos alunos 

Pontos Fortes 
 

• Elevada taxa de execução das atividades, apesar do grande número de atividades não realizadas 

devido aos condicionalismos sentidos, ainda durante este ano letivo;  

• Elevado grau de consecução dos objetivos; 

• Avaliação global das atividades muito positiva por parte dos dinamizadores, intervenientes e 

destinatários;  

• Atividades maioritariamente destinadas aos alunos e à comunidade educativa; 

• Envolvimento de todos os alunos do Agrupamento em atividades; 

• Marcante envolvimento dos grupos e departamentos como responsáveis das atividades;  

• Maior envolvimento da Associação de Estudantes nas atividades; 

• Envolvimento dos destinatários das atividades na concretização das mesmas;  

• Visibilidade das atividades na vida do Agrupamento;  

• Articulação dos conteúdos e das competências; 

• Contributo para o enriquecimento curricular dos alunos; 

• Envolvimento dos alunos em iniciativas ligadas ao exercício da cidadania e de inclusão de todos os 

alunos; 

• Integração do Centro Qualifica e da participação dos seus formandos em várias atividades da 

Escola/Agrupamento; 

• Envolvimento da Escola com a Comunidade Educativa;  

• Promoção da trans e interdisciplinaridade na articulação de conteúdos e competências, 

contribuindo quer como forma de sensibilização/motivação e/ou construção e 

consolidação/reforço das aprendizagens, tal como preconiza o Plano 21/23; 

• As múltiplas parcerias com entidades externas quer através da adesão do Agrupamento a 

projetos locais, regionais e nacionais, quer através da disponibilização de recursos humanos para 

a dinamização de palestras e outras atividades que, para além de darem visibilidade aos 

projetos, estimulam o trabalho em equipa. 

• Salienta-se também o apoio incondicional dos pais/encarregados de educação às atividades 

propostas. 

 De referir ainda que clubes e projetos desenvolveram atividades de acordo com os seus objetivos, 

revelando aspetos de caráter formativo, cultural e/ou lúdico. 

 De assinalar também o trabalho de divulgação de atividades/eventos decorridos em várias escolas 

do Agrupamento levado a cabo pelo Clube de Jornalismo, O Ciclista.  

 Além deste espaço, existem outros espaços de divulgação da vida do Agrupamento, tais como as 

várias páginas de Facebook criadas e da Newsletter digital que é distribuída pela comunidade. 
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 As Bibliotecas Escolares e os Serviços de Psicologia e Orientação desempenharam, ao longo do ano 

letivo, um papel importante no apoio e na orientação dos alunos, promovendo, deste modo, o sucesso 

educativo, pessoal e social dos alunos.  

 O trabalho de articulação desenvolvido pelos docentes e pelas estruturas educativas sai claramente 

evidenciado, indo ao encontro das competências previstas no PASEO. 

Pontos Fracos 
 

• Pouca disponibilidade dos alunos para participarem em atividades fora do seu horário letivo; 

• A avaliação das atividades muito centrada nos dinamizadores; 

• Falta de eficiência dos meios tecnológicos, sobretudo a nível da ligação à Internet; 

• Dificuldade de agilização de transporte para pequenos grupos, impedindo a planificação em 

tempo útil das atividades. 

• Divulgação das atividades mensais, na página da escola, porque permite um melhor 

acompanhamento do Plano Anual de Atividades. 

• Todo o trabalho realizado, no âmbito do Ciclista, continua a carecer da colaboração de mais 

pessoas com o relato de atividades levadas a cabo pelo AEA, pois ainda se verifica pouca 

participação. Desta forma, não consegue abarcar toda a dinâmica do Agrupamento de forma a 

cumprir plenamente os seus objetivos. Continua a verificar-se que grande parte da Comunidade 

Educativa não procura este espaço, tal como o da página do Agrupamento, para acompanhar o 

trabalho desenvolvido. Este ano não se registaram tantas publicações como normalmente, devido 

ao facto de a Coordenadora ter estado de baixa médica. 

Propostas de melhoria 
 

 Procurar responder às necessidades inerentes à resolução dos pontos fracos apontados; 

 Cumprimento dos procedimentos definidos (separador Organização/PAA): 

 Planificação no início do ano de todas as atividades de cada grupo (atividades previstas) que 

serão inseridas pelo Delegado/Coordenador, até finais de outubro; 

 Todas as outras atividades (não previstas) deverão ser de caráter extraordinário, e serão 

inseridas exclusivamente pelo Coordenador de Departamento, após escrutínio/aprovação do 

Diretor/Conselho Pedagógico; 

 Inserção dos relatórios no prazo máximo de 15 dias, após a realização das respetivas 

atividades; 

 Enviar o recibo de preenchimento da proposta/relatório de atividade. 
 

 A concretização de um Plano Anual de Atividades é sempre revelador do dinamismo e da autonomia 

da escola, da importância do conhecimento e da formação permanente, do esforço, do 

desenvolvimento do espírito crítico e do gosto pelo saber, promovendo assim a formação de cidadãos 

qualificados, proativos e eticamente responsáveis, sendo este o grande objetivo do Agrupamento de 

Escolas de Anadia. 

 
Agrupamento de Escolas de Anadia, 7 de julho de 2022  
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ANEXOS: 
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Relatório de Atividades do GIC 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GIC        2021/2022 
 

 

                                                                                    

                               GRUPO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 
 

Ações desenvolvidas: 

● Venda solidária 

● Participação na Campanha da Associação Make a Wish; 

● Campanhas de Ajuda à Ucrânia; 

● Campanha de Angariação de bens para a a Casa da Criança; 

● Apoio à CPCJ de Anadia; 

● Apoio a alguns alunos carenciados da escola (alimentação; vestuário); 

● Confeção e venda de sabonetes para fins de angariação de bens (turma 8ºA- DT Fernanda 

Domingos); 

● Participação na Campanha Nacional do Banco Alimentar; 

● Campanha “Um sorriso por um Pensinho” na turma do 8ºE com a docente Tereza Capela 

(Acreditar); 

● Participação na venda de produtos da Acreditar; 

● Participação no envio de material escolar a crianças da Tanzânia (através da aluna Anna 

Shevchenko). 

 

Data de realização das atividades: 

Estas atividades foram sendo dinamizadas ao longo de todo o ano letivo. 

 

Pontos fortes: 

● Concretização dos objetivos previstos para a promoção de uma cidadania ativa; 

● Sensibilização da Comunidade Educativa para várias causas de carácter cívico e solidário (causas 

nacionais ou internacionais) 

● Articulação com serviços do Agrupamento, da autarquia e com Associações de Solidariedade; 

● O envolvimento dos alunos na programação e/ou implementação da atividade;  

● O reforço das aprendizagens/ O assumir um papel ativo na sua aprendizagem; 

● A parceria estabelecida com a Associação de Estudantes; 

● O incremento das expetativas dos alunos/família e/ou comunidade face aos sucessos dos alunos; 

● A adesão a projetos que estimulam e promovem a valorização pessoal e social dos alunos; 

● O envolvimento dos alunos nas atividades; 

 

Aspetos menos positivos/ Constrangimentos: 

 

● Em algumas campanhas a escassez de tempo de preparação para a angariação de bens e recursos 

foi um constrangimento a salientar; 
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Avaliação da participação dos alunos/ comunidade escolar: 

 
● A adesão de toda a comunidade escolar foi muito boa, tendo permitido que em todas as 

campanhas dinamizadas pelo GIC ou às quais o GIC aderiu, o impacte das atividades fosse 

visivelmente muito satisfatório e gratificante. O envolvimento estabelecido com a Associação de 

Estudantes e a publicação por parte da Direção, de eventos, fotos e pequenos relatos foram um 

enorme propulsor na divulgação dessas atividades e na mobilização dos jovens e das suas 

famílias. O envolvimento e o espírito de dádiva e solidariedade por parte de professores e 

funcionários são, também, de louvar e contribuiu regularmente para o sucesso das dinâmicas 

levadas a cabo pelo grupo GIC.  

 
Apreciação global/ Conclusão: 

 
Não houve, não há, e acreditamos que não haverá nunca uma meta única a atingir com um projeto 

como o GIC. O que há, sim, são pequenos vários pontos onde se procura chegar, e sempre no sentido de 

uma consciencialização que se pretende oportuna face aos acontecimentos-problema que nos vão 

sendo apresentados. Questões de caráter local, nacional ou mesmo internacional. Questões que nos 

tocam a todos nós. 

Por vezes, levar a cabo intervenções muito simples, mas que obtêm repercussões na qualidade de 

vida das pessoas, acaba afinal por traduzir-se num enorme contributo. De facto, basta encontrarmos 

uma só pessoa que tenha beneficiado do trabalho do GIC, que é no fundo um trabalho de toda a 

comunidade educativa, para sentirmos que valeu a pena o que se fez. Basta constatarmos que um 

aluno se sensibilizou por uma causa e agiu, para sentirmos que este é um caminho que é importante 

continuar a seguir. 

Temos planos para continuar a implementar futuramente. Temos questões que pretendemos focar, 

objetivos que queremos alcançar. Causas pelas quais continuaremos a lutar. Ainda que difíceis, ainda 

que aparentemente inatingíveis. 

Este ano letivo terminou e, de facto, muita coisa há para melhorar. Almejamos uma ainda maior 

adesão por parte dos alunos dentro do Grupo GIC. Mais mãos para ajudar. Mais olhos para ver em redor, 

mais corações para tocar. 

Admitimos que não é ainda o suficiente. Mas mesmo que nem sempre nos satisfaçam plenamente os 

resultados, mesmo que por vezes as concretizações dos nossos projetos se revelem difíceis…ora…, 

digamos antes, como diz o poeta Mário Quintana: 

 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

não é motivo para não querê-las. 

Que tristes os caminhos, se não fora 

a mágica presença das estrelas! 
 
 

A Equipa do GIC: 

Manuela Ribeiro, Tereza Capela, Alexandra Alvim, Isabel Galante, 

Bárbara Batista, Emília Cruz e Ana Isabel Dias 

 
Data: 22 de junho de 2022 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

GRUPO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
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Relatório das atividades no 1º Ciclo, promovidas pela CMA  

Ministério da Educação 

Departamento Curricular do 1.º CEB 
 

Relatório das Atividades propostas pela CMA - Avaliação 

Ano letivo 2021/2022 
 

Atividade 
 n.º de 
alunos 

Anos de 
esc. 

Avaliação Sugestões 

“Uma 
aventura na 

Casa dos 
Livros” 

774 
1.º/2.º/ 

 
3.º/ 4.º 

- atividade adequada ao público alvo; 

- permitiu a partilha de experiências/ 

vivências pelos alunos;  

- tema abordado muito pertinente (os 

medos); 

- incentivou à leitura para além da 

atividade através da oferta de um livro; 

- atividade a manter. 

 

“Médicos do 
Planeta 

406 1.º/2.º 

- atividade adequada ao público alvo e à 

realidade de cada escola (em alguns 

estabelecimentos integrou alunos de 

todos os anos de escolaridade); 

- permitiu a aquisição e consolidação de 

conhecimentos;  

- incentivou a adoção de comportamentos 

mais amigos do ambiente; 

- atividade a manter. 

- Diversificação das 

dinâmicas e dos 

conteúdos; 

 

- Alargamento a todos os 

anos de escolaridade. 

“Astronomia 
vai à escola” 

368 3.º/4.º 

- atividade adequada ao público alvo;   

- permitiu a aquisição/consolidação de 

conhecimentos;  

- Incentivou à pesquisa; 

- despertou a curiosidade o espaço; 

- atividade a manter. 

 

 

Feira do 
Ambiente 

774 
1.º/2.º/ 
3.º/ 4.º 

- atividade adequada ao público alvo; 

- a duração da atividade e o elevado 

número de alunos em simultâneo num 

reduzido número de espaços, não 

permitiu a exploração das diferentes 

propostas; 

- a forma como os trabalhos de alguns 

alunos foram expostos, não lhes permitiu 

visualizar o todo do seu trabalho; 

- atividade interessante e a manter, 

ajustando alguns aspetos. 

- Maior cuidado na gestão 

dos transportes 

(número de lugares e 

horário). 

- Acautelamento da 

necessidade de 

transporte específico 

das crianças com 

problemas de 

mobilidade. 

- Fornecimento de água 

potável a todas as 

crianças. 

- Devolução às escolas, 

em tempo útil, dos 

trabalhos enviados  

 

Anadia, 6 de julho de 2022 
 

A Coordenadora do Departamento Curricular do 1.º CEB 
 

Sara Maria Neves Ferreira    
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Departamento Curricular do EPE  
Relatório das Atividades no Ensino Pré-Escolar, promovidas pela CMA 

Relatório das Atividades propostas pela CMA - Avaliação 

Ano letivo 2021/2022 

 

Atividade 
 n.º de 
alunos 

Avaliação Sugestões 

Era uma vez 
uma história 

250 

- permitiu a partilha de experiências/vivências 

pelos alunos;  

- tema abordado pertinente; 

- incentivou a utilização do recurso Biblioteca 

Municipal e  à leitura com a oferta de livro. 

- atividade a 
manter. 

“Médicos do 
Planeta 

250 

- atividade adequada ao público alvo; 

- permitiu a aquisição e consolidação de 

conhecimentos;  

- incentivou a adoção de comportamentos mais 

amigos do ambiente. 

- atividade a 
manter  

“Feira do 
Ambiente” 

250 

- a duração da atividade e o elevado número de 

alunos em simultâneo num reduzido número de 

espaços, não permitiu a exploração das 

diferentes propostas. 

- atividade 

interessante e a 

manter com as 

alterações 

possíveis. 

Atividade de 
Expressão 

Motora 
250 

- atividade adequada ao público alvo; 

- as atividades desenvolvidas foram de acordo 

com as necessidades e com os interesses de 

cada grupo de crianças; 

- as atividades tiveram muita aderência por parte 

das crianças. 

- atividade a 
manter 

Atividade de 
Expressão 

Musica   

250 

- atividade adequada ao público alvo; 

- estratégias foram adequadas à faixa etária com 

a utilização de materiais diversificados e tendo 

em conta as especificidade de cada grupo; 

- verificou-se grande crianças , e um grande nível 

de envolvem-se por parte das crianças. 

- atividade a 
manter 

 

A Coordenadora : Ana Paula Coelho Silva  



AEA Página 14 

Relatório final da equipa Eco-Escolas 
Relatório final do Projeto Eco-Escolas 

 

Listagem de todas as atividades realizadas no ano escolar 

2021/2022, dos professores e alunos dinamizadores 

Relatório da atividade Professores 
dinamizadores 

Alunos 
dinamizadores 

Sessões de esclarecimentos sobre separação de resíduos acompanhados da atividade "Jogos do ambiente" efetuado por alunos 
do 10.ºB  (atividade reformulada devido à pandemia e para aplicação ao 1ºciclo na feira do ambiente e a todas as turmas 5ºano 
no dia eco-escolas). - mais de 80% das turmas usufruíram da atividade. 

Luísa Flores Gonçalo Ferreira, 
10ºB 

Sessões de esclarecimentos sobre separação de resíduos efetuado pelo Diretor de Turma aplicada a 35 turmas - mais de 50% 
das turmas. 

Anabela Fernandes e Luísa 
Flores 

 

Ação de sensibilização ambiental aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico efetuada por um aluno do 10ºano aplicada a todas as 
turmas do 3.ºciclo (21 turmas) - mais de 90% das turmas 

Luísa Flores Gonçalo Ferreira, 
10ºB 

Construção e distribuição de ecopontos amarelos em todos os corredores - taxa alcançada de menos de 100 alunos por 
ecoponto amarelos 

Anabela Fernandes 
Graça Gomes 
Júlia Almeida 

Alunos do eco-clube 
e 12ºE 

Aquisição e distribuição de ecopontos azuis em todas as salas - taxa alcançada de menos de 100 alunos por ecoponto azul. Anabela Fernandes e Luísa 
Flores 

 

Participação no concurso da Geração Verdão - Upcycling - Construção de 3 ecopontos (amarelo, verde e azul) reutilizando 
materiais provenientes de embalagens - objetivo alcançado 

Graça Gomes 
Júlia Almeida 

Alunos do eco-clube 

Recolha, pesagem e encaminhamento do papel e plástico para o ecoponto correspondente. Só no mês de abril foram recolhidos 
cerca de 620 Kg de plástico e 584 Kg de papel. O objetivo (100Kg de cada) foi amplamente alcançado. 

Luísa Flores 
Sofia Pereira 

 

Projeto eco-ganga: recolha, seleção, transformação e posterior doação de objetos de ganga ou decoração da escola." Foram 
produzidas 71 peças usando ganga. O objetivo (35 objetos) foi amplamente alcançado. 

Adélia Serra Alunos da unidade 

Recolha e encaminhamento das tampinhas para a Educação Especial, contribuindo para a ação de solidariedade para com o 
filho de uma auxiliar de ação educativa. Foram recolhidos 38,7 Kg de tampinhas/caricas. O objetivo (30 Kg) foi alcançado. 

Adélia Serra Alunos da unidade 

Participação no Desafio I da “Green Cork escolas” da Quercus: recolha de rolhas de cortiça. Foram recolhidas 18 caixas com 
rolhas. O objetivo (10 caixas) foi alcançado. 

Adélia Serra 
Luísa Flores 

Alunos da unidade 

Projeto reciclobrinca: Recolha, reciclagem criativa e doação de brinquedos aos Jardins de Infância do Agrupamento. Foram 
recuperados 6 brinquedos. O objetivo (5 brinquedos) foi alcançado. 

Adélia Serra Alunos da unidade 

Participação no Desafio III da “Green Cork escolas” da Quercus: enfeites de Natal com cortiça e vidro. Foram construídos 35 
enfeites de Natal. O objetivo (10 enfeites) foi alcançado. 

Ana Rita Ferreira 
Jacinta Mira 

Alunos do eco-clube 



AEA Página 15 

Participação no Desafio II  “Green Cork escolas” da Quercus: construção do rolhinha e colocação em cafés/restaurantes 
próximos." Foram construídos 3 rolhinhas e entregues a restaurantes. O objetivo (3 rolhinhas) foi alcançado. 

Ana Rita Ferreira 
Jacinta Mira 

Alunos do eco-clube 

Participação no Desafio VI  “Green Cork escolas” da Quercus: “Cortiça, vidro e … ação!" - Construção de um vídeo sobre o 
contributo do vídeo e cortiça para os ODS." Foi produzido um vídeo e submetido a concurso, tendo a EBSA alcançado o 2º lugar 
do concurso. O objetivo foi alcançado. 

Francisco Fonseca 
Luísa Flores 
Nuno Conde 

Rute Duarte, 12ºD 

Participação no projeto da ABAE - Geração Depositrão - Recolha de REEE (pequenos e grandes eletrodomésticos e lâmpadas) e 
pilhas/acumuladores - Apesar de ainda não estarmos na posse dos valores finais de REEE, pilhas e lâmpadas recolhidas, as 
imagens disponibilizadas no portefólio demonstram claramente que o objetivo (1000 Kg de REEE,  400 Kg de pilhas, 1 Kg de 
lâmpadas) foi alcançado. 

Anabela Fernandes 
Luísa Flores 

 

Participação no projeto da ABAE - Geração Depositrão - Constrói o teu traga Pilhas" - Construção de um equipamento de 
recolha de Pilhas". O objetivo foi alcançado. 

Teresa Glória Luís Marques, Bruna 
Cordeiro e Iara Pires 

do 6ºE 
Concurso "Pilhas no Pilhão"" dirigida a todas as turmas do ensino básico da EBSA. Foram recolhidos 385,2 Kg de pilhas. O 
objetivo (300 Kg de pilhas recolhidas) foi alcançado. 

Anabela Fernandes 
Luísa Flores 

 

Participação do projeto "Roupas usadas não estão acabadas" - A recolha de roupa foi efetuada, no entanto a atividade foi 
reformulada e o material em vez de ser entregues na H SARAH Trading foi enviado para a Ucrânia. O objetivo foi muito 
superado, mas não conseguimos apurar o valor final das recolhas. 

 Associação de 
estudantes 

Participação nas atividades do concurso da Academia Ponto Verde "Artistas da Reciclagem". A atividade foi cumprida tendo sido 
elaborada 1 escultura com resíduos de papel, vidro e plástico e 3 peças de vestuário usando resíduos de papel, vidro e plástico. 
No entanto não foi possível cumprir com os prazos da Academia Ponto verde devido a confinamentos de alunos e professores. 

Francisco Fonseca 
Fátima Lourenço 

 

Concurso “Presépios de Natal” reciclados. Atividade adicionada ao plano de ação. Durante o mês de dezembro, os alunos da 
EBSA construíram presépios transformando todo o tipo de resíduos em arte. Foram entregues 47 Presépios para concurso de 
alunos do 2.ºCEB, 3.ºCEB e Secundário. O objetivo (20 Presépios) foi alcançado. 

Anabela Fernandes 
Alexandra Gonçalves 

 

Sessão de construção de narrativas de Jogo sobre a temática dos "Microplásticos", no âmbito do projeto Gamers4Nature. 
Atividade que envolveu 2 professores da Universidade de Aveiro e uma turma do 10ºano no dia 17/12  

Luísa Flores 
Anabela Nunes 

 

Monitorização do consumo de água e energia através da leitura das faturas e elaboração dos respetivos gráficos do consumo. 
Atividade concretizada com a publicação de gráficos em março e maio. 

Lídia Rosa  

Análise nas disciplinas de Português do texto "Etimologia da palavra Certoma" e dum mapa dos rios do Concelho. Atividade 
parcialmente concretizada. Todos os materiais foram construídos e disponibilizados aos professores de português, no entanto 
temos apenas registo de 15% das turmas terem usufruído da atividade. 

Anabela Fernandes 
Luísa Flores 

 

Desafio/Concurso “O mar começa aqui”. Os alunos do 6ºE, elaboraram projetos artísticos para o concurso do eco-escolas “O 
Mar Começa Aqui”. No dia 15 de junho o projeto selecionado da autoria dos alunos foi pintado no eco-parque. 

Teresa Glória Luís Marques, Rita 
Monteiro, do 6ºE 

Exposição sobre a poluição do mar. No dia 31 de maio foi apresentada à comunidade uma exposição que visava alertar a 
comunidade para a problemática da poluição dos oceanos com plásticos. 

Anabela Fernandes 
Lídia Rosa  
Luísa Flores 

 

Participação no desafio "Onde está o Ecolápis?" Os alunos do 3.º CEB e Secundário, sob a orientação dos professores de 
Educação Visual e de Desenho A, participaram no concurso Ecolápis. Foram entregues 10 projetos do ensino básico e 15 do 
ensino secundário e foram selecionados 5 trabalhos de cada escalão para submeter a concurso. Os objetivos foram alcançados. 

Francisco Fonseca 12ºD 
7ºG 
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Monitorização da qualidade do ar, elaboração de trabalhos e divulgação à comunidade. A escola dispõe de um sensor da 
qualidade do ar e os alunos das turmas A, B, C, E e G do 8ºano monitorizaram a qualidade do ar e elaboraram trabalhos, pelo 
que os objetivos foram alcançados. 

Natália Monteiro, Fernanda 
Domingos, Liliana Rocha e 
Isabel Boiça 

 

Videoconferências no âmbito das semanas Polares sobre "A importância do Ártico." No dia 27 de setembro as turmas A, B e C 
do 10ºano assistiram a uma videoconferência com uma cientista polar. A palestra e a exposição, que se enquadram no âmbito 
da Semana Polar, permitiram sensibilizar os alunos para as problemáticas ambientais A videoconferência foi repetida no dia 23 
de março para todas as turmas do 8ºano. Os objetivos foram alcançados. 

Luísa Flores e Isabel Boiça  

Projeto de ação climática. Foi realizada uma videoconferência com alunos da Moldávia e Índia nos dias 20 e 27 de outubro, pelo 
que os objetivos foram alcançados 

Ana Calhoa  

Participação no concurso "Música e Coreografia Eco-Escolas “Polar Bears…” O vídeo está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=ydFQw7AeUgI. Os objetivos foram alcançados. 

Marily Pereira Laura Cerveira, 11ºA 
 

Conferência por uma nutricionista sobre "Alimentação saudável e sustentável". No dia 15 de outubro, os alunos do 12ºano 
estiveram presentes numa palestra dinamizada pela ex-aluna da EBSA, Sofia Ferreira, licenciada em Ciências da Nutrição. A 
palestra além de se enquadrar na comemoração do Dia Mundial da Alimentação serviu de mote para lançar um desafio aos 
alunos: "Desenvolver uma campanha de consciencialização à comunidade para a adoção de um regime alimentar sustentável" e 
dar seguimento ao Compromisso da Juventude elaborado e assinado pelas turmas do secundário no ano letivo passado. 

Anabela Fernandes 
Luísa Flores 

 

Videoconferência sobre "Desperdício alimentar”. No dia 22 de abril foi promovida uma palestra com o título “Desperdício 
Alimentar” com o palestrante Dr. Rui Lima, representante da Direção Geral da Educação (DGE) na Comissão Nacional de 
Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA). Todas as turmas do 7.º ano assistiram à videoconferência pelo que os objetivos da 
ação foram alcançados. 

Anabela Fernandes  

Videoconferência “Alimentação - Combate ao desperdício alimentar" A sessão decorreu no dia 3 de novembro, foi dirigida à 
turma do 7ºA, tendo sido os objetivos plenamente alcançados. 

Ana Calhoa  

Plantação de 3 Oliveiras integradas na ação "Ramos de Esperança" e “Compromisso Verde da Juventude” de homenagem às 
vítimas do COVID. A atividade foi realizada por duas turmas do 12ºano e os objetivos foram alcançados. 

Anabela Fernandes 
João Gamelas 

 

Construção e distribuição de ninhos pelo espaço escolar. Foram construídos 5 ninhos por alunos com medidas adicionais que 
foram distribuídos pela escola no dia eco-escolas. 

António Carvalho  

Elaboração de trabalhos que representem o segredo da horta e os vários passos a seguir para o concretizar. Foram pesquisadas 
várias receitas, elaborados marcadores de livros com as receitas e distribuidos na feira do Ambiente. A atividade inicialmente 
proposta para o 7ºD foi realizada pela turma do 10ºano de turismo. Os objetivos foram alcançados. 

Luísa Flores 
Adélia Sampaio 

 

Reformulação da Horta Biológica com o apoio da Autarquia. Após a submissão de um pedido de financiamento para 
Reformulação da Horta à Autarquia, o município atribuiu um donativo de 1687,49€ e no 3ºperíodo e foram construídos 3 
canteiros novos. Os alunos da turma D do 7ºano foram acompanhando as atividades de reformulação da horta e 
posteriormente foram responsáveis pelas atividades de plantio e rega. 

Direção 
Anabela Fernandes 
Luísa Flores 

 

Participação no concurso "A Biodiversidade da minha escola".  Os alunos do 8ºA, com a colaboração da professora de CN 
identificaram 10 espécies e elaboraram 6 ilustrações científicas e as respetivas fichas de identificação das espécies. 

Tereza Capela 8ºA 

Participação no concurso "A Biodiversidade: Preservar e Regenerar" - ação de irradicação de invasoras. As turmas C e G do 
8.ºano participaram numa ação de combate às invasoras biológicas “Vespa Asiática” e “Ervas das Pampas” no dia 5 de abril com 
o apoio da CMA e da Associação Bioliving. A ação serviu de mote para os trabalhos apresentados a concurso tendo os objetivos 
sido alcançados. 

Luísa Flores 
Lígia Gonçalves 

8ºC e G 

https://www.youtube.com/watch?v=ydFQw7AeUgI
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Atividade "Cada espaço é o teu..." - Atribuição a cada turma da responsabilidade pelo controlo, manutenção e de 
embelezamento de um espaço da escola. Todas as turmas da escola foram envolvidas na atividade ficando responsáveis pela 
monitorização e manutenção de uma determinada área da escola e pelo controlo dos resíduos. A atividade contribuiu imenso 
para o aumento da taxa de separação de resíduos e para a diminuição dos resíduos colocados no chão. 

Direção  

Divulgar do eco-código 2020-2021 e construção do Eco-código com a participação dos alunos. Para a elaboração das frases 
foram envolvidos todos os alunos da escola de modo a permitir que o documento seja um promotor de mudanças e de 
sensibilização social. Entre as 32 frases recolhidas foram selecionadas 12 pelo conselho eco-escolas. 

Fernanda Domingos  

Participação no concurso: Vídeo “Sou uma Eco-Escola, porque…”. Realização de um pequeno vídeo com a duração de 1 minuto. 
No vídeo participaram várias turmas e alunos da escola. O vídeo pode ser consultado em 
https://www.youtube.com/watch?v=Kzp8pL2libE. 

Alexandra Alvim 
Catarina Simões 
Graça Gomes e Júlia Almeida 
Luísa Flores 

 

Dia eco-escolas. No dia 31 de maio a EBSA celebrou o dia eco-escolas com as seguintes  atividades: Sessões “Mestre Carbono” 
por Filipe Monteiro para os alunos do 6ºano; Conferências sobre gestão de resíduos e jogos do ambiente para os 5ºanos; 
Cerimónia eco-escolas e Exposição “Isto acontece na minha escola”. 

Anabela Nunes 
Anabela Fernandes 
Lídia Rosa 
Luísa Flores 
Sofia Pereira 

Gonçalo Ferreira, 
10ºB 
Alunos do 10ºB 

Participação na feira do ambiente. Nos dias 3, 4 e 5 de junho a EBSA participou na feira do ambiente com as seguintes 
atividades: Exposição de objetos produzidos com material reciclado; Atelier de reutilização com tecidos; Jogos tradicionais com 
material reciclado; Flashmob; Ação de sensibilização/Km mais verde para divulgação do novo site do eco-escolas. 

Anabela Nunes 
Anabela Fernandes 
Lídia Rosa 
Luísa Flores 
Sofia Pereira 
Carlos Couto 
Raúl Pinto 

Gonçalo Ferreira, 
10ºB 
Alunos do 10ºB 

-  

22 de junho de 2022 

As coordenadoras 

Anabela Fernandes e Luísa Flores   

 


