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Grupo 

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

População 

alvo
Duração Custo

210/220      

Port/Ingl
"AEOH a Florir"

Diversificação das metodologias com 

vista à autonomia do aluno

Contactar com manifestações culturais 

diversificadas (literatura/teatro/poesia);  

Desenvolver o sentido crítico e estético; 

Desenvolver a competência e gosto pela 

leitura e pela escrita

Professores de 

Português (2º 

ciclo)

Alunos do 2º 

ciclo
3 dias

230             

Mat/ CN 

Atividades de Educação Ambiental/ 

Workshops de atividades laboratoriais (em 

parceria com CMOH, Cervas, CISE, BLC3 ou 

GNR Escola Segura)

 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 e valores que 

defendam a implementação de medidas 

que visem promover a sustentabilidade do 

planeta Terra e fomentem a saúde 

individual e coletiva.

Professores de 

Ciências Naturais 

do 2º ciclo e Eco 

Escolas

Alunos do 2º 

ciclo
A definir

250                 

Ed Mus
Atividades na semana "AEOH a florir"

Dinamização de eventos culturais 

envolvendo alunos, docentes e pessoal 

não docente, reforçando nessas 

atividades os objetivos pedagógicos e a 

unidade do agrupamento

Desenvolver uma postura e desempenho 

corretos através da performance musical; 

Promover a cooperação e a socialização 

através da prática de grupo; - Dar a 

conhecer o trabalho desenvolvido pelos 

alunos; Desenvolver competências de 

interpretação musical ao nível vocal e 

instrumental.

Professores de 

Ed. Musical

Comunidade 

Educativa
A definir

300               

Port 

Na “Festa da Primavera “AEOH a Florir”,  

convidar um grupo de teatro/Rodolfo 

Castro …

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

Consolidação dos conteúdos programáticos Prof.s a lecionar

Comunidade 

educativa e 

não educativa.

330                 

Ing/Alemão
Festa da Primavera AEOH  a Florir

Promover práticas de trabalho 

colaborativo.

Estimular a participação dos alunos nas 

atividades escolares.

docentes do 

grupo 330

comunidade 

escolar
a definir

600                  

 EV

Dinamização de atividades da Festa da 

Primavera

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 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

Educação Visual 

e Artes

Alunos do 3.º 

CEB
1 semana

1.º

Data de 

realização/ 

Data Prevista
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2 
d

e 
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500 Mat           

  CEF 

Fotografia

#AEOH Fotografia

Implementar estratégias de inovação 

pedagógica e de criatividade; 

Combater o absentismo, a indisciplina 

e a exclusão social. 

Desenvolver estratégias de aprendizagem 

que potenciem a discussão com suporte na 

diversidade de saberes; Promover 

complementaridade de conhecimentos 

dentro e fora da sala de aula.

   Hugo Marques     

   Paulo Inácio

Alunos 7.º e 

10.º ano e CEF 

Fotografia

a definir

Página 2


