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1. Departamento da Educação Pré-Escolar 

1.1. Jardim-de-Infância do Conde Ferreira 

1.1.1. “É pelo sonho que vamos …com a Música” 

Comemorar o dia Mundial da música 

2 de outubro 

Com o objetivo de sensibilizar para a expressão musical e aprender a identificar diversos 

instrumentos de música, no Dia Mundial da Música, as crianças participaram em jogos lúdicos e na 

manipulação e reconhecimento de vários instrumentos de percussão. Foram sensibilizadas para 

educar o ouvido, discriminando os diferentes sons, permitindo, o treino da atenção/concentração. 

Criaram instrumentos musicais com materiais reutilizáveis e realizaram trabalhos alusivos ao tema. 

 

 

1.1.2. “É pelo sonho que vamos...  com a Cidadania” - Dia do Animal 

4 de outubro 

Tendo como objetivo saber respeitar e proteger os animais, as crianças realizaram atividades 

diversificadas como: identificar alguns animais, imitar as suas vozes, reconhecer as suas 

caraterísticas físicas e seus habitats. Com a colaboração das famílias, elaboraram quatro painéis 

no exterior, com gravuras dos seus animais preferidos, e realizaram a entrega de donativos de 

alimentos para animais, a uma associação de proteção de animais abandonados (APAFF). 
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1.1.3. “É pelo sonho que vamos...  com a Alimentação” Dia da Alimentação 

14 a 18 outubro 

Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis, promover o melhor conhecimento 

dos alimentos e melhorar a aceitação dos mesmos, as atividades desenvolvidas nas salas foram: 

Elaboração da pirâmide alimentar; a roda dos alimentos e o semáforo da alimentação. 

Com atividades musicais e de expressão plástica, foram realizados adereços alusivos ao tema 

(coroas com frutos, espetadas e ímanes com imagens de frutos) 

A confecção de “batido de frutas” e salada de fruta da época, pretendeu sensibilizar para a 

importância do consumo da mesma e valorizar a importância desta para uma alimentação 

saudável no dia a dia. 

   

 

1.1.4. “É pelo sonho que vamos…com a Biblioteca” - Articulação c/ as BE: 
“Hora do Conto” Os três ursos” 

22,23,29 e 30 outubro 

Com o objetivo de incentivar o gosto pelo livro e pela leitura 

Partilhar livros e leituras 

Foi apresentada a história ”Os três ursinhos” de Marisa Núnez, que teve a recetividade total das 

crianças. Proporcionou momentos lúdicos e de interação, com a professora bibliotecária. Todos 

participaram com bastante interesse e entusiasmo. No final realizaram uma ficha de registo com 

noções de grandeza. 
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1.1.5. “É pelo sonho que vamos...  com a Cidadania” - Monitorização do 
Programa Eco Escola 

28 de outubro 

1.ª monitorização do Programa Eco Escolas 

Com o objetivo de promover a educação ambiental e dar continuidade ao programa Eco Escolas, 

realizou-se a 1ª monitorização do Programa, em outubro, com todos os representantes dos eco 

chefes. 

As crianças observaram e verificaram se as regras do eco código estavam a ser cumpridas e 

registaram os resultados obtidos na folha de registo, em todas as salas e espaços comuns. 

      

 

1.1.6. “É pelo sonho que vamos...  com a Cidadania” - Halloween 

31 outubro 

Com o objetivo de festejar o Halloween, foram dinamizadas diversas atividades de expressão 

plástica com as crianças. A confecção de adereços decorativos e fatos alusivos ao Halloween 

construídas com recurso a material reutilizável, foram realizados com a colaboração das famílias. 

Os espaços comuns foram decorados com os trabalhos das crianças e com a participação das 

AAAF. 

No final do dia as crianças desfilaram vestidas a rigor e realizaram brincadeiras do Halloween. 
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1.1.7. Projeto “Quero Crescer Forte” 

Grupo 1: 28 de outubro;  

Grupo 2: 28 outubro;  

Grupo 3: 04 de novembro;  

Grupo 4: 04 novembro 

O projeto “Quero Crescer Forte “irá desenvolver-se no decorrer do ano letivo abrangendo os 4 

grupos de crianças, em articulação com o ACES Baixo Mondego que integra uma equipa 

multidisciplinar, no desenvolvimento de várias áreas. Tem como objetivo contribuir para um 

ambiente promotor de saúde na área da alimentação (pequeno almoço e alimentos novos a 

experimentar) afetos (regras de conduta e comunicação), saúde oral (higiene oral e dentição de 

leite) e atividade física (exercício físico e postura). 

Na 1ª sessão dinamizada, as crianças tiveram a apresentação do projeto com todos os elementos 

da equipa, onde foram abordados os temas na sua generalidade. No final da sessão apresentaram 

uma atividade: “O jogo da pesca”, desenvolvida em grande grupo, sendo algumas crianças a rede 

e as restantes o cardume. A uma ordem dada, os “peixes” apanhados na rede respondiam a 

questões relacionadas com algumas das aprendizagens já feitas no âmbito deste projeto. No final 

receberam um autocolante com um peixinho. 

 

      

1.1.8. “É pelo sonho que vamos…. com a Alimentação” - Magusto 

12 novembro 

Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis e vivenciar tradições, as crianças 

elaboraram cartuchos com materiais reutilizáveis, para as castanhas. Nas salas foram realizadas 

diversas atividades: a lenda de S. Martinho, histórias, canções temáticas e várias técnicas no 

domínio da educação artística. 

Este ano as crianças tiveram oportunidade de assistir a um S. Martinho diferente, com a vinda do 

homem das castanhas, com o tradicional carrinho e o fogareiro de manivela. 
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Este dia foi vivido num clima de convívio com os quatro grupos do Jardim de Infância e foi 

imprescindível a participação dos encarregados de educação.  

 

 

1.1.9. “É pelo sonho que vamos…com Cidadania” - OUR SCHOOL DAY OF 
ACTION 

7 de novembro 

Com o objetivo de promover a educação ambiental através de boas práticas que envolvam toda a 

comunidade escolar, o Jardim de Infância Conde Ferreira comemorou o OUR SCHOOL DAY OF 

ACTION. Foram realizadas atividades diversificadas, como forma de dar visibilidade ao trabalho do 

nosso Jardim de Infância: 

- Atividade conjunta: Limpeza do espaço exterior. 

DIA 7: Toda a comunidade educativa participou na cerimónia do hastear da bandeira , cantando  o 

hino do eco escolas. Contámos ainda com a presença de um encarregado de educação. 

 O compromisso com o ambiente foi registado  no “Mural do eco código” . As crianças e adultos 

assumiram o compromisso de cuidar do ambiente, cumprindo as regras do eco código. 

A divulgação da atividade foi feita através da facebook do Agrupamento. 

   

 

1.1.10. “É pelo sonho que vamos...  com a Cidadania”  - “A Terra Treme” 

15 novembro 

Com o objetivo de alertar  e preparar para uma situação de emergência em caso de risco sísmico, 

as crianças foram sensibilizadas para as regras básicas de segurança, em caso de sismo. Assistiram 
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a um filme do Tinoni e Companhia, da proteção civil. Participaram em exercícios, pondo em prática 

os 3 gestos fundamentais que podem salvar vidas: BAIXAR- PROTEGER- AGUARDAR até que a terra 

pare de tremer. 

Neste o exercício, participaram os quatro grupos de crianças, que cumpriram as indicações dadas 

pelo adulto. 

  

 

1.1.11. É pelo sonho que vamos…com a Biblioteca” Articulação c/ as BE: “Hora 
do Conto” Um presente para o Pai Natal” de David Wood 

26 e 27 novembro 

Com o objetivo de incentivar o gosto pelo livro e pela leitura 

Partilhar livros e leituras 

A história apresentada foi a motivação para a época de Natal e teve a recetividade total das 

crianças. Despertou os sentidos e a curiosidade através de momentos lúdicos e interação com a 

professora bibliotecária. Todos participaram com bastante entusiasmo. No final realizaram uma 

ficha alusiva ao Pai Natal. 

   

 

1.1.12. “É pelo sonho que vamos... com a Ciência” Projeto “Cientistas 
Sabichões” - atividade experimental - Voltando à Terra 

G -3: 10 de outubro; G -1: 24 de outubro; G- 4:11 novembro; G - 2: 21 novembro 

Com o objetivo de desenvolver a literacia científica; Incentivar a experimentação; Aprender regras 

de segurança; Relacionar a ciência com o quotidiano da criança, as crianças realizaram a 
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experiência ecológica com base na decomposição do seguinte material: (Lixo: plástico, alface, 

esferovite, maçã e papel.) O desafio lançado pretendeu questionar as crianças sobre a importância 

da separação de diferentes tipos de resíduos. A experiência dividiu-se em duas partes. A primeira 

parte, consistiu em colocar em vasos com terra húmida cada um dos materiais acima referidos 

A segunda, será concretizada no 2.º período e consiste na observação e conclusão de qual dos 

materiais se tornou em terra. Esta experiência irá permitir a conscientização das crianças, quanto 

à importância da reciclagem e abordar outros assuntos como os 3 Rs, o reaproveitamento dos 

materiais, o consumo consciente, etc. 

    

 

1.1.13. “É pelo sonho que vamos...  com a Cidadania” - 2ªReunião Eco escolas 

26 novembro 

Com o objetivo de promover a educação ambiental, foi realizada a 1ª reunião do Conselho Eco 

Escolas tendo por base os seguintes objetivos: 

 Apresentação dos objetivos do programa. Aprovação do regulamento do conselho eco escolas. 

Apresentação dos resultados da 1ª monitorização feita com os eco chefes. 

Definição das linhas de atuação. 

Tiveram assento neste conselho os seguintes representantes: A coordenadora do programa Eco 

escolas, as Educadoras do Jardim de Infância, representantes dos pais dos quatro grupos uma 

representante das AAAF, uma Assistente operacional e os Eco chefes, onde foi aprovado o 

regulamento. 
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1.1.14. Peça de teatro infantil   "A VIAGEM DO PAI NATAL" 

5 de dezembro 

Com o objetivo de conhecer as tradições e valorizar o espírito natalício, as crianças do Jardim de 

infância Conde de Ferreira assistiram à peça de teatro infantil   "A VIAGEM DO PAI NATAL", no 

Auditório Municipal, dirigida a crianças do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, das 

escolas do concelho. A peça foi apresentada pelas alunas do Curso Técnico de Apoio à Infância. As 

crianças participaram com entusiasmo e alegria.  

 

 

1.1.15. “É pelo sonho que vamos...  Com a Cidadania” - Animação de Natal no 
Jardim de Infância Conde de Ferreira 

6 de dezembro 

Em articulação com a Câmara Municipal, o Jardim de infância Conde de Ferreira usufruiu da vinda 

de um grupo de eventos e animação infantil ”Zarabatana “, com o Pai Natal, a Mãe Natal e o Panda. 

Esta interação resultou em momentos muito intensos, de grande alegria, emoção e surpresa 

para todas as crianças presentes. 

 

   

1.1.16. “É pelo sonho que vamos...  Com a Família” - Projeto “Famílias com 
saber” 

 2 e 8 de dezembro 

Com objetivo incentivar a participação das famílias no J.I e no âmbito do projeto “Famílias com 

saber”, foram realizadas no grupo 2, atividades relacionadas com os medos, e a forma de lidar 
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com esta emoção. Abordando a maneira de controlar a respiração, através do relaxamento, 

pensamento corajoso e criação de um lugar seguro. 

Na 2ª parte da atividade foi concretizada através do jogo da Glória, com mensagens positivas para 

ajudar a vencer os medos: o medo de perder alguém, o medo do escuro, o medo do abandono e 

a utilização do reforço positivo como forma de enfrentar esses medos.

  

    

1.1.17. “É pelo sonho que vamos...  Com a Cidadania” - É sempre Natal! 

11 dezembro 

Com objetivo de conhecer tradições e educar para os valores, todos os grupos do jardim de 

infância, assistiram a uma peça de teatro “O coelhinho branco”, pelo grupo experimental Páteo 

das Galinhas. Esta dramatização proporcionou momentos de interação muito intensos entre todos 

os elementos presentes. 

A magia e o encanto do Natal pairaram no ar, evidenciando no rosto de todas as crianças um 

momento de grande alegria e surpresa. 

Um grupo de familiares proporcionaram a todos os presentes algumas músicas de Natal ao vivo 

animando assim a chegada e a presença do Pai Natal que veio acompanhado pelo boneco de neve 

e realizaram a distribuição de presentes. 

Foram sorteados quatro cabazes de Natal. 
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1.1.18. “Música … entre o brincar e o saber” - Projeto “brincadeiras musicais” 

31/10;14/11;28/11;12/12 

Com o objetivo de desenvolver capacidades individuais, sociais e criativas; O sentido rítmico e a 

coordenação motora; Reconhecer características dos sons (intensidade, altura, timbre, duração); 

Utilizar instrumentos musicais e valorizar a música como fator de identidade social e cultural. 

Foi desenvolvida a exploração de ritmos e intensidade dos sons graves e agudos com taças 

tibetanas. A identificação e reconhecimento de diferentes sons com a voz, o corpo, instrumentos 

musicais simples e outro material de apoio com instrumentos reciclados e exploração de sons e 

ritmos corporais. 

Atividade de relaxamento através da audição de uma história, com recurso aos sons das taças 

tibetanas. 

  

   

1.1.19. “É pelo sonho que vamos…com a Programação” - Projeto “Robot 
Kids”- Robótica Educativa no Jardim de Infância 

 Ao longo do 1º período 

Com o objetivo de aprender sobre robots e o seu funcionamento, as crianças de 5 anos do grupo 

1, tiveram oportunidade de explorar através de jogos, utilizando os “Blue-Bot”, em contextos 

previamente definidos, aspetos do mundo tecnológico, presentes no nosso dia-a-dia; 

 Os brinquedos programáveis utilizados, permitiram uma interação das crianças, através de 

instruções simples e da sua manipulação. As atividades relativas à resolução de problemas, tinham 

implícitos conceitos matemáticos, pertinentes para a sua faixa etária 
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1.2. Jardim-de-Infância de Caceira 

1.2.1. As minhas mãos servem para... 

16 a 19 setembro 

Objetivos: Facilitar a adaptação; Desenvolver o respeito pelo outro; Expressar emoções e 

sentimentos; Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e produções 

plásticas.  

Tendo como ponto de partida a mão carimbada pelos pais na reunião de pais, as crianças 

expressaram maneiras agradáveis de uso das nossas mãos (abraçar, atirar beijinhos, mimar, fazer 

festinhas, brincar com os amigos, fazer cócegas, etc), chuva de ideias registada num painel. 

Carimbaram a sua própria mão ao lado da mão do pai/mãe e construíram outra que serviu de 

ligação com a família. Com base na lengalenga “Bichinho gato”, teve lugar um jogo lúdico de 

interação social, entre pares, que  promoveu a expressão dos afetos. 

 

 

1.2.2. Jogos Sociais: ”Bichinho gato” 

20 setembro 

Objetivos: Promover momentos facilitadores da socialização; Desenvolver o respeito pelo outro; 

Expressar emoções e sentimentos. Tendo como ponto de partida a lengalenga “Bichinho gato”, 

desenvolveram-se várias atividades: memorização da lengalenga, batimento de ritmos com a 

utilização do próprio corpo (palmas) e de instrumentos musicais (clavas), e ainda um jogo entre 

pares, de interação social, que  promoveu a expressão dos afetos num ambiente pouco inibidor 

para facilitar a inclusão de todas as crianças. 
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1.2.3. Identidade: A primeira letra do meu nome 

23 a 27 setembro 

Objetivos: Conhecer a sua identidade; Identificar a primeira letra do seu nome; Exploração de 

novos materiais. 

A atividade contemplou uma diversidade de conceitos no âmbito da linguagem e da escrita. De 

uma forma lúdica as crianças identificaram o seu nome (palavra), identificaram a primeira letra 

assinalando-a, pintaram massas variadas, colagem das massas e construção do nome com peças 

móveis.  

 

1.2.4. Dia da música 

1 a 3 outubro 

Objetivos: Aprender a escutar diversos tipos de música; Promover a concentração; Expressar 

emoções através da música; Explorar as sete notas musicais e a altura do som; Desenvolver a 

acuidade auditiva. 

Desenvolveram-se várias atividades: audição de música clássica (relaxamento, escutar, executar 

grafismos ao som da música e partilhar); chuva de ideias sob o tema "Música é…"; canção “As 

sete notas”; momento de música associada ao jogo dramático (altura do som = subir/descer uma 

escada); manuseamento de instrumentos de percussão - clavas e batimento de ritmos simples; 

construção de uma maraca com recurso a materiais reutilizáveis. A música apresenta-se como um 

instrumento promotor da calma e bem-estar do grupo. 
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1.2.5. Dia do animal: Domésticos/selvagens 

7 a 10 outubro 

Objetivos: Identificar animais selvagens e domésticos; Agrupar animais por categorias, 

reconhecendo as suas caraterísticas; Manifestar preferências; Realizar contagens; Organizar 

informação num gráfico e saber interpretá-lo; Identificar o elemento intruso. 

Este tema envolveu atividades ao nível da linguagem, matemática e saber observar para 

categorizar os diversos animais, diferenciando-os pelas suas características e habitat. As crianças 

expressaram as suas preferências e a informação foi organizada em gráfico de barras “O meu 

animal preferido”. Foram trabalhados de forma lúdica vários conceitos matemáticos (contagem 

de elementos, comparação de dados, formar conjuntos, encontrar o elemento intruso). 

 

 

1.2.6. À descoberta da… Saúde - Higiene oral 

7 a 14 outubro 

Objetivos: Desenvolver a autonomia na aquisição de normas básicas de higiene; Reconhecer 

hábitos de vida saudáveis. 

De forma a promover a educação para a saúde oral e sensibilizar as crianças para a sua prática 

regular foram desenvolvidas várias atividades: apresentação da maquete "dentição", construída 

com materiais reutilizáveis para brincar à lavagem dos dentes; canção "Um copo com água" 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IOGiIUrE-eg; artes plásticas relacionadas 

com o tema para consolidação dos conteúdos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOGiIUrE-eg
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1.2.7. À descoberta do meu corpo - Esquema corporal e higiene 

14 e 15 outubro 

Objetivos: Identificar as características e funções das diferentes partes do corpo; conhecer e 

aplicar normas básicas de higiene. 

Um leque variado de atividades permitiu consciencializar a criança para o seu próprio corpo, para 

a sua representação gráfica e para os cuidados a ter para manter um corpo saudável. A elaboração 

de um painel coletivo com as questões abordadas e o recurso às artes visuais, foram meios para 

consolidar as aprendizagens. 

 

 

1.2.8. Música... entre o brincar e o saber: Brincadeiras musicais 

ao longo do período 

Objetivos: Desenvolver capacidades individuais, sociais e criativas; Desenvolver as capacidades 

musicais da criança. 

A sessão dividida em dois momentos distintos: atividade musical, com apresentação de 

instrumentos musicais construídos a partir de materiais reutilizáveis e momento zen (relaxamento 

com taças tibetanas). Dinamizada por um docente especialista nesta área, proporcionou às 

crianças novas experiências no mundo da música, enriquecendo as suas vivências musicais no 

jardim de infância. 
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1.2.9. Arte... entre o brincar e o saber: Leonardo da Vinci 

18 outubro 

Objetivos: Explorar técnicas de educação artística, Sensibilizar para as diversas formas de arte; 

Recriar a obra de Leonardo da Vinci - Mona Lisa. 

A partir da história de Leonardo da Vinci as crianças ficaram a conhecer os elementos principais da 

sua biografia e, com recurso às TIC, visualizaram as obras do pintor. Num painel coletivo foram 

registadas as informações pertinentes e foi lançado o desafio de serem pintores como Leonardo. 

As criações das crianças evidenciaram os elementos principais da obra. 

 

 

1.2.10. Somos o que comemos: Alimentação saudável 

21 a 28 outubro 

Objetivos: Conhecer os benefícios de uma alimentação saudável; Explorar características dos 

alimentos; Manifestar preferências; Identificar as diferentes refeições do dia; Promover o 

consumo de fruta. 

As crianças participaram em atividades diversificadas: Jogo dos sentidos com diferentes frutas 

(olfato, paladar, visão e tato). 

As crianças manifestaram as suas preferências através de jogo lúdico com recurso a peças de 

encaixe e os resultados foram transpostos para um gráfico de pontos, construído com recurso a 

tampas de plástico e plasticina (contagem). Leitura e análise do gráfico.  

Prepararam um batido de fruta que fez parte do seu lanche da manhã, além do consumo diário de 

fruta.  

Pesquisa de imagens relativas aos grupos da pirâmide dos alimentos e recorte e colagem de 

imagens dos diferentes grupos de alimentos (agrupar por categorias). Desta forma foram 

abordados conceitos matemáticos, linguagem, características dos diversos frutos, o ciclo do pão 

com recurso a https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ, ao mesmo tempo que 
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refletiram sobre os cuidados a ter numa alimentação saudável. Como recurso na área das TIC foi 

utilizada a canção das frutas https://www.youtube.com/watch?v=x3ZFTkfUWz4 

 

 

1.2.11. Halloween e a Bruxa Zezinha 

28 a 31 outubro 

Objetivos: Promover momentos de expressão dramática; promover a utilização de diferentes 

linguagens; movimentar-se ao som da música respeitando o ritmo. 

Tendo como ponto de partida a história “A Bruxa Zezinha” de Carla Antunes foram exploradas 

várias atividades ao nível da linguagem, artes visuais, música e jogo dramático. 

As crianças construíram uma história com recurso a pictogramas, que foi contada a cantar. O baile 

das bruxas e fantasmas foi uma dramatização das ações da Bruxa Zezinha, momento em que as 

crianças expressaram a sua alegria e imaginação. 

 

 

1.2.12. Arte... entre o brincar e o saber: Claude Monet 

4 novembro 

Objetivos: Explorar técnicas de educação artística. 

Sensibilizar para as diversas formas de arte. 

Recriar a obra de Claude Monet - Choupos quatro árvores. 

Com recurso às TIC as crianças ficaram a conhecer os elementos principais da biografia de Claude 

Monet e visualizaram as obras do pintor. 

Num painel coletivo foram registadas as informações pertinentes e foi lançado o desafio de serem 

pintores como Monet. 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   24 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

As criações das crianças evidenciaram os elementos principais da obra, e despertaram para a 

pintura ao ar livre reproduzindo a maneira como cada uma vê o mundo. 

 

 

1.2.13. Dia Internacional Eco-escolas 

7 de novembro 

A comemoração do Dia Internacional Eco-escolas foi uma marca da existência de um trabalho de 

qualidade realizado pela nossa escola na área da educação para a sustentabilidade! 

As crianças e adultos assumiram o compromisso de cuidar do ambiente, cumprindo as regras do 

eco código, compromisso selado num painel afixado em local comum de fácil acesso a todos os 

utentes e pelo hastear da bandeira Eco-escolas.  

Foi ainda feita a manutenção dos canteiros florais e a limpeza do espaço exterior. 

 

 

1.2.14. Descobrir os segredos da floresta autóctone 

4 a 15 novembro 

Objetivos: Identificar as características do outono; Identificar frutas da época; Conhecer espécies 

autóctones; Identificar as partes constituintes de uma árvore; Promover atitudes e 

comportamentos que protejam a floresta. 

Várias atividades tiveram lugar que abrangeram diversas áreas, tais como: linguagem, 

conhecimento do mundo, artes visuais e expressão dramática.  
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1.2.15. Dia Internacional para a Redução de Catástrofes - A Terra Treme 

15 de novembro 

Objetivos: Responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar; Conhecer os três gestos que 

protegem: baixar, proteger, aguardar. 

Foi realizado o exercício de sensibilização para o risco sísmico "A Terra Treme". De uma forma 

lúdica as crianças foram sensibilizadas para o comportamento adequado a adotar, durante e 

depois da ocorrência de um sismo: baixar, proteger e aguardar. Foi utilizado o vídeo de 

sensibilização “Tinoni e companhia - Quando a terra tremer. 

”https://www.youtube.com/watch?v=SKyXi5HJBYE 

 

 

1.2.16.  “Quero Crescer Forte” 

Articulação com Centro de Saúde 

Ao longo do período - 1ª e 2ª sessão 

Objetivos: Contribuir para um ambiente promotor de saúde na área da alimentação, afetos, saúde 

oral e atividade física/postura. 

Através de um trabalho conjunto, articulado, entre profissionais de saúde, jardim de Infância e 

famílias, foram desenvolvidas várias atividades lúdicas que consolidam aprendizagens no âmbito 

da saúde. A articulação com outros serviços é uma mais-valia. 
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1.2.17. Projeto “Cientistas Sabichões” - Voltando à Terra 

Ao longo do período - 5 de dezembro 

A 1ª sessão experimental foi dinamizada pela docente do Departamento da Matemática e das 

Ciências Experimentais da escola sede do agrupamento. Este projeto de articulação, revestido de 

carácter lúdico colocou as crianças perante desafios e estimulou o espírito científico. A 

decomposição é um processo natural de reutilização de matérias, mas o lixo que produzimos leva 

muitos anos para se decompor, provocando a poluição dos ambientes. Diante de todo esse lixo 

podemos nos questionar: Será que estou a fazer a minha parte com relação ao lixo separando o 

que pode ser reciclável? A partir dessa experiência as crianças foram motivadas para a importância 

da reciclagem, os 3 Rs, o reaproveitamento dos materiais, o consumo consciente, etc. 

 

 

1.2.18. Concurso Diário de Coimbra - “Eu é que sei o que é o Natal” 

9 de dezembro 

Objetivos: Valorizar tradições natalícias e os valores da partilha e solidariedade; Envolver-se em 

projetos que valorizem a participação cívica. 

O Diário de Coimbra preparou o Especial de Natal para publicar juntamente com a edição do jornal, 

cuja publicação está agendada para a terceira semana de dezembro. 

As crianças realizaram trabalhos que submeteram ao referido concurso, onde manifestaram a sua 

conceção de Natal.  
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1.2.19. Culinária - bolachas de canela 

10 de dezembro 

Objetivos: Manifestar as suas preferências alimentares; organizar, recolher dados e registar.  

As crianças participaram na confeção de bolachas de canela para comemorar um momento 

especial. Seguiram uma receita e fizeram o seu registo. Desta forma foram abordados conceitos 

matemáticos, linguagem, aspetos relacionados com a resolução de situações problemáticas do 

dia a dia. 

 

 

1.2.20. Projeto de Articulação c/o 1.º CEB - “A Articular, crescemos nos 
caminhos do saber” 

Ao longo do período - 11 de dezembro 

Objetivos: Facilitar a transição da criança para a Escola; partilhar e refletir práticas educativas; 

Contribuir para o sucesso educativo. 

As crianças do Jardim de Infância prepararam uma história em banda desenhada e um postal de 

natal e fizeram-nos chegar ao 1º ciclo, numa partilha de atividades. 
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1.2.21. Festa de Natal - Floresta autóctone - floresta dos amigos 

13 de dezembro 

Objetivos: Conhecer espécies autóctones; Promover atitudes e comportamentos solidários; 

Dramatizar uma história.  

O dia foi revestido de alegria e o convívio entre as famílias e o Jardim de Infância. Foi o festejar da 

época natalícia e das conquistas das crianças. A dramatização da história envolveu os conceitos 

trabalhados relativamente à floresta autóctone e à sua proteção. 
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Departamento do 1.º Ciclo 

2.1. EB das Abadias 

2.1.1. Reuniões de Pais e Encarregados de Educação 

25 e 26 de setembro de 2019 

Após receção aos alunos realizada no dia 13 de setembro e no sentido de dar a conhecer aos pais 

e encarregados de educação o Plano Anual de Atividades, as normas de funcionamento da escola, 

as regras dentro e fora do espaço escolar, bem como o funcionamento das refeições, a 

coordenação da escola realizou duas reuniões, nos dias 25 e 26 de setembro, direcionadas para 1º 

/ 2º anos e 3º/ 4º anos, respetivamente. 

Nas reuniões para além da coordenadora estiveram presentes os professores titulares dos anos 

envolvidos, um representante do pessoal não docente e um representante da Associação de Pais. 

Estas reuniões permitem uma maior aproximação entre a escola e os pais, revestindo-se de 

particular importância para os pais do 1º ano de escolaridade. 

 

 

2.1.2. European School Sport Day 

27 de setembro de 2019 

Na escola das Abadias, no dia 27 de setembro, desenvolveu-se uma atividade no âmbito do Projeto 

Erasmus que envolveu toda a escola, cerca de 260 alunos, das 12 turmas, assim como professores 

titulares de turma, professores de apoio, coordenadora da escola e assistentes operacionais. A 

atividade consistiu na realização de diversos jogos tradicionais portugueses, compostas de várias 

estações, desde a corrida de sacos à gincana. Foi uma atividade muito divertida em que a 

interação esteve presente. 
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2.1.3.  Dia do Animal 

04 de outubro de 2019 

No dia do Animal, tivemos a presença do CERVAS – Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância 

de Animais Selvagens – localizado em Gouveia, Serra da Estrela, representado pelo Sr. Ricardo 

Brandão. O CERVAS é centro que tem como objetivo recuperar os animais com o mínimo contacto 

com os humanos, para que a sua reintrodução na natureza seja mais bem-sucedida. 

Nesta atividade as crianças foram divididas em dois grupos e numa primeira parte os alunos 

ouviram informações sobre os falcões e a finalidade deste Centro. Posteriormente presenciaram 

o lançamento de dois falcões, que se pretende que voltem a ser selvagens, depois de algum tempo 

em ambiente seminatural na Serra da Estrela. Durante a semana as turmas também participaram 

ativamente na realização de trabalhos alusivos aos falcões, tendo a escola organizado 

posteriormente uma exposição com os magníficos trabalhos. Houve ainda a angariação de bens 

alimentares para animais que foram entregues à GADAFF.  

Os pais e encarregados de educação participaram na atividade ajudando os seus educandos na 

pesquisa sobre falcões, na construção de alguns trabalhos e na oferta dos bens para as duas 

instituições que ajudam os animais.  

As atividades planificadas foram concretizadas na totalidade e superaram as expectativas na 

adesão dos pais/encarregados de educação. 
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2.1.4. Visita ao veleiro Marité 

11 de outubro de 2019 

Integrado no âmbito do programa europeu “Os valores do símbolo RUP na EU”, os alunos da 

Escola de Abadias participaram no projeto “Desenha uma RUP e os seus produtos”. Este projeto 

pretende realizar um intercâmbio entre as crianças da Europa Continental e as crianças que vivem 

nas regiões ultraperiféricas da Europa, com o objetivo de divulgar e valorizar os produtos agrícolas 

dessas regiões, cultivados de acordo com as normas europeias, que garantem qualidade, 

segurança alimentar, boas práticas agrícolas e respeito pelo meio ambiente. 

Este projeto consiste na transmissão destes conhecimentos de uma forma lúdico-pedagógica, que 

começou com a exploração de um kit, que continha todas as informações acerca das RUP e os 

seus produtos, dentro das salas de aula. O projeto terminou com uma visita ao veleiro Marité que 

esteve atracado no cais da cidade. Durante a visita, os alunos tiveram oportunidade de ver o 

interior do navio e entregar os desenhos sobre as Canárias ao comandante, que os entregará às 

crianças dessa região. No fim, foram presenteados com um lanche no convés do navio. 

 

2.1.5. Semana da Alimentação 

14 a 18 de outubro de 2019 

A escola básica de Abadias comemorou de 14 a 18 de outubro, a semana da Alimentação. 

As crianças confecionaram papas de milho, espetadas de fruta, batido de fruta, entre outras 

coisas.  A seguir a cada momento de confeção, houve a degustação. Foi deste modo que, mais 

uma vez, se sensibilizou as crianças e a comunidade escolar para a necessidade de uma 

Alimentação Saudável e Sustentável. 

 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   32 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

2.1.6. Cerimónia de entrega da Bandeira Verde 

18 de outubro de 2019 

Um grupo de alunos da escola, representando as turmas dos 3º e 4º anos de escolaridade, 

acompanhados da Coordenadora da Escola, deslocaram-se a Guimarães para participar na 

cerimónia de entrega de prémios Eco-Escolas e da Bandeira Verde.  

Os alunos que participaram nesta atividade conjuntamente com os colegas das outras escolas do 

Agrupamento, viveram a iniciativa com grande entusiasmo. 

 

 

2.1.7. Dia de Halloween 

31 de outubro de 2018  

Foram realizadas as seguintes atividades: desfile de fatos realizados com materiais reutilizados, 

recolha de receitas com o fruto da abóbora com compilação das mesmas em livro, decoração dos 

espaços comuns com desenhos e trabalhos de expressão plástica/artes visuais, de todas as 

turmas, os concursos de fatos com materiais reutilizados e das Abóboras iluminadas (com 

participação ativa dos encarregados de educação) e os alunos ainda cantaram e mimaram, em 

grupo a canção da Bruxa. 

A nossa exposição de “sapatos de bruxa” foi um sucesso. Mais uma vez os nossos encarregados 

de educação, a partir de materiais reciclados, construíram bonitos sapatos de Bruxa. 

Todas as restantes atividades planificadas foram concretizadas na totalidade e superaram as 

expectativas na adesão dos pais/encarregados de educação. 
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2.1.8.  Projeto Escola Azul                     

Ao longo do ano                                               

O Projeto Escola Azul da EB Abadias “O Mar é Já aqui” procura envolver ativamente a comunidade 

escolar na compreensão da influência do oceano em nós e a nossa influência no oceano, e articula 

as suas atividades e iniciativas com a comunidade local e com os diferentes atores do setor do 

mar, com destaque para as poças de maré e lixo marinho. Neste âmbito foram estabelecidas 

parecerias com o Núcleo Museológico do Mar, o SERMARE e a Câmara Municipal. 

A escola esteve representada na exposição do ISOC 2019, no CAE. Diversas turmas visitaram em 

setembro o Figueira SEA. As turmas do 3,º e 4.º ano fizeram a Rota da Arte Nova acompanhados 

por técnicos do Museu Municipal em busca de motivos marítimos nos frisos e azulejos. Todas as 

turmas da escola visitaram o Veliro Marité, que se dedica a promover produtos das RUP como 

foram de promover o consumo de produtos locais e dizer não ao transporte alimentar de longa 

distância, que provoca poluição marinha. 

Por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Mar O SERMARE esteve na escola e desenvolveu 

atividades para todas as turmas do 1.º ano e a turma do 3.º C/4.º D sobre o lixo marinho “A Manta 

que dava abraços”. As técnicas do Núcleo Museológico do Mar desenvolveram atividades para o 

3.º A e 3.º B sobre o degelo e a maré negra. 

A turma do 3.º B desenvolveu a Hour of Code e abordou a poluição marinha associada à tecnologia, 

como forma de despoluir o oceano e os 500 anos da viagem de Fernão Magalhães. As turmas do 

3.º B e 3.º C/4.º D desenvolveram uma Bandeira para a Antártida como forma de promover o estudo 

das regiões polares e da sua biodiversidade. 
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2.1.9. Global Action Day 

07 de novembro de 2019 

A escola básica das Abadias comemorou no dia 7 de novembro, o Dia Internacional Eco-Escolas. 

Às 11h foi içada a bandeira verde, atividade realizada em todas as escolas do Agrupamento. De 

seguida, nas turmas foram eleitas as Eco-Brigadas, dois alunos por turma que ficaram responsáveis 

pela limpeza dos espaços exteriores alguns dias por semana. 

No período da tarde, as Eco-Brigadas juntaram-se no espaço exterior da escola e fizerem a 

primeira operação de limpeza. 

 

2.1.10. Dia de S, Martinho 

11 de novembro de 2019 

Mais uma vez se cumpriu a tradição na escola de Abadias com a realização do Magusto, no dia 11 

de novembro. O vendedor de castanhas esteve na escola para que todos os alunos tivessem 

oportunidade de adquirir as castanhas quentinhas e de as colocarem nos cartuchinhos que 

fizeram. Em clima de diversão, houve tempo de saborear as castanhas, de enfarruscar as caras e 

de muita brincadeira.  
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2.1.11. “A nossa escola é um doce “ 

novembro/dezembro 

A nossa Escola, durante os meses de novembro e dezembro, confecionou doce de maçã e doce 

de abóbora com os frutos oferecidos pelos encarregados de educação. As crianças trouxeram 

frascos de vidro para a sua colocação. 

A nossa escola teve um “perfume” maravilhoso durante a realização do doce. Ficou maravilhoso.  

 

 

2.1.12. A Terra Treme 

16 de novembro de 2019 

Os alunos da escola das Abadias executaram o exercício nacional A TERRA TREME que se realizou 

no passado dia 5 de novembro, pelas 11h15. 

Teve a duração de 1 minuto, durante o qual se praticou os 3 gestos que salvam: BAIXAR, PROTEGER 

E AGUARDAR. 
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2.1.13. Dia Nacional do Mar 

16 de novembro de 2019 

No âmbito do Dia Nacional do Mar, as turmas do 1.º ano e do 3.º/4.º ano D, participaram numa 

atividade dinamizada pelo SERMARE – “A manta que dava abraços”. Através da exploração da 

história, os alunos foram sensibilizados para a questão do excesso de utilização de plásticos no 

dia-a-dia e a sua acumulação nos oceanos, bem como o impacto negativo sobre o ambiente, 

inclusive, as consequências na vida dos animais marinhos. 

O Núcleo Museológico do Mar dinamizou com as turmas do 3.º ano uma atividade relacionada com 

o degelo nos polos, as marés negras e o lixo marinho, com uma sessão prática de experiências.  

 

 

2.1.14. Dia do Pijama 

20 de novembro de 2019 

No dia 20 de novembro os alunos da EB de Abadias participaram nas atividades de cariz educativo 

e solidário do “Dia Nacional do Pijama”, data em que foi assinalado o Dia da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança que este ano celebrou 30 anos. As crianças, vestidas com o 

seu pijama, participaram em diversas atividades dinamizadas na escola, entre elas a leitura da 

história “Todos de Pijama”, a dança da “Missão Pijama”, a entrega da “Casa Pijama” e, este ano 

particularmente, a criação de um Mural da Escola com frases alusivas à importância da natalidade, 

elaboradas com o contributo dos pais dos alunos.  

 Foi mais um dia especial, em que as crianças da EB das Abadias procuraram lembrar a todos que 

uma criança tem direito a crescer numa família. 
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2.1.15. Projeto Pay It Forward – A Corrente do Bem: Natal quentinho 

Outubro a dezembro de 2019 

A Escola Básica de Abadias dinamizou um conjunto de atividades, a nível de escola, entre outubro 

e dezembro, no âmbito do projeto eTwinning «Pay it Forward», das quais constaram a 

apresentação do projeto, a abordagem da temática da solidariedade, a elaboração e exposição de 

logotipos para o projeto e a recolha de roupas usadas. As atividades culminaram com a recolha de 

roupas usadas junto de toda a comunidade escolar, «Pay It Forward – A Corrente do Bem: Natal 

quentinho», iniciada no dia 9 de dezembro, e a sua entrega à ONGD MÃO NA MÃO - ASSOCIAÇÃO 

CRIANÇAS DO MUNDO, instituição parceira da escola nesta atividade.  

A atividade pretendeu promover valores de cidadania, desenvolver na comunidade escolar a 

capacidade de cooperação com Instituições / ONGs, envolver os alunos e suas famílias em ações 

de cooperação e de solidariedade, refletir sobre problemas concretos sentidos pela sociedade em 

que se insere e contribuir para minimizar problemas, contando com a participação motivada da 

comunidade escolar e da ONGD. 

 

 

2.1.16. Exposição de Natal: “Coroas de Natal”  

dezembro  

Nesta época Natalícia, a escola das Abadias realizou uma exposição com o tema “Coroas de 

Natal”, a partir de materiais reciclados, com o excelente apoio de pais/encarregados de educação. 

As obras de arte foram muitas, utilizando os mais diversos materiais. 

Um agradecimento especial aos encarregados de educação e aos nossos alunos que, mais uma 

vez, se empenharam em participar. 
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2.1.17. Festas de Natal  

12 e 13 de dezembro  

Nos dias 12 e 13 de dezembro, realizaram-se as festas de Natal da escola das Abadias, 

respetivamente 3º/4º anos e 1º/2º anos, na Sociedade Filarmónica Figueirense. 

Este ano, as festas foram não só das crianças como para as crianças. Houve representações dos 

alunos de todas as turmas para as suas famílias, mas também dos professores, assistentes 

operacionais, monitores de ATL e pais/encarregados de educação para os alunos / famílias. Foi 

uma interação que agradou muito a toda a comunidade. 

Foram festas muito completas, realizadas num ambiente familiar. 

 

 

2.2. EB S. Julião/Tavarede (Pré e 1.º CEB)           

2.2.1. PROJETO “FAMÍLIAS COM SABER” 

Ao longo do Ano Letivo 

O projeto “Famílias com Saber” tem como objetivos: Envolver os Pais na vida do Jardim de 

Infância; estreitar os laços afetivos; fomentar a partilha e aprender a respeitar e a valorizar os 

outros. 

No âmbito deste projeto foi desenvolvida a atividade “Sempre em forma”. 

Planificada em articulação com o Jardim de Infância, a sessão de educação física foi dinamizada 

com empenho por um pai, constituindo uma mais-valia para as crianças que tiveram oportunidade 

de ampliar as suas vivências e saberes numa partilha afetivamente significativa. 

Os objetivos foram atingidos. 
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2.2.2. HORA DO CONTO 

Ao longo do 1.º Período 

No âmbito da Hora do Conto, as crianças participaram nas sessões: “A que sabe a lua” e “A rã e o 

boi” (fábula). 

Após a leitura da história e a exploração do livro, as crianças tiveram oportunidade de desenvolver 

uma atividade complementares. 

Os três Grupos participaram com interesse e entusiasmo na atividade dinamizada pelos 

professores da Biblioteca Escolar. 

 

 

2.2.3. FESTA DE NATAL  

12 de dezembro 

Esta atividade teve como objetivos: celebrar o Natal, envolver a família na vida do Jardim de 

Infância, fomentar a partilha, proporcionar momentos de diversão e alegria, aprender a conviver 

e a valorizar os outros. 

 

 

2.2.4. PROJETO “ROBOTKIDS” 

Ao longo do 1.º Período 

O projeto Robotkids tendo como objetivo potenciar a criatividade, possibilitando às crianças 

desenvolver técnicas de resolução de problemas e capacidades de pensamento através da 

manipulação do robot Bee. As crianças do Grupo 1 tiveram oportunidade, de uma forma lúdica, 

aprender/relembrar a programar o robot, de forma básica, de modo a que a “Bee” cumprisse o 
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objetivo de alcançar a meta, previamente estabelecida. O grau de dificuldade foi variando ao longo 

das sessões. Os objetivos foram atingidos. 

 

2.2.5. PROJETO “CIENTISTAS SABICHÕES” 

Ao longo do Ano Letivo  

No âmbito do Projeto “Cientistas Sabichões”, tendo como principais objetivos, desenvolver a 

literacia científica, incentivar a experimentação, relacionando a ciência com o quotidiano, foi 

dinamizada a experiência: “Voltando à terra” (parte 1). 

Esta 1.ª sessão, teve como objetivo mostrar às crianças a importância da separação dos resíduos, 

tendo tido as crianças oportunidade de colocar, em vasos de terra, diferentes resíduos (caroço de 

maçã, alface, esferovite e papel) para observarem, mais tarde, o que irá acontecer (na parte 2 da 

experiência). 

A conclusão da experiência permitirá a precoce conscientização das crianças, quanto à 

importância da reciclagem, da necessária reutilização dos materiais e de um consumo regrado no 

nosso quotidiano. Os objetivos foram alcançados. 
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2.2.6. PROJETO “BRINCADEIRAS MUSICAIS” 

Ao longo do Ano Letivo 

Este projeto tem como principal objetivo proporcionar às crianças novas experiências no mundo 

da música dinamizadas por um docente especialista nesta área, enriquecendo as suas vivências 

musicais no jardim de infância. 

A atividade desenvolvida, “Momento Zen”, abordou diferentes instrumentos musicais, a 

aprendizagem de uma canção acompanhada à viola e uma sessão de relaxamento com a audição 

de uma história ao som de um gongo e de taças tibetanas. 

As crianças participaram com interesse na atividade.  

 

 

2.2.7. Dia Mundial da Alimentação - “Comer bem para viver melhor” 

16 de outubro 

No Centro Escolar de Tavarede (Escola Básica S. Julião, Tavarede) celebrou-se o Dia Mundial da 

Alimentação com várias atividades, sob o lema “Comer bem para viver melhor”.   “A ovelhinha 

que veio para jantar” foi a história escolhida para iniciar o dia, seguida duma canção muito 

animada, sobre o tema. Cada sala/turma escolheu o que confecionar. Salada de fruta, arroz doce, 

bolo de agrião, gomas saudáveis, gelatina   vegetal com fruta, batido, espetadas de fruta e sopa, 

foram algumas das receitas.  E ainda houve tempo para um concurso de lanches saudáveis! Foi um 

dia em cheio, preenchido com atividades diversificadas e muito do agrado das crianças.  
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2.2.8. Halloween Shoes 

31 de outubro 

No âmbito da disciplina de Inglês e do projeto Eco-Escolas convidou-se os alunos e sua família a 

dar largas à imaginação e criatividade na reutilização de um sapato velho, transformando-o num 

sapato Halloween. A decoração do sapato teve como premissa a reutilização de materiais 

reutilizáveis. Com esta atividade pretendeu-se chamar a atenção dos nossos alunos para a 

importância da reutilização e reciclagem na proteção do Ambiente, como também dar a conhecer 

uma tradição de países de língua inglesa. Realizou-se um desfile Halloween e uma grande, criativa 

e assustadora exposição dos Halloween Shoes. A exposição foi visitada por toda a comunidade 

educativa. 

 

 

2.2.9. Magusto  

11 de novembro 

Com o objetivo de festejar o “Dia de S. Martinho” revivendo tradições, celebrou-se o Magusto na 

Escola. As castanhas, assadas,  no forno na escola,  foram distribuídas às crianças, que as  

colocaram em cartuchos, feitos em sala de aula, e decorados durante a semanas  Em alegre 

convívio, as castanhas foram comidas no Átrio da Escola, uma vez que estava chuva e frio. 

Foi um dia diferente e muito delicioso! 

 

 

 

 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   43 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

2.2.10. “O Incrível Ciclo da Água” 

15 de novembro 

O Centro Escolar recebeu o Workshop “O Incrível Ciclo da Água”,  dinamizado pela equipa do 

projeto “Dá a mão à floresta”, da Navigator  Company, destinado a todas as turmas do 1º ciclo. 

Este workshop teve como principal objetivo sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger 

e valorizar a floresta, promovendo a preservação do meio ambiente através de ações divertidas, 

sempre com caráter pedagógico.  

 

 

2.2.11. Magia de Natal 

de 5 a 12 de dezembro 

Como já vem sendo habitual os Pais e Encarregados de Educação, em conjunto com os seus 

educandos, ajudaram na decoração do Átrio da Escola. Desta vez, a mensagem foi escrita num 

Postal  de Natal decorado a gosto. O painel, com todas as mensagens e uma pintura de inverno,  

ficou lindo! Para a Exposição, que esteve aberta a toda a comunidade educativa, este ano o tema 

escolhido foi "Renas". A colaboração e a imaginação dos pais foi, mais uma vez, surpreendente. 

Estão expostas, também, várias Meias de Natal,, elaboradas em contexto de sala de aula, por todos 

os Grupos e Turmas. 
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2.3. EB Rui Martins 

2.3.1. Reunião de Pais/Encarregados de Educação 

13 de setembro 

Texto descritivo: Realizou-se a reunião com os encarregados de educação sob a presidência do 

coordenador de estabelecimento com a presença de todos os docente titulares, Professor de 

educação especial, professora de Inglês e a representante da direção do Agrupamento. Foi feita 

uma apresentação com informações gerais de escola e de seguida cada docente reuniu com os 

encarregados de educação, na sua sala. 

A avaliação da atividade foi muito positiva. 

 

2.3.2. Dia Mundial do Animal 

4 de outubro 

Texto descritivo: As crianças das turmas entraram em contacto com animais domésticos que os 

alunos trouxeram para a escola. A avaliação da atividade foi muito positiva. 

 

 

2.3.3. Dia Mundial da Alimentação/ leite é bom 

16 de outubro 

No salão polivalente, houve uma conversa entre professores e alunos sobre a importância da roda 

dos alimentos e alimentação saudável. Realização de um painel mensal com lanches saudáveis, 

realizado por todas as turmas 

De seguida os alunos fizeram um batido de frutas e beberam. Foi uma atividade muito produtiva. 

A avaliação da atividade foi muito positiva. 
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2.3.4. Dia de Halloween  

31 de outubro 

Neste dia as crianças vieram fantasiadas com diversas fantasias alusivas ao tema. Fez-se um 

concurso de máscaras com um desfile de todos os alunos. Houve também uma exposição de 

chapéus decoradas pelos alunos, com a colaboração dos pais, onde foi eleita a chapéus decorada 

com objetos reciclados. 

A avaliação foi muito positiva. Os alunos mostraram-se muito empenhados e muito colaborativos 

em todas as atividades. 

 

 

2.3.5. Dia de S. Martinho 

11 de novembro 

 Realizaram-se trabalhos de expressão plástica com a execução de cartuchos, trabalhos 

decorativos para as salas de aula e cantaram-se músicas alusivas ao tema. 

Em seguida, fez-se um magusto tradicional e comeram-se as castanhas em roda da fogueira. 

A avaliação da atividade foi muito positiva. 
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2.3.6. Dia do Mar 

18 de novembro 

Os alunos do 2º ano foram à Biblioteca Municipal ouvir uma história e aprender uma música e 

realizaram um marcador de livros com algas. Esta atividade realizou-se em parceria com o INTEP 

e Agrupamento. 

 

 

2.3.7. Festa de Natal 

16 de dezembro 

 A escola preparou e dinamizou a festa de Natal na escola com a participação de pais e familiares. 

A festa consistiu em peças de teatro e diversas canções e danças. Em seguida foram sorteados 5 

cabazes de Natal. O Pai Natal apareceu no final da festa e distribuiu presentes, oferecidos pela 

Associação de Pais.  

A avaliação da atividade foi muito positiva. 

 

 

2.3.8. Dá a mão à floresta 

15/11/19 

Em parceria com a Navigator, foi apresentado uma sessão sobre o ciclo da água e a fauna e flora 

da floresta nacional. Os alunos interagiram na construção de painel sobre os temas abordados. 

Foi uma atividade bastante interessante e dinâmica onde no final cada turma recebeu um painel 

para construção na sala de azul. 
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2.3.9. A Gotinha de água marina 

28/11/19 

Neste dia os alunos foram à biblioteca Municipal verem a apresentação do livro  “A gotinha de 

água Marina”, contada pela autora do livro.  

No final os alunos fizeram experiências sobre o ciclo da água e tiveram oportunidade de comprar 

alguns exemplares dos livros. 

 

 

2.3.10. A Terra treme 

15/11/19 

Neste dia os alunos foram sensibilizados para a importância da prevenção das medidas a tomar 

em caso de tremor de terra. No final, os alunos fizeram uma simulação de sismo, com os 

procedimentos a adotar! 
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2.3.11. Castelo Mágico 

03/12/19 

Neste dia os alunos do 1º ano tiveram oportunidade de visitarem o Castelo Mágico. Viram o teatro, 

viram o Pai Natal, andaram de carrossel, de patins no gelo, brincaram nos insufláveis e viram um 

filme sobre o corpo humano. 

 

 

2.3.12. Dia da bandeira Verde 

12/11/19 

Neste dia os alunos participaram na colocação da bandeira verde. No final cantaram o hino da eco 

escolas e fizeram uma limpeza geral à escola. 

 

 

2.3.13. Road Scholar 

06/12/19 

Neste dia a escola recebeu a visita da representante da Road Scholar, que veio oferecer umas 

prendinhas à nossa escola como forma de agradecimento pela parceria feita com esta instituição. 
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2.3.14. Encontro com o autor Richard Towers 

10/12/19 

Neste dia, a escola recebeu o autor Richard Towers que veio apresentar o livro “As aventura de 

Gururock e a sua banda”. Foi uma atividade muito dinâmica e musical. 

 

 

2.3.15. Santa Maria de Seiça 

28/11/19 

Neste dia, recebemos na escola uma dramatização sobre o Mosteiro de Seiça. Com uma vertente 

lúdica e pedagógica os alunos tomaram conhecimento sobre a história do mosteiro e sobre as 

pessoas que nele habitaram. 

 

 

2.3.16. Bairro feliz 

13/12/19 

Neste dia, os professores e alguns alunos deslocaram-se ao Pingo Doce da Rua da República, para 

receberem o prémio do concurso do “Bairro Feliz”. A escola venceu o mesmo concurso com a 

atribuição de um computador portátil e um vídeo projetor. 
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2.3.17. Hora do Conto 

Ao longo do período 

No decorrer do 1º período a educadora Isabel Santos dinamizou a Hora do conto, realizando 

atividades mensais com todas as turmas. Os temas foram sendo adequado às atividades que iam 

sendo realizadas na escola. 

 

 

2.3.18. Bullying 

06/11/19 

Neste dia as turmas do 2º e 4º ano da nossa escola, receberam a formação sobre bullying 

dinamizado pela psicóloga do agrupamento, Alexandra Mendes. Através de um pequeno filme, os 

alunos debateram este tema de forma bastante interessada e esclarecedora. 

 

 

2.3.19. O Cavaleiro da Dinamarca 

02/12/19 

Neste dia, os alunos deslocaram-se ao Museu Municipal para assistirem à peça de teatro “O 

Cavaleiro da Dinamarca”. Foi uma atividade enriquecedora e os alunos gostaram bastante. 
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2.3.20. Os Miseráveis 

17/12/19 

Neste dia, os alunos deslocaram-se ao CAE para assistir à peça de teatro, “os Miseráveis”.  A peça 

foi um pouco complexa, mas teve uma boa envolvência. 

 

 

2.4. EB do Viso 

2.4.1. Receção aos Alunos, pais e Encarregados de Educação 

3 de setembro de 2019 

Porque a colaboração da família é essencial no processo escolar, iniciou-se mais um ano letivo 

dando aos pais e encarregados de educação informações relacionadas com o funcionamento da 

escola e de cada turma e salientou-se o papel, pedindo a sua colaboração e empenho para o 

decorrer de um bom ano letivo 2019/2020.  
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2.4.2. Dia Mundial do Animal 

4 de outubro de 2019 

Na EB de Viso, comemorou-se o Dia Mundial do Animal, procedendo à recolha de donativos na 

comunidade escolar para ajudar uma associação protetora dos animais da nossa cidade. Foram 

relembrados os Direitos dos Animais, cantaram-se canções alusivas, fizeram-se dobragens e 

ilustrações. 

No dia 4 de outubro, recebemos a visita de um elemento da associação que veio acompanhado 

pelo Sebastião, um cão que foi abandonado, mas que, presentemente, recebe cuidados e muito 

amor e carinho. 

  

 

2.4.3. “SOS Escola” 

9 de outubro de 2019 

O Centro de Saúde da Figueira presenteou os alunos do 4º Ano com uma sensibilização sobre os 

procedimentos em caso de emergência.  

As enfermeiras Sandrina Francisco e Regina Martins apresentaram um PowerPoint sobre o que 

fazer numa situação de acidente. No entanto foi através de uma canção de gestos que os alunos 

aprenderam e praticaram as situações de ajuda em caso de acidente. Ainda exercitaram com 

peluches e com os colegas o suporte básico de vida.   

O momento foi mágico e serviu como introdução ao tema que faz parte da matéria de Estudo do 

Meio.    
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2.4.4. Dia Mundial da Alimentação 

7 a 31 de outubro de 2019 

O objetivo desta semana é consciencializar as crianças para hábitos alimentares saudáveis. 

Distinguir o que é bom do que é mau para a nossa saúde, o que devemos e o que não devemos 

comer. 

Visualizando a roda dos alimentos, dialogamos sobre os alimentos mais saudáveis que devem 

fazer parte do nosso dia. 

Os alunos escolheram e pintaram alimentos mais saudáveis e organizaram um painel. 

No recreio da escola, foi feito um lanche convívio com frutas variadas e iogurtes trazidos pelos 

alunos. 

Todos os alunos, professores e funcionárias participaram ativamente nesta atividade, que 

decorreu com muita alegria e entusiasmo. 

 

 

2.4.5. Dia das Bibliotecas Escolares 

21 a 28 de outubro de 2019 

No âmbito da comemoração do Dia das Bibliotecas, os alunos e respetivas professoras realizaram 

visitas guiadas à Biblioteca Municipal, de 21 a 28 de outubro. Desta forma, os alunos tiveram a 

oportunidade de participar numa visita guiada às instalações de uma Biblioteca com Sessão de 

esclarecimento sobre: Regras a cumprir; Serviços prestados; Requisição de livros, respetiva 

documentação necessária e respetivas obrigações. Os alunos de 1.º e 2.º ano participaram numa 

sessão de leitura na sala Infanto Juvenil e os do 3.º e 4.º anos usufruíram de uma sessão informativa 
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sobre História Local na Sala Figueirense. Esta atividade teve como principais objetivos: Destacar a 

importância das bibliotecas escolares na educação e promover o gosto pela leitura. 

Outras atividades foram desenvolvidas nas salas de aula, tendo como referência o tema proposto 

este ano pela IASL para a comemoração do International School Library Month (ISLM) “Let’s 

Imagine” – “Vamos Imaginar”. Os alunos revelaram muito interesse ao longo das atividades e os 

objetivos definidos foram atingidos com sucesso. 

 

 

2.4.6. Dia Eco-Escolas 

7 de novembro de 2019 

Na EB de Viso ”Somos parte da solução, alterações climáticas NÃO!,  

Também neste dia foram relembrados os pequenos mas importantes comportamentos e atitudes 

a ter em defesa do clima: desligar a luz, fechar a torneira, andar de bicicleta, separar os resíduos 

nos ecopontos,… 

Foi hasteada a bandeira Eco-Escolas, verificada a sinalética existente e em falta nos diferentes 

locais da escola e realizou-se uma pequena manifestação no recinto exterior para alertar e 

sensibilizar a comunidade. 
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2.4.7. Magusto 

8 de novembro de 2019 

Durante esta semana recolheram-se provérbios, relembrou-se a lenda de S. Martinho e algumas 

tradições relacionadas com a época. As canções ritmadas encheram a escola de música e gestos. 

Cada aluno fez uma bolsinha com papel de panfletos para colocar as castanhas assadas.  

No dia 8 o ar ficou impregnado de fumo que saía do assador das castanhas e só conseguimos 

lembrarmos dos textos que foram trabalhados:    

• Quentes e boas!  

De caras enfarruscadas o convívio foi excelente e a alegria foi contagiante!  

 

 

2.4.8. “De mãos dadas com a floresta” 

14 de novembro de 2019 

Com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de proteger e valorizar a floresta, a partir de 

ações divertidas de caráter pedagógico, recebemos o convite para conhecer e fazer parte do 

projeto; “Dá a mão à floresta”, promovido pela Navigator Company. Assim, recebemos o 

Workshop para envolver os alunos na aprendizagem da importância da água e do ciclo da mesma. 

Foi um momento divertido e didático que contribui para a formação cívica dos alunos. 
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2.4.9. “A Terra Treme” 

15 de novembro de 2019 

À semelhança dos anos anteriores, o Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil promoveu no dia 15 de Novembro, pelas 11h15, o exercício público 

de cidadania “A Terra Treme”, com o objetivo de sensibilizar a população para o risco sísmico e 

para as medidas de autoproteção a ele associadas. 

Com a duração de apenas 1 minuto, durante o qual os participantes são convidados a executar os 

3 gestos que salvam: BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR e dar a conhecer aos cidadãos as medidas 

preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar ANTES, DURANTE e DEPOIS de um 

sismo. 

 

 

2.4.10. Encontro com o escritor Richard Towers 

18 de novembro de 2019 

Promovendo o gosto pela Leitura, o escritor, ilustrador e músico Richard Towers apresentou, na 

nossa escola, a obra “O Desafio de GuruRock”, (livro-xadrez), num espetáculo interativo com 

música, em que o escritor deu a conhecer o universo mágico de GuruRock e o renomado físico 

Albert Einstein. Alguns alunos foram convidados a ler alguns excertos da referida obra. 

Um “Concerto Literário” que animou e divertiu muito os alunos.  
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2.4.11. “Figueira da Foz fica em boas mãos” 

22 de novembro de 2019 

A equipa da VMER do Hospital da Figueira da Foz fez uma ação de formação aos alunos do 4º Ano 

sobre como prestar suporte básico de vida em casos de emergência. 

Através de um teatro de fantoches o enfermeiro David Moderno apresentou a situação de um 

menino que sofreu um acidente e teve a ajuda de uma amiga que sabia como proceder nestes 

casos. A partir da representação e de uma canção transmitiram ensinamentos importantes para 

que os alunos saibam como agir em caso de emergência. 

Uma equipa do INEM veio ajudar a praticar os ensinamentos que já tinham sido apresentados. 

No final ofereceram-lhes a história do menino em banda desenhada e receberam um diploma de 

participação na ação.   

Esta ação serviu de consolidação da matéria de Estudo do Meio de forma lúdica e divertida.       

 

 

2.4.12. “A Magia do Natal” 

13 de dezembro de 2019 

Natal é tempo de Paz, de Amor, de Solidariedade, de Partilha… e foi tudo isto que os nossos 

alunos transmitiram através de dramatizações, danças, declamação de poemas e canções, a todos 

os familiares e amigos que estiveram presentes no Auditório do Museu Municipal da Figueira da 

Foz. Esta festa decorreu num ambiente de muita alegria e entusiasmo. 

Os alunos conseguiram transmitir as suas mensagens com muito orgulho trabalhando ativamente 

para que esta festa fosse um sucesso. 
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2.5. EB da Gala (Pré e 1.º CEB) 

2.5.1. Dia mundial do leite 

25 de setembro 

Esta atividade teve como objetivo incentivar e motivar os seus alunos para a importância de se 

beber leite como parte de uma dieta saudável e equilibrada, a realçar o leite como uma excelente 

fonte de vitaminas e minerais que as crianças precisam para ficar despertas e prontas para 

aprender.  

A realização desta atividade procurou sensibilizar os alunos para a necessidade e importância de 

uma alimentação variada, equilibrada e saudável. Foi propósito chamar a atenção dos alunos que 

o leite pode ser consumido através da ingestão de outros alimentos. 

Os alunos colocaram mãos à obra e eles próprios confecionaram um batido de fruta e arroz doce. 

 

 

2.5.2. Dia Mundial do animal 

4 de outubro 

As diferentes atividades realizadas tiveram como objetivo o conhecimento e a sensibilização para 

a proteção e preservação da vida animal. Foi realizado um jogo de identificação da voz dos animais. 

As crianças/alunos, participaram com muito entusiasmo, tendo sido trabalhados vários conteúdos. 

A elaboração do folheto sobre os direitos dos animais distribuídos na comunidade, serviu para 

alertar que os maus tratos dirigidos aos animais são punidos por lei. Foram assumidas atitudes 

críticas e responsáveis face aos comportamentos a terem com os mesmos. 

As atividades programadas foram concretizadas e os objetivos propostos foram atingidos, além 

das aprendizagens adquiridas. foram também muito importantes os momentos de convívio. 
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2.5.3. Dia mundial da saúde Mental 

10 de outubro 

A atividade realizada teve como objetivo o conhecimento e a sensibilização para as questões da 

saúde mental e do papel do Psicólogo como auxiliar na prevenção de certos distúrbios emocionais. 

Os alunos ficaram alertados e informados como poderão recorrer à ajuda do psicólogo escolar 

sempre que necessitem. 

 

 

2.5.4. Dia mundial da alimentação 

16 de outubro 

Com a realização das diferentes atividades procurou-se sensibilizar os alunos para a necessidade 

e importância de uma alimentação variada, equilibrada e saudável. Este ano voltamos a chamar a 

atenção dos alunos e EE para os lanches saudáveis, apresentando várias ideias simples e rápidas 

de os confecionar. Recordamos e recriamos algumas receitas antigas. 

Os alunos assumiram atitudes críticas e responsáveis face aos comportamentos que implicam o 

equilíbrio alimentar e uma consequente vida saudável. 
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2.5.5. SOS Escola - Sessão sobre Primeiros Socorros 

23 de outubro 

Prevenir os acidentes e saber como atuar são condições básicas para salvar vidas. A maior parte 

das paragens cardiorrespiratórias ocorre em casa, no trabalho ou em locais públicos, espaços para 

a prática de desporto, lazer e até nos recreios escolares. 

Numa paragem cardiorrespiratória, a probabilidade de sobrevivência diminui 10% por cada minuto 

que passa sem socorro e que após 10 minutos a probabilidade de sobrevivência é quase nula. 

Através desta sensibilização e da exemplificação como atuar em certas emergências, crianças e 

docentes adquiriram conhecimentos para agir nestas situações. 

 

 

2.5.6. Halloween 

31 de outubro 

As diferentes atividades realizadas tiveram como objetivo o conhecimento e a sensibilização para 

as diferenças culturais, o respeito pela diferença e pela individualidade de cada um e de cada País. 

Em contexto sala de aula foram exploradas histórias, contos e lendas e outras atividades de 

expressão plástica muito do agrado dos alunos.  

 

 

2.5.7. Global Action Days - Dia das bandeira verdes  

7 de novembro 

Todos os alunos participaram com imenso interesse, empenho e entusiasmo nas diversas 

atividades propostas. Estas atividades são muito motivadoras despertando muito interesse. O 
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convívio e comunicação ajuda a desenvolver a capacidade de comunicação e saber estar,  

elevando também o sentido de cooperação com os outros em tarefas e projetos comuns. 

As eco-brigadas mostraram-se muito motivadas e empenhadas na limpeza dos espaços 

exteriores. Os objetivos foram todos atingidos, podendo considerar-se uma atividade 

extremamente enriquecedora e educativa pelo conceito cívico nela envolvido. 

 

 

2.5.8. Dia de S. Martinho - Magusto na escola 

11 de novembro 

O Magusto é uma festa popular, cujas formas de celebração divergem consoante as tradições 

regionais, sendo associado à “Lenda de S. Martinho”.  

Aproveitamos assim esta época, para realizar, múltiplas atividades relacionadas com o outono, 

com as castanhas e com o dia de S. Martinho. Foram exploradas histórias, contos, bandas 

desenhadas e lendas; memorizadas e reproduzidas poesias, lengalengas, trava-línguas, canções..., 

e foram ainda realizados jogos, representações, pinturas, ilustrações, tiaras e cartuchos com 

materiais de desperdício. 

Participar em todas estas atividades e diferenciar as experiências promovem um enriquecimento 

cultural e partilha de saberes. 

Como manda a tradição, no dia de S. Martinho, não puderam faltar as castanhas quentinhas e 

muita animação, regadas como um sumo oferecido pela Associação de Pais. 
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2.5.9. Dar mão à floresta 

14 de novembro 

A sessão apresentada em formato workshop pretendeu chamar a atenção dos alunos para este 

precioso bem do nosso planeta: a água e para o seu ciclo. A importância e qualidade destas 

iniciativas foram reconhecidas por todos os presentes que participaram na atividade com muito 

empenho e motivação. 

 

  

2.5.10.  Simulacro - Um Dia a Terra Treme  

15 de novembro 

A atividade subordinada ao tema: A Terra Treme, tratou-se de um exercício de cidadania a nível 

nacional, pretendendo sensibilizar a população escolar como agir antes, durante e depois da 

ocorrência de um sismo. Pretendeu-se com este exercício ajudar a conhecer e praticar os três 

gestos que podem salvar vidas em caso de sismo. 

Os 3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR estão largamente consensualizados como sendo a 

melhor resposta, em caso de sismo. 

A simulação realizada revelou-se extremamente eficaz, capacitando toda a comunidade escolar 

para situações de risco. 
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2.5.11. Dar Voz aos autores 

19 de novembro 

A atividade decorreu num clima de muita tranquilidade. O autor convidado, Fernando Cardoso, 

cativou desde logo os alunos/crianças através da forma como foi contando as histórias da sua vida 

real,, fonte inspiradora para a escrita dos seus livros. A magia dos relatos acompanhados com 

muita música despertou muito interesse, curiosidade e alegria relembrando-nos que a 

simplicidade das pequenas coisas poderá ser fonte de motivação para grandes ideias.  

 

  

2.5.12. Olha o peixe fresquinho 

20 de novembro 

A sensibilização e o contacto direto com aspetos do quotidiano do aluno tem como objetivo 

informar, conhecer e esclarecer sobre os mais variados aspetos do comércio local, procurando 

transformar os nossos alunos em cidadãos responsáveis e prepará-los para a construção de um 

modelo de sociedade mais sustentável, indispensável para se exercer uma cidadania plena, 

visando a preservação do ambiente. 

A atividade foi muito motivadora despertando a curiosidade dos alunos, promovendo o diálogo e 

a troca de ideias. 
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2.5.13. Dia Nacional do Pijama 

20 de novembro 

Crianças ajudam outras crianças 

UMA CRIANÇA TEM DIREITO A CRESCER NUMA FAMÍLIA é a grande causa! 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança (faz 30 anos, em 2019), logo no seu preâmbulo, 

diz que "uma criança deve viver num ambiente familiar, num clima de felicidade, amor e 

compreensão, para que seja possível realizar, na sua plenitude, todos os seus direitos". 

Com a Missão Pijama pretende-se dar visibilidade a esta causa, sensibilizando a sociedade e cada 

um de nós para a necessidade de tornar real este direito fundamental das crianças. 

Juntos podemos deixar uma marca positiva em muitas crianças, se começarmos, hoje, ajudando 

uma de cada vez. 

 

 

2.5.14. Castelo Mágico - Montemor-O-Velho 

6 de dezembro 

A magia chegou ao Castelo Mágico em Montemor o Velho para presentear miúdos e graúdos com 

espetáculos únicos, neve, pista de gelo natural, planetário, insufláveis, exposições, a casa do Pai 

Natal, passeios com animais, um comboio turístico e muitas outras experiências que fizeram deste 

local, durante um dia, o encanto dos alunos do 1º ano de escolaridade da EB de Gala. 
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2.5.15. Festa de Natal 

17 de dezembro 

Estas semanas de dezembro decorreram num ambiente de verdadeira festa e espírito natalício, 

principalmente estes dois últimos dias. Os Enc. de Educação e amigos desta escola colaboraram e 

deram as mãos, quando solicitados a colaborar na elaboração de estrelas e anjos para decoração 

do espaço escolar. O dia da Festa é sempre muito esperado e o espaço é sempre pequeno para 

tantos amigos e familiares dos alunos. 

 

 

2.5.16. Dia do Idoso: Visita ao Centro Geriátrico Bissaya Barreto  

1 de outubro 

Para vivenciar este dia, fomos ao Centro Geriátrico conviver com os utentes. Neste encontro 

intergeracional entre os utentes do lar e as crianças, os mais pequenos e os mais velhos 

surpreenderam com a sua vivacidade e boa disposição distribuindo flores a cantando algumas 

canções tradicionais. Foi uma atividade marcante pelo convívio e ligação afetiva criada pelas duas 

gerações. 

 

 

2.5.17. Projeto “Brincadeiras Musicais 

10 e 24 de outubro 

A atividade consistiu na audição de alguns instrumentos, identificação de instrumentos através do 

som, cantar canções acompanhadas com instrumentos musicais. As crianças demonstraram 

interesse no manuseamento e na audição dos mesmos. 
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A atividade foi apresentada de forma animada e cativante, tendo as crianças demonstrado 

interesse o que contribuiu em parte para o sucesso da mesma. 

 

 

 

2.5.18. Dia da Poupança 

31 de outubro 

Para sinalizar este dia, partimos da história de Manuel Pires "A vaca da minha vizinha é mais 

gorda que a minha", em que se concluiu que é vantajoso ter uma poupança. Construímos com 

material reciclável um porquinho mealheiro que com certeza irá ficar bem gordinho. 

 

 

2.5.19. Projeto “Quero crescer forte” 

19 de novembro 

A apresentação do projeto e dos dinamizadores, decorreu em conjuntos com as duas salas. Este 

projeto tem como finalidade contribuir para um ambiente promotor de saúde na área da 

alimentação, afetos, saúde oral e atividade física. Foi divulgado de uma forma lúdica, captando a 

atenção das crianças para as atividades que irão ser desenvolvidos. Terminou com um jogo 

tradicional, com o qual as crianças se envolveram e divertiram 
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2.5.20. Dia da saudação 

24 de novembro 

Este dia foi criado para celebrar a importância da saudação na preservação da paz. O ato de saudar 

e cumprimentar outra pessoa tem um forte significado e é capaz de apaziguar conflitos e criar 

ambientes saudáveis. Neste dia proporcionaram-se momentos de convívio entre os dois grupos 

do JI. As crianças assistiram a um vídeo com saudação em vários idiomas e trocaram abraços. 

Foram elaborados fantoches, para as crianças partilharem com a família, alusivos ao tema. As 

crianças demonstraram entusiasmo e alegria. Foram proporcionados momentos de convívio e 

amizade. 

 

 

2.5.21. Experiência: Voltando à terra 

28 de novembro e 12 de dezembro 

Esta experiência dividiu-se em duas partes. A primeira, consistiu em colocar em vasos com terra 

húmida cada um dos materiais: plástico, alface, esferovite, maçã e papel. A segunda, concretiza-

se no 2.º período e consiste na observação e conclusão de qual dos materiais se tornou em terra. 

A decomposição é um processo natural de reutilização de matérias, mas o lixo que produzimos 

leva muitos anos para se decompor, provocando a poluição dos ambientes. Diante de todo esse 

lixo podemos nos questionar: Será que estou a fazer a minha parte com relação ao lixo separando 

o que pode ser reciclável? Será que os micro-organismos conseguirão transformar os nossos 

objetos? 

A experiência foi muito enriquecedora e a sua apresentação muito dinâmica. As crianças 

demonstraram entusiasmo e curiosidade pelas atividades desenvolvidas, participaram e 

demonstraram possuir alguns conhecimentos de como se faz a reciclagem. 
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2.5.22. Visita de estudo ao Oceanário e Museu da Marinha em Lisboa 

29 de novembro  

O JI de Gala visitou o Oceanário e o Museu da Marinha e foi uma experiência única e inesquecível, 

em que o contacto privilegiado com o mundo marinho, proporcionou às crianças novas 

experiências, estimulou a imaginação e enriqueceu o que sabiam sobre biodiversidade marinha, 

assim como a forma de viajar pelo mar e pelo ar. 

Saímos deslumbrados do Oceanário e do Museu da Marinha, seguramente mais despertos para a 

grande riqueza dos oceanos e a sua proteção. 

 

 

2.5.23. Dia Mundial da Ciência - Jardim da Ciência 

Ao longo do Período 

Iniciamos o projeto de sala "Jardim da Ciência" como comemoração do Dia Mundial da 

Ciência.  Porque caem as folhas no outono e como se forma o Arco Iris, foram as experiências 

desenvolvidas neste período, despertando a curiosidade, o gosto, o sentido da observação do 

mundo à nossa volta e o interesse das crianças para fenómenos no seu quotidiano. O entusiasmo 

e a curiosidade foram notas dominantes na realização das experiências. 
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2.5.24. Mini Chefs - Bolachas de Natal 

Ao longo do período 

Bolachas de Natal serviram para iniciar este projeto de sala.  As crianças reforçam as 

aprendizagens em matemática, português e ciências ao “ler” a receita, calcular, medir, misturar 

os ingredientes e registar. Estas atividades reforçam o trabalho em equipe, a capacidade de 

organização e de seguir orientações. É também uma oportunidade de se conscientizar sobre lixo, 

desperdício, cuidado e respeito à natureza. 

O empenho foi nota dominante por parte de todos, assim como saborear os resultados. As 

bolachas foram dentro de bonecos de neve feitos com material reciclado, para casa. 

 

 

2.5.25. Pequenos grandes artistas 

Ao longo do período 

Neste projeto de sala, partimos das obras do pintor e escultor Joan Miró, com as suas cores fortes 

e numa linguagem parece dotada de uma simplicidade infantil com uma maneira própria e 

extremamente rica de interpretar o mundo. Pesquisamos os seus símbolos e recorremos à 

imaginação, elemento riquíssimo presente nas crianças, para compreender melhor Miró.  As 

crianças deram novas cores a algumas obras deste pintor com entusiasmo. 
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2.5.26. A articular crescemos juntos nos caminhos do saber 

Ao longo do período 

No Dia do Animal, foi feita a articulação entre as crianças do JI que no próximo ano letivo irão 

integrar o 1º CEB e os alunos do 1º ano. 

Integrado nas atividades da EB, do Dia do Animal, foi realizado um jogo de identificação da voz 

dos animais. As crianças/alunos, participaram com muito entusiasmo, tendo sido trabalhados 

conteúdos matemáticos através da atribuição de pontos e posterior contagem dos mesmos.  No 

dia da Alimentação, na sala do 1.º ano, vimos o Vídeo Sid Ciência “Porque não posso comer bolo 

todos os dias?”, seguido de um piquenique de frutos de outono. O encontro com o autor Fernando 

Pereira e a sua obra, motivaram as crianças/alunos, para a procura e descoberta de livros e de 

outras leituras. Foi o que aconteceu neste encontro com o escritor Fernando Pereira que cantou 

e encantou a todos com a história do Galo Tobias. Não esquecemos a Zora, a cadela guia que 

ganhou muitos carinhos. 

Ao longo do período foram várias atividades comuns a EB que possibilitaram a articulação. Os 

objetivos propostos foram atingidos, além das aprendizagens adquiridas foram também muito 

importantes os momentos de convívio 

 

 

2.5.27. Projeto ROBOT KIDS - iniciação à programação 

Ao longo do período 

Bot Bee, um pequeno robô na forma de uma abelha que segue as nossas instruções por meio de 

comandos (avançar, retroceder, girar), é o centro da brincadeira em que se aprende através de 

botões para alcançar um destino que marcamos como objetivo. Realiza-se semanalmente, com os 

dois grupos alternados que aderiram com muito entusiasmo a estes pequenos robots fáceis de 

operar, sendo uma ferramenta perfeita para ensinar direcionalidade, sequenciamento, estimativa, 

solução de problemas e sobretudo para brincar e divertir. Em complementaridade, no grupo 1, 

desenvolvem-se atividades com o Doc Robot. 

 

http://www.bee-bot.us/
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3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

3.1. Exposição de trabalhos 

novembro e dezembro 

Foram expostos trabalhos alusivos ao modo de vida das primeiras comunidades humanas da 

Península Ibérica: Comunidades recoletoras e agropastoris. 

O objetivo foi incentivar o gosto pela pesquisa e tratamento de informação e promover diferentes 

formas de apresentar os conhecimentos. 

Os alunos participantes empenharam-se na atividade com bastante entusiasmo e mostraram 

grande satisfação com o resultado alcançado.  

 

 

3.2. Comemoração de datas festivas, dias Mundiais e 
Internacionais/Memorização do espaço da vitrine do Bloco D 

Ao longo do ano letivo 

Ao longo do 1.º período foram feitas pequenas exposições na vitrine do pavilhão D. Com o objetivo 

de incentivar a participação ativa dos alunos e de concretizar conteúdos pedagógicos foram 

abordados os seguintes temas: em outubro: Fundação da Nacionalidade e Implantação da 

República; em novembro: Terramoto de Lisboa e em dezembro: Orientação – exposição de rosa 

dos ventos, trabalho de interdisciplinaridade. A recetividade dos alunos, que viram os seus 

trabalhos expostos, foi bastante boa. 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   72 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

 

 

3.3. Figueira, Farol da liberdade 

Ao longo do ano letivo 

Relativamente ao Projeto Figueira, Farol de Liberdade, não se realizaram novas atividades com as 

turmas, desde a última reunião. O projeto será retomado depois do teste (de dia 6/12). Foi, 

entretanto, formalizado o contacto com o Museu Municipal e com o Dr. António Moncada Sousa 

Mendes, no sentido de se agendar a palestra na escola e a Sessão de apresentação dos trabalhos 

(ainda não há fotos). 

 

 

3.4. Parlamento dos Jovens 

Ao longo do ano letivo 

No que diz respeito ao Programa Parlamento dos Jovens do Ensino Básico 2020, estão em curso 

todas as atividades previstas na calendarização salientando-se a constituição de 3 listas e a sessão 

formativa com o deputado Dr. João Ataíde.  
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3.5. Peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro 

31 de out. a 3 de nov. 

Este ano recebemos, mais uma vez, o pedido de colaboração no Peditório Nacional a favor da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) para o qual manifestamos a nossa disponibilidade. A LPCC é 

uma organização que se dedicada ao apoio a estes doentes oncológicos e suas famílias. O valor da 

solidariedade deve estar presente na vida da nossa escola, daí toda a pertinência em colaborarmos 

com esta iniciativa. O envolvimento dos nossos alunos neste peditório teve igualmente como 

objetivo sensibilizar os alunos para as atividades dinamizadas pela LPCC no apoio ao doente 

oncológico e seus familiares. Este peditório e sensibilização foram dinamizados junto de todos os 

alunos nas aulas da disciplina de EMRC. Associando-nos ao Peditório Nacional a favor da LPCC, no 

dia 31 de outubro, um grupo de alunos do 3.º Ciclo esteve na entrada da escola para, também junto 

dos pais e familiares dos outros alunos da escola, solicitar a sua colaboração no momento em que 

vinham buscar ou trazer os seus educandos. A atividade decorreu como programada e teve da 

parte dos alunos envolvidos uma avaliação muito positiva. 

 

 

3.6. A Escola vai ao Museu – Parceria com o Museu Municipal  

novembro 2019 

Por motivos que nos são alheios e a pedido do Museu Municipal esta atividade foi adiada para o 

2.º período.  

No âmbito das comemorações dos 125 anos do Museu Municipal Santos Rocha estão a decorrer 

diversas atividade e ações que dificultam esta parceria.Nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, 

realizou-se, no Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz, o Colóquio “Santos Rocha, 

Arqueologia e Territórios da Figueira da Foz “, organizado pelo Município da Figueira da Foz  em 

parceria com o Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra (IA- UC). Outras ações estão 

a decorrer até ao final do ano no âmbito destas comemorações dos 125 anos pelo que anuímos ao 

pedido do Museu. 
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3.7. Mensagem de Natal  e Elaboração de Presépio 

17 de dezembro 

No dia 17 de dezembro, realizou-se a atividade de Natal, “Mensagem de Natal (Presépio Vivo)”, 

dinamizada pela disciplina de EMRC com a participação de alguns alunos do 3.º ciclo. Pretendeu-

se com a representação do nascimento de Jesus transmitir aos alunos que, naquele momento, 

saiam da escola, para a interrupção de Natal, e aos pais que esperavam na entrada da escola, uma 

especial mensagem de Natal onde a fragilidade e a paz de um menino que nasce num pobre 

estábulo se manifesta como a mais importante Boa Nova de Natal. 

 

 

3.8. Comemoração da Declaração dos Direitos Humanos Disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento 

10 de dezembro  

O AEZUFF e a Escola Dr. João de Barros, comemorou o dia 10 de dezembro e a Declaração dos 

Direitos Humanos. Assim, a partir do dia 7 de dezembro, com o apoio da Biblioteca da Escola e das 

monitoras do CAT, foi construída a “Exposição dos Direitos Humanos” com os trabalhos dos 

alunos do 2º e 3º Ciclos alusivos a esta temática. Pretendeu-se dar palavra às crianças e aos jovens, 

nas escolas, sobre assuntos com relevância para a sua vida, favorecendo a participação 

democrática e o envolvimento na busca de soluções para problemas sociais e políticos, 

enquadrados na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Das atividades constou, ainda, 
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o desenvolvimento de várias dinâmicas de grupo, subordinadas ao tema Direitos Humanos, na 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento em contexto de sala de aula. 

  

 

4. Departamento de Línguas 

4.1. Halloween  

31-10-2019  

O grupo disciplinar de Inglês, com o objetivo de divulgar a cultura dos países de expressão inglesa, 

dinamizou mais uma vez atividades relacionadas com a celebração do Halloween, bem do agrado 

dos nosso alunos. Assim, tiveram lugar no passado dia 31 de outubro, os concursos de abóboras e 

botas/sapatos de bruxa. Para o efeito foi decorado o salão polivalente onde os trabalhos, trazidos 

pelos alunos no dia anterior ou no próprio dia, ficaram expostos. Como é habitual, os alunos 

aderiram com entusiasmo e empenho à atividade, não tornando nada fácil para o júri, constituído 

por professores, alunos, um elemento da direção e um elemento do pessoal administrativo, a 

tarefa de seleção dos melhores trabalhos. A alunos e respetivos encarregados de educação, 

agradecemos o envolvimento e colaboração. 

 

 
4.2. “Eu é que sei o que é o Natal!” – Atelier de Escrita Criativa  

25 e 29 de novembro de 2019 

Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do Atelier de Escrita Criativa, tendo consistido na 

produção individual de textos criativos, em resposta ao desafio lançado pelo Diário de Coimbra, 

junto dos agrupamentos do distrito de Coimbra, para que os alunos colaborassem na edição 
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Especial Natal, com trabalhos originais, subordinados à temática natalícia, na modalidade de texto 

original ou de desenho. 

Os alunos do Atelier (membros e colaboradores) participaram nesta iniciativa, na modalidade de 

texto original, tendo sido selecionados os trabalhos dos alunos: Praskoviia Duta (5º2), Francisco 

Maia (5º8), Ana Carolina (7ºD), Daniel Azevedo (7ºD), Diogo Sousa (7ºD) e Marta Oliveira (7.ºD), 

cujos textos foram publicados na edição Especial Natal “Eu é que sei o que é o Natal!”, saída a 

público no dia 17 de dezembro. 

 

 

4.3. Halloween Shoes (E.B. de São Julião; Escola Básica de Abadias) 

31-10-2019  

No âmbito da disciplina de Inglês e do projeto Eco-Escolas convidámos os alunos e a sua família a 

dar largas à imaginação e criatividade na reutilização de um sapato velho, transformando-o num 

sapato Halloween. A decoração do sapato teve como premissa a reutilização de materiais 

reutilizáveis. Com esta atividade pretendeu-se chamar a atenção dos nossos alunos para a 

importância da reutilização e reciclagem na proteção do ambiente, assim como dar a conhecer 

uma tradição de países de língua inglesa. Realizou-se um desfile Halloween e uma grande, criativa 

e assustadora exposição dos Halloween Shoes. A exposição foi visitada por toda a comunidade 

educativa. 

 

 

 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   77 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

4.4. Halloween Shoes (E.B. do Viso; E.B Dr. Rui Martins; Centro Escolar da 
Gala) 

31-10-2019  

No âmbito da disciplina de Inglês, nas escolas acima referidas, os alunos produziram, em contexto 

de sala de aula, utilizando cartolina e papel colorido, uma bota de bruxa, tendo as botas ficado em 

exposição na sala e, posteriormente, sido entregues aos alunos para as levarem para casa. Com 

esta atividade pretendeu-se dar a conhecer uma das tradições dos países de língua inglesa e 

fomentar o gosto pelo trabalho coordenado. 

   

 

5. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

5.1. Semana da Alimentação – “Alimentação saudável e sustentável” 

De 14 a 18 de outubro de 2019 

Ao longo desta semana desenvolveram-se diferentes atividades alusivas à comemoração da 

“Semana da Alimentação” em articulação com a Biblioteca Escolar, PESES e Grupo Disciplinar de 

Dança. Em contexto de sala de aula, na disciplina de Ciências Naturais, foram apresentadas e 

discutidas situações relacionadas com hábitos alimentares, sustentabilidade e prática de exercício 

físico, de modo a promover estilos de vida saudáveis. Foi proposto aos alunos a elaboração de 

trabalhos sobre fruta nacional e da época. Foi realizada uma exposição e prova de fruta nacional 

e da época na Biblioteca Escolar. Associada a uma alimentação saudável, e promovendo estilos de 

vida saudáveis, a Dança também esteve presente, envolvendo a comunidade educativa nos 

intervalos de quinze minutos, no período da manhã, permitindo criar um excelente ambiente de 

alegria entre todos os participantes. 
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5.2. XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM) - 1ª eliminatória 

6 de novembro de 2019 

Foi realizada uma recolha das inscrições dos alunos, envio e recolha das autorizações dos 

Encarregados de Educação pelos respetivos professores e cópia dos enunciados das provas e das 

folhas de resposta. Houve uma organização dos recursos materiais/espaços e humanos 

necessários.  

A divulgação foi feita através da afixação do cartaz oficial da SPM (Sociedade Portuguesa de 

Matemática) e de viva voz junto das turmas pelos respetivos professores de Matemática. Os 

alunos dispunham de 2 horas para realizar uma prova constituída por 4 grupos, sendo o 1º de 

escolhas múltiplas e os restantes em que era necessário justificar convenientemente as respostas, 

com uma pontuação máxima de 40 pontos. O uso de calculadora era interdito a todos os alunos.  

 

 

5.3. Competição do CAÇA – 24  (6.ºano) 

11 de dezembro 

No decorrer das aulas, os professores de Matemática procuraram motivar os seus alunos para a 

competição, através da prática do jogo do Caça 24. Fez-se a recolha das inscrições dos alunos e 

procedeu-se ao emparceiramento dos alunos, em grupos de 4 participantes. Organizaram-se os 

recursos materiais/espaços e humanos. Na competição, à volta de uma mesa, colocam-se os 

jogadores e o coordenador, que coloca as cartas e contabiliza os pontos. Realizou-se a 1ª 

eliminatória, com os alunos a jogarem em mesas de 4. 

De seguida, apuraram-se os 24 alunos com melhor pontuação para passarem à meia-final e, destes, 

os quatro melhores classificados disputaram a final.  
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As eliminatórias tiveram a duração de 15 minutos e a final decorreu em 10 minutos. Distribuiu-se a 

todos os participantes uma pequena lembrança e um certificado de presença. Entregaram-se os 

prémios aos alunos finalistas. 

 

 

5.4. A hora do código 

De 9 a 12 de dezembro de 2019 

No cumprimento da atividade constante do Plano de Atividades do Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais para o ano letivo 2019/2020, a professora Altina Boliqueime de TIC, 

dinamizou nos dias 9,10,11 e 12 de dezembro, a atividade denominada “Hora do código”, usando a 

página de internet code.org, direcionada para os alunos do 6ºano na sala B6 da escola sede. Nesta 

atividade são desenvolvidas competências associadas ao pensamento computacional e mais 

concretamente do desenvolvimento de código, que se configura como uma nova literacia para o 

século XXI. A professora de TIC desenvolveu esta atividade para as turmas do 6ºano cujas aulas 

estão a decorrer este semestre. Os alunos envolvidos mostraram-se muito empenhados e 

entusiasmados no decorrer da atividade. 

 

https://codingfest.org/aquakids/#/?_k=x2pk10


 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   80 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

6. Departamento de Expressões 

6.1. Grupo Disciplinar de Educação Física 

6.1.1. Dia Europeu do Desporto Escolar 

 27 de setembro de 2019 

Foi celebrado, em toda a Europa, o Dia Europeu do Desporto Escolar, no dia 27 de setembro. A 

iniciativa da União Europeia visou promover o desporto na escola através da prática de 120 

minutos de atividade física na qual cada escola escolheu o seu programa desportivo. Este ano 

foram 187.500 alunos em Portugal que se associaram a este evento. Também a Escola EB 2-3 Dr. 

João de Barros se enquadrou nesta iniciativa, envolvendo cerca de 500 alunos, de todos os 

escalões etários. Realizou-se assim, um conjunto alargado de atividades, desde os desportos 

coletivos aos individuais, subordinado ao lema “BEACTIVE”, o que possibilitou um interessante, 

diversificado e dinâmico programa de atividades. A Escola continua a incentivar os seus alunos a 

adquirir as “bases da sua literacia motora e a adotar hábitos de vida saudáveis”, tal como definiu 

a Coordenação Nacional do Desporto Escolar. 

 

 

6.1.2. Torneios de Abertura de Ténis de Mesa na Escola Dr. João de Barros 

 8, 9 e 10 de outubro de 2019 

 Iniciou-se a época competitiva do Desporto Escolar com a realização dos Torneios de Abertura de 

Ténis de Mesa, na Escola Dr. João de Barros, nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Foram muitos os 

participantes, reunindo alunos de todos os escalões etários, desde o 5.º ao 9.º ano. Estiveram 

presentes perto de três dezenas de alunos, revelando bastante empenho e muito fair-play. As 

classificações dos primeiros classificados foram as seguintes: 5.º Ano: Inf. A - Sofia Nunes – 5.º11 e 

Miguel Gomes – 5.º 12. 6.º Ano: Inf. B – Mariana Bonito – 6.º 5 e Salvador Santos – 6.º 7 

No 3.º CICLO: Bianca Figueira – 7.ºB e Miguel Monteiro – 7.º D; No escalão Iniciado - Maria João 

Santos – 8.º C e Afonso Fonseca – 8.º C. 

Parabéns a todos os participantes! 



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   81 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

 

 

6.1.3. Mega Salto e Mega Lançamento 

 6 de novembro de 2019 

 O Grupo de Educação Física da Escola Dr. João de Barros dinamizou mais uma vez a fase escola 

do Mega Salto e Mega Lançamento. As provas foram muito participadas com a presença de cerca 

de 3 centenas. Destacaram-se assim os primeiros classificados nos diversos escalões, que se 

passam a citar: No Mega Salto - 1º Ciclo: Laura Parrança do 4.º B - Abadias e Henrique Maduro do 

4.º B da EB S. Julião/Tavarede. Inf A - Margarida Cid do 5.º 3 e Pedro Vreitas do 5.º 4. Inf. B: Lara 

Patrão – 6.º 13 e Tiago Marques - 6.º 11. Iniciados: Joana Monteiro - 8.º A e Leonardo Figueiredo - 

9.º E. Juvenis: Mónica Santos - 9.º B e Sérgio Mano - 9.º D. No Mega Lançamento: Inf. A: Maria 

Ventura - 5.º 2 e Luís Figueiredo - 5.º 12. Inf. B: Íris Vasco – 7.º A e André Caceiro - 6.º 12. Iniciados: 

M.ª Leonor Nogueira - 8.º A e Diogo Ferreira - 9.º A. Obrigada a todos pela presença e participação! 

A fase Distrital será realizada no dia 4 de março, em Febres. 
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6.1.4. 1.ª Jornada de Basquetebol Feminino 

27 de novembro de 2019 

Com muito entusiasmo as alunas da Escola Dr. João de Barros foram disputar a 1.ª Jornada de 

Basquetebol, do calendário competitivo do desporto Escolar na Escola de Tábua. Apesar de 

jogarem com alunas de um escalão superior ganharam a competição. 

Aguardam-se as seguintes Jornadas, a 29 de janeiro a disputar na Escola Alice Gouveia, em 

Coimbra, e a 3.ª Jornada a realizar a 4 de março na Escola Dr. João de Barros. 

Acompanhou a equipa, a sua treinadora, professora Alda Rodrigues. 

Parabéns a todos! 

 

 

6.1.5. Receção Aurora Cunha – madrinha do Corta – Mato – fase escola 

28 de novembro de 2019 

No dia 28 de novembro, a Escola Dr. João de Barros recebeu a prestigiada Atleta Aurora Cunha, 

que, com um entusiasmo inesgotável, transmitiu aos alunos o que foi a sua árdua carreira como 

Atleta, e a conquista de inúmeros títulos Nacionais e Mundiais (citando alguns exemplos – Campeã 

do Mundo de Estrada em 1984, 1985 e 1986; 1.º lugar nas Maratonas de: Paris- 1988; Tóquio- 1988; 

Chicago- 1990 e Roterdão- 1992). Incentivou os alunos para a prática desportiva e especificamente 

para a corrida. Com a enorme simplicidade que a caracteriza, distribuiu muito carinho e alegria, 

dando autógrafos e tirando fotos. A sua mensagem permanecerá sempre nos nossos corações, 

tal como escreveu no seu livro “Aurora Cunha – Uma vida e Paixões”: “(…) tenho tido uma vida 

plena de paixões, em que a do desporto tem sido arrebatadora e constante, por nele me ter 

descoberto, por nele me realizar e por nele continuar a sentir o fulgor de viver”.  
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6.1.6. Corta – Mato – fase escola 

3 de dezembro de 2019 

 O Corta-Mato (fase escola) envolveu quinhentos participantes. Foi uma pena as más condições 

climáticas que se fizeram sentir no dia 29 de novembro, data em que Aurora Cunha iria ser a 

madrinha do nosso Corta-Mato… Mas a sua mensagem superou todas as barreiras e cada aluno 

prosseguiu o seu sonho neste excelente evento… demonstrando paixão pela corrida e pelo 

convívio desportivo…É de lembrar que tivemos a presença da APPACDM, que manifestaram um 

imenso entusiasmo. O Grupo/Equipa de Atividades Rítmicas Expressivas abriu da melhor forma 

esta festa, com muita alegria… Muitos familiares que acompanharam os seus educandos 

demonstraram um constante apoio. Esta prova foi ainda extensiva aos alunos do 4.º ano. Muitos 

parabéns a todos os envolvidos nesta grande festa! … Aguarda-se a fase Distrital de Corta-Mato, 

que será realizada mais uma vez na Figueira da Foz, no dia 23 de janeiro. 

 

 

 

6.1.7. Alunas do AEZUFF participam na Formação de Juízes de Atividades 
Rítmicas e Expressivas do Desporto Escolar 

4 de dezembro 

Decorreu no dia 4 de dezembro de 2019, na Escola Secundária Avelar Brotero, em Coimbra, a 

Formação de Juízes de Atividades Rítmicas e Expressivas (ARE), realizada no âmbito do Desporto 

Escolar. 

As Alunas Inês Rosário, Maria Rita Sucena e Matilde Santos (todas da turma C do 9.º ano), 

acompanhadas pela Professora Bela Matos, integraram o grupo de formandos do distrito de 

Coimbra que no presente ano letivo integrarão a bolsa de Juízes de ARE para os Encontros Locais, 

Regionais e/ou Nacionais da modalidade. 

A formação foi orientada pela Coordenadora Nacional da Modalidade, a Professora Carla Pinheiro, 

numa iniciativa da Coordenadora Local do Desporto Escolar de Coimbra, a Professora Andreia 

Costa. 
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O AEZUFF integra o grupo de escolas com Grupo/Equipa de ARE, no escalão 

elementar/introdutório e iniciará a sua participação a partir de janeiro. 

 

 

6.1.8. 1.ª Jornada de Ténis de Mesa – Desporto Escolar 

 4 de dezembro de 2019 

 A 1.ª Jornada do calendário competitivo do Desporto Escolar de Ténis de Mesa realizou-se em 

Montemor-o-Velho, a 4 de dezembro, no Pavilhão Municipal, com sessenta alunos, da série E, em 

que participam as escolas: Infante D. Pedro, Condeixa, Montemor e Escola Dr. João de Barros. A 

competição de Ténis de Mesa reúne 22 escolas do Distrito, que se encontram a realizar as fases de 

apuramento para as Finais Distritais. Nesta jornada, destacaram-se dez classificações nos três 

primeiros lugares: Inf. A Fem.: 1.º - Sofia Nunes (5º11); 2.º - Adriana Saraiva (5.º 12) e 3.º - Lara Vasco 

(5.º 3); Inf. A Masc.: 1.º - Pedro Rito (5.º 3); 2.º - Miguel Gomes (5.º 12) e 3.º - Simão Azenha (5.º 3). 

Inf. B Fem.: 2.º - Mariana Bonito (6.º 6); 3.º - Lara Rama (6.º 13). Iniciado Fem: 2.º - M.ª João Santos 

(8.ºC) e em 3.º - Luana Pinto (9.º E). A 2.ª Jorn. será realizada no dia 29 de janeiro em Condeixa e a 

3.ª Jorn., será realizada no dia 19 de fevereiro, na Escola Dr. João de Barros.

  

 

6.1.9. 1.ª Jornada de Basquetebol - Infantil B Masculino 

4 de dezembro de 2019 

Teve início no passado dia 11 de dezembro o Campeonato Local do Desporto Escolar de 

Basquetebol no Escalão de Infantis B masculinos. Foram selecionados para representar a Escola 

EB 2,3 Dr.º João de Barros os seguintes alunos: Afonso Ferreira (6º5), João Serôdio (6º7), Maciel 

Alves (6º5), Guilherme Moreira (6º11), Tomás Fidalgo (6º9), Duarte Barraca (7ºA), Luís Figueiredo 
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(5º12) e Manuel Lázaro (6º2).A equipa recebeu a sua congénere de Coimbra, a escola EB 2,3 Dr.ª 

Alice Gouveia. O grupo mostrou ser competitivo, empenhado, concentrado nas tarefas do jogo, 

solidário e com grande espírito de Fair Play. Uma boa jornada de promoção do Basquetebol, quer 

para os atletas mais experimentados na modalidade quer para os que estão a dar os primeiros 

passos. Resultado Final: EB 2,3 Dr.º João de Barros 65 - 26 EB 2,3 Dr.ª Alice Gouveia" 

Um agradecimento especial aos árbitros, Mateus Santos, Pedro Maia e Diogo Torres. 

 

 

6.2. Grupo Disciplinar de Educação Visual/Tecnológica 

6.2.1. Instalação de Artefactos de Natal 

de 16 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020 

A exposição “Instalação de Artefactos de Natal” consiste numa mostra de trabalhos realizados 

pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, no âmbito das disciplinas de Educação Visual, 

Educação Tecnológica e Complemento à Educação Artística. Os artefactos expostos submetem-

se ao tema “Natal” e traduzem-se em diversas realizações que vão do postal à assemblagem com 

materiais recuperados e de elementos naturais, passando pela projeção vídeo, cartaz e frisos 

suspensos. 

Esta exposição encontra-se aberta a toda a comunidade escolar, pais e encarregados de educação 

e traduz as abordagens didático-pedagógicas realizadas em contexto de sala de aula onde as 

metodologias de trabalho de projeto e de resolução de problemas são implementadas. 
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6.3. Grupo Disciplinar de Educação Especial 

6.3.1. Dia da Alimentação 

14 a 18/10/2019 

Durante uma semana, na sala D5, decorreram atividades relacionadas com a alimentação saudável 

e sustentável. Assim, os alunos tiveram oportunidades de pesquisar, sobre os diferentes frutos 

portugueses e quais os benefícios para a saúde, bem como algumas curiosidades. Também 

experimentaram o sabor de alguns. 

Das pesquisas efetuadas elaboraram alguns trabalhos que foram expostos na sala do aluno. 

 

 

6.3.2. Festa de Natal no CAA 

17 de dezembro de 2019 

Os alunos com Educação Especial que frequentam o CAA (sala D5) desenvolveram diversas 

atividades relativas ao Natal: preparação do menu para a festa, elaboração de cartões de Natal e 

decoração da sala. 

No dia 17 de dezembro realizou-se a festa de Natal, com um lanche e distribuição de prendas. 
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7. Bibliotecas Escolares 

7.1. Biblioteca Escolar Dr. João de Barros 

7.1.1. Receção aos novos alunos 

13 de setembro 2019 

A Biblioteca Escolar abriu as suas portas aos novos alunos. Os livros saíram das estantes ansiosos 

para serem utilizados e lidos e até ganharam asas de tão felizes que estavam. Deste modo 

entusiasta dinamizámos a atividade de receção aos novos alunos e encarregados de educação. 

Demos a conhecer a Biblioteca, as atividades que os alunos aí podem realizar e em conjunto 

explorámos o texto: "O Livro Fechado" de António Torrado, que aborda esta ansiedade que os 

livros têm de serem manuseados e lidos. Este texto foi utilizado e explorado, em conjunto com os 

alunos e os Encarregados de Educação, para de forma lúdica promover e incentivar a leitura. 

 

 

7.1.2. Formação de utilizadores 

mês de setembro e outubro 

A Biblioteca Escolar ao longo deste mês dinamizou sessões de formação para os alunos do 5.º ano. 

Desta forma a Biblioteca divulga as regras de funcionamento, as suas potencialidades e os seu 

recursos. Nestas sessões os alunos ficam a saber como está organizado o fundo documental para 

terem maior facilidade em procurar e pesquisar obras. A Classificação Decimal Universal (CDU) é 

um sistema que possibilita a uniformização dos critérios de classificação dos documentos. Baseia-

se no conceito de que o conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais, e estas podem 

ser subdivididas em subclasses, numa hierarquia decimal. É o sistema de classificação utilizado na 

nossa biblioteca. Os documentos são classificados de acordo com o assunto principal que 

determina a cota que lhes é colocada na lombada e são arrumados na estante com o número de 

CDU que lhes é atribuído.  
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7.1.3. Semana Europeia das Línguas 

23 a 28 de setembro 

A Biblioteca Escolar comemorou a Semana Europeia das Línguas lançando aos alunos um desafio. 

Diariamente lançámos a palavra BIBLIOTECA em cada uma das 23 línguas da União Europeia. 

 O desafio consistia em os alunos adivinharem: 

- qual era a palavra; 

- que língua representava cada uma das palavras escritas nos balões de fala; 

- que países ainda não tinham sido representados. 

Os alunos também pesquisaram e construíram provérbios em várias línguas e 

ainda um dominó de provérbios portugueses. 

 

 

7.1.4. Dia Internacional das Bibliotecas Escolares 

28 de outubro de 2019 

O mês de outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar. Esta declaração foi aprovada pela 

International Association of School Librarianship (IASL) em Janeiro de 2008, quando o comité 

executivo da IASL aprovou a mudança do Dia Internacional da Biblioteca Escolar (celebrado na 

quarta segunda-feira de Outubro) pelo Mês Internacional da Biblioteca Escolar.  

Subordinado ao tema deste ano "Vamos imaginar", a nossa biblioteca ......viveu momentos 

mágicos. A equipa da BE adaptou o tema Imagine de John Lennon.  A Professora Bela Matos 

preparou a coreografia da dança com os alunos do 5.º 10, 6.º 2 e 6.º 8. Cantaram os alunos que 

habitualmente participam no Festival da canção Rúben Nascimento, Jéssica Lucas e a Joana 

Teixeira. Participaram também as alunas do Clube de Leitura e a Professora Laura Barros, 

responsável por este. Desta forma alunos e Professores juntaram-se para comemorar este dia e 

promover a leitura e a literacia. 

 

http://www.iasl-online.org/events/islm/
http://www.iasl-online.org/


 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   89 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

7.1.5. Palavras em rede 

outubro de 2019 

No âmbito das comemorações do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares os alunos do 5.º ano 

participaram no desafio "Palavras em rede". 

Esta atividade consistiu em lançar a um grupo de alunos a palavra BIBLIOTECA e procurar que esse 

grupo de alunos discutisse o que é que essa palavra lhes fazia lembrar, discutindo as várias opções 

e chegando a um consenso para encontrar um único sinônimo - a palavra do grupo. 

Esse sinónimo foi depois lançado ao grupo seguinte, que pelo mesmo processo encontrariam um 

novo sinônimo para a palavra lançada pelo primeiro grupo. 

Assim sucessivamente os grupos iam lançando palavras, chegando a um consenso e transmitindo 

a palavra escolhida a outro grupo. 

 

 

7.1.6. Encontro com autores - escritor Richard Towers 

18 de novembro 

A Biblioteca Escolar recebeu o escritor Richard Towers, numa sessão destinada aos alunos do 5.º 

ano. Foram sessões muito dinâmicas, envolvendo os alunos, conjugando as leituras com a 

música.  Uma viagem pelas obras do autor "O desafio de GuruRock" e " A sinfonia do tempo" , 

segundo o conceito de livro objeto infantil. A Sinfonia do Tempo é um livro-relógio, com uma 

funcionalidade que permite ser utilizado como relógio de parede, numa “viagem” por esta obra 

os alunos conheceram Ludwig van Beethoven, o proeminente músico alemão.   O Desafio de 

GuruRock é um livro-xadrez (inclui peças de xadrez e damas), sendo a capa um tabuleiro para 

divertidas sessões de xadrez ou damas."GuruRock" é o nome da personagem central desta 

coleção "As aventuras de Guru Rock e a sua banda". Num ambiente que remete de imediato para 

a música, Guru Rock e os seus amigos vivem peripécias que os levam a conhecer as mais diversas 

personalidades da História Mundial, como o genial físico Albert Einstein. 
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7.1.7. PESES - Higiene e segurança alimentar 

ao longo do período  

As Técnicas de Saúde Ambiental Maria Duarte e Fátima Alho, da ARS Centro, dinamizaram para os 

alunos do 5.º ano uma sessão sobre Higiene e Segurança Alimentar. Os conteúdos da sessão foram 

centrados nas questões da manipulação de alimentos, acondicionamento e consumo. Abordaram 

aspetos como as lancheiras e as regras de segurança no transporte e consumo de alimentos que 

constituem os lanches que os alunos trazem de casa. Sobretudo exemplos práticos de atividades 

de consumo ou manipulação de alimentos que os alunos podem fazer autonomamente e que têm 

de conhecer as regras de higiene para o fazerem em segurança. 

 

 

7.1.8. PESES - Afetos e Abusos 

ao longo do período 

Decorreram na Biblioteca Escolar as sessões, destinadas aos alunos do 6.º ano, dinamizadas pelo 

Enfermeiro Luís Seixo, da UCFF Farol do Mondego, e uma equipa da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, subordinada ao tema: Afetos e Abusos. “Afeto é a disposição de alguém 

por alguma coisa, seja positiva ou negativa. É a partir do afeto construído que se demonstram 

emoções ou sentimentos. Pode se ter afeto por algo, uma pessoa, um objeto, uma ideia, ou um 

lugar. Abuso é a ação e o efeito de abusar. Este verbo significa fazer um uso incorreto, excessivo, 

injusto, impróprio ou indevido de algo ou de alguém. Quando alguém nos obriga a fazer algo 

contra a nossa vontade, isso é um abuso”. Sensibilizaram-se os alunos para a importância de saber 

dizer NÃO! quando não se sentem confortáveis com alguma situação que aconteça entre eles e 

outra pessoa. Através de um percurso essencialmente prático e lúdico conduziram-se os alunos a 

uma atitude de consciencialização da necessidade de diferenciar afetos de abusos. Os alunos 

tiveram oportunidade de debater entre eles as suas ideias, a partir dos exemplos críticos que lhe 

iam sendo colocados.  
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7.1.9. Articulação - Semana da Alimentação  

14 a 18 de outubro 

Na Biblioteca Escolar, durante a semana da alimentação, esteve patente uma exposição de frutos 

da época, onde os alunos puderam observar as castanhas e os ouriços, as nozes, as romãs, as 

diferentes variedades de maçã (bravo esmolfe, reineta, royal gala, golden, fuji, starking, …),pêras, 

kiwis, uvas, diospiros. Algumas turmas visitaram a exposição tendo sido apresentada uma 

pequena palestra onde se explicou os benefícios de consumir fruta, porque devemos preferir fruta 

nacional e da época, etc. 

No dia da alimentação fez-se uma prova de sabores, em que os alunos tiveram oportunidade de 

provar os vários sabores patentes na exposição. 

 

 

7.1.10. Concurso Literacia 3 Di 

18 de novembro a 4 de dezembro 

A LITERACIA 3Di - Campeonato Nacional de Literacia é uma iniciativa da responsabilidade da Porto 

Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 

de todo o país, envolvendo os respetivos professores e estabelecimentos de ensino, com o 

propósito de avaliarem as suas competências em quatro dimensões do saber: Matemática, 

Ciência, Leitura e Inglês. 

Neste momento, os alunos das 12 turmas da EB 2,3 Dr. João de Barros encontram-se a participar 

na 1.ª fase, a fase local. Os candidatos melhor classificados poderão participar na fase distrital e 

depois na fase nacional. 
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7.1.11. Projeto “CompHorta” 

27 de novembro 

Este Projeto “CompHorta” tem como prioridade aumentar a literacia ambiental dos jovens em 

idade escolar acerca da necessidade da gestão sustentável dos resíduos sólidos orgânicos, usando 

o processo de compostagem como exemplo e introduzindo, simultaneamente, o conceito de 

economia circular. Ao aumentar a consciência ambiental dos jovens, pretende-se contribuir para 

uma mudança de comportamentos, nomeadamente o combate ao desperdício alimentar e a 

importância da compostagem como alternativa sustentável na gestão de resíduos sólidos 

orgânicos urbanos. O referido projeto resulta de um protocolo com a  IEFF – Incubadora de 

Empresas da Figueira da Foz e tem como público-alvo os alunos do 5º e 8º anos, de modo a 

sensibilizá-los para a temática, concretamente com ações de educação ambiental na escola. 

 

7.1.12. Sessões de formação: Utilização do correio eletrónico 

setembro/outubro 

A Biblioteca Escolar no âmbito das suas competências desenvolveu algumas ações no 

sentido de dotar os alunos de conhecimentos necessários para o seu uso criativo e informado. 

Procurou-se ainda sensibilizar os alunos para a utilização dos media e espaços sociais de interação 

e comunicação de forma ética e responsável para produzir, comunicar e participar civicamente. A 

biblioteca escolar cria, assim, condições de acesso e oportunidades de aprendizagem, capacitando 

os jovens para a compreensão crítica da mensagem mediática, de forma a contribuir para a sua 

inclusão numa sociedade dominada pelas tecnologias e pelos media. Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória (2017) j) Assunção da 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. 
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7.1.13. 1.º e 2.º Concurso de leitura 

novembro /dezembro 

Realizou-se na Biblioteca Escolar em articulação com o Clube de Leitura o 1.º e o 2.º concurso de 

leitura. Este concurso interno tem como objetivos promover a literacia da leitura. Deste modo 

procura-se estimular a leitura, na perspetiva de que se inclui o uso, a reflexão e compreensão de 

textos. Esta atividade integra também o domínio da expressão oral, o aluno lê e comunica, 

explorando conteúdos e situações para responder aos seus gostos, interesses e necessidades. A 

atividade desenvolveu-se em dois momentos distintos, às terças para os alunos do 2.º ciclo e às 

5.ªs para os alunos do 3.º ciclo, uma vez por mês. Os alunos inscrevem-se voluntariamente, treinam 

os textos que depois partilham com os restantes candidatos, sendo avaliada   a expressividade, 

ritmo e fluência, respeito pela pontuação  

 

7.1.14. Promoção da Leitura 1.º ciclo 

mês de novembro 

Durante o mês de novembro a Prof Bibliotecária Isabel Santos dinamizou quatro sessões da leitura 

com os alunos da EB Rui Martins. 

Durante estas quatro sessões explorámos a obra “A Manta” de Isabel Minhós Martins. Esta obra 

é um importantíssimo estímulo da leitura e do conto. Ao longo destas sessões os alunos 

exploraram a obra e conceitos como a família e  os seus laços de afeto, conceitos matemáticos: os 

padrões da manta, medições de quadrados, descobriram palavras novas e o seu significado, com 

recurso à utilização de dicionários, construíram  acrósticos com a palavra manta, desenharam, 

construíram uma manta de histórias.  
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7.1.15. Promoção da Leitura - 1.º ciclo  

dezembro 2019 

Ao longo do mês de dezembro foram dinamizadas quatro sessões de promoção da leitura na EB 

Rui Martins. Com os alunos do 1.º e 2.º ano foi explorada a obra “Feliz Natal, Lobo Mau” de Clara 

Cunha. Após a exploração do livro os alunos do 1.º ano construíram postais de Natal para 

presentear a Família, os alunos do 2.º ano elaboraram uma dobragem do Pai Natal, para colocar 

no seu pinheiro de natal. 

Com os alunos do 3.º e 4.º ano foi explorada a obra “Noite de Natal” de Sophia de Mello Breyner. 

Após a exploração deste magnífico conto de Natal e de se abordarem aspetos do seu Natal e das 

tradições, os alunos fizeram uma dobragem de uma estrela que os alunos do 3.º ano pintaram com 

aguarelas e os do 4.º ano com grafismos geométricos.  

 

 

7.1.16. Promoção da Leitura - Clube de Leitura 

dezembro 2019 

O Clube de Leitura dinamizou no dia 16, uma sessão de promoção de leitura na Biblioteca escolar. 

Os alunos que fazem parte deste clube leram e dramatizaram  para os colegas a obra “Ninguém 

dá prendas ao Pai Natal”, de Ana Saldanha. Nesta obra o Pai Natal está triste porque ninguém lhe 

dá prendas. Em cena entram então figuras de contos tradicionais: O Capuchinho Vermelho, a Gata 

Borralheira, o João Ratão, a Bruxa da Casinha de Chocolate, a Raposa e o Lobo Mau. Esta pequena 

história acaba de modo feliz com todos a participarem na ceia de Natal.    

Deste modo os alunos partilharam a leitura com os colegas, mostrando-lhes que ler pode 

ser divertido. 
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7.1.17. Exposições - Articulação com o Departamento de CSH 

dezembro 2019 

 Durante o mês de dezembro realizaram-se duas exposições na Biblioteca Escolar em parceria com 

o Departamento de CSH. 

A primeira sobre as comunidades recoletoras e agropastoris, consistiu numa exposição de 

maquetes construídas pelos alunos que recriam estas comunidades.  

A segunda decorreu na semana de 9 a 14 e consistiu na exposição de trabalhos dos alunos, 

elaborados na disciplina de cidadania, subordinados à temática dos Direitos Humanos.   

 

  

7.2. Biblioteca Escolar das Abadias 

7.2.1. Receção aos alunos/ Formação de utilizadores 

24, 25, 26 e 30 de setembro e 1 de outubro (realizada doze vezes) 

Pelo facto de a Biblioteca estar de novo nas instalações habituais (depois de ter funcionado 

provisoriamente um ano numa sala de aula da escola), a receção aos alunos foi feita a todas as 

turmas. A formação de utilizadores foi realizada nesta visita à biblioteca.  Aos alunos do 1.º e 2.º 

ano foi lido o livro Tanto, Tanto! de Trish Cooke. É uma história de afetos em torno de uma família 

e uma surpresa de aniversário. Com texto simples e ilustrações de muita cor e movimento, 

despertou o interesse e alegria das crianças.  Aos 3.º e 4.º anos foi lida a obra Um Presente Diferente 

de Marta Azcona. Este livro escrito e ilustrado de uma forma simples aborda a deceção/surpresa 

de receber como presente um pedaço insignificante de tecido, que à partida não serve para nada, 

mas que humildemente acaba por ser utilizado de forma útil e divertida. As crianças refletiram 

sobre a importância de dar valor, agradecer e desfrutar do que recebemos, por mais simples que 

pareça.  
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7.2.2. Hora do Conto - Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º anos 

21, 22, 23, 28, 29 e 30 de outubro (realizada dez vezes) 

No âmbito do Projeto “Hora do Conto”, neste mês foi lido o livro Os Três Ursos de Marisa Núñez. 

Este, é um livro que aborda aspetos relacionados com a família, a casa e as boas maneiras. As 

crianças refletiram sobre estes temas e adoraram o livro. 

Para terminar a atividade, cada ano de escolaridade teve um trabalho diferenciado: as crianças da 

Educação pré-escolar pintaram uma das personagens da história - o urso pequeno, outras a família 

dos ursos. 

Os alunos do 1.º fizeram um urso em cartolina com a colagem das diversas partes já recortadas; os 

alunos do 2.º ano fizeram uma ficha em que completaram frases sobre a história e pintaram a sua 

parte preferida. 

 

 

7.2.3. Hora do Conto - 3.º e 4.º anos 

21, 24, 29 e 31 de outubro (realizada seis vezes) 

Neste mês foi lido o livro O dragão de Luísa Ducla Soares. Nesta história comovente, cheia de 

aventura e ação são abordados temas como a amizade, a família e o respeito pelos animais. Os 

alunos refletiram sobre estes temas, apresentaram as suas opiniões num debate muito 

participado.  

Para concluir, individualmente cada aluno resolveu uma sopa de letras e através da primeira letra 

do nome de diferentes animais e decifrou um enigma sobre os direitos destes. 
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7.2.4. Escritor                 

19 de novembro. 

O escritor, ilustrador e músico Richard Towers esteve presente na escola. Realizou sessões para 

todos os alunos onde apresentou o seu novo conceito literário - o Livro-Objeto. 

Num Concerto Literário, o autor proporcionou aos alunos uma experiência plenamente artística, 

pois interpretou guitarra elétrica, tocando os vários temas. Apresentou dois livros: 

O Desafio de GuruRock, livro-xadrez (inclui peças de xadrez e damas), sendo a capa um tabuleiro 

para divertidas sessões de xadrez ou damas. A Sinfonia do Tempo, livro-relógio, com uma 

funcionalidade que permite ser utilizado como relógio de parede. 

Estas sessões interativas, proporcionaram aos alunos uma vivência diferente e uma enriquecedora 

experiência de leitura. 

 

 

7.2.5. Hora do Conto - Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º anos 

 18, 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro (realizada dez vezes) 

A obra lida neste mês foi Um Presente para o Pai Natal de Dana Kubick. Este é um conto natalício 

em pop-up, que narra a história de um menino que quer presentear o Pai Natal. as crianças 

revelaram encanto e admiração com a história e também com a Ilustração mágica! No final da 

história todos puderam ver a oficina do Pai Natal em três dimensões, o que as deslumbrou. 

Para concluir a atividade todos pintaram uma imagem adequada à sua faixa etária, o Pai Natal e o 

trenó do Pai Natal. 
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7.2.6. Hora do Conto - 3.º ano                                              

25 de outubro e 2 e 9 de dezembro  

No âmbito deste projeto, foi lido o livro Caramba de Marie Louise Gay. 

A história de Caramba é a de um gatinho doce e tímido, que aceita com coragem o facto de ser 

diferente dos outros e finalmente descobre o seu talento, muito próprio e especial. Esta 

personagem cativou o interesse dos alunos que debateram com entusiasmo, no final, o respeito 

pelas diferenças, assim como a aceitação da diferença e a descoberta de formas de a superar.  

Para concluir esta atividade, os alunos fizeram a cara de um gatinho com a técnica de origami. Foi 

uma atividade realizada com muito entusiasmo por parte de todos. 

 

7.2.7. Hora do Conto - 4.º ano                                 

18 e 28 de outubro e 2 e 16 de dezembro  

O livro lido foi O Triângulo de Mac Barnett. Esta história simples, divertida e com ilustrações 

interessantes, divertiu os alunos que se revelaram interessados e participativos. Debateu-se o 

tema os medos e sustos que os alunos que comentaram as suas experiências pessoais.  

Para concluir a atividade, os alunos fizeram uma rena com dobragem de uma figura geométrica, o 

retângulo. Foi uma atividade divertida que todos realizaram com muito agrado. 

 

 

7.3. Biblioteca Escolar S. Julião/Tavarede 

7.3.1. Receção aos Encarregados de Educação 

13 e 16 de setembro de 2019 

No dia 13 de setembro foi realizada a receção aos novos alunos que permaneceram na Biblioteca 

durante a reunião dos encarregados de educação e no dia 16 os professores titulares e as 

educadoras visitaram a Biblioteca com as turmas/ grupos. 
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7.3.2. Mês da Alimentação 

outubro 

Durante o mês de outubro, a “Hora do Conto” foi dedicada à sensibilização da importância da 

alimentação saudável, através da exploração de obras alusivas tais como: “A que sabe a Lua”; “A 

casa a Mosca Fosca” e “Se as maçãs tivessem dentes”. Após a audição e exploração oral da obra, 

as crianças realizavam uma pequena atividade relacionada com a mesma. 

 

 

7.3.3. Promoção da Leitura e Formação de Utilizadores 

outubro 

Na primeira visita à Biblioteca, antes da “Hora do Conto”, foi realizada a promoção da leitura e 

formação de utilizadores. Todos juntos, exploramos um livro acerca das Regras de 

Comportamento na Biblioteca elaborado pelos alunos do 1.º ano de escolaridade. 

 

 

7.3.4. Dia Mundial do Origami 

4 a 8 de novembro 

Para a comemoração do Dia Mundial do Origami, realizámos a dobragem da “casa da Mosca 

Fosca” e completaram a casa desenhando o interior, as portas e as janelas. 
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A realização desta atividade é bastante benéfica pois estimula, tanto física como mentalmente, as 

crianças. 

 

 

7.3.5. Encontros com escritores/autores 

outubro 

No âmbito do projeto "O Escritor vem à Escola”, recebemos a escritora Inês Cardoso para 

apresentação, aos alunos do 3º e 4º anos, do seu livro bilingue “De Londres ao Porto numa 

gaivota”. O livro, escrito em português e inglês, despertou a curiosidade das crianças, que fizeram 

imensas perguntas à escritora. Seguiu-se uma sessão de autógrafos.  

 

7.3.6. Encontros com escritores/autores 

 novembro 

No âmbito do projeto "O Escritor vem à Escola”, recebemos o escritor Richard Towers para 

apresentação do novo conceito de livro/objeto das aventuras do GuruRock. Esta apresentação foi 

feita a todas as crianças da escola. Foi uma sessão muito animada num ambiente de muita empatia 

entre o escritor e as crianças. Seguiu-se uma sessão de autógrafos.  
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7.3.7. 100 anos de Sophia 

novembro 

Iniciámos o mês de novembro com a comemoração do centenário do nascimento de Sophia de 

Mello Breyner Andresen. Realizou-se uma exposição no átrio da escola; forneceu-se material de 

informação aos docentes para que o explorassem em sala de aula e resultaram alguns trabalhos 

que também foram expostos. 

 

  

7.3.8. Fabulando 

novembro 

Durante o mês de novembro, a “Hora do Conto” foi dedicada ao Projeto da escola “Fabulando”. 

Foi trabalhado o conceito de fábula e exploradas as fábulas: “A maior de todas as Rãs”; “A Mana 

do Crocodilo” e “O Gato e a Raposa”. 

Seguidamente, as crianças realizaram uma atividade relacionada com as mesmas. O fantástico, a 

fantasia e a “lição de moral” fizeram sonhar, rir e aprender. 

Levaram para a sala de aula mais conhecimento adquirido na audição de cada história e no diálogo 

subjacente que surgiu espontaneamente ou orientado. 

 

  



 

 

  Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2019/2020   102 

 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

 

  

8. Atividades do Agrupamento 

8.1. Clube de Empreendedorismo do AEZUFF visita Verallia Portugal SA 

12 de dezembro 

Alunos e Professoras do Clube de Empreendedorismo do AEZUFF visitaram a Empresa Verallia 

Portugal SA, na Fontela, Vila Verde. 

A atividade está enquadrada no âmbito do desenvolvimento dos projetos “Revidra” e “The 

Perfect Glass”, ambos dinamizados pelo Clube de Empreendedorismo no presente ano letivo. 

A visita foi fundamental para o aprofundamento da temática da economia circular da vida do vidro 

(desde a recolha, seleção, triagem e produção deste produto) e para a sensibilização da 

importância de aumentar a percentagem da reciclagem deste resíduo/matéria prima. 

Os Alunos envolvidos nos projetos “Revidra” e “The Perfect Glass” pretendem combater o 

ecocídio e contribuir para a diminuição da pegada ecológica. 

Deixamos um profundo agradecimento à Dr.ª Célia Carrasqueiro (Diretora de Recursos Humanos 

e Comunicação), Dr. Edgar Faria (Chefe de Compras), Dr.ª Emília Esteves (Recursos Humanos) e 

Dr. César Godinho (Higiene e Segurança), pelo acompanhamento ímpar prestado nesta visita. 

Muito obrigada! 

 

8.2. Empresa Maltha Glass Recycling Portugal, Lda. recebe o Clube de 
Empreendedorismo do AEZUFF 

16 de dezembro 

No âmbito da dinâmica dos projetos que o Clube de Empreendedorismo do AEZUFF se encontra a 

desenvolver, as Professoras Adélia Henriques e Bela Matos visitaram, no dia 16 de dezembro, a 

empresa Maltha Glass Recycling Portugal, Lda., na Zona Industrial da Figueira da Foz.  

A Maltha Glass Recycling Portugal, Lda. é a empresa líder nacional no que diz respeito à reciclagem 

de resíduos de vidro de embalagem. Constituída em outubro de 1994, com a designação de 

"Vidrociclo, Reciclagem de Resíduos, Lda.", é fruto de uma joint-venture entre profissionais da 

indústria vidreira nacional e o grupo empresarial Maltha (grupo holandês com vasta experiência 

no ramo, detentor de fábricas na Holanda, Bélgica, França e, recentemente, na Hungria). A 

empresa dedicou os primeiros anos da sua existência ao conhecimento das técnicas de recolha 
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seletiva de resíduos de vidro (designado como casco de vidro) enquanto aprofundava o 

conhecimento das necessidades específicas da indústria vidreira nacional.   

As Professoras foram recebidas pelo responsável da empresa, o Sr. José Oliveira, a quem deixam 

o seu sincero agradecimento e reconhecimento pela mais valia da partilha de conhecimentos, e 

prepararam a visita dos Alunos, no 2.º período, à Maltha Glass Recycling Portugal, Lda. 

Muito obrigada! 

 

 

8.3. Clube de Empreendedorismo do AEZUFF visita a Lipor - Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto 

17 de dezembro 

Alunos e Professoras do Clube de Empreendedorismo do AEZUFF visitaram a Lipor, entidade 

responsável pela Gestão de Resíduos do Grande Porto e responsável pela gestão, valorização e 

tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos pelos oito Municípios que a integram: Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde. 

A visita foi enquadrada no âmbito do desenvolvimento dos projetos “Revidra” e “The Perfect 

Glass”, ambos dinamizados pelo Clube de Empreendedorismo no presente ano letivo que 

pretende combater o ecocídio e contribuir para a diminuição da pegada ecológica. 

O grupo foi recebido e acompanhado ao longo do dia 17 de dezembro pelo Dr. Miguel Silva, da 

Unidade de Educação e Formação Ambiental da Lipor, a quem deixamos o nosso sincero 

agradecimento. 

A visita foi fundamental para o aprofundamento da temática da valorização multimaterial, 

energética, orgânica e para além de conteúdos multimédia foi-nos possível visitar o centro de 

triagem, central de transformação do biogás/central fotovoltaica, central de valorização orgânica, 

Horta da Formiga e percorremos o Trilho Ecológico.  
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Deixamos um profundo agradecimento ao nosso Mentor, Engenheiro Gonçalo Tomé (CEO da CIE 

Plasfil) pelos contactos realizados, pela cedência do transporte e assumir de todas as despesas 

inerentes à deslocação, almoço, pelas sugestões e conselhos valiosos antes, durante e após esta 

e as restantes dinâmicas de Alunos e Professores. 

Muito obrigada! 

 

 

8.4. Jantar-convívio do aniversário da Escola EB 2/3 João de Barros     

No dia 25 de outubro comemorou-se o 51.º aniversário da Escola E.B. 2.3 Dr. João de Barros. Pelas 

20:30h decorreu um jantar no salão polivalente da escola onde estiveram presentes professores, 

funcionários/assistentes técnicos e operacionais e antigos professores que fizeram a história da 

nossa escola. Foi um agradável momento de convívio e descontração que permitiu rever “velhos” 

amigos e lembrar e reviver bons momentos passados nesta instituição. 

Durante o jantar foram ainda homenageados os recentes aposentados, professora Maria João Vaz 

e os assistentes operacionais Carlos Veríssimo e Fátima Neves que se destacaram ao serviço da 

Escola João de Barros. Também a assistente operacional Ilda Marques, que comemora o seu 

aniversário no dia da escola, ouviu os parabéns cantados pelos presentes.  A todos votos de 

Felicidades. 
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8.5. Diplomas e medalhas de mérito para os alunos do AEZUFF  

Mais de duas centenas e meia de alunos receberam no passado dia oito de novembro, diplomas e 

medalhas de Mérito Académico de Excelência (80), Mérito Académico de Valor (56), Mérito 

Desportivo (102), Mérito Individual (1), Mérito Nacional Individual (16) Mérito Nacional Coletivo 

(10) e Mérito Artístico (2) num total de 267 medalhas. 

A cerimónia realizou-se no Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos (CAE) que se 

encheu com pais, familiares e amigos dos alunos, para assistirem à sessão solene de entrega dos 

prémios. Esta cerimónia teve como objetivo reconhecer publicamente o esforço, a dedicação e o 

empenho dos alunos. Os diplomas e as medalhas foram entregues aos alunos que frequentaram 

a escola do 5º ao 9º ano de escolaridade, no ano letivo de 2017/2018 bem como aos alunos do 4º 

ano das escolas do 1º ciclo do agrupamento. Todos os premiados passam a integrar o Quadro de 

Mérito da escola.  

Após visualização de um pequeno filme sobre a escola e atividades por esta levadas a cabo, o 

Diretor, professor José Castanho, enalteceu o trabalho dos alunos e professores, no ano transato 

e reiterou a importância de cultivar a excelência. A cerimónia continuou com a apresentação das 

várias categorias premiadas e que constituem o Quadro de Mérito. 

A cerimónia contou também com a presença de Nuno Gonçalves, Vereador da Educação, Célia 

Delgado, em representação da CIE Plasfil e Arlindo Cantante, produtor de arroz. 

Foram ainda entregues diplomas no âmbito do Projeto Eco-Escolas a todas as escolas do 

agrupamento. 

O evento contou ainda com a interpretação de peças ao piano pelo ex aluno da escola José Maria 

Bessone, interpretação de um tema adaptado da música "Imagine" pelos alunos Irina Lopes, 

Jéssica Lucas, Juliana Domingues, Rúben Nascimento e Joana Oliveira e ainda a brilhante atuação 

de um grupo de alunas da Academia de Dança Klasika (Kitri and Friends). 

Este é, sem dúvida, um momento marcante quer pelo protagonismo que é dado aos alunos que 

vêem o seu esforço compensado, quer a todos os que os apoiaram no seu sucesso, como 

professores e pais. 
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8.6. Hastear da Bandeira Verde do Programa Eco-escolas  

Na sede do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, Escola Dr. João de Barros, 

decorreu no dia 26 de novembro de 2019 a cerimónia do hastear da Bandeira Verde, galardão do 

programa Eco-Escolas, alcançada no ano 2018-2019. 

Estiveram presentes representantes da autarquia, os dirigentes do agrupamento, a equipa de 

professores coordenadores do projeto e alunos, numa cerimónia simples, mas com grande 

significado reconhecendo o trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Eco-Escolas e que visa 

o reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol do meio ambiente no ano letivo transato. 

A Bandeira é para todos nós um orgulho e também uma responsabilidade. 

Teremos de estar ainda mais atentos aos problemas ambientais e procurar seguir boas práticas no 

dia-a-dia. Este foi um momento para uma tomada de consciência sobre como estar nos espaços 

que nos rodeiam, nomeadamente na escola. 

A bandeira foi entregue no dia 18 de outubro em Guimarães, onde esteve um grupo de alunos 

acompanhados pelos professores responsáveis pelo projeto. 

Com a contribuição de todos seremos mais ECO escola, mais ECO comunidade, mais ECO planeta! 

 

 

8.7. Natal no AEZUFF - 2019 

O AEZUFF realizou no passado dia 19 de dezembro 2019 o seu jantar de Natal. Perante uma sala 

cheia, professores, educadoras, pessoal não docente e aposentados, celebraram a época natalícia 

na escola sede do agrupamento. 

Num evento muito animado, com a presença de mais de 100 pessoas, houve lugar ao convívio e 

confraternização, boa disposição e momentos de diversão, num ambiente alegre e descontraído. 

O nosso agradecimento aos funcionários do restaurante "Os Patinhos", que de forma profissional 

serviram o jantar, às senhoras da cozinha que prepararam as entradas e as sobremesas e ao 

pessoal docente e não docente que colaboraram na decoração do salão polivalente. 
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A noite prosseguiu com a tradicional troca de presentes. 

 

 

 

9. SÍNTESE DO 1.º PERÍODO 

Mês do 1.º Período N.º de Atividades 

SETEMBRO 13 

OUTUBRO 50 

NOVEMBRO 56 

DEZEMBRO 40 

Ao longo do 1.º Período 35 

TOTAL 194 
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