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Grupo 

Disciplinar
Designação da Atividade Eixos orientadores do PE Objetivos da atividade Responsável

População 

alvo
Duração Custo

24 de 

setembro

100              

Pré Escolar

Comemoração do Dia Europeu do Desporto 

na Escola

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; III- 

Combater o absentismo, a indisciplina e 

a exclusão social

Incentivar comportamentos e hábitos 

saudáveis ; Aumentar a participação dos 

pais/ encarregados de educação nas 

atividades promovidas pelo Jardim de 

Infância (JI).

Educadoras 

titulares
Crianças

A designar 

em função 

da atividade

24 de 

setembro

260 e 620     

Ed. Física

Dia Europeu do Desporto na Escola em OH 

e Ponte

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde. Gr EF 2º/3ºCEB manhã

26 de 

setembro

350               

Espanhol
Comemoração do Dia Europeu das Línguas

Formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático, pluralista, crítico 

e criativo individual em harmonia com 

os valores da cidadania

Conhecer e apreciar a variedade 

linguistica das línguas. Desenvolver 

as competências de pesquisa. 

Aprofundar os conhecimentos sobre 

a cultura mexicana.

Professoras de 

Espanhol

Alunos de 

Espanhol 
1 semana

28 de 

setembro

230             

Mat/CN      

PES

"Importância da lavagem das mãos e 

distanciamento social" - atividades 

experimentais em colaboração com 

Universidade Católica de Viseu

 Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade. Promover 

práticas de trabalho colaborativo nos 

departamentos curriculares e nos 

grupos disciplinares

Promover a curiosidade e a literacia 

científica. Assumir atitudes que 

defendam a implementação de medidas 

que fomentem a saúde individual e 

coletiva. Articular, contextualizar e 

consolidar conhecimentos da disciplina 

de Ciências Naturais.

Pofessores de 

Ciências Naturais 

2º ciclo 

Alunos do 6º 

ano
50´

27 e 28  

de 

setembro

520            

Bio/Geo
Exposição / Feira dos Minerais

I-Promover  a  implementação  de  

estratégias  de ensino  conducentes  à  

melhoria dos resultados escolaresII- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV - 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Proporcionar aos alunos a visualização 

de minerais que não dispomos na 

escola;  Divulgar algumas possibilidades 

de aplicação dos minerais no nosso dia-a-

dia.

Área disciplinar 

de Biologia e 

Geologia

Escola Básica 

de Lagares da 

Beira 

2 dias

1.º

Data de 

realização/ 

Data Prevista
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29 e 30 

de 

setembro

260 e 620    

Ed. Física

Dia Europeu do Desporto na Escola na 

Cordinha

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde. Gr EF 2º/3ºCEB aulas de EF

30 de 

setembro   

1 de 

outubro 

520            

Bio/Geo
Exposição / Feira dos Minerais

I-Promover  a  implementação  de  

estratégias  de ensino  conducentes  à  

melhoria dos resultados escolaresII- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV - 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Proporcionar aos alunos a visualização 

de minerais que não dispomos na 

escola;  Divulgar algumas possibilidades 

de aplicação dos minerais no nosso dia-a-

dia.

Área disciplinar 

de Biologia e 

Geologia

Escola Básica 

da Cordinha
2 dias

Data a  

definir
PES

Ação de sensibilização relativa ao 

despacho 8127/2021
V

Promover hábitos alimentares 

saudáveis.

PES, Centro de 

Saúde - UCC , 

Cidadania 5º e 

6º anos

Comunidade 

educativa 

Ao longo 

do ano 

letivo

12 de 

outrubro

350             

Espanhol

Comemoração do Día de La 

Hispanidad

Formação de pessoas 

responsáveis, autónomas, 

solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres 

em diálogo e no respeito pelos 

outros, com espírito democrático, 

pluralista, crítico e criativoindividual 

em harmonia com os valores da 

Comemorar a chegada de Cristóvão 

Colombo às Américas; Conhecer e 

apreciar a variedade cultural de 

Espanha e dos países 

hispanofalantes;  Desenvolver as 

competências de pesquisa.

Professora de 

Espanhol 
Alunos de 

Espanhol 
1 Dia

Em torno 

do dia 16 

de 

outubro

100            

Pré Escolar

Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação   (A alimentação na arte)

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV- 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo entre departamentos 

curriculares 

Promover hábitos alimentares 

saudáveis; Sensibilizar para a existência 

de diferentes manifestações de artes 

visuais, a partir da observação de várias 

modalidades expressivas (pintura, 

desenho, escultura, fotografia,  vídeo, 

etc.), expressando a sua opinião e leitura 

crítica.

Educadoras 

titulares

Crianças; 

alunos do 1º 

ciclo

A designar 

em função 

da atividade

11 a 15 

de 

outubro

110            

1ºCEB

Visita de Estudo a localidades do concelho 

(4.º anos da EB1 de Oliveira do Hospital)

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria

dos resultados escolares.

Dar a conhecer o património 

histórico/cultural e humano, Conhecer 

aspectos típicos da paisagem, Alertar 

para a necessidade de preservar o 

ambiente, Proporcionar aos alunos 

aprendizagens ativas, significativas e 

diversificadas. Consolidar e aprofundar 

aprendizagens decorrentes do trabalho 

na sala de aula.

Coodenadora 
Alunos e 

professores
1 dia

Se
te

m
b

ro
Se

te
m
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ro
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18 a 22 

de 

outubro

110            

1ºCEB

Semana da Alimentação"Legumes e fruta 

comer, para saudável crescer 

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria

dos resultados escolares.

Reconhecer a importância de uma 

alimentação equilibrada e variada; ; 

definir regras de segurança e higiene na 

alimentação; reconhecer a importância 

dos legumes e frutas.

Departamento do 

1.º Ciclo

Alunos e 

professores

1 manhã ou 

1 tarde

15 a 22 

de 

outubro

230          

Mat/CN

Comemoração do dia Mundial da 

Alimentação (16.10)

 Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade. Promover 

práticas de trabalho colaborativo nos 

departamentos curriculares e nos 

grupos disciplinares.

Desenvolver competências associadas a 

Bem-estar e saúde, designadamenre nos 

hábitos quotidianos, na alimentação,  

nos consumos e na prática de exercício 

físico.

Articular, contextualizar e consolidar 

conhecimentos da disciplina de Ciências 

Naturais.

Professores de 

CN  do 2º ciclo 

Articulação com 

PES 

Alunos do 2º 

ciclo
2x50'

20 a 29 

de 

outubro

210/220       

Port/Ingl
"Spooky Spider Web Challenge"

Realização de atividades/mostras

que promovam a inovação e

criatividade

Conhecer tradições de outras culturas; 

Estimular a criatividade; Divulgar 

trabalhos realizados pelos alunos.

Professores de 

Inglês- 2º ciclo

Alunos do 2º 

ciclo

Final de 

outubro - 2 

semanas

20 a 29 

de 

outubro

210/220       

Port/Ingl
"Halloween Ghost Catcher"

Realização de atividades/mostras

que promovam a inovação e

criatividade

Conhecer tradições de outras culturas; 

Estimular a criatividade; Divulgar 

trabalhos realizados pelos alunos.

Professores de 

Inglês- 2º ciclo

Alunos do 2º 

ciclo

Final de 

outubro - 2 

semanas

20 a 29 

de 

outubro

210/220      

Port/Ingl
"Caldeirão de feitiços"

Diversificação das metodologias com 

vista à autonomia do aluno

 Desenvolver a competência da escrita; 

Conhecer tradições de outras culturas; 

Desenvolver o sentido crítico e estético.

Professores de 

Português- 2º 

ciclo

Alunos do 2º 

ciclo

Final de 

outubro - 2 

semanas

27 de 

outrubro

EB Ponte 

das Três 

Entradas

Halloween 

Realização de atividades/mostras que 

promovam a inovação e criatividade e 

que fortaleçam a interação entre a 

escola e o meio e/ou promovam a 

projeção do agrupamento na 

comunidade educativa.

Identificar uma das maiores tradições da 

cultura anglo-saxónica. Estimular a  

criatividade.  Promover o respeito por 

culturas diferentes.

Coordenação de 

Estabelecimento

Comunidade 

Educativa

Última 

semana 

de 

outubro

110          

1ºCEB Ingl

Halloween: Pumpkin Painting Contest

Pintura/decoração de abóboras.

Eleição de uma abóbora vencedora em cada 

turma.

Comemorar datas festivas; Sensibilizar 

os alunos para diferentes tipos de 

manifestações de caráter cultural; 

Envolver os alunos em trabalhos de 

projeto; Promover o trabalho em equipa 

e entre turmas; Expor os trabalhos dos 

alunos.

Professoras de 

Inglês

Alunos 

Encarregados 

de Educação

2 aulas

29 

outubro a 

3 de 

novembr

o

330             

Espanhol
Día de los Muertos

Assegurar a formação global dos 

jovens, promovendo a descoberta e o 

desenvolvimento dos seus interesses, 

saberes e potencialidades através de 

uma ação educativa orientada para a 

realização individual em harmonia com 

os valores da cidadania

Conhecer a origem desta festa.

Aprofundar os conhecimentos sobre a 

cultura mexicana.

Professoras de 

Espanhol.

Alunos de 

espanhol e 

comunidade 

escolar

1 semana
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Data a 

definir

330         

Ingl/Alemã

o

Halloween
Dar a conhecer as tradições e a cultura 

anglo-americana
3º ciclo 1 dia

PES
Educação Alimentar "Somos o que 

comemos"
I

Promover hábitos alimentares 

saudáveis.

PES, Biblioteca 

Escolar, Centro 

de Saúde - UCC

Comunidade 

educativa 
mês

PES
Educação Alimentar "Lanche + saudável e 

sustentável"
I, II,IV

Promover hábitos alimentares 

saudáveis.

PES, Grupo 

disciplinar 230, 

Centro de Saúde - 

UCC

Comunidade 

educativa 
mês

 2 a 5 de 

novembr

o

100            

Pré Escolar
Semana do Cinema

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Proporcionar a visualização de histórias 

com recurso, à arte 

cinematográfica;Desenvolver a 

capacidade de apreciar um espetáculo 

visual, através do diálogo em grupo

Educadoras 

titulares
Crianças

A designar 

em função 

do tempo 

de duração 

do filme

5 de 

novembr

o

Eco Escolas
"A Terra treme" - exercício público de 

sensibilização para o risco sísimico
II

Participação na iniciativa  promovida 

pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil que procura chamar a 

atenção para o risco sísmico e para 

a importância de comportamentos 

simples que os cidadãos devem 

adotar em caso de sismo, mas que 

podem salvar vidas.

Coordenadora e 

Equipa do Eco 

Escolas

Comunidade 

Educativa

dia 5 de 

Novembro 

pelas 

11,05h

8 de 

novembr

o

260 e 620    

Ed. Física
Duatlo Tri Escola Jovem

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde
Gr EF e Fed Trialo 

de Portugal

alunos do 3º e 

4º anos

manhã e 

tarde

230            

Mat/CN

Professores de 

Matemática do 

2º ciclo

Alunos do 2º 

ciclo

500          

Mat
Paulo Inácio

Alunos do 3.º 

CEB e 

Secundário

10 de 

novembr

o

260 e 620   

Ed. Física
Corta-Mato - Ponte

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Gr EF
todos os 

alunos
manhã

Ao longo 

do mês

IV - Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares; 

V - Fazer uma distribuição equilibrada e 

racional dos recursos humanos, 

promovendo uma cultura de escola 

assente na proximidade e no bom 

ambiente.

Incentivar e desenvolver o gosto pela 

Matemática; Detetar vocações precoces 

nesta área do saber.

2h

10 de 

novembr

o

XL Olimpíadas Portuguesas da Matemática

O
u

tu
b

ro
N

o
ve

m
b
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11 de 

novembr

o

100              

Pré Escolar
Comemoração do Dia de S.Martinho

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; III- 

Combater o absentismo, a indisciplina e 

a exclusão social;  IV- Promover 

práticas de trabalho colaborativo entre 

departamentos curriculares 

Valorizar tradições/costumes;  

Aumentar a participação das famílias nas 

atividades promovidas pelos JI

Educadoras 

titulares

Crianças; 

alunos do 

1ºciclo

1 dia

11 de 

novembr

o

110            

1ºCEB
Dia de S. Martinho

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Valorizar tradições e costumes; 

promover o convívio entre os alunos

Departamento do 

1.º Ciclo

Alunos, 

professores 

titulares e 

professores 

AEC

1 dia

12 de 

novembr

o

EB Ponte 

das Três 

Entradas

 Magusto tradicional 

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a cooperação e a socialização 

através da prática de grupo; Valorizar as 

tradições culturais; 

Coordenação de 

Estabelecimento

Comunidade 

educativa

13 de 

novembr

o

Escola 

Básica da 

Cordinha

Feira de S. Martinho e Festival de Sopas

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade. Fazer 

uma distribuição equilibrada e racional 

dos recursos humanos, promovendo 

uma cultura de escola assente na 

proximidade e no bom ambiente.

Fomentar uma maior participação dos 

pais / EE nas atividades da escola; 

Proporcionar o convívio entre todos os 

elementos da comunidade educativa; 

Fomentar atividades de 

empreendedorismo, culturais e artísticas 

que contribuam para a formação global 

dos alunos.

Coordenação de 

Estabelecimento; 

DT e restantes 

Docentes; 

Assistentes 

Operacionais; 

Assoc. de Pais

Comunidade 

Educativa  da 

Cordinha

1 dia

15 de 

novembr

o

Eco Escolas
Reflorestação da ETAR de Oliveira do 

Hospital
II e IV

Participação de um iniciativa da 

EPAL de reflorestação de ETAR de 

Oliveira do Hospital

Coordenadora e 

Equipa do Eco 

Escolas

8.ºG

15 de 

novembro 

entre as 13h 

- 16h

16 de 

novembr

o 

300            

Port

Início da comemoração  do centenários do 

nascimento de José Saramago - 16/11/21 a 

16/11/22 - leitura de um excerto da obra do 

autor  nas aulas pelos professores de 

Português

Formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático.

Atividades complementares com vista ao 

desenvolvimento integral de grupos 

e/ou indivíduos;

Todos os prof.s
Todos os 

alunos

16/11  ao 

longo de 

todo dia

16 de 

novembr

o 

410          

Filosofia     
Colaboração 

com o 

Clube 

Europeu

Comemoração do Dia Mundial para a 

Tolerância 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nas áreas disciplinares. 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Promover uma atitude de diálogo 

intercultural; consciencializar os alunos 

para a necessidade de uma tolerância 

ativa.

Professores da 

Área Disciplinar 

de Filosofia

Comunidade 

escolar
110m

16 de 

novembr

o 

Clube 

Europeu

Dia Mundial para a Tolerância - produção 

de vídeo, cartazes, etc.
Desenvolver o respeito pelo outro. Clube Europeu

comunidade 

escolar

N
o

ve
m

b
ro

N
o

ve
m

b
ro
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17 de 

novembr

o

PES
Comemoração do "Dia mundial do não 

fumador"
I, II

Sensibilizar para a importância da 

qualidade de vida e promover hábitos de 

vida saudável  

PES, Centro de 

Saúde - UCC

Comunidade 

escolar
a definir

18 de 

novembr

o

410          

Filosofia    

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia 

(atividades a definir)

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nas áreas disciplinares. 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

Desenvolver o espírito crítico e a 

criatividade; Contribuir para o 

aperfeiçoamento do pensamento 

divergente.

Professores da 

Área disciplinar

Comunidade 

escolar
1 dia

26 de 

novembr

o

260 e 620    

Ed. Física
Corta-Mato e Caminhada - OHP

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Gr EF
todos os 

alunos
manhã

26 e 27 

de 

novembr

o

550 TIC         

300 Port     

500 Mat   

600   EV

Visita de estudo a Lisboa: RTP/ casa do 

Futuro e News Museum

Promover atitudes de autonomia, 

responsabilidade, partilha e cidadania. 

Combater a indisciplina em contexto 

escolar. Preparar os alunos para 

enfrentarem os desafios da vida 

quotidiana. Promover atividades de 

apoio pedagógico diversificadas e 

reflexiva.

 Consolidar conhecimentos abordados 

em contexto de sala de aula. Tornar o 

ensino um processo ativo, inovador e 

atualizado. Proporcionar momentos de 

convívio entre alunos e professores. 

Contribuir para o sucesso educativo dos 

alunos.

Grupo de 

informática 

(grupo de 

Português/ 

Matemática e Ed. 

Visual)

12º F - 

Profissional
2 dias

110            

1ºCEB

Visita de Estudo parte norte do concelho 

(3.ºs  e 4.º anos)*

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria

dos resultados escolares.

Dar a conhecer o património 

histórico/cultural e humano, Conhecer 

aspectos típicos da paisagem, Alertar 

para a necessidade de preservar o 

ambiente, Proporcionar aos alunos 

aprendizagens ativas, significativas e 

diversificadas. Consolidar e aprofundar 

aprendizagens decorrentes do trabalho 

na sala de aula.

Departamento do 

1.º Ciclo

Alunos e 

professores
1 dia

320          

Francês
Comemoração do Dia Europeu das Línguas 

 Promover a descoberta e o 

desenvolvimento dos interesses, 

saberes e potencialidades dos alunos; 

Fomentar a responsabilidade e a 

autonomia; Estimular o espirito crítico 

e criativo.

 Usar os seus conhecimentos prévios;

Valorizar o uso da língua estrangeira.

Docentes do 9º 

ano

Comunidade 

escolar
1 semana

400          

História

Dinamização de Instagram 

"Cordinha.com.História"

"OH.com.História"

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares.

Fomentar a pesquisa e a análise sobre 

temas de História das AE's do 8º 

ano.Estimular a utilização positiva das 

redes sociais.

Professores de 

História do 8ºano

Comunidade 

escolar 
Ano letivo

N
o

ve
m

b
ro

N
o

ve
m

b
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LABMAT Medição da temperatura

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares.   

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Promover experiências estimulantes 

de transformação do real em 

conhecimento científico;

Isabel Guilherme
Alunos do 11º 

ano de MACS
50 minutos

LABMAT Imitar Gráfico - Parte I

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares.   

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Desenvolver a curiosidade intelectual e 

espírito crítico a trabalho colaborativo, 

em alunos e professores; 

Isabel Guilherme 

e Paulo Inácio

Alunos do 7º 

ano 
50 minutos

LABMAT Imitar Gráfico - Parte II

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria dos resultados escolares.   

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Proporcionar aos alunos a oportunidade 

de discutir e refletir sobre fenómenos 

físicos descritos por modelos 

matemáticos.

Isabel Guilherme, 

Lurdes Freitas e 

Paulo Inácio

Alunos do 10º 

ano de 

Matemática A

50 minutos

100          

Pré Escolar

A Pintura/Escultura na elaboração dos 

presépios

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade

a) Experimentar, executar e criar com 

recurso a diferentes materiais; 

b)apreciar e dialogar sobre as produções 

realizadas; c) descobrir a importância e 

expressividade dos elementos formais 

da comunicação visual (cor, forma, 

Educadoras 

titulares
Crianças

A designar 

por cada 

educadora

3 de 

dezembro
PES

Comemoração do "Dia mundial da luta 

contra a SIDA"
I, II

Promover a prevenção da infeção 

provocada pelo HIV/SIDA

PES, Centro de 

Saúde - UCC

Comunidade 

escolar
a definir

06 de 

dezembro

910            

Ed. 

Especial

Atividades para sensibilização da pessoa 

diferente: Visualização de filmes/ debate 

para 1ºciclo e pré escolar; e desporto 

adapatado, pintura, musica para os outrs 

níveis de ensino

Realização de atividades que 

promovam a inovação e fortaleçam a 

interação escola/ meio

Sensibilizar a comunidade educativa 

para a inclusão

Ed. Especial, Ed. 

Física, Arcial, Sta 

Casa da 

Mesericórdia de 

Galizes.

Comunidade 

Educativa
semana

6 e 7 de 

dezembro

520            

Bio/Geo
Exposição / Feira dos Minerais 

I-Promover  a  implementação  de  

estratégias  de ensino  conducentes  à  

melhoria dos resultados escolaresII- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV - 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Proporcionar aos alunos a visualização 

de minerais que não dispomos na 

escola;  . Divulgar algumas possibilidades 

de aplicação dos minerais no nosso dia-a-

dia.

Área disciplinar 

de Biologia e 

Geologia

Escola Básica 

de Ponte das 

Três Entradas;

2 dias
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7 de 

dezembro

260 e 620    

Ed. Física
Corta-Mato - Cordinha

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Gr EF
todos os 

alunos
manhã

9 e 10 de 

dezembro

520            

Bio/Geo
Exposição / Feira dos Minerais

I-Promover  a  implementação  de  

estratégias  de ensino  conducentes  à  

melhoria dos resultados escolaresII- 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV - 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares

Proporcionar aos alunos a visualização 

de minerais que não dispomos na 

escola;  Divulgar algumas possibilidades 

de aplicação dos minerais no nosso dia-a-

dia.

Área disciplinar 

de Biologia e 

Geologia

Escola Sede de 

Oliveira  do 

Hospital

2 dias

10 de 

dezembro

400         

História

Comemoração do Dia Mundial dos Direitos 

Humanos 

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria

dos resultados escolares.

Relembrar o significado do Dia Mundial 

dos Direitos Humanos; Apelar à 

comunidade para a importância da 

Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

Professores de 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

(9º ano)

Comunidade 

escolalar

10 de 

dezembro

10 de 

dezembro

Clube 

Europeu

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

- exposição 
Reconhecer a importância dos Direitos 

Humanos nas sociedades. 
Clube Europeu

comunidade 

escolar

11 de 

dezembro

Clube de 

Xadrez
Torneio de Xadrez - AEOH - Apresentação. IV / V

Promover autocontrolo e controlo de 

grupo. Desenvolver estratégias 

promissoras para facilitar o 

desenvolvimento pleno do jovem com 

um trabalho consistente e devidamente 

orientado. Valorização e 

reconhecimento do jovem na 

participação da dinâmica escolar.

Paulo Inácio
Inscritos no 

Torneio

180 

Minutos
0 € 

13 a 17 

dezembro

350            

Espanhol
Navidad

Assegurar a formação global dos 

jovens, promovendo a descoberta e o 

desenvolvimento dos seus interesses, 

saberes e potencialidades através de 

uma ação educativa orientada para a 

realização individual em harmonia com 

os valores da cidadania

 Aplicar conhecimentos aprendidos 

através da escrita de um postal e 

respetiva exposição. 

Professoras de 

Espanhol

Alunos de 

espanhol e 

comunidade 

escolar.

1 semana

14 a 18 

de 

dezembro

320          

Francês
Exposição "Postais de Natal"

Incentivar o respeito pelos outros;

Estimular o espirito pluralista e criativo.

Usar os seus conhecimentos prévios;

Valorizar o uso da língua estrangeira.
Docentes 7º ano

Comunidade 

escolar
2 dias
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Última 

semana 

do 1.º 

período

110          

1ºCEB

Visita de Estudo ao CIBA, Mosteiro da 

Batalha - 4º anos -Virtual 

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes à 

melhoria

dos resultados escolares.

Proporcionar o contacto direto com as 

fontes históricas, sensibilizar os alunos 

para a preservação do património 

histórico-geográfico e melhorar as 

aprendizagens.

Departamento do 

1.º Ciclo

Alunos , 

professores e 

A. Op.

1 dia

Última 

semana 

do 1º 

período 

110          

1ºCEB Ingl

Christmas Carols

Aprender e cantar canções natalícias.

Comemorar datas festivas; 

Envolver os alunos numa atividade 

lúdica na língua inglesa;                           

Estimular e desenvolver as capacidades 

de compreensão e expressão oral.    

Professoras de 

Inglês
Alunos  2 aulas

16 de 

dezembro

260 e 620   

Ed. Física
4º Iron Teen

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Gr EF
todos os 

alunos
manhã

16 de 

dezembro

Clube de 

Xadrez

Simultâneas - Xadrezista Convidado - 

Mestre Paulo Costa.
I / III

Enriquecer a qualidade de 

conhecimento específico. Desenvolver 

ferramentas promissoras para facilitar o 

desenvolvimento pleno das crianças e 

jovens.

Paulo Inácio C. Escolar
180 

Minutos
0 € 

17 de 

dezembro

110          

1ºCEB
Festa de Natal

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Identificar o Natal como uma festa 

universal; promover valores de 

compreensão, tolerância e partilha; 

refletir sobre os motivos que podem 

impedir muitas pessoas de festejar o 

Natal (guerra, doença, 

pobreza...);conhecer as tradições de 

Natal.

Departamento do 

1.º Ciclo

Comunidade 

educativa

1 tarde ou 

manhã

17 de 

dezembro

Escola 

Básica da 

Cordinha

Festa de Natal

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares.

Alargar horizontes e expectativas de 

futuro nos alunos da E. B da Cordinha. 

Promover o convivio e as relações 

interpessoais entre os vários elemenos 

da comunidade escolar. Desenvolver o 

pensamento criativo e o espírito crítico.

Comunidade 

educativa da 

Cordinha

Comunidade 

escolar  da EB 

Cordinha

1 dia

17 de 

dezembro

EB Ponte 

das Três 

Entradas

Festa de Natal

Realização de atividades emblemáticas 

nas escolas tais como: Festa da 

Primavera “AEOH a Florir” (AEOH), São 

Martinho (Cordinha), Lagares Fashion 

(Lagares da Beira), Festa de Natal 

(Ponte das Três Entradas), Carnaval (EB 

n.º 2 de Oliveira do Hospital).

   Dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido pelos alunos; Promover a 

cooperação e a socialização através da 

prática de grupo; Valorizar as tradições 

culturais; 

Coordenação de 

Estabelecimento

Comunidade 

educativa
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17 de 

dezembro

Grupos 

260 e 620
Corta-Mato - Lagares

Dinamização de eventos culturais e/ou 

desportivos envolvendo alunos, 

docentes e pessoal não docente, 

reforçando nessas atividades os 

objetivos pedagógicos e a unidade do 

agrupamento

Promover a atividade física e a saúde Gr EF
todos os 

alunos
manhã

250            

Ed. Mus.
Festa de Natal

Dinamização de eventos culturais 

envolvendo alunos, docentes e pessoal 

não docente, reforçando nessas 

atividades os objetivos pedagógicos e a 

unidade do agrupamento

Sensibilizar a comunidade educativa 

para o espírito Natalício; Sensibilizar e 

desenvolver o gosto pela música, o 

espírito de solidariedade e vivência da 

prática natalícia;

Professores de 

Ed. Musical

Comunidade 

Educativa
A definir

100           

Pré Escolar
Comemorações de Natal

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; III- 

Combater o absentismo, a indisciplina e 

a exclusão social;  IV- Promover 

práticas de trabalho colaborativo entre 

departamentos curriculares 

a) Sensibilizar para o espírito Natalício; 

b) Promover o trabalho desenvolvido 

pela comunidade escolar 

Educadoras 

titulares

Crianças; 

Alunos do 

1ºciclo

1 dia

100           

Pré Escolar

Presépio coletivo dos JI (exposição na sede 

do concelho)

I - Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV- 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

pelas crianças da Educação Pré-Escolar, 

no âmbito das Artes Visuais

Educadoras 

titulares

Comunidade 

Educativa

Período 

Natalício

110          

1ºCEB
Caminhada da Solidariedade*

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Promover a solidariedade na 

comunidade escolar e desta para com o 

meio, incentivar a partilha para com os 

mais necessitados e contribuir para a 

formação cívica dos alunos.

Departamento do 

1.º Ciclo

Alunos , 

professores  A. 

Op.e 

comunidade 

educativa

1 tarde ou 

manhã

230          

Mat/CN

 Origami: "Biodiversidade - do Origami à 

Natureza" e/ou "Natal em Origami"

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes 

à melhoria dos resultados 

escolares. Promover práticas de 

trabalho colaborativo nos 

departamentos curriculares e nos 

grupos disciplinares.

Estimular o gosto e o estudo pela 

Matemática.

Apreciar aspetos estéticos da 

Matemática e reconhecer o papel da 

Matemática no desenvolvimento das 

outras ciências, da tecnologia e de 

outros domínios da atividade humana.

Professores de 

Matemática e 

Ciências Naturais 

do 2º ciclo

Alunos do 2º 

ciclo
2x50'

240              

EVT

Decoração da sala de aula, espaços comuns 

dos pavilhões, Sala de professores. 

Diversificação das metodologias com 

vista à autonomia do aluno

Festejar a quadra natalícia;  Promover a 

socialização com os diversos elementos 

da ccomunidade escolar; Desenvolver a 

criatividade; Promover a inter ajuda e o 

trabalho em grupo. Desenvolver o 

sentido crítico e estético. 

Professores de EV 

e ET- 2º ciclo

Alunos do 2º e  

3º ciclo , EE
1 semana

290          

EMRC

Natal branco - recolha para distribuição de 

produtos lácteos

IV- Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos  departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares 

Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão promovendo o cuidado do outro;  

Grupo disciplinar 

de EMRC

Alunos 2º  3º 

ciclo e 

secundário
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290          

EMRC

Criação de ímanes personalizados e 

decorativos com elementos alusivos ao 

Natal.

 Realização de atividade que fortaleça a 

interação Escola-Família

Desenvolver a autonomia, criatividade e 

sentido estético utilizando materiais 

reciclados. Manter o Presépio como 

grande referência cristã.

Grupo disciplinar 

de EMRC

Alunos 2º e 3º 

ciclo

290          

EMRC

"Um gesto feito laço" - Postais de Natal 

para os idosos 
II- Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Reconhecer a proposta do agir ético 

cristão promovendo o cuidado do outro. 

Expressar vivências pessoais e tradições 

religiosas e culturais usando  suportes 

diversos, nomeadamente ferramentas 

analógicas e digitais.

Grupo disciplinar 

de EMRC

Alunos 2º  3º 

ciclo e 

secundário

290          

EMRC

Exposição de postais de Natal                                       

Nota: Caso não seja possível a entrega 

presencial dos postais, os mesmos serão 

divulgados.

II-Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e criatividade

Recordar que a essência do Natal reside 

em festa cristã- nascimento do Menino

Grupo disciplinar 

de EMRC

Alunos 2º  3º 

ciclo e 

secundário

290          

EMRC
Banco Alimentar

Realizar práticas de voluntariado que 

promova a interação Escola-

Comunidade

Colaboração com iniciativas de caráter 

social e de voluntariado
Grupo EMRC

Comunidade 

Escolar
2 dias

330          

Ingl/Alemã

o

Quiz cultural /Olimpíadas
Promover práticas de trabalho 

colaborativo.

Estimular o gosto pela Língua e Cultura 

Inglesa e Americana.

todas as 

docentes

alunos do 7º 

ao 12º.
100 min.

330          

Ingl/Alemã

o

Exposição de trabalhos
Promover práticas de trabalho 

colaborativo.

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido 

pelo alunos.

todas as 

docentes

comunidade 

escolar

última 

semana de 

aulas

330          

Ingl/Alemã

o

Peça de teatro "Into the Woods"
Promover práticas de trabalho 

colaborativo.

Proporcionar aos alunos  o contacto com 

diferentes formas de expressão artística, 

promover o gosto pelo teatro.

Docentes a 

lecionar o ensino 

profissional

secundário 1 dia

400         

História
Participação no Jornal Mega 5

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Fomentar a pesquisa e a análise sobre 

temas de História

Todos os 

professores

comunidade 

escolar 

400         

História
Exposição "Salvar Toda Aquela Gente"

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Reconhecer a importância dos  valores 

de cidadania para a formação de uma 

consciência cívica e de uma intervenção 

responsável na sociedade democrática. 

Professores de 

História 

/Cidadania 9º 

ano

Comunidade 

escolar 

400         

História
Quizz cinema 

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Conhecer filmes e histórias do cinema 

através de pedagogias lúdicas 

PNC e Prof. Luís 

Torgal

Alunos do 

ensino 

secundário e 

professores

2h

Compra de 

5 DVD a 

definir para 

o grupo 

vencedor
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410         

Filosofia
Visita de estudo ao Museu do Oriente

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nas áreas disciplinares.  

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade.

Promover o respeito pela diferença, 

reconhecendo e valorizando a 

diversidade, étnica, ideológica, cultural e 

sexual, existente nas sociedades.

Professora de 

Área de 

Integração -  12º 

ano

Alunos 12º 

ano -  Cursos 

Profissionais 

Técnico de 

Multimédia e 

Técnico de 

Restauração.

1 dia

600               

EV
Exposição de trabalhos dos alunos

Dinamização de eventos culturais 

envolvendo alunos, docentes e pessoal 

não docente, reforçando nessas 

atividades os objetivos pedagógicos e a 

unidade do agrupamento

Desenvolver a criatividade; Promover a 

inter ajuda e o trabalho em grupo. 

Desenvolver o sentido crítico e estético.

Prof de Educação 

Visual e Artes

comunidade 

escolar
1 semana

240             

EVT
Exposições faseadas 

 - Diversificação das metodologias

com vista à autonomia do aluno
Desenvolver a criatividade; Promover a 

inter ajuda e o trabalho em grupo. 

Desenvolver o sentido crítico e estético.

Professores de EV 

e ET- 2º ciclo

Alunos do 2º 

ciclo
1 semana

200             

HGP
Orientação  - Exposição de rosas dos ventos 

Implementar estratégias de 

inovação pedagógica e de 

criatividade.                                    

Promover a implementação de 

estratégias de ensino conducentes 

à melhoria dos resultados 

Utilizar os rumos da rosa-dos-ventos 

para orientação (pontos cardeais e 

colaterais).  Aprender de forma lúdica.

Contribuir para o sucesso educativo dos 

alunos.

Professores do 

grupo 200

Alunos do 5.º 

do 

Agrupamento

290          

EMRC
Semana Nacional da EMRC

II-Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e criatividade.

Promover a qualidade das relações 

humanas na comunidade educativa 

Desenvolver atitudes altruístas, através 

da cooperação.

Grupo Disciplinar 

de EMRC

Comunidade 

Escolar

1 semana 

(em 

contexto de 

sala de 

aula)

300            

Port

11º ano – Visita à Casa da Música ou Museu 

Serralves e assistir à peça de teatro - " Frei 

Luís de Sousa", de Almeida Garrett

Formação de pessoas responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres em 

diálogo e no respeito pelos outros, com 

espírito democrático, pluralista, crítico 

e criativoindividual em harmonia com 

os valores da cidadania.

Consolidação dos conteúdos 

programáticos
Prof.s a lecionar

alunos do 

ensino 

Regular/Profis

sional 11º ano

1dia

300            

Port

10º ano - Visita/participação  na Feira do 

Porco - Meruge - recriação de Feira 

Medieval

Assegurar a formação global dos jovens
Consolidação dos conteúdos 

programáticos
Ana Reis

Alunos 10º 

Profissional
1 dia ?

1
º 
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500             

Mat

Assistir a uma reunião ordinária pública da 

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital

IV - Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares;  

V - Fazer uma distribuição equilibrada e 

racional dos recursos humanos, 

promovendo uma cultura de escola 

assente na proximidade e no bom 

ambiente.

Estimular o gosto pela participação ativa 

e cívica na vida  política enquanto 

cidadão;

Conhecer o funcionamento de um órgão 

legislativo resultante de eleições e da 

respetiva aplicação de métodos de 

Hondt;

Familiarizar os alunos para situações 

reais que envolvem métodos de partilha 

equilibrada;

Aprofundar a relação de amizade e de 

cooperação entre aluno/aluno, 

aluno/professor.

Isabel Guilherme
Alunos do 10.º 

ano de MACS
2 h

500              

Mat
Campeonato Ouri

IV - Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares; 

V - Fazer uma distribuição equilibrada e 

racional dos recursos humanos, 

promovendo uma cultura de escola 

assente na proximidade e no bom 

ambiente.

Fomentar o interesse pela 

aprendizagem; Contribuir para a 

aquisição, consolidação e ampliação de 

competências e conhecimentos 

matemáticos; Reforçar a componente 

lúdica no processo de ensino-

aprendizagem; Promover o convívio 

entre alunos, professores e restante 

comunidade educativa.

António Martins

Alunos do 2.º 

e 3.º CEB EB 

Cordinha

1h

PES

Divulgação do e-mail do PES e do 

contacto telefónico da Enf.ª 

Alexandra Garcia (UCC)

III, V

Proporcionar a todos os alunos 

atendimento e esclarecimento de 

dúvidas no âmbito da Educação para 

a Saúde.

PES, Centro de 

Saúde - UCC 

Comunidade 

educativa 

Ao longo 

do ano 

letivo

SPO Programa "Aprender a Ser" III e V

Trabalhar competências 

socioemocionais; transmitir 

estratégias de gestão de conflitos;

Facilitar a relação entre pares;

Promover competências de 

regulação da atenção em sala de 

aula;

Explicar os mecanismos psicológicos 

associados às dependências 

tecnológicas.

SPO
Alunos do 2º 

Ciclo

6 sessões 

de 50 

minutos 

cada

SPO Ação de Formação "Educação pela Positiva" I e III

Fornecer ferramentas que permitam 

entender o comportamento das crianças 

e atuar sempre de forma positiva, ou 

seja, com firmeza mas com afetividade 

ao mesmo tempo, sem autoritarismos e 

simultaneamente sem permissividades.

SPO
Professores do 

2º e 3º ciclo

2 sessões de 

cerca de 

1h30 cada
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Eco Escolas Alimentação Saudável II

Elaboração de trabalhos diversos que 

têm como objetivo a divulgação da 

importância da alimentação equilibrada 

e das consequências dos desequilíbrios 

alimentares

Coordenadora e 

Equipa do Eco 

Escolas       

Professores de 

CN de 9.º ano e 

6.º ano

turmas do 6.º 

ano e 9º ano

ao longo do 

1º período

Eco Escolas
Concurso de presépios com reutilização de 

materiais
II e IV

Aumento da quantidade de resíduos que 

são reutilizado/reciclados; Diminuição 

da quantidade de lixo.

Coordenadora e 

Equipa do Eco 

Escolas

5.º e .6.º anos
ao longo do 

1º período

Eco Escolas
Concurso "Criar uma árvore de Natal por 

turma" usando embalagens Tetra Pack
II e IV

Aumento da quantidade de resíduos que 

são reutilizado/reciclados; Diminuição 

da quantidade de lixo.

Coordenadora e 

Equipa do Eco 

Escolas

8.º anos
ao longo do 

1º período

320          

Francês

Visitas Virtuais a monumentos Franceses e 

a França

Promover a descoberta e o 

desenvolvimento dos interesses, 

saberes e potencialidades dos alunos; 

Fomentar a responsabilidade e a 

autonomia; Estimular o espirito crítico 

e criativo.

Valorizar o uso da língua estrangeira; 

Interagir e comunicar.
Docentes Alunos

500             

Mat
Desafios Matemáticos

II- Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; IV - 

Promover práticas de trabalho 

colaborativo nos departamentos 

curriculares e nos grupos disciplinares; 

V - Fazer uma distribuição equilibrada e 

racional dos recursos humanos, 

promovendo uma cultura de escola 

assente na proximidade e no bom 

Estimular o raciocínio, o pensamento 

crítico bem como o pensamento criativo.  

Desenvolver estratégias na resolução de 

problemas.

Paula Ferreira
Alunos do 3.º 

CEB e EE

*A realização da atividade depende da 

situação epidemiológica do país  (covid 19)
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