Agrupamento de Escolas da
Zona Urbana da Figueira da Foz

2021-2022

RELATÓRIO DO PAA – 1.º PERÍODO

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

Agrupamento de Escolas da
Zona Urbana da Figueira da Foz

Introdução/Enquadramento
Neste documento apresenta-se uma compilação das atividades inscritas no plano
anual de atividades.
A informação que agora se apresenta tem por base as atividades do PAA inscritas
pelos proponentes na plataforma DRIVE do agrupamento e recolha de informação junto dos
responsáveis pelas diferentes estruturas.

Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

1

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

ÍNDICE

É pelo sonho que
Introdução/Enquadramento .............................................................. 1
1. Departamento da Educação Pré-Escolar...................................... 10
1.1. Jardim-de-Infância do Conde Ferreira ...................................................... 10
1.1.1. “Juntos vamos …com a Música” - Comemorar o Dia Mundial da Música ......... 10
1.1.2. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Comemoração do Dia do Animal ............ 10
1.1.3. “Juntos vamos... com a Alimentação” - Crescemos com…a Alimentação ........ 11
1.1.4. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Halloween........................................................ 11
1.1.5. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Magusto ............................................................ 12
1.1.6. “Juntos vamos…com a Música”- Projeto Brincadeiras musicais ......................... 12
1.1.7. “Juntos vamos…com a ciência” - Cientistas sabichões ............................................ 13
1.1.8. “Juntos vamos …com a Língua Inglesa” - Kids sabichões...................................... 13
1.1.9. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Our School Day of Action ........................... 14
1.1.10. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Monitorização do Programa Eco Escola
.................................................................................................................................................................. 14
1.1.11. “Juntos vamos ... com a Cidadania” - 2ª Reunião Eco escolas ........................... 15
1.1.12. “Juntos vamos ... com a Biblioteca” - Articulação c/ as BE: Hora do Conto”
Vamos à caça ao urso” ..................................................................................................................... 15
1.1.13. “Juntos vamos…com a Ciência” - Projeto “Cientistas Sabichões” ..................... 16
1.1.14. “Juntos vamos com… a cidadania” – Festa de Natal .............................................. 16
1.1.15. “Juntos vamos com…a cidadania” ................................................................................. 17

1.2. Jardim-de-Infância de Caceira .................................................................. 17
1.2.1. Brincar com as cores ............................................................................................................ 17
1.2.2. Chegou o Outono.................................................................................................................... 18
1.2.3. Dia da Música - Dança do Outono.................................................................................... 18
1.2.4. Outono com Arte .................................................................................................................... 18
1.2.5. Cientistas Sabichões: O som .............................................................................................. 19
1.2.6. Dia Mundial da Alimentação ............................................................................................. 19
1.2.7. Projeto Tic Tic ......................................................................................................................... 20
1.2.8. Halloween, uma festa assustadora! ................................................................................ 20
1.2.9. Dia Internacional Eco Escolas – World Days of Action - Atrair as Aves ........... 20
1.2.10. Articulação com as Bibliotecas Escolares – “Vamos à caça ao urso” .............. 21
1.2.11. Cientistas Sabichões: Vulcões ........................................................................................ 21
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

2

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

1.2.12. Brincadeiras Musicais ....................................................................................................... 22
1.2.13. Dia da Floresta Autóctone ............................................................................................... 22
1.2.14. Natal é família e partilha .................................................................................................. 23

2. Departamento do 1.º Ciclo .......................................................... 23
2.1. EB das Abadias ......................................................................................... 23
2.1.1. Receção aos alunos e Encarregados de Educação .................................................... 23
2.1.2. Dia Europeu do Desporto Escolar ................................................................................... 24
2.1.3. Escola Azul ............................................................................................................................... 24
2.1.4. Erasmus + ................................................................................................................................. 25
2.1.5. Semana Polar........................................................................................................................... 25
2.1.6. Dia do Animal .......................................................................................................................... 26
2.1.7. Semana da Alimentação ...................................................................................................... 26
2.1.8.“Dia Mundial da Alimentação” ........................................................................................... 27
2.1.9. Halloween ................................................................................................................................. 27
2.1.10. Dia de S. Martinho-Magusto ............................................................................................ 28
2.1.11. Uma bandeira para a Antártida ..................................................................................... 28
2.1.12. Dia Nacional do Mar ........................................................................................................... 29
2.1.13.“Os cinco sentidos da leitura”.......................................................................................... 29
2.1.14. Carlota - Um Projeto Solidário ....................................................................................... 30
2.1.15. Todos Juntos Projeto “Heróis da Fruta” ..................................................................... 30
2.1.16. Natal Solidário...................................................................................................................... 31
2.1.17. “Guarda a tampinha: Juntos pelo Afonso”! ................................................................ 31
2.1.18. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência .......................................................... 32
2.1.19. Todos Juntos no Natal ....................................................................................................... 32

2.2. EB S. Julião/Tavarede (Pré e 1.º CEB) ....................................................... 33
2.2.1. Promoção da Leitura – Pré-Escolar ................................................................................ 33
2.2.2. Projeto “CIENTISTAS SABICHÕES” – Pré-Escolar ..................................................... 33
2.2.3. Projeto “BRINCADEIRAS MUSICAIS” – Pré-Escolar ................................................. 34
2.2.4. Projeto “TIC TIC” – Pré-Escolar ........................................................................................ 34
2.2.5. Projeto “KIDS SABICHÕES” – Pré Escolar .................................................................... 35
2.2.6. Dia Mundial da Alimentação ............................................................................................. 35
2.2.7. World Food Day ..................................................................................................................... 36
2.2.8. Halloween ................................................................................................................................. 36
2.2.9. Magusto ..................................................................................................................................... 36
2.2.10. S. Martinho ............................................................................................................................ 37
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

3

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

2.2.11. ZOOURBANIDADE .............................................................................................................. 37
2.2.12. Super Saudáveis .................................................................................................................. 38
2.2.13. Lanchinho Boom! ................................................................................................................ 38
2.2.14. Natal ......................................................................................................................................... 39

2.3. EB da Rui Martins ..................................................................................... 39
2.3.1. Reunião com os Pais / Encarregados de Educação ................................................. 39
2.3.2. Biblioteca ................................................................................................................................. 40
2.3.3. Biblioteca - Obras trabalhadas ao longo do ano ....................................................... 40
2.3.4. Jardim e Horta Pedagógica................................................................................................. 40
2.3.5. Outono ....................................................................................................................................... 41
2.3.6. “Semana da Água" - Eco-Escolas ...................................................................................... 41
2.3.7. Dia Mundial da Música ........................................................................................................ 42
2.3.8. Dia Mundial do Animal ........................................................................................................ 42
2.3.9. Implantação da República .................................................................................................. 42
2.3.10. Projeto Lanchinho Bom - Dia Mundial da Alimentação ....................................... 43
2.3.11. Projeto solidário "A Carlota" - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza
.................................................................................................................................................................. 43
2.3.12. Halloween- 29 de outubro............................................................................................... 44
2.3.13. A Terra Treme ...................................................................................................................... 44
2.3.14. Hastear da Bandeira da Eco-Escolas ........................................................................... 45
2.3.15. Magusto (S. Martinho) ...................................................................................................... 45
2.3.16. Zoourbanidade - Unidade Móvel de sensibilização ambiental.......................... 45
2.3.17. Visita ao Paddoock da Etapa de Fórmula 1 Náutica (F1 H2O) .......................... 46
2.3.18. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência .......................................................... 46
2.3.19. Dia Internacional do Voluntariado - 6 de dezembro ............................................. 47
2.3.20. Ida ao cinema - “Dimensão S”- 15 de dezembro ..................................................... 47
2.3.21. Concurso Árvores de Natal Recicladas 2021 ........................................................... 47
2.3.22. Causa Social - Bairro Feliz ............................................................................................... 48
2.3.23. Causa Social - 3.º Natal Solidário - Recolha de alimentos BVFF ....................... 48
2.3.24. Trabalhos elaborados alusivos ao Natal .................................................................... 49
2.3.25. Festa de Natal 2021 ........................................................................................................... 49

2.4. EB do Viso ................................................................................................ 49
2.4.1. Receção aos alunos e Encarregados de Educação .................................................... 49
2.4.2. Dia do animal - “Juntos, vamos ajudar os Animais" ................................................. 50
2.4.3. Dia Mundial da Alimentação ............................................................................................. 50
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

4

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

2.4.4. Semana das Bibliotecas ....................................................................................................... 50
2.4.5. “Juntos no Dia Internacional Eco-Escolas” .................................................................. 51
2.4.6. S. Martinho - Magusto .......................................................................................................... 51
2.4.7. Final de período – Festa de Natal .................................................................................... 52

2.5. EB da Gala (Pré e 1.º CEB) ........................................................................ 52
2.5.1. Receção aos Encarregados de Educação ...................................................................... 52
2.5.2. Dia Europeu sem carros ...................................................................................................... 53
2.5.3. Dia Mundial do leite Escolar - Programa “Lanchinho Bom da Mimosa” ......... 53
2.5.4. Dia Mundial do animal......................................................................................................... 53
2.5.5. Semana da alimentação....................................................................................................... 54
2.5.6. Outubro Rosa .......................................................................................................................... 54
2.5.7. Halloween ................................................................................................................................. 55
2.5.8. “Um dia a terra Treme” ....................................................................................................... 55
2.5.9. “Global Action Days” ............................................................................................................. 55
2.5.10. Os Super Saudáveis ............................................................................................................ 56
2.5.11. S. Martinho - magusto ....................................................................................................... 56
2.5.12. Dia Nacional do Mar ........................................................................................................... 57
2.5.13. Zoourbanidade – Unidade Móvel de sensibilização ambiental ......................... 57
2.5.14. Dia Comemorativo do Porto Comercial da Figueira da Foz ............................... 57
2.5.15. Dia Mundial das Ciências ................................................................................................. 58
2.5.16. Dia Mundial da Pessoa com deficiência...................................................................... 58
2.5.17. Mercado de Natal Sustentável........................................................................................ 59
2.5.18. Tempo de Natal.................................................................................................................... 59
2.5.19. Dia da Música – Pré-Escolar............................................................................................ 59
2.5.20. Dia do Sorriso – Pré-Escolar ........................................................................................... 60
2.5.21. Dia da Poupança – Pré-Escolar ...................................................................................... 60
2.5.22. Atividades/histórias da Biblioteca Escolar da EB de Gala .................................. 61
2.5.23. Dia da Língua gestual – Pré-Escolar ............................................................................ 62
2.5.24. O Pai Natal Verde – Sessão Online – Pré-Escolar.................................................... 62
2.5.25. Jardim da Ciência – Pré-Escolar .................................................................................... 62
2.5.26. Pequenos artistas digitais – Pré-Escolar.................................................................... 63
2.5.27. Era uma vez… – Pré - Escolar ......................................................................................... 63
2.5.28. Kids Sabichões – Pré-Escolar ......................................................................................... 64

3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas ............................ 64
3.1. CES vai à Escola .......................................................................................................................... 64
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

5

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

3.2. Colaboração no Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC)
.................................................................................................................................................................. 65
3.3. Mensagem de Natal - Presépio Vivo................................................................................... 65
3.4. Parlamento dos Jovens do Ensino Básico ........................................................................ 66
3.5. Palestras em articulação com o Museu Santos Rocha................................................. 66
3.6. Outubro Rosa .............................................................................................................................. 67
3.7. Projeto P.A.T.T.A. ....................................................................................................................... 67
3.8. Natal pelo Mundo ...................................................................................................................... 68
3.9. Projeto Mão na Mão ................................................................................................................. 68

4. Departamento de Línguas ........................................................... 69
4.1.1. Pumpkins / Shoes and Boots Contests .......................................................................... 69

5. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais ............ 69
5.1. Semana da Alimentação - “As nossas ações são o nosso futuro” ............................ 69
5.2. Comemoração da Semana Mundial da Ciência .............................................................. 70
5.3. XL Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM) - 1ª eliminatória ................... 70
5.4. Bebras Castor Informático..................................................................................................... 71
5.5. Competição do CAÇA – 24 (6.ºano) ................................................................................... 71
5.6. Atividades - Preparar para a Prova Final de Ciclo de Matemática ......................... 72
5.7. A hora do código ........................................................................................................................ 73

6. Departamento de Expressões ...................................................... 73
6.1. Grupo Disciplinar de Educação Física ....................................................... 73
6.1.1. Dia Europeu sem Carros ..................................................................................................... 73
6.1.2. Dia Europeu do Desporto na Escola ............................................................................... 74
6.1.3. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 6.º Ano ...................................................... 74
6.1.4. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 5.º Ano ...................................................... 75
6.1.5. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 3.º Ciclo..................................................... 75
6.1.6. Caminhada do Patrono Dr. João de Barros .................................................................. 76
6.1.7. Mega Salto (fase escola) ...................................................................................................... 77
6.1.8. Mega Lançamento ................................................................................................................. 77
6.1.9. BOCCIA - Comemoração do Dia Internacional da pessoa com deficiência ...... 78
6.1.10. Desporto Escolar/Basquetebol/Torneio de Skill’s e de Lançamentos .......... 78

6.2. Grupo Disciplinar de Educação Visual/Tecnológica .................................. 79
6.2.1. “Semana da alimentação” ................................................................................................... 79
6.2.2. Concurso Internacional do Cartaz sobre a Paz: “Estamos todos conectados”
.................................................................................................................................................................. 79
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

6

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

6.2.3. “Comemoração do 53º aniversário da morte do Patrono” .................................... 80
6.2.4.“(Des)enrolar emoções” ....................................................................................................... 80
6.2.5. Exposição - Expo-Liga .......................................................................................................... 81
6.2.6. “Decorações de Natal”.......................................................................................................... 81
6.2.7. “Natal Online”.......................................................................................................................... 82

6.3. Grupo Disciplinar de Educação Especial ................................................... 82
6.3.1.“Dia Mundial da Alimentação” ........................................................................................... 82
6.3.2.“Os cinco sentidos da leitura” ............................................................................................ 83
6.3.3.“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”........................................................... 83
6.3.4. Um Natal com Amor ............................................................................................................. 84

6.4. Grupo Disciplinar de Educação Musical .................................................... 85
6.4.1. Dia Mundial da Música ........................................................................................................ 85
6.4.2. Lançamento do livro para a “Ajudaris” ......................................................................... 85
6.4.3. Concerto de Taças Tibetanas e Gongos ......................................................................... 86
6.4.4. Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência ......................... 86
6.4.5. Do Natal aos Reis ................................................................................................................... 87

7. Bibliotecas Escolares.................................................................... 87
7.1. Biblioteca Escolar Dr. João de Barros ....................................................... 87
7.1.1. Bem-vindos à Biblioteca! .................................................................................................... 87
7.1.2. Dia Mundial da Gratidão ..................................................................................................... 88
7.1.3. Dia Europeu das Línguas .................................................................................................... 88
7.1.4. Dia Mundial do Coração ...................................................................................................... 88
7.1.5. Formação ao utilizador - À descoberta da Biblioteca Escolar e dos livros ..... 89
7.1.6. Semana da alimentação....................................................................................................... 89
7.1.7. Aniversário da Biblioteca Escolar ................................................................................... 89
7.1.8. Exposição “Era uma vez…” ................................................................................................. 90
7.1.9. Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o Mundo .................................... 90
7.1.10. Contos tradicionais em várias línguas ........................................................................ 90
7.1.11. Halloween na Biblioteca - Uma festa de terror! ...................................................... 91
7.1.12. Leituras com voz ................................................................................................................. 91
7.1.13. Viva o São Martinho! .......................................................................................................... 92
7.1.14. Leituras com voz ................................................................................................................. 92
7.1.15. Centenário de Nascimento de José Saramago.......................................................... 92
7.1.16. Dia da Cultura Científica................................................................................................... 93
7.1.17. Lançamento do Livro “Histórias Ajudaris 21” ......................................................... 93
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

7

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

7.1.18. Leituras com voz - Natal ................................................................................................... 94
7.1.19. Novelo de emoções............................................................................................................. 94
7.1.20. Sessões de leitura e ilustração ....................................................................................... 95
7.1.21. Expoliga .................................................................................................................................. 95
7.1.22. "Ninguém dá prendas ao Pai Natal" ............................................................................. 95

7.2. Biblioteca Escolar S. Julião/Tavarede ....................................................... 96
7.2.1. Receção aos novos alunos/ Encarregados de educação......................................... 96
7.2.2. Semana da Alimentação ...................................................................................................... 96
7.2.3. Formação de Utilizadores .................................................................................................. 97
7.2.4. Promoção da Leitura ............................................................................................................ 97
7.2.5. Promoção da Leitura: “Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o
Mundo” .................................................................................................................................................. 98
7.2.6. Promoção da Leitura:” Vamos à caça do urso” ........................................................... 98
7.2.7. Dia de S. Martinho e Dia do Origami .............................................................................. 99
7.2.8. Saramago e o aniversário do seu nascimento ............................................................ 99
7.2.9. Promoção da Leitura - 1.º e 2.º ano “ O Ratinho Marinheiro” .............................. 99
7.2.10. Promoção da Leitura - 3.º e 4.º ano “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” .. 100
7.2.11. Promoção da Leitura – 1.º e 2.º ano “O melhor presente do mundo” ......... 100
7.2.12. Promoção da Leitura: ” Eu sei tudo sobre o Pai Natal” ..................................... 101

7.3. Biblioteca Escolar da Gala ...................................................................... 101
7.3.1. História: Biscoito de cão .................................................................................................. 101
7.3.2. Animais domésticos e selvagens .................................................................................. 102
7.3.3. História: A verdadeira história do Capuchinho ...................................................... 102
7.3.4. História: Os três porquinhos .......................................................................................... 103
7.3.5. Semana da alimentação.................................................................................................... 103
7.3.6. Mês Internacional e Dia das Bibliotecas Escolares ................................................ 103
7.3.7. História: O lobo e os sete cabritinhos ......................................................................... 104
7.3.8. História: A Carochinha e o João Ratão ........................................................................ 104
7.3.9. História: Maria Castanha ................................................................................................. 104
7.3.10. História: O Polvo coceguinhas .................................................................................... 105
7.3.11. História: Onde perdeu a Lua o riso? ......................................................................... 105
7.3.12. História: A maior flor do mundo ................................................................................ 105
7.3.13. História em poesia: O natal dos animais ................................................................. 106
7.3.14. História: Porque é que os animais não conduzem? ............................................ 106
7.3.15. Painel coletivo de Natal ................................................................................................ 107
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

8

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

7.3.16. Marcadores de livros ...................................................................................................... 107
7.3.17. Árvore dos livros ............................................................................................................. 107
7.3.18. Decoração alusiva aos temas ....................................................................................... 108

9. SÍNTESE DO 1.º PERÍODO ........................................................... 108

Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

9

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

1. Departamento da Educação Pré-Escolar
1.1. Jardim-de-Infância do Conde Ferreira
1.1.1. “Juntos vamos …com a Música” - Comemorar o Dia Mundial
da Música
1 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 e outros.
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. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Comemoração do Dia do
Animal
6 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 e histórias sobre a temática. Realizaram trabalhos de
pesquisa sobre os Direitos dos animais, tendo daí resultado vários painéis coletivos alusivos
à temática e com o objetivo de dar a conhecer as várias espécies animais e principalmente
as espécies que nos rodeiam. Ouviram algumas histórias de animais e realizaram diversas
atividades de expressão plástica. Construíram alguns dos seus animais preferidos,
recorrendo a materiais reutilizáveis.
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1.1.3. “Juntos vamos... com a Alimentação” - Crescemos com…a
Alimentação
15 de outubro
Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis, o melhor conhecimento dos
alimentos e melhorar a sua aceitação foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Elaboração de cozinheiros/as, decorados com materiais de uso doméstico.: Decoração
duma embalagem de papel com carimbagem de maçã; Elaboração de uma coroa decorada
com fruto; Cartão com elementos alusivos à temática: Pirâmide / roda dos alimentos e
semáforo dos alimentos (com recortes dos folhetos
- Atividades musicais, criação de coroas de frutos alusivas ao dia e exploração de histórias
relacionadas com a alimentação; descoberta dos alimentos saudáveis e não saudáveis.
- A confeção da sanduiche saudável com produtos da “nossa horta” - alface e alimentos
saudáveis e a confeção de batidos de fruta da época, pretendeu sensibilizar para a
importância do consumo da fruta e valorizar a importância desta para uma alimentação
saudável no dia a dia.

1.1.4. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Halloween
29 de outubro
Com o objetivo de festejar o Halloween, foram dinamizadas diversas atividades de
expressão plástica com as crianças. Com os trabalhos realizados foram decorados os
espaços da sala.
Com recurso a materiais reutilizáveis foram construídos adereços alusivos à temática.
Em todas as salas foram também exploradas histórias e canções do Halloween.
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1.1.5. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Magusto
10 de novembro
Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis e vivenciar tradições, as crianças
elaboraram cestos/cartuchos, coroas com materiais reutilizáveis (pacotes do leite e jornal)
para as castanhas. Na sala foram realizadas diversas atividades: a lenda de S. Martinho,
histórias, canções temáticas e várias técnicas no domínio da educação artística.
Foram exploradas as características da árvore (castanheiro), do ouriço e do fruto
(castanha), construi-se a “Maria Castanha “em 3D.
Com a vinda do vendedor de castanhas, o dia do Magusto foi vivido num ambiente de
convívio com os quatro grupos de crianças e foi imprescindível a participação dos
encarregados de educação e Associação de Pais.

1.1.6. “Juntos vamos…com a Música”- Projeto Brincadeiras
musicais
G 4- 12 outubro; G3-26 outubro; G2-16 novembro; G1-14 dezembro
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 e exploração de sons e ritmos
corporais.
Atividade de relaxamento através da audição de uma história, com recurso aos sons das
taças tibetanas A voz , O corpo, Instrumentos musicais simples e Outro material de apoio
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1.1.7. “Juntos vamos…com a ciência” - Cientistas sabichões
G1- 8 outubro; G2- 20 outubro; G3-28 outubro; G4 – 4 novembro
Com o objetivo de desenvolver a literacia científica; incentivar a experimentação; aprender
regras de segurança; relacionar a ciência com o quotidiano da criança,
Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas diferentes
etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e
recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a conclusões e
comunicá-las;
Descrever e procurar explicações para fenômenos e transformações que observa no meio
físico e natural;
As crianças puderam observar, prever, participar e concluir nas diferentes experiências de
propagação do som em meio: sólido, líquido e gasoso.
No decorrer das sessões houve muita motivação e uma participação ativa dos grupos.

1.1.8. “Juntos vamos …com a Língua Inglesa” - Kids sabichões
G1 e G3 (alternado) - 22 e 29 de setembro; 6; 13; 20 e 27 de outubro; 3,10; 17 e 24
de novembro e 15 de dezembro
O projeto kids apresenta os seguintes objetivos:
- Sensibilizar a criança para a língua inglesa.
- Desenvolver uma relação precoce com a aprendizagem desta língua.
-Desenvolver competências interculturais através da aprendizagem de uma língua
estrangeira e da (s) cultura (s) por ela veiculada.
Neste projeto participaram as crianças dos grupos 1 e 3. De uma forma lúdica e articulada,
foram abordadas as seguintes temáticas: - Greetings (Hello, Goodbye, good morning) - Ask
and say the name (What’s your name? My name is…) -The weather (Sunny, cloudy, snowy,
rainy, windy) - Christmas vocabulary; Body (Head, arms, legs, eyes. Nose, mouth…). Pintura
de gravuras, canções e utilização do computador para apresentação dos temas, foram as
estratégias utilizadas.
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1.1.9. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Our School Day of Action
8 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 8: Toda a comunidade educativa participou na cerimónia do hastear da bandeira,
cantando o hino do eco escolas. Contámos ainda com a presença da Subdiretora do
AEZUFF e da Presidente da Junta de freguesia de Buarcos e S. Julião
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.

1.1.10. “Juntos vamos... com a Cidadania” - Monitorização do
Programa Eco Escola
26 e 29 de novembro
1ª 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.
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1.1.11. “Juntos vamos ... com a Cidadania” - 2ª Reunião Eco escolas
2 dezembro
Apresentação dos resultados da 1ª e dá 2ºmonitorizações feitas com os ecochefs
Definir as linhas de atuação
As Coordenadoras do Programa Eco Escolas e toda a equipa, realizaram no Jardim de
Infância Conde de Ferreira, pelas 14:00h, uma reunião do Conselho Eco Escolas por
videoconferência, através do GOOGLE MEET, com a seguinte ordem de trabalhos:
- Apresentação dos objetivos do programa
- Aprovação do regulamento do conselho eco escolas
- Apresentação dos resultados da auditoria ambiental
- Definição das linhas de atuação
Tiveram assento neste conselho, os seguintes representantes: uma representante da Junta
de Freguesia, as educadoras do Jardim de Infância, representantes dos pais dos quatro
grupos, uma representante das AAAF, e uma assistente operacional.

1.1.12. “Juntos vamos ... com a Biblioteca” - Articulação c/ as BE:
Hora do Conto” Vamos à caça ao urso”
G2 e G3 16 novembro; e G1; e G 4 -18 de novembro - Com o objetivo de incentivar
o gosto pelo livro e pela leitura.
Partilhar livros e leituras, foi apresentada e dramatizada a história” Vamos à caça ao urso”,
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 várias fichas de registo com noções de grandeza, de cores e uma de
articulação com as famílias.
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1.1.13. “Juntos vamos…com a Ciência” - Projeto “Cientistas
Sabichões”
G 1 - novembro; G 2- 24 novembro 3 - 9 dezembro; G4- 16 dezembro
Com o objetivo de desenvolver a literacia científica; incentivar a experimentação; aprender
regras de segurança; relacionar a ciência com o quotidiano da criança, a Prof. do Dep.
Matemática e das Ciências Experimentais, dinamizou a experiência sobre: “o vulcão em
erupção”.
As crianças foram familiarizadas de forma lúdica com os termos científicos, participaram,
colocaram verbalmente as suas previsões e chegaram às suas próprias conclusões.
Após a sessão experimental, as crianças assistiram à simulação do vulcão em erupção e
foram realizadas fichas / registo das atividades.

1.1.14. “Juntos vamos com… a cidadania” – Festa de Natal
13 de dezembro
História: “Pai Natal Verde”
Sensibilizar e alertar os mais novos para a necessidade de adoção de comportamentos
promotores da preservação e sustentabilidade ambiental.
A Festa de Natal teve início com algumas canções de todos os grupos do Jardim de Infância.
Realizou-se a apresentação do “Pai Natal Verde”, um projeto da Betweien dedicado ao
Ambiente e ao Natal destinado a todas as crianças do 1.º ciclo do ensino básico e Préescolar. O projeto tem o apoio da ABAE – Programa Eco escolas. Sendo o Natal uma época
de consumo e desperdício de materiais recicláveis. A história decorreu em direto, na
plataforma ZOOM, sensibilizando as crianças para a educação ambiental.
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1.1.15. “Juntos vamos com…a cidadania”
Ao longo do ano
Projeto “Quero Crescer Forte”
O projeto “Quero Crescer Forte “irá desenvolver-se no decorrer do ano letivo, em articulação
com o ACES Baixo Mondego, em várias áreas: Alimentação, higiene oral, atividade física e
emoções. Tem como objetivo contribuir para um ambiente promotor da saúde, na área da
alimentação (pequeno-almoço e alimentos novos a experimentar).
Desta forma e, de modo a também assinalamos o Dia Mundial da Alimentação, iniciamos o
ano letivo com uma atividade online na área da Alimentação.
Esta primeira atividade tem como objetivos relacionar a necessidade de comer com o
crescimento saudável, identificar géneros alimentícios fundamentais para a saúde e
promover o consumo da fruta e dos produtos hortícolas. Este projeto decorrerá de forma
presencial ou online dependendo da situação pandêmica.

1.2. Jardim-de-Infância de Caceira
1.2.1. Brincar com as cores
21 de setembro
Áreas: Conhecimento do Mundo; Matemática; Educação Física
Objetivos: Identificar e nomear cores primárias e secundárias; classificar e agrupar objetos
segundo uma propriedade; Realizar contagens; Associar número à quantidade; Ser capaz
de cumprir as regras de um jogo. A atividade teve uma participação ativa por parte das
crianças e permitiu desenvolver também outras competências, tais como, o esperar pela sua
vez, trabalhar a atenção e a concentração.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/6047819268622218
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1.2.2. Chegou o Outono
23 de setembro
Áreas: Desenvolvimento Pessoal e Social; Conhecimento do Mundo; Artes Visuais
Objetivos: Recolher folhas no espaço envolvente (explorar); manifestar os seus gostos e
preferências; explorar técnicas e materiais; o processo criativo em diferentes ambientes. A
participação ativa por parte das crianças foi o motor para verdadeiras aprendizagens e
descobertas.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/342495084329832

1.2.3. Dia da Música - Dança do Outono
1 de outubro
Área: Música e Expressão Dramática
Objetivos: Movimentar-se ao som da música; dramatizar uma pequena coreografia;
comemorar o Dia da Música.
O grupo de crianças trabalhou em conjunto para a concretização de um projeto simples, onde
cada um teve um papel diferente. Além dos objetivos a que se destinou, permitiu promover
a criatividade, a colaboração e a noção de grupo.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/2939133573066384

1.2.4. Outono com Arte
11 de outubro
Áreas: Desenvolvimento Pessoal e Social; Artes Visuais
Objetivos: Utilizar; Desenvolver a motricidade fina; Utilizar diferentes técnicas; Estimular a
criatividade. O grupo de crianças revelou indicadores de grande envolvimento, considerandose que os objetivos para esta atividade foram alcançados.
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Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/3149913258466478

1.2.5. Cientistas Sabichões: O som
14 de outubro
Áreas: Desenvolvimento Pessoal e Social; Conhecimento do Mundo
Objetivos: Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas
diferentes etapas; Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que
observa no meio físico e natural; Relacionar a ciência com o dia-a-dia; Desenvolver o gosto
de aprender e de partilhar saberes.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/394595055717111

1.2.6. Dia Mundial da Alimentação
15 de outubro
Áreas: Conhecimento do Mundo; Matemática
Objetivos: Identificar e aplicar hábitos alimentares saudáveis.
O grupo de crianças vivenciou um leque diversificado de atividades, entre as quais: cartaz
com os grupos alimentares, tabela “O meu fruto” preferido que possibilitou uma variedade de
atividades complementares ao nível da matemática, atelier de sumos de fruta para
implementar o consumo generalizado de fruta. Todas as atividades promoveram a adoção
de comportamentos alimentares saudáveis.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/271346118252878
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1.2.7. Projeto Tic Tic
Ao longo do período
Várias sessões do Projeto Tic Tic, destinado às crianças da faixa etária de 5 anos.
Dinamizada pelo Professor Óscar, do 1ºceb, com formação específica na área das novas
tecnologias, tem como objetivos a) Estimular

o gosto pelas TIC através da

experimentação/manipulação b) Reconhecer os elementos básicos e funções de um
computador e de alguns dos seus periféricos c) Desenvolver a motricidade fina através do
manuseamento dos periféricos como o rato e\ou o teclado.

1.2.8. Halloween, uma festa assustadora!
20 de outubro
Áreas: Desenvolvimento Pessoal e Social; Expressão e Comunicação; Conhecimento do
Mundo.
Objetivos: Proporcionar momentos de prazer e bem-estar, promover oportunidades de
expressão dramática.
O dia foi norteado por brincadeiras de jogo simbólico, muito ricas em representação de
papéis, recriando situações do quotidiano, na utilização de objetos atribuindo-lhes diferentes
significados e aprendizagens diversas.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/257674922985004

1.2.9. Dia Internacional Eco Escolas – World Days of Action - Atrair
as Aves
5 de novembro
Área: Desenvolvimento Pessoal e Social
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Objetivos: Fomentar o interesse pela observação de aves; Criar comedouros simples;
Promover a proteção da biodiversidade animal; Promover a reutilização de materiais.
Porque «Juntos, fazemos o nosso Mundo Melhor», contribuímos para ter uma maior
diversidade de aves no espaço exterior da nossa escola.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/1058470838273836

1.2.10. Articulação com as Bibliotecas Escolares – “Vamos à caça
ao urso”
9 de novembro
Área: Expressão e Comunicação
Objetivos: Promover o gosto pelo livro e pela leitura; registar o que já sabe sobre o urso e o
que vai descobrir em casa com a família.
A atividade de dinamização da leitura teve muita recetividade por parte do grupo de crianças
e possibilitou a participação ativa das mesmas. A participação de outros profissionais no
processo ensino-aprendizagem, é uma mais-valia.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/258383982993511

1.2.11. Cientistas Sabichões: Vulcões
18 de novembro
Áreas: Desenvolvimento Pessoal e Social; Conhecimento do Mundo
Objetivos: Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas
diferentes etapas; descrever e procurar explicações para fenomenos e transformações que
observa no meio físico e natural; Relacionar a ciência com o dia-a-dia; Desenvolver o gosto
de aprender e de partilhar saberes.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/1180357132488179
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1.2.12. Brincadeiras Musicais
23 de novembro
Área: Expressão e Comunicação - Música
Objetivos: Desenvolver capacidades individuais, sociais e criativas; Desenvolver as
capacidades musicais da criança.
A sessão dividida em dois momentos distintos: atividade musical, com a exploração dos
instrumentos musicais e momento zen (relaxamento com taças tibetanas). Dinamizada por
uma docente especialista nesta área, proporcionou às crianças novas experiências no
mundo da música, enriquecendo as suas vivências musicais no jardim de infância.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/427113449111285

1.2.13. Dia da Floresta Autóctone
23 de novembro
Área: Desenvolvimento Pessoal e Social; Conhecimento do Mundo

Objetivos: Promover a proteção da biodiversidade vegetal; Promover as espécies
autóctones.
Porque «Juntos, fazemos o nosso Mundo Melhor», contribuímos para ter uma maior
diversidade de espécies vegetais no espaço exterior da nossa escola. Plantamos dois
medronheiros e um cipreste, «lupressos lusitanica».
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1.2.14. Natal é família e partilha
16 de dezembro
Área: Desenvolvimento Pessoal e Social

Objetivos: Reconhecer a importância da família, Sensibilizar para a cooperação, espírito
de partilha e solidariedade.
O grupo de crianças viveu uma época festiva com atividades diversificadas que
nortearam a decoração do espaço e o treino de uma coreografia com música natalícia
para presentear as famílias. A tradição do sapatinho junto da árvore de natal, foi vivida
com muita emoção.
Divulgação: https://www.facebook.com/112980278714783/videos/493797921959905

2. Departamento do 1.º Ciclo
2.1. EB das Abadias
2.1.1. Receção aos alunos e Encarregados de Educação
15 de setembro
A receção aos alunos e encarregados de educação neste ano escolar de 2021/2022, devido
à situação pandémica que se vivencia, teve de ser condicionada e organizada de forma
faseada para evitar grandes aglomerados de pessoas. Apenas foi permitido, por cada aluno,
o acompanhamento do(a) respetivo(a) encarregado(a) de educação, ou de uma pessoa que
o represente.
As atividades de receção aos novos alunos tiveram como objetivo dar a conhecer o espaço
escolar e transmitir informações pertinentes relativas ao ano escolar e funcionamento da
escola. No caso dos alunos do 1º ano, serviu também para conhecer o/a professor/a e a
coordenadora.
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2.1.2. Dia Europeu do Desporto Escolar
24 de setembro
No âmbito da comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar (European School Sport
Day) e do Projeto Erasmus + Promoting a Healthy, Happy Lifestyle, a Escola Básica de
Abadias, a nível de escola, no dia 24 de setembro, dinamizou um conjunto de atividades,
nomeadamente a abordagem da importância do desporto para a saúde das pessoas e a
realização de atividades desportivas diversas, no recreio e nos campos de jogos
disponíveis nas escolas onde as turmas se encontram ((EB 2,3 Dr. João de Barros e EB
Centro Escolar S. Julião/Tavarede), das quais há a destacar estafetas, basquetebol,
danças e jogos.
As atividades procuraram desenvolver ações concretas que contribuem para a melhoria da
condição física dos alunos e sensibilizar a comunidade escolar para a necessidade de ser
desportivamente ativa em prol da sua saúde, alertando para as problemáticas da literacia
motora e da adoção de hábitos de vida saudáveis e refletir sobre problemas concretos
sentidos pela comunidade escolar. As mesmas contaram com a participação motivada da
comunidade escolar.

2.1.3. Escola Azul
Ao longo do ano
Ao longo do primeiro período desenvolveram-se as seguintes atividades:
- Semana Polar
- No dia 5 de novembro - "Dia Mundial de Consciencialização sobre Tsunamis".
- Comemoração do - Dia Nacional do Mar: sessão online dinamizada pelo Núcleo
Museológico do Mar sobre Tubarões; Sessão sobre Sapal online dinamizada pelo
SERMARE; Visita virtual ao Jardim Zoológico numa parceria do Projeto Escola Azul e do
Jardim Zoológico; Peça de teatro “Lendas do Mar” numa organização da Biblioteca Municipal
da Figueira da Foz.
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- Uma Bandeira para a Antártida.

2.1.4. Erasmus +
Ao longo do Período
No âmbito da conclusão do projeto foram efetuadas as seguintes atividades:
- Comemoração do Dia Europeu do Desporto
- Comemoração da Semana da Alimentação
- Publicação de um livro de receitas /Recipe Book por todos os parceiros deste projeto:
CHRISTIAN BROTHER`S PRIMARY SCHOOL, ARMAGH (NORTHERN IRELAND);
BUNSCOIL SANCTA MARIA SYNGE STREET, DUBLIN, IRELAND; AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ (E.B. de ABADIAS), PORTUGAL;
COLEGIO PÚBLICO INFANTIL Y PRIMARIA N. 9, LAS CULTURAS, TORREVIEJA, SPAIN;
CEIP PLURILINGUE N. 2 DE TUI, SPAIN E INSTITUTO COMPREENSIVO DE VARESE 2,
VARESE, ITALY. Do livro constam várias receitas saudáveis recolhidas por alunos da EB
Abadias.
Foi concluído com sucesso o projeto e submetido o relatório final.

2.1.5. Semana Polar
27 de setembro a 1 de outubro
No âmbito da Semana Polar e do projeto eTwinning "Ocean and Antartida", as turmas do 1.º
ano das Abadias receberam a visita virtual da cientista Teresa Cabrita, responsável pelo
programa Propolar Português, que ajudou as crianças a perceberem as diferenças entre o
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Ártico e a Antártida bem como as condições de vida dos cientistas quando se deslocam à
Antártida para realizar as suas pesquisas.

2.1.6. Dia do Animal
4 de outubro
No dia 4 de outubro, os alunos da EB de Abadias comemoraram o Dia do Animal.
Desde a realização de trabalhos artísticos diversos, às visitas virtuais ao Zoo de Lisboa, e
passando pela visualização de filmes e realização de trabalhos de pesquisa, as nossas
crianças puderam alargar conhecimentos na área da vida animal, bem como desenvolver
competências pessoais e sociais acerca dos Direitos dos Animais. Foi um período positivo
de reflexão de atitudes, salientando-se ainda a colaboração da comunidade escolar com a
doação de alimentos para as Associações de Proteção de Animais, APAFF E GADAFF.

2.1.7. Semana da Alimentação
11 a 15 de outubro
No âmbito da Semana da Alimentação, os alunos das turmas que integram a EB de Abadias
desenvolveram um conjunto de dinâmicas de índole pedagógico e interdisciplinar, no sentido
de reforçar a importância da nutrição e inclusão de uma alimentação saudável e sustentável
na vida das pessoas, o combate ao desperdício alimentar e a urgência da erradicação da
fome no mundo. As tarefas promovidas incluíram a visualização de vídeos informativos,
entoação de canções, danças, leitura e exploração de histórias temáticas, realização de
cartazes, registo e confeção de receitas saudáveis, construção da roda dos alimentos,
atividades de multilinguismo com entoação de canções e descoberta de nomes de alimentos
noutras línguas pelos parceiros das turmas aderentes ao projeto eTwinning Santé et Nature
Multilinguisme e multi générations, e realização do jogo da alimentação.
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As atividades contaram com a participação motivada de toda a comunidade escolar.

2.1.8.“Dia Mundial da Alimentação”
11 a 15 de outubro
Nesta semana comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação, na EB Abadias. Alguns alunos
das turmas do 4ºano e do 3ºB desenvolveram atividades neste âmbito, no CAA, com a
docente de Educação Especial. Partindo da visualização da estória “Que grande abóbora,
Mimi!”, foi realizada uma pesquisa, em livros, sobre os nutrientes que existem nos legumes
e frutas e a importância, para a nossa saúde, do consumo diário destes alimentos. Os alunos
tiveram a oportunidade de conhecer a “anona”, usando os sentidos do tato, olfato, visão e
paladar. Pesquisaram, na internet, informações sobre os nutrientes que esta fruta contém,
benefícios do seu consumo e fotografias da respetiva árvore. Com as sementes fizeram uma
sementeira. No final, redigiram um texto acerca do que aprenderam sobre este fruto e em
folhetos de hipermercados, procuraram imagens de anonas e respetivo preço. Os alunos
gostaram desta experiência e ficaram motivados para comer mais fruta.

2.1.9. Halloween
29 de outubro
A EB de Abadias, no dia 29 de outubro, dinamizou um conjunto de atividades para celebrar
o Halloween, dando assim cumprimento ao estipulado no PAA. A celebração do Halloween
sendo uma tradição dos povos anglo-saxónicos, faz parte integrante do currículo de Inglês,
tendo como objetivo principal dar a conhecer tradições e costumes deste povo.
Assim as atividades desenvolveram-se a nível da sala de aula através da visualização de
pequenos vídeos, aquisição de vocabulário, canções e pintura de desenhos alusivos ao tema.
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O envolvimento da comunidade educativa, fez-se através de um desafio lançado a alunos e
Encarregados de Educação, visando sempre o trabalho colaborativo entre pais e crianças,
na elaboração de uma varinha de condão “magic wand” com materiais de desperdício,
reforçando a ideia de reciclar e reutilizar materiais diversos.

2.1.10. Dia de S. Martinho-Magusto
11 de novembro
Ao longo da semana de 8 a 11 de novembro foram desenvolvidas diversas atividades
relacionadas com a quadra de S. Martinho que incluíram, canções, dramatizações,
visualização da lenda e de vídeos alusivos a esta tradição portuguesa. Foram realizados
vários trabalhos a nível das expressões, nomeadas cartuchos/caixinhas para as castanhas,
provérbios, decoração de castanhas, construção de um dado com a lenda, ….
No dia 11, realizámos na escola o tradicional magusto e convívio dentro de cada turma.
Os alunos participaram com bastante interesse e empenho nas atividades desenvolvidas.
Todas essas atividades contaram com a participação ativa e empenhada de todos os
elementos da comunidade educativa.
Todos os objetivos propostos foram plenamente atingidos.

2.1.11. Uma bandeira para a Antártida
15 de novembro
A EB Abadias comemora o Dia da Antártida desde 2013, assim no âmbito do PAA da escola
e do Projeto eTwinning "Ocean and Antartica" os alunos foram convidados a realizar "Uma
Bandeira para a Antártida". De todas as bandeiras realizadas, mostramos as mais
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significativas, destacando a bandeira vencedora elaborada pela aluna Marcela Mendes
do 3.º B.
Como de costume a bandeira foi enviada para Fiona Old
Head of Geography - UN-Accredited Climate Change Teacher, do Reino Unido que a
fará chegar à Antártida.

2.1.12. Dia Nacional do Mar
16 de novembro
O Dia Nacional do Mar celebrou-se a 16 de novembro. Neste dia, na nossa escola, E.B. de
Abadias, decorreram várias iniciativas tendo em vista mostrar aos alunos a importância do
mar.
Agradecemos ao Núcleo Museológico do Mar, à Escola Azul em parceria com o Jardim
Zoológico, à Sermaré, o desenvolvimento das várias atividades. Agradecemos também à
Biblioteca Municipal da Figueira da Foz pela ida ao Teatro.

2.1.13.“Os cinco sentidos da leitura”
22 a 26 de novembro
Nesta semana, alguns alunos do 3ºB e 4ºanos, que frequentam o CAA da EB Abadias e o
grupo 4 do JI Conde Ferreira, desenvolveram atividades para promoção do gosto pela leitura,
desenvolvimento da linguagem e capacidades sensoriais e ampliação do vocabulário.
Partindo da audição da estória “As filhotas de Dona Centopeia”, foi-se apelando ao sentido
da visão, onde iam aparecendo as personagens principais, tão coloridas e no final, um belo
arco-íris! As crianças/alunos tiveram oportunidade de descobrir as diferenças físicas dos
seus colegas e conversar sobre a importância da identidade de cada um. No JI realizaramse, ainda, atividades de psicomotricidade, dramatização e fizeram-se centopeias em papel
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crepe. No 1ºCEB brincou-se com as palavras e cores e também descobriram curiosidades
em “O corpo humano em 3D”. Foram lendo e desdobrando o livro, até encontrarem um corpo
humano!!.

2.1.14. Carlota - Um Projeto Solidário
Apresentação do livro “Djará e Danildo na ilha dos sonhos”
Ao longo do Ano
No âmbito da comemoração do 5.ºaniversário do projeto “Carlota” / Dia internacional para a
Erradicação da Pobreza, da Associação SOGA, foi apresentada a obra «Djará e Danildo na
terra dos sonhos», em várias turmas da EB de Abadias, EB S.Julião / Tavarede e EB Rui
Martins, entre os meses outubro/novembro, pela docente Paula Lemos. Atentamente, os
alunos ouviram ler e visualizaram imagens da ilha de Soga, o espaço onde decorre a ação
daquela história e cujos protagonistas representam todas as crianças que vivem na ilha de
Soga, Guiné-Bissau. No final, todos os alunos receberam uma etiqueta com o desenho da
boneca Carlota e deram asas à sua imaginação. Esta atividade estimulou, nas crianças o
desejo de proporcionar, às Carlotas que habitam na ilha de Soga, melhores condições de
acesso à educação.

2.1.15. Todos Juntos Projeto “Heróis da Fruta”
Os superpoderes da fruta e dos legumes
Ao longo do Ano
No sentido de incentivar hábitos de alimentação saudáveis e sustentáveis, através do
consumo diário de fruta e legumes, na escola, deu-se início às atividades do projeto a partir
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da Semana da Alimentação. Nas turmas do 1.ºA e do 2.ºB, a apresentação foi realizada no
mês de novembro, com a projeção de curtos vídeos sobre as vantagens do consumo regular
de frutos e legumes, tendo sido ainda preparado o material para a realização do desafio, pela
docente Paula Lemos. As turmas do 3.ºA e do 3.ºC realizaram as propostas do promotor do
projeto, a APCOI: a apresentação dos personagens, através de uma carta-convite; a
realização do desafio escolar de 25 dias, com o preenchimento diário do «Passaporte
Individual Heróis da Fruta» e a atribuição de várias recompensas aos alunos - uma pulseira
semanal e uma mascarilha.
No próximo período, este desafio irá continuar com a participação de outras turmas.

2.1.16. Natal Solidário
2 a 17 de dezembro
A EB de Abadias dinamizou o projeto “Natal Solidário», que consiste na recolha de roupas,
bens alimentares e produtos de higiene. Esta recolha decorreu de 02 a 17 de dezembro, à
entrada dos portões da nossa escola, Todos os bens recolhidos serão entregues a instituição
de solidariedade social da Figueira da Foz, para posterior doação a quem deles necessite.

2.1.17. “Guarda a tampinha: Juntos pelo Afonso”!
Ao longo do Ano
A EB de Abadias, logo no início do ano letivo, no âmbito da realização de um Projeto Solidário
que envolvesse as diversas gerações, a comunidade educativa e ainda a preocupação de
da preservação da natureza com a recolha útil de lixo (vertente paralela do Projeto eTwinning
Santé et Nature: Multilinguisme e multigénérations), motivou as turmas da escola a
empenharem-se em recolher e trazer as tampinhas que tinham em casa.
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A dinamizadora deste projeto solidário, Professora Anabela Bernardes intitulouo de: “Guarda a tampinha: Juntos pelo Afonso”!
Todos os professores e coordenadora se associaram ao projeto.

2.1.18. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
3 de dezembro
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência realizaram-se,
pelas escolas do 1ºCEB do Agrupamento, nomeadamente a EB de Abadias, atividades
diversas com o tema “A DIFERENÇA É ENRIQUECEDORA!”.
Na semana de 29 de novembro a 03 de dezembro, os alunos tiveram a oportunidade de
visualizar algumas curta metragens, cujos conteúdos motivaram para uma melhor
compreensão dos assuntos relativos à diferença e à deficiência. Nas turmas, foram criados
momentos de reflexão sobre a importância da equidade, solidariedade, amizade e respeito
pelas diferenças e como se pode agir nesse sentido. Conversou-se sobre a necessidade e
benefícios de se criar um mundo mais inclusivo e equitativo. Alguns alunos partilharam as
suas opiniões e apresentaram situações familiares de diferença.
Para finalizar, os alunos experienciaram atividades, normalmente destinadas a pessoas com
deficiência visual, auditiva e motora, que foram dinamizadas por docentes do grupo de
Educação Especial.

2.1.19. Todos Juntos no Natal
13 a 17 de dezembro
Natal em tempo de pandemia continua a ser Natal nas Abadias.
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O trabalho colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa levou a belos
momentos de alegria e a bonitos trabalhos. Fizeram-se presépios e lindas decorações,
escreveram-se cartas ao Pai Natal, cantaram-se canções de Natal. Até houve a visita do Pai
Natal…
Foi assim a nossa última semana de aulas, onde predominou a alegria, a boa disposição, a
partilha, a união, o perdão, tudo embrulhado em lindas melodias de Natal e retratado no
sorriso das nossas crianças e dos adultos.

2.2. EB S. Julião/Tavarede (Pré e 1.º CEB)
2.2.1. Promoção da Leitura – Pré-Escolar
Ao longo do 1.º Período
No âmbito da Promoção da Leitura, dinamizada pela Biblioteca Escolar, as crianças
participaram nas sessões: “Vamos à caça do urso” e “Eu sei tudo sobre o Pai Natal".
Em cada uma das sessões, após a leitura da história e a exploração do livro, as crianças
tiveram oportunidade de desenvolver uma atividade complementar.
Os três Grupos participaram com interesse e entusiasmo nas atividades.

2.2.2. Projeto “CIENTISTAS SABICHÕES” – Pré-Escolar
Ao longo do 1.º Período
No âmbito do Projeto “Cientistas Sabichões”, tendo como principais objetivos, desenvolver a
literacia científica, incentivar a experimentação, relacionando a ciência com o quotidiano,
foram dinamizadas as sessões experimentais: “Podemos ver o som?” e “Vulcão em erupção”.

Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

33

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

Na sessão alusiva ao som, as crianças tiveram oportunidade de participar em
diferentes experiências que, recorrendo a exemplos do seu quotidiano, abordaram os
conceitos: “fonte sonora” que pode ser de um material sólido, gasoso ou líquido; o som
resulta de uma vibração.
Na segunda sessão, os Grupos tiveram oportunidade de visualizar imagens e vídeos alusivos
à atividade vulcânica, de ver um vulcão em erupção num modelo trazido pela dinamizadora,
aprendendo vocabulário alusivo à temática abordada (lava, magma, cratera, cone,
chaminé…).
Os Grupos participaram com interesse nas atividades desenvolvidas.
Os objetivos foram alcançados.

2.2.3. Projeto “BRINCADEIRAS MUSICAIS” – Pré-Escolar
19 outubro, 9 novembro e 7 dezembro
No âmbito do Projeto de Música “Brincadeiras Musicais” os três Grupos do Jardim de
Infância tiveram oportunidade de cantar, acompanhados à viola e de, posteriormente,
participar na atividade relaxante “Momento Zen”, ao som de taças tibetanas.
A sessão foi do agrado das crianças.
Os objetivos foram alcançados.

2.2.4. Projeto “TIC TIC” – Pré-Escolar
Ao longo do 1.º Período
No âmbito do Projeto” TIC TIC” as crianças, da faixa etária dos 5 anos dos Grupos 1 e 3,
tiveram oportunidade, de uma forma lúdica, aprender a nomear algumas funções de
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determinados programas/aplicações e utilizar as funcionalidades básicas de algumas
ferramentas digitais (ex: programas de desenho) como forma de expressão livre.
Os objetivos foram atingidos.

2.2.5. Projeto “KIDS SABICHÕES” – Pré Escolar
Ao longo do 1.º Período
No âmbito do Projeto “Kids Sabichões”, de uma forma lúdica e articulada, foram abordadas
as temáticas em inglês: “Healthy snack “; “Halloween”; “Colors” e “Christmas”.
Canções, jogos, vídeos e desenhos foram algumas das estratégias utilizadas nas sessões,
para aprendizagem do vocabulário em inglês.
Os objetivos foram atingidos.

2.2.6. Dia Mundial da Alimentação
15 de outubro
À semelhança do que aconteceu em quase todas as escolas, comemorou-se o Dia Mundial
da Alimentação, com muitas atividades. Este ano, em articulação com a empresa que serve
as refeições escolares (Gertal) e o Município, o lema escolhido foi “Somos o que comemos”,
porque uma alimentação saudável é a base de uma vida com saúde. Foi um dia em cheio,
preenchido com atividades diversificadas e muito do agrado das crianças. No final do dia as
crianças levaram para casa, além de trabalhos elaborados em sala de aula sobre o tema,
desdobráveis com alguma informação sobre o que deve constar numa Lancheira Saudável
e a quantidade necessária, diária, de nutrientes na dieta infantil.
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2.2.7. World Food Day
Na disciplina de Inglês e como forma de comemorar o "World Food Day", os alunos do 3º e
4º anos da EB de S. Julião-Tavarede, desenvolveram uma atividade onde "prepararam" uma
lancheira com alimentos saudáveis, permitindo-lhes alargar o seu vocabulário sobre esta
temática.

2.2.8. Halloween
25 a 29 de outubro
Na disciplina de Inglês os alunos do 3º ano da EB de S. Julião -Tavarede e da EB da Gala,
bem como os alunos da turma 3C das Abadias, construíram um cartaz Halloween onde se
transformaram em bruxinhas e múmias. Também conheceram vocabulário sobre esta época
festiva tão apreciada por eles.

2.2.9. Magusto
11 de novembro
Com o objetivo de festejar o “S. Martinho” revivendo tradições, realizou-se o Magusto na
Escola. AS castanhas, assadas, como habitualmente, no forno da nossa cozinha, foram
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distribuídas às crianças, que as colocaram nos cartuchos, feitos e decorados ao longa da
semana, em sala de aula, utilizando materiais recicláveis,
Em alegre convívio as castanhas foram comidas, no pátio da escola.
Foi um dia diferente e muito delicioso.

2.2.10. S. Martinho
8 a 11 de novembro
Festejar o S. Martinho não é só comer castanhas. Por isso, no âmbito dos “festejos” do
Santo, durante a semana realizaram-se diversas actividades. Em sala de aula, além da
elaboração do tradicional cartucho, com materiais recicláveis visualizaram-se pequenos
vídeos relacionados com o magusto tradicional e/ou com a lenda de S. Martinho,
elaboraram-se textos e fizeram-se pinturas, recortes e colagens sobre o tema. Com a
colaboração dos Encarregados de Educação, em casa as crianças criaram pequenas
quadras e poesias sobre o tema, e recolheram provérbios. Esses trabalhos, depois de
colocados em cartolinas, expostos num painel, no átrio da Escola.

2.2.11. ZOOURBANIDADE
22 de novembro
Os alunos do 3.º e 4.º anos visitaram uma unidade móvel, que esteve estacionada em frente
à escola, no âmbito de uma campanha de sensibilização ambiental, ZOOURBANIDADE, que
decorre de uma parceria entre o Município e a SUMA.
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A referida campanha teve como objetivo reforçar as estratégias de mobilização para a
cidadania ativa, traduzindo-se na iniciativa que possibilitou as crianças de visitarem a viatura
de grandes dimensões, inspirada no ramo animal, e onde puderam assistir a um vídeo
explicativo e realizar várias experiências. Muito motivadas, as crianças interagiram com
entusiasmo. “Já tinha tantas saudades de fazer uma visita de estudo!”, foram as palavras de
uma aluna ao sair da viatura.

2.2.12. Super Saudáveis
1.ºperíodo
Este ano letivo os alunos do 3º e 4º ano participam no Projeto "Os Super Saudáveis”,
promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com o Município da Figueira
da Foz. Este projeto de educação alimentar pretende desenvolver hábitos alimentares
saudáveis nas crianças, através de um jogo de cartas colecionáveis que cada criança recebe
ao consumir alimentos pré-definidos. Durante cinco semanas foi proposto aos alunos ingerir
determinados alimentos saudáveis, quer ao almoço, quer nos lanches (dois alimentos
diferentes por semana). Concretizado o objetivo do dia, o aluno recebia uma carta do jogo.
Cada criança recebeu, inicialmente, uma caderneta explicativa (passaporte), e um conjunto
de 5 cartas. As restantes 10 cartas foram entregues ao ritmo de duas cartas cada semana,
de acordo com uma calendarização prévia.
No total a criança colecionou 15 cartas que representam 15 alimentos saudáveis.

Os objetivos foram concretizados com muito sucesso, pois todos os alunos aderiram
com entusiasmo!

2.2.13. Lanchinho Boom!
1.ºperíodo
Com o objetivo de promover a pedagogia alimentar, no combate à obesidade infantil e aos
maus hábitos alimentares, a escola aderiu ao Programa Educativo da Mimosa "Lanchinho
Boom!”
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Para dezembro o desafio, proposto, às turmas, foi a criação de um postal de Natal, que
posteriormente seria enviado a um idoso de um lar. Algumas turmas da escola aderiram à
iniciativa e os postais elaborados foram entregues aos idosos do Centro de Dia do Centro
Paroquial de S. Martinho.

2.2.14. Natal
13 a 17 de dezembro
Como já vem sendo habitual, os Pais e Encarregado de Educação, junto com os seus
educandos, ajudaram na decoração do Átrio da Escola. O tema para este ano foi o “boneco
de gengibre”, que não sendo uma tradição portuguesa, está cada vez mais presente nas
nossas casas, nesta época. A mensagem de Natal foi escrita no boneco, que foi decorado
ao gosto de cada um. Cada agregado familiar contribuiu, ainda, com um boneco de gengibre
a 3D, feito, feito, de preferência, com materiais recicláveis. Cada grupo/turma elaborou,
também, um motivo decorativo para a nossa Árvore de Natal, que ficou linda!

2.3. EB da Rui Martins
2.3.1. Reunião com os Pais / Encarregados de Educação
15 de setembro
A receção aos alunos do 1.º ano foi realizada na sala da professora Rosa Romeiro(titular de
turma) de forma presencial pelas 9h na EB Rui Martins, tendo estado presente também o
coordenador de estabelecimento, professor João Teles.
Nas turmas do 2.º, 3.º, e 4.º ano, as reuniões foram realizadas às 18h de forma online pelos
professores titulares de turma, Sofia Cantanhede, Luís Nunes e Renata Monteiro
respetivamente.
O coordenador de estabelecimento, fez a sua intervenção em cada uma delas de forma a se
apresentar e dar algumas informações mais relevantes.
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Em todas as reuniões, seguiu-se a planificação das mesmas recorrendo a um Powerpoint
informativo.
Destas reuniões, foram lavradas as atas assinadas e entregues à direção.

2.3.2. Biblioteca
Ao longo do ano
Pretendeu-se trabalhar um dia por semana (4.ª feira) com cada turma, de forma a apresentar
algumas obras literárias e explorar conteúdos adaptados a cada ano de escolaridade.
Foi realizada uma leitura docente e discente, a exploração oral, fichas de leitura e de trabalho,
entre outros documentos e recursos.
Recorreu-se também às tecnologias digitais de forma a tornar cada sessão mais apelativa
e interativa, tendo sempre como objetivo, a promoção da leitura assim como o gosto pelos
livros.

2.3.3. Biblioteca - Obras trabalhadas ao longo do ano
Ao longo do ano
• A sopa de Pedra
• A Bruxa Mimi
• Porque é que os animais não conduzem
• Raia Aia
• Gosto deles porque sim

2.3.4. Jardim e Horta Pedagógica
Ao longo do ano
Os alunos plantaram e semearam-se algumas plantas que trataram com muito carinho ao
longo do ano.
Foi uma atividade bastante enriquecedora, onde os alunos tiveram a oportunidade de mexer
na terra e plantar algumas espécies hortícolas e aromáticas.
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2.3.5. Outono
22 de setembro
Ao longo do mês de setembro, foram elaboradas pelos alunos (e seus familiares), coroas de
outono, com materiais reutilizáveis, plantas e frutos secos da época,... que foram expostos
no recinto escolar de forma a que toda a comunidade escolar as pudesse apreciar.
Estas atividades promovem também um maior acompanhamento e entreajuda no seio
familiar, alicerçando relações saudáveis entre os seus pares.

2.3.6. “Semana da Água" - Eco-Escolas
26 de setembro a 1 de outubro
O objetivo deste projeto assenta na sensibilização dos públicos mais jovens para a
importância que os Recursos Hídricos desempenham na sustentabilidade e preservação do
Ambiente e da Vida Terrestre. Este projeto foi especialmente desenvolvido para os/as
alunos/as do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.
POUPAR É GANHAR: É um projeto pedagógico estruturado pela Betweien, que visa a
promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis, promotores da preservação e
sustentabilidade do Ambiente. Neste projeto, são abordadas três temáticas principais que as
escolas poderão trabalhar: água, reciclagem e energia.
Este projeto, conta com o apoio da ABAE - Projeto Eco-escolas.
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2.3.7. Dia Mundial da Música
1 de outubro
De forma a sinalizar o Dia Mundial da Música, com a parceria das professoras desta
disciplina, apresentaram-se variados tipos e géneros de música, desde a clássica à mais
comercial.
Exploraram-se ritmos, intensidades, compassos assim como vários tipos de instrumentos,
organizados por famílias (cordas, percussão e sopro).

2.3.8. Dia Mundial do Animal
4 de outubro
De forma a sinalizar o Dia Mundial do Animal, os alunos do 4.º ano trouxeram animais para
a sala de aula onde os apresentaram e falaram dos seus hábitos alimentares. Este grupo fez
ainda uma visita virtual ao Jardim Zoológico de Lisboa, conjugando as novas tecnologias
com a pedagogia.
Todas as turmas trabalharam e reforçaram os Direitos dos Animais de forma a sensibilizar
as crianças face ao abandono e maus-tratos dos mesmos.
Foram realizados trabalhos em contexto de sala de aula alusivos ao tema como, pinturas,
recortes e colagens assim como algumas técnicas facilitadoras para a ilustração de

animais (contorno de mãos).

2.3.9. Implantação da República
5 de outubro
De forma a comemorar o dia da Implantação da República, foram realizados trabalhos em
contexto de sala de aula alusivos ao tema como, pinturas, recortes e colagens da bandeira
de Portugal.
O hino nacional foi também trabalhado de forma transversal entre todos os professores de
cada turma.
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2.3.10. Projeto Lanchinho Bom - Dia Mundial da Alimentação
15 de outubro
De forma a comemorar o Dia Mundial da Alimentação, desenvolveu-se o projeto “Lanchinho
Bom”, onde, para além da exploração da roda dos alimentos, se salientaram os nutrientes
do leite e seus derivados.
Discutiu-se e elaborou-se em grupo, um mapa de lanche semanal, com o cuidado de serem
saudáveis assim como bastante agradáveis.
Preparou-se também com os alunos, um sumo natural elaborado com as frutas que
sobravam dos almoços escolares, reforçando a ideia de não desperdiçar alimentos e de se
ingerir bebidas saudáveis de fácil preparação.
Foi também possível a realização de um piquenique no recinto da escola onde os alunos
partilharam os seus lanches previamente preparados de forma saudável.

Na disciplina de Inglês, na turma do 3.º ano, a professora Maria Almeida explorou
também o tema recorrendo a um vídeo: Filme World Food Day

2.3.11. Projeto solidário "A Carlota" - Dia Internacional da
Erradicação da Pobreza
21 e 29 de outubro
Com a finalidade de festejar o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, que se
comemora a 17 de outubro e, em simultâneo, comemorar os cinco anos da "Carlota", a
professora Paula Lemos veio à escola Rui Martins sensibilizar os alunos de todas as
turmas, sobre este projeto que se insere num vasto conjunto de projetos ligados à
educação que a S.O.G.A. (Servir outra Gente com Amor) dinamiza.
Esta associação atua na Guiné-Bissau e procura responder a múltiplas carências num dos
países mais pobres e vulneráveis do mundo.
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2.3.12. Halloween- 29 de outubro
29 de outubro
No sentido de se explorar o nosso património cultural, foram abordadas algumas tradições
tais como os “Bolinhos e Bolinhós”, “Pão por Deus”, “Dia do Bolinho” entre outras.
Exploraram-se canções alusivas ao tema, foram confecionados bolos típicos e realizados
trabalhos diversificados em contexto de sala de aula.
As crianças que quiseram, vieram fantasiadas de casa recorrendo a materiais reutilizáveis
e/ou recicláveis, tendo-se feito um desfile dentro do recinto escolar.
As turmas do 3.º e 4.º anos, da EB de Rui Martins, no dia 29 de outubro, dinamizaram um
conjunto de atividades para celebrar o Halloween, dando cumprimento ao estipulado no PAA.
A celebração do Halloween é uma tradição dos povos anglo-saxónicos e faz integrante do
currículo de inglês tendo como objetivo principal dar a conhecer tradições e costumes deste
povo.
Assim as atividades desenvolveram-se a nível da sala de aula através da visualização de
pequenos vídeos, aquisição de vocabulário, canções e pintura de desenhos alusivos ao
tema. O envolvimento da comunidade educativa, nesta atividade, fez-se através de um
desafio lançado a alunos e Encarregados de Educação, visando sempre o trabalho
colaborativo entre pais e crianças, à elaboração de uma varinha de condão “magic wand”
com materiais de desperdício, reforçando a ideia de reciclar e reutilizar materiais diversos.

2.3.13. A Terra Treme
8 de novembro
Com a finalidade de sensibilizar os alunos a adotar comportamentos seguros em caso de um
tremor de terra, foi realizado um simulacro onde, todas as crianças realizaram este exercício
de forma calma mas eficaz, reagindo prontamente ao toque de emergência, protegendo-se
sob as mesas e abandonando as salas de aulas e edifício escolar até ao “ponto de encontro”
no exterior da instituição (recreio).
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2.3.14. Hastear da Bandeira da Eco-Escolas
11 de novembro
Numa cerimónia simbólica, foi hasteada a bandeira da Eco-Escolas, relembrando a
importância em adotar comportamentos sustentáveis, reforçando a necessidade de reduzir
desperdícios, reciclar e reutilizar no nosso dia a dia, tornando cada criança em futuros
cidadãos mais conscientes e socialmente ativos numa problemática global.

2.3.15. Magusto (S. Martinho)
11 de novembro
De forma a celebrar o S. Martinho, realizou-se um magusto na escola onde as crianças
construíram (desenharam, pintaram, recortaram e colaram) o seu cartucho e comeram as
castanhas assadas na escola.
Em cada sala de aula, explorou-se a Lenda de S. Martinho e realizaram-se alguns jogos
tradicionais.

2.3.16. Zoourbanidade - Unidade Móvel de sensibilização ambiental
18 de novembro
Esta campanha tem como objetivo reforçar as estratégias de mobilização para a cidadania
ativa, traduzindo-se numa iniciativa que possibilitará aos alunos visitarem uma viatura de
grandes dimensões, inspirada no reino animal, onde são propostas as seguintes
experiências:
- Explorar, através de metáforas inspiradas nos comportamentos da “bicharada”, conteúdos
de educação ambiental, alertar para a exigência de urbanidade na utilização do espaço e
equipamentos públicos, enquanto princípio de salvaguarda de direitos e deveres individuais,
sendo constituída por três zonas distintas de exploração: um auditório; uma zona de
exploração multimédia e uma zona de exploração sensorial;
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- Elaborar recomendações de ação ao Ministro do Ambiente, na bancada da cidadania.
As crianças sentiram-se motivadas e interagiram com bastante entusiasmo durante todas as
experiências lúdicas e pedagógicas vividas dentro do autocarro temático.

2.3.17. Visita ao Paddoock da Etapa de Fórmula 1 Náutica (F1 H2O)
26 de novembro
No dia de hoje, os alunos da EB Rui Martins tiveram a oportunidade de contactar com uma
modalidade desportiva tão peculiar como fantástica! F1 H2O!
O presidente da federação fez as honras da casa conduzindo os alunos ao longo de todo o
paddock!! Receberam alguns brindes e conversaram com os pilotos, pediram autógrafos,
entraram dentro dos barcos sentindo a adrenalina da competição! Agradecemos à Câmara
Municipal da Figueira da Foz e à organização desta etapa do mundial de fórmula 1 náutica,
pela experiência tão satisfatória e singular!

2.3.18. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
3 de dezembro
No sentido de sensibilizar os alunos sobre as pessoas com deficiência, em articulação com a
equipa da Educação Especial, fez-se a exploração por turmas desta temática, apresentando e
desenvolvendo um PowerPoint e vídeos, onde as crianças perceberam a importância de respeitar
e incluir toda a gente independentemente das suas diferenças.
Cada professor titular desenvolveu e aprofundou a temática também em contexto de turma e de
sala de aula, permitindo uma salutar discussão entre os pares.
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2.3.19. Dia Internacional do Voluntariado - 6 de dezembro
6 de dezembro
De forma a marcar o Dia Internacional do Voluntariado, a turma do 4.º ano da EB Rui Martins,
foi à Biblioteca Municipal da Figueira da Foz onde a voluntária, bailarina e professora de
dança Roysel Alfonso Valdés, preparou uma sessão para o grupo.
A Voluntária conversou com os alunos sobre os motivos que a levaram a inscrever-se na
Bolsa de Voluntariado, a realizar trabalho para os outros, disponibilizar o seu tempo e
motivação e dedicar-se a uma causa.
Fizeram várias coreografias desenvolvidas por cada um, aprenderam movimentos e
esquemas motores que se reuniram num só momento final.
Toda a turma percebeu o sentido desta sessão de voluntariado, tendo sido sensibilizada para
o espírito de partilha e de comunhão social.

2.3.20. Ida ao cinema - “Dimensão S”- 15 de dezembro
15 de dezembro
Os alunos da EB Rui Martins foram assistir ao filme “Dimensão S”, nos cinemas do CC Foz
Plaza, com a questão da Obesidade Infantil. Tratou-se de uma comédia musical infanto
juvenil inspirada na peça de teatro "Com Peso e Medida", que aborda a importância dos bons
hábitos alimentares de forma divertida e pedagógica.
Todas as crianças gostaram da iniciativa tendo sido o tema depois explorado nas salas de
aula com os respetivos titulares de turma.

2.3.21. Concurso Árvores de Natal Recicladas 2021
dezembro
Pretendendo reforçar a ideia de se reciclar e de criar novos elementos com material
reutilizável, a EB Rui Martins, disponibilizou-se a participar no concurso de Árvores de
Árvores de Natal da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião.
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Desta forma, teremos a nossa Escola representada num dos espaços da cidade da Figueira
da Foz onde todos poderão apreciar a nossa originalidade, criatividade, gosto e empenho na
elaboração de uma Árvore de Natal, nesta que é mais uma mensagem e ação ecológica,
causa que tanto defendemos e promovemos junto de toda a comunidade.

2.3.22. Causa Social - Bairro Feliz
A Escola Básica Rui Martins candidatou-se mais uma vez ao concurso nacional do Pingo
Doce “Bairro Feliz”, tendo sido aceite a nossa causa, “Ler é Caminhar com Asas”- Causa
A, com o objetivo de criar uma biblioteca escolar.

2.3.23. Causa Social - 3.º Natal Solidário - Recolha de alimentos
BVFF
dezembro
Mais uma vez, a Escola Básica Rui Martins associou-se a esta causa de recolha de alimentos
com o intuito de serem entregues aos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz que
distribuirão por quem mais necessita.
A recolha de bens alimentares desencadeou uma grande “onda” de solidariedade no seio da
comunidade escolar, onde cada criança teve um papel fundamental na partilha de informação
com os Encarregados de Educação que, generosamente participaram.
Os alunos perceberam a necessidade do conceito de interajuda e vigilância para com o
próximo, tendo este tema sido desenvolvido e explorado em contexto de sala de aula.
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2.3.24. Trabalhos elaborados alusivos ao Natal
dezembro
Tal como tem vindo a ser hábito, os alunos da EB Rui Martins, elaboraram vários trabalhos
alusivos ao Natal, uns para exposições (Junta de Freguesia e Biblioteca Municipal), outros
como recordação de mais uma época festiva.

2.3.25. Festa de Natal 2021
dezembro
Os alunos da EB Rui Martins, ensaiaram uma canção/dança, desejando assim a toda a
comunidade escolar um Santo e Feliz Natal!

Natal 2021.MOV

2.4. EB do Viso
2.4.1. Receção aos alunos e Encarregados de Educação
15 de setembro
Todas as turmas desta escola, fizeram individualmente a receção aos seus alunos e
encarregados de educação.
No primeiro ano, a reunião foi presencial e teve uma breve apresentação da professora, da
escola e das assistentes operacionais, feita pela coordenadora deste estabelecimento.
A reunião continuou com a professora da turma que deu todas as informações necessárias
para o início de uma nova etapa destas crianças.
Nos restantes anos de escolaridade, as reuniões foram online e individuais, cada professora
orientou e deu a conhecer aos seus alunos e encarregados de educação as informações
necessárias e pertinentes
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2.4.2. Dia do animal - “Juntos, vamos ajudar os Animais"
27 de setembro a 4 de outubro
Com este projeto a Escola do Viso sensibilizou os alunos para a importância de proteger e
ajudar os animais.
Foi feita uma recolha de comida e outros bens essenciais para o bem estar dos animais.
Neste âmbito leram - se histórias, fizeram-se trabalhos manuais e cantaram-se canções.
No entanto, a ajuda da Comunidade Escolar foi importante na recolha de donativos para a
GADAFF. Os alunos adoraram fazer a entrega à Associação e os patudos agradeceram a
todos esta colaboração.

2.4.3. Dia Mundial da Alimentação
27 de setembro a 4 de outubro
Foram realizadas diversas atividades com o objetivo de sensibilizar para uma alimentação
saudável, mas também sustentável, procurando refletir sobre a influência que as nossas
escolhas alimentares têm no ambiente, evitar o desperdício alimentar e conhecer a Dieta
Mediterrânica.
Leram-se histórias, visionam-se Powerpoints e animações, fizeram-se jogos, pesquisas e
elaboraram-se vários trabalhos (cartazes, folhetos, Roda dos alimentos,...), nas diversas
áreas curriculares para exposição pelos vários espaços da escola.
Os alunos do terceiro ano fizeram a dramatização do “Nabo Gigante” em todas as restantes
turmas da escola.
Também na AEC de Música, os alunos aprenderam e cantaram a canção ”Alimentação”.

2.4.4. Semana das Bibliotecas
18 de outubro a 25 de outubro
No âmbito da Semana das Bibliotecas Escolares, realizaram várias atividades.
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Os alunos do 3º ano fizeram a dramatização do “ Nabo Gigante”, para todos os restantes
alunos da escola.
Foram lidas algumas histórias, as fadas, a casinha de chocolate, Corre, corre cabacinha.
Fizeram-se várias atividades de expressão plástica e dramática.
De salientar, que todas estas atividades se realizaram no espaço da nossa pequena
Biblioteca, dando também a conhecer aos alunos as regras de comportamento necessárias
para frequentar estes espaços.

2.4.5. “Juntos no Dia Internacional Eco-Escolas”
10 de novembro
No dia 10 de novembro, celebrámos mais um Dia Internacional Eco-Escolas. Vestindo
camisolas verdes, cada turma apresentou-se, no exterior da nossa escola, com pequenas
bandeiras Eco-Escolas e vários objetos alusivos a cada um dos principais temas a trabalhar:
Resíduos, Energia, Água e Biodiversidade. Não faltaram ecopontos, gotas de “Água é Vida”,
animais e flores representando a biodiversidade do nosso Planeta que é urgente preservar
e regenerar.
Foi hasteada a Bandeira e cantado o nosso Hino Eco-Escolas. Esta atividade foi publicada
em: https://globalactiondays.abae.pt/atividades-gad/

2.4.6. S. Martinho - Magusto
8 de novembro a 11 de novembro
No dia 11 de novembro festejou-se o S. Martinho na nossa escola com o tradicional magusto,
que foi organizado pela Associação de Pais.
O assador de castanhas veio à escola e as crianças deliciaram - se com as saborosas e
quentinhas castanhas.
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Ainda no âmbito desta atividade, os alunos do quarto ano fizeram a dramatização da lenda
de S. Martinho e entoaram…
Todas as turmas realizaram atividades de expressão plástica. Fizeram cartuchos, pintaram
e recortaram desenhos alusivos ao magusto.
Pintaram, recortaram, e organizaram imagens da Lenda de S. Martinho.

2.4.7. Final de período – Festa de Natal
17 de dezembro
A festa de Natal e final do primeiro período, foi organizada e oferecida pela Associação de
Pais e Encarregados de Educação
Alunos, professores e assistentes operacionais, tiveram a oportunidade de assistir a um
espetáculo de circo. Foi uma manhã de convívio e muita alegria.
No final, foram distribuídas prendas por todos os alunos.
Foi um espetáculo cheio de cor e de magia. Foi brilhante!

2.5. EB da Gala (Pré e 1.º CEB)
2.5.1. Receção aos Encarregados de Educação
15 de setembro
A realização da reunião de receção aos EE é de extrema importância no sentido de
esclarecer todos os presentes do funcionamento do nosso Estabelecimento de Ensino,
transmitindo não só as informações necessárias ao seu bom funcionamento, mas ao mesmo
tempo transmitir tranquilidade, segurança e o bem-estar de todas as crianças/alunos que
frequentam este estabelecimento de ensino. A reunião foi bastante participativa, estando
presentes quase todos os EE.
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2.5.2. Dia Europeu sem carros
22 de setembro
Reconhecendo a necessidade de se desenvolver esforços no sentido de se utilizarem meios
de transporte mais sustentáveis e de proporcionar a todos, cidades mais saudáveis,
agradáveis e acessíveis, ao fazer-se esta atividade na nossa escola, pretendeu-se
sensibilizar os nossos alunos/crianças a serem os promotores e agente de mudanças futuras.

2.5.3. Dia Mundial do leite Escolar - Programa “Lanchinho Bom da
Mimosa”
29 de setembro
Esta atividade teve como foco a importância dos lanches escolares saudáveis, pretendendo
promover uma pedagogia alimentar, refletindo o empenho no combate à obesidade infantil e
aos maus hábitos alimentares através de iniciativas de sensibilização dirigidas a toda a
comunidade educativa. Salientou-se, também, a necessidade de se desenvolverem esforços
para a sensibilização do consumo do leite escolar alertando-se para a necessidade de se
incutir hábitos alimentares saudáveis.

2.5.4. Dia Mundial do animal
4 a 8 de outubro
As diferentes atividades realizadas tiveram como objetivo o conhecimento e a sensibilização
para a proteção dos animais.
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

53

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

Também foram explorados em contexto sala de aula a origem deste dia, as diversas
características das várias espécies de animais, distinguindo-os pela forma como se
alimentam, deslocam, vivem, reproduzem, etc.. A elaboração de frases elucidativas sobre os
direitos dos animais, serviu para alertar que os maus tratos a eles dirigidos são punidos por
lei. Foram assumidas atitudes críticas e responsáveis face aos comportamentos a terem com
os mesmos.

2.5.5. Semana da alimentação
18 a 22 de outubro
Todas as atividades desenvolvidas focaram-se na importância de se praticar uma
alimentação saudável. Reconheceu-se, também, a necessidade de se desenvolver esforços
para a sensibilização do consumo de peixe, legumes, fruta e frutos secos entre outros de rico
valor nutricional, alertando toda a comunidade educativa para a necessidade de incutir e
praticar hábitos alimentares saudáveis.

2.5.6. Outubro Rosa
28 de outubro
Através desta atividade procurou sensibilizar os alunos/crianças para diferentes formas de
manifestarmos a nossa solidariedade para com os outros.
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2.5.7. Halloween
29 de outubro
As diferentes atividades realizadas orientaram-se no sentido de se transmitir conhecimentos,
sensibilizando as crianças/alunos para as diferenças culturais, o respeito pela diferença e
pela individualidade de cada um e de cada País.

2.5.8. “Um dia a terra Treme”
5 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 ajudar a salvar vidas em caso de sismo. A simulação
realizada revelou-se extremamente eficaz capacitando toda a comunidade escolar para
situações de emergência.

2.5.9. “Global Action Days”
8 de novembro
A atividade iniciou às 10h30 com a eleição das Eco Brigadas que ficaram responsáveis pela
limpeza dos espaços exteriores alguns dias por semana. Às 11h foi içada a bandeira verde
e foi feito um desfile com as bandeiras dos anos anteriores, para relembrar o simbolismo da
bandeira e a importância de receber este galardão. Foi feito um desfile com as bandeirinhas
feitas pelos alunos/crianças, com o símbolo Eco Escolas. As Eco Brigadas juntaram-se no
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espaço exterior da escola fazendo a primeira operação de limpeza. Foi também feita a
limpeza e plantação no espaço ajardinado.

2.5.10. Os Super Saudáveis
11 de novembro a 9 de dezembro
Os alunos do 3º e 4º anos de escolaridade da EB de Gala participaram no Projeto “Os Super
Saudáveis”, promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com o Município
da Figueira da Foz. Este projeto de educação alimentar, pretendeu desenvolver hábitos
alimentares saudáveis nas crianças, através de um jogo de cartas colecionáveis que cada
criança foi recebendo ao consumir alimentos pré-definidos para o dia da semana combinado.
A colaboração dos Encarregados de Educação, neste Projeto, passou por incluir os
alimentos propostos nos lanches das crianças.

2.5.11. S. Martinho - magusto
11 de novembro
As atividades realizadas focaram-se no conhecimento e na sensibilização para as tradições
culturais. As atividades decorreram conforme o previsto, sendo que todos os objetivos
programados foram cumpridos, proporcionando a toda a comunidade educativa um dia
diferente, mesmo que festejado individualmente na turma.
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2.5.12. Dia Nacional do Mar
16 de novembro
As causas ambientais, são por si só muito motivadoras, tendo como objetivo informar e
esclarecer procurando transformar os nossos alunos em cidadãos participantes na proteção
dos valores ambientais. A sensibilização é fundamental para a reflexão de um modelo de
sociedade mais sustentável, indispensável para se exercer uma cidadania plena, visando a
preservação do ambiente. Todos os intervenientes demonstraram muito empenho,
entusiasmo e motivação.

2.5.13. Zoourbanidade – Unidade Móvel de sensibilização ambiental
19 de novembro
A atividade decorreu em parceria entre o Município da Figueira da Foz e a SUMA. Tratou-se
da divulgação de uma campanha móvel de sensibilização ambiental, designada de
ZOOURBANIDADE dirigida às turmas do 3º e 4º anos de escolaridade. A atividade revelouse bastante motivadora despertando muito interesse nos alunos devido ao aspeto lúdico
como foi apresentada. Estas ações concebidas e concretizadas no terreno, traduzem uma
política de participação responsável na formação de gerações esclarecidas e praticantes de
boa cidadania.

2.5.14. Dia Comemorativo do Porto Comercial da Figueira da Foz
23 de novembro
Partindo de uma contextualização no sentido de despertar o interesse das crianças para a
temática através de diálogos sobre a atividade do Portuária, foram apresentadas várias
demonstrações sobre as atividades e trabalhos que aí se desenvolvem. Seguiu-se a visita
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ao Porto Comercial com a finalidade dos alunos percecionarem toda a logística que está
inerente à atividade portuária. Os alunos puderam experimentar toda esta dinâmica ao vivo.

2.5.15. Dia Mundial das Ciências
24 de novembro
Neste dia realizaram-se várias actividades, onde se tentou despertar o interesse pela ciência.
Foram realizadas diversas experiências contando com a colaboração dos alunos.
Posteriormente seguiram-se pequenos momentos de diálogo sobre o que iam observando e
quais as conclusões obtidas. A apresentação da estação meteorológica despertou muita
curiosidade nos alunos/crianças, deixando-os curiosos e motivados para dar continuidade à
atividade.

2.5.16. Dia Mundial da Pessoa com deficiência
3 de dezembro
A concretização desta atividade teve como principal objetivo a motivação para uma maior
compreensão dos assuntos relativos à deficiência e ao mesmo tempo promover uma
mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, para que se crie um
mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental.
As atividades levadas a cabo neste dia tiveram como fim consciencializar a população
escolar da importância da integração das pessoas com deficiência na sociedade.
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2.5.17. Mercado de Natal Sustentável
15 de dezembro
Nesta época festiva, o Projeto +Atlântico, coordenado pela Associação Novo Olhar, pretende
sensibilizar as crianças do 1º ciclo para o tema do consumismo infantil e promover a partilha
e a solidariedade. Assim, durante a semana de 6 a 10 de dezembro/21 incentivou-se os
alunos a entregar ao professor/a 1 brinquedo, livro ou jogo (usado e em bom estado) em
troca de uma “Moeda Social +Atlântico”. No dia 15 de dezembro, as crianças utilizaram a
moeda social para trocar por 1 brinquedo, livro ou jogo, no Mercado de Natal que decorreu
na nossa escola.

2.5.18. Tempo de Natal
3 a 17 de dezembro
Em todo o período natalino somos tocados por mensagens que nos motivam a dar o melhor
de nós. É um momento especial de nossas vidas, no qual vivemos a oportunidade de
confraternizarmos com as pessoas que mais gostamos.
Natal é tempo de deixar renascer nos nossos corações o amor, a paz e a esperança. Natal
é tempo é época de fortalecer o coração. Natal é tempo da família de risos e alegrias. É
época de fraternidade e união, e tentar que assim seja o ano todo. Assim foi a nossa última
semana onde a alegria predominou, bastando olhar para o ambiente acolhedor, para o
sorriso dos nossos alunos e para as nossas decorações de natal.

2.5.19. Dia da Música – Pré-Escolar
1 de outubro
Foi explorado o tema com as histórias “Pedro e o Lobo” e “Os Músicos de Bremen”, fizeramse registos e respetiva ilustração. Exploramos também os diversos instrumentos que temos
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na sala, os sons do nosso corpo e divertimo-nos com a composição gráfica de músicos.
Exploraram-se jogos com os sons dos instrumentos musicais no quadro interativo.

2.5.20. Dia do Sorriso – Pré-Escolar
2 de outubro
A história “Onde a Lua perdeu o Sorriso?” serviu como motivação para este dia em que
celebramos a importância do sorriso. Fez-se a exploração da história, tendo as crianças
dialogado sobre a importância de sorrir e o porquê. É preciso não esquecer, que sorrir
faz bem à saúde, em especial numa época em que o sorriso está escondido. Foram
exploradas expressões faciais e neste contexto de pandemia, com a cara parcialmente
tapada, os nossos olhos são os principais transmissores do nosso sorriso. Foi feito o
registo, ilustração e vídeo partilhado com os pais.

2.5.21. Dia da Poupança – Pré-Escolar
29 de outubro
Para sinalizar este dia, partimos da história de Manuel Pires "A vaca da minha vizinha é mais
gorda que a minha", e “Zequinha e a Poupança”, onde que se concluiu que é vantajoso ter
uma poupança. Construímos com material reciclável um mealheiro com forma de
monstrinhos articulando com o Halloween e exploração do painel com o registo da história
com a balança, e fez-se o registo gráfico com decalque das moedas. A atividade serviu,
também, para trabalhar a noção de pesado e leve.
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2.5.22. Atividades/histórias da Biblioteca Escolar da EB de Gala
outubro
As bibliotecas escolares desempenham um papel muito importante nas escolas e são um
veículo de transmissão de conhecimento, não apenas através dos livros mas também das
atividades que aqui se desenvolvem.
Histórias: Biscoito de cão
A verdadeira história do Capuchinho
Os três Porquinhos
O lobo e os sete cabritinhos
Atividades: painéis temáticos

novembro
Histórias: A Carochinha e o João Ratão
Maria Castanha
O polvo Coceguinhas
Onde perdeu a lua o riso
A maior flor do mundo
O Natal dos animais
Porque é que os animais não conduzem

Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

61

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

2.5.23. Dia da Língua gestual – Pré-Escolar
15 de novembro
A língua gestual é a forma de comunicação utilizada pelas pessoas com deficiência auditiva
e por todos aqueles que com eles comunicam. Foi apresentado um vídeo com imagens de
gestos que as crianças reproduziram a partir dos movimentos das mãos, do corpo e por
expressões faciais. A atividade foi muito motivadora, as crianças revelaram-se muito
interessadas. Através da avaliação verificou-se que os objetivos foram atingidos.

2.5.24. O Pai Natal Verde – Sessão Online – Pré-Escolar
15 de novembro
A sessão consistiu na leitura animada e divertida da história do livro “O Pai Natal Verde”, por
um contador de histórias da equipa Betweien, alertando as crianças para a preservação
ambiental, mais concretamente, para as atitudes cívicas que caracterizam a época natalícia.
Esta atividade foi desenvolvida em parceria com a ABAE.

2.5.25. Jardim da Ciência – Pré-Escolar
Ao longo do período
Iniciamos o projeto de sala "Jardim da Ciência" como comemoração do Dia Mundial da
Ciência, pretendendo despertar a curiosidade, o gosto, o sentido da observação do mundo
à nossa volta e o interesse das crianças para fenómenos do seu quotidiano. Participamos,
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também, na sessão do professor Raúl que apresentou uma estação metrológica e outros
instrumentos de observação feitos em material reciclável.
Experiências: As propriedades do ar, a Explosão de Cores e Cores Primárias e Secundárias

2.5.26. Pequenos artistas digitais – Pré-Escolar
Ao longo do período
Com Romero Britto colorimos o Pai Natal e outros desenhos com muita cor. Voltamos
a recordar a Noite Estrelada de Van Gogh com vídeos sobre a sua vida e obra, entre
os quais uma viagem em 3D, com as suas cores fortes e alegres. Fizemos os puzzles
dos quadros “O Quarto”, “Os girassóis”, “A Casa Amarela”, que elaboramos no ano
letivo passado.

2.5.27. Era uma vez… – Pré - Escolar
Ao longo do período
No âmbito das ciências experimentais foram realizadas várias atividades. Podemos ver o
som? concluímos que os sons se propagam através de todos os materiais. Como se forma
o vulcão: com o objetivo de observar um vulcão em erupção, assistimos no Youtube alguns
vulcões incluindo o da ilha de La Palma em Espanha que se encontra atualmente em
erupção. Construímos um vulcão e observamos a reação.
Foram utilizadas diversas estratégias que permitiram às crianças conhecerem o mundo de
uma forma mais rigorosa e aprofundada, mediante a utilização de diversos procedimentos e
capacidades (observar, registar, comparar, descrever, interpretar). As estratégias utilizadas,
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foram adequadas à idade das crianças. As crianças mostraram-se sempre muito
participativas e interessadas.

2.5.28. Kids Sabichões – Pré-Escolar
Ao longo do período
A atividade consistiu na exploração das características do som e canções acompanhadas
com viola. Foi possível, ainda, tocar no aquafone construído no âmbito do projeto de Ciências
experimentais

–

Cientistas

Sabichões.

As

crianças

demonstraram

interesse

no

manuseamento e audição do Koshi assim como das Taças Tibetanas na sessão de
relaxamento. A atividade foi apresentada de forma animada e cativou o interesse das
crianças, o que contribuiu para o sucesso da mesma.

3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas
3.1. CES vai à Escola
15 de novembro
A sessão vai explorar a necessidade de alfabetizar os jovens com literacia digital em relação
aos aplicativos de mensagens encriptados, repensar cidadanias críticas e reforçar os valores
democráticos, especialmente para o público jovem, que além de não estar preparado para
lidar com um mutirão de informações que recebem diariamente, eles-as são o presente e o
futuro da sociedade. Vamos conversar, dialogar e debater como os-as jovens lidam com a
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(des) informação nos aplicativos de mensagens encriptados e quais são possíveis
estratégias de combate-las, como a consulta a bibliotecas da escola, por exemplo.

3.2. Colaboração no Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra
o Cancro (LPCC)
29 de outubro a 5 de novembro
Mais um ano a nossa escola se associou à Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC)
colaborando no peditório anual que decorreu, na nossa escola. Muitas são as pessoas e
famílias que, nas suas vidas, têm que enfrentar esta doença e necessitam de apoio. A Liga
Portuguesa Contra o Cancro é uma entidade de referência a nível nacional no apoio ao
doente oncológico/famílias.. O valor da solidariedade deve estar presente na vida da nossa
escola, muito mais neste tempo, de tantas dúvidas, medos, incertezas e solidão em que
tantos doentes oncológicos vivem. O motivo da realização deste peditório foi, neste sentido,
a oportunidade de sensibilizar os alunos para esta realidade. Este peditório e sensibilização
foram dinamizados junto de todos os alunos nas aulas da disciplina de EMRC. Associandonos ao Peditório Nacional a favor da LPCC, um grupo de alunos do 9.º ano, esteve na entrada
da escola para, junto dos pais e familiares dos alunos da escola, solicitar a sua colaboração.
A atividade decorreu como programada e teve da parte dos alunos envolvidos uma avaliação
muito positiva.

3.3. Mensagem de Natal - Presépio Vivo
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 9.º B.
Pretendeu-se, com a representação do nascimento de Jesus, transmitir aos alunos que,
naquele momento, que saíam da escola, para a interrupção de Natal, e aos pais que
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esperavam na entrada da escola, deixar 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.

3.4. Parlamento dos Jovens do Ensino Básico
Ao longo do ano
Pois é. A nossa Escola está de novo a participar no Programa do Parlamento dos Jovens do
Ensino Básico! O Programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006,
de 2 de junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, que consiste na simulação de um ambiente
político-democrático real. Desta vez, candidatam-se três listas (A,B e C), cada uma
constituída por dez elementos, já conhecidos dos seus eleitores, que conceberam três
medidas com “Estratégias para Combater a Desinformação”, tema do corrente ano letivo.
Está, pois, a decorrer a Fase de Escola e a Campanha eleitoral já começou devendo cada
lista, ao longo deste período, esclarecer e sensibilizar os alunos a votarem nas suas ideias.
No dia 17 de janeiro haverá eleições e decorrerá a votação que determinará quais os alunos,
das listas, que serão eleitos deputados à Sessão Escolar. Bom trabalho e que ganhem os
melhores!

3.5. Palestras em articulação com o Museu Santos Rocha
Setembro e outubro
As palestras “Pré-História” e “A 1.ª Guerra Mundial” não foram possíveis de realizar devido à
continuação da situação pandêmica que a todos assola. O Museu Santos Rocha faria uma
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palestra mas isso obrigava à seleção das turmas, situação que os professores não quiseram
pedagogicamente assumir. Vai ser analisada a possibilidade de as palestras serem online.

3.6. Outubro Rosa
Mês de outubro
O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF ) aderiu à iniciativa
promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, «Outubro Rosa», com a finalidade de
“consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama,
nomeadamente através do rastreio, e divulgar informação e formas de apoio à mulher e
família.”
Alunos e professores, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, realizaram
vários trabalhos para assinalarem a atividade, viram vídeos alusivos ao tema, focando a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, realçando a pertinência de
uma alimentação cuidada e de hábitos de vida saudável.
No dia 28, pessoal docente e não docente participaram numa caminhada, demonstrando,
assim, a importância da prática do exercício físico no combate ao cancro.
Contamos com TODOS e com cada UM de vós! Juntos, construímos solidariedade!

3.7. Projeto P.A.T.T.A.
4 a 8 de outubro
Os alunos realizaram atividades relacionadas com os respetivos animais de estimação,
demonstrando o respeito e carinho que nutrem pelo seu companheiro/amigo. Os alunos
contaram também com a presença de elementos da APAFF e da GADAFF que, através das
palavras das suas responsáveis, destacaram a importância dos cuidados a ter com os
animais e a necessidade de se conhecer os meios necessários para uma adoção
responsável. Realçaram ainda a necessidade de mais voluntários no tratamento e cuidado
dos animais, nas respetivas associações, incrementando nos alunos uma cidadania ativa em
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

67

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

matéria de bem-estar animal. A semana terminou com uma atividade que deslumbrou todos
os alunos presentes. Elementos da PSP trouxeram à escola uma demonstração cinotécnica
com dois cães, onde tivemos a oportunidade de observar o precioso apoio que estes animais
dão às Forças de Segurança Pública, nas suas diferentes áreas de atuação.
Contamos com TODOS e com cada UM de vós! Juntos, construímos Proteção aos Animais!

3.8. Natal pelo Mundo
13 a 17 de dezembro
As tradições de Natal seguem os costumes de cada área do globo. Em Portugal, o Natal é
sinónimo de união e tradição, com bacalhau e bolo-rei à mesa. Nesta data, comemorada um
pouco por todo o mundo, cada região segue as suas próprias tradições. É uma forma de
valorizar e de manter antigos costumes, passados de geração em geração. Esta é uma época
especial para várias religiões mas celebra-se também a união, a família, o amor e a
esperança. A essência do Natal é semelhante em todo o globo, mas existem costumes,
lendas e celebrações diferentes em cada país. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
adotou a Interculturalidade como domínio transversal prioritário em todo o agrupamento e, é
neste âmbito, que todos foram convidados a partilhar as suas tradições.
Contamos com TODOS e com cada UM de vós! Juntos, construímos Interculturalidade!

3.9. Projeto Mão na Mão
13 a 17 de dezembro
No AEZUFF, em dezembro, no âmbito das festividades natalícias e da solidariedade,
foram dinamizadas várias atividades integradas pelo projeto Mão na Mão. Este
projeto tem como objetivos, sensibilizar os jovens para a necessidade de proteger e
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respeitar os mais necessitados, sensibilizar a comunidade educativa para a
solidariedade e a interculturalidade.
Contamos com TODOS e com cada UM de vós! Juntos, construímos Solidariedade!

4. Departamento de Línguas
4.1.1. Pumpkins / Shoes and Boots Contests
28 e 29 de outubro
Com o objetivo de divulgar a cultura dos países de expressão inglesa, o grupo disciplinar de
Inglês dinamizou atividades relacionadas com a celebração do Halloween, nos dias 28 e 29
de outubro. Nesses dias, realizaram-se no salão polivalente da escola os concursos de
abóboras e botas/sapatos de bruxa, cujos trabalhos revelaram as enormes capacidades
criativas dos alunos que aderiram com entusiasmo e empenho à atividade.
Os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola de Abadias juntaram-se também a esta iniciativa,
elaborando varinhas mágicas com muita criatividade e originalidade. A atividade também
contou com a colaboração das professoras voluntárias Silvina Queirós e Edite Condesso.
No refeitório foi também servida uma refeição, com uma ementa especial de Halloween.

5. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
5.1. Semana da Alimentação - “As nossas ações são o nosso futuro”
18 a 22 de outubro
Ao longo desta semana desenvolveram-se diferentes atividades alusivas à comemoração da
“Semana da Alimentação”. Em contexto de sala de aula, na disciplina de Ciências Naturais,
foram apresentadas e discutidas situações relacionadas com hábitos alimentares,
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sustentabilidade e regras básicas da dieta mediterrânica, de modo a promover estilos de vida
saudáveis. Foi proposto aos alunos a recolha de rótulos de produtos alimentares para análise
e tratamento de dados com referência aos nutrientes dos alimentos selecionados e
benefícios para a saúde. A partir desse tratamento foram elaborados trabalhos de
classificação tendo por base o semáforo alimentar. Os trabalhos realizados pelos alunos
serão compilados e serão divulgados à comunidade escolar através da Biblioteca Escolar.
Com esta comemoração promoveu-se e aumentou-se a literacia alimentar dos nossos
alunos, alcançando-se com sucesso os objetivos propostos e verificando-se a envolvência
de todos os alunos, dada a ainda situação de pandemia.

5.2. Comemoração da Semana Mundial da Ciência
22 a 26 de novembro
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Ciência realizou-se uma exposição na Biblioteca
escolar na semana de 22 a 26 de novembro.
Foram realizados trabalhos em cartolina, maquetes e um jogo, subordinados aos temas Exploração
Espacial e Número de Ouro. Foi, ainda, possível visualizar um vídeo sobre a vida na Estação Espacial
Internacional.
Os alunos foram visitar a exposição durante as aulas, tendo participado com interesse, curiosidade e
empenho.

5.3. XL Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM) - 1ª
eliminatória
10 de novembro
As Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), organizadas anualmente pela Sociedade
Portuguesa de Matemática, são um concurso de problemas de Matemática que visa
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

70

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática. O desenvolvimento mental inerente à
idade dos participantes e a própria maturidade matemática que decorre do aprofundamento
das matérias escolares faz com que seja necessária a separação dos participantes em três
níveis: Pré-Olimpíadas (alunos do 5º ano de escolaridade), Categoria Júnior (alunos dos 6.º
ou 7.º anos de escolaridade) e Categoria A (alunos dos 8º ou 9º anos de escolaridade).
Aguarda-se a indicação da SPM do(s) nome(s) do(s) aluno(s) apurado(s ) para a 2ª
eliminatória, que terá lugar no dia 12 de janeiro de 2022, em escolas anfitriãs a indicar pela
organização das OPM. A Final Nacional decorrerá de 07 a 10 de abril de 2022, no
Agrupamento de Escolas Raúl Proença, em Caldas da Rainha.

5.4. Bebras Castor Informático
16 de novembro
No cumprimento da atividade constante do Plano de Atividades do Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais para o ano letivo 2021/2022, a professora Altina Boliqueime de TIC, dinamizou
no dia 16 de novembro, a atividade denominada “Bebras - Castor Informático”, usando a página de
internet

Bebras - Castor Informático (up.pt), onde a atividade é desenvolvida. Nesta atividade

são desenvolvidas competências associadas ao pensamento computacional, que se configura como
uma nova literacia para o século XXI. A professora de TIC desenvolveu esta atividade com a turma
do 6º8 cujas aulas estão a decorrer este semestre. Os alunos envolvidos mostraram-se muito
empenhados e compenetrados no decorrer da atividade. O balanço desta atividade foi muito positivo.
A aguardar resultados, visto os mesmos ainda não terem sido disponibilizados.

5.5. Competição do CAÇA – 24 (6.ºano)
24 de novembro
Realizou-se a 1ª eliminatória, com os alunos a jogarem em mesas de 4. Os quatro melhores
classificados disputaram a final. A primeira eliminatória teve a duração de 10 minutos e a final decorreu
em 10 minutos.

Distribuiu-se a todos os participantes um certificado de presença (este foi entregue
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posteriormente pelos respetivos professores de Matemática). Entregaram-se os prémios aos alunos
finalistas.
Foi marcante o entusiasmo entre os participantes, assim como a disputa renhida pelos primeiros
lugares, pelo que os objetivos desta atividade foram plenamente atingidos. Compareceram os 24
alunos inscritos. Ficaram apurados nos quatro primeiros lugares os seguintes alunos: 1º lugar –
Gustavo Pinho (6º 4); 2º Alice Silva (6º 8); 3º lugar – Raquel Fundevila; (6º 8); 4º lugar – Dinis
Gonçalves(6º8).

5.6. Atividades - Preparar para a Prova Final de Ciclo de Matemática
Ao longo do ano
Foi criada na classroom a disciplina “Preparar_PFC 2021/2022 – Mat 9.ºano”, onde todas
as semanas se faz um convite aos alunos para participarem numa atividade prática e é
prestado apoio online ou presencial na sala C3 (5ªfeiras das 15h10 às 17h05). A proposta
de resolução de cada atividade, é disponibilizada na semana seguinte à publicação da
atividade para que todos os alunos verifiquem e corrijam o que fizeram menos bem. Estas
atividades têm como principal objetivo ajudar os alunos na preparação para a prova final de
ciclo. Ao participarem vão:
•

rever, treinar, manter presentes e atualizados conhecimentos e procedimentos
fundamentais;

•

desenvolver competências ao nível do estudo responsável e autónomo, do
raciocínio, do espírito crítico, da autonomia na construção e melhoria dos seus
saberes;

•

ganhar confiança e destreza na aplicação dos conhecimentos em novas situações.

Nesta disciplina os alunos também podem aceder a conteúdos informativos/explicativos de
vários dos assuntos estudados ao longo do terceiro ciclo.
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5.7. A hora do código
14 e 15 de dezembro
Devido à situação de pandemia a atividade foi limitada à sala de aula sem intervenientes
externos. No cumprimento da atividade constante do Plano de Atividades do Departamento
de Matemática e Ciências Experimentais para o ano letivo 2021/2022, a professora Altina
Boliqueime de TIC, dinamizou no dia 14,15 de dezembro, a atividade denominada “Hora do
código”, usando a página de internet code.org, direcionada para esta atividade. 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 com a turma do 6º4, 6º5
e 6º8 cujas aulas estão a decorrer este semestre. Os alunos envolvidos mostraram-se muito
empenhados e entusiasmados no decorrer da atividade. O balanço desta atividade foi muito
positivo.

6. Departamento de Expressões
6.1. Grupo Disciplinar de Educação Física
6.1.1. Dia Europeu sem Carros
22 de setembro
Em colaboração com o Município da Figueira da Foz e integrando a “Semana Europeia da
Mobilidade”, a Escola Dr. João de Barros marcou presença no “Dia Europeu sem Carros”.
Enquadrado também no projeto de “Desporto Escolar sobre Rodas”, o 8.º C deslocou-se até
à Câmara Municipal, para integrar o percurso de bicicleta até ao Cabo Mondego,
sensibilizando assim para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade dos recursos
naturais. É de destacar que a comitiva foi constituída pelo grupo de alunas/os do 8.º C, tendo
sido acompanhado pela Diretora de Turma, Professora Graça Rocha, pelo Coordenador do
Desporto Escolar, Professor João Furet, pelo Professor de Educação Física, João Saltão, e
pela Diretora do AEZUFF, Dr.ª Bela Matos. Foi com muito entusiasmo que foi levada a cabo
mais uma iniciativa, realçando os benefícios de andar a pé ou de bicicleta, promovendo um
estilo de vida mais saudável.
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6.1.2. Dia Europeu do Desporto na Escola
24 de setembro
Este evento teve como objetivo promover o Desporto e a atividade física na escola,
celebrando-se em toda a Europa, através da realização de atividades para a construção de
uma vida mais saudável. A EBJB integrou mais uma vez esta iniciativa assinalando, a
premente necessidade de retomar a prática desportiva, após a situação pandémica vivida.
Neste âmbito, enquadrou inúmeras atividades, envolvendo cerca de 5 centenas de alunos,
desenvolvendo competências, no âmbito da coordenação motora geral e específica - Jogos
Tradicionais, circuitos de Basquetebol, Futebol e Gincana com bicicletas (integrado no
projeto “Desporto escolar sobre rodas”. As turmas, usufruíram de mais um momento
importante, com uma oferta desportiva muito divertida e estimulante. As escolas participantes
integraram o movimento #BeActive, promovido pela Comissão Europeia, constituíram mais
um momento de relevo na escola.

6.1.3. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 6.º Ano
6 de outubro
Após uma longa pausa devido às limitações provocadas pela Covid 19, iniciaram-se
as atividades de Ténis de Mesa do Desporto Escolar, com os Torneios de Abertura, no dia 6
de outubro. Este torneio, direcionado para os alunos do 6.º ano, contou com a presença de
cerca de 30 alunos, que entusiasticamente demonstraram a sua alegria na prática desta
modalidade. Na função da arbitragem, destacou-se a presença dos alunos Miguel Gomes e
Tomás Gomes, respetivamente, do 7.ºA e do 8.º A. Foi uma competição muito bem
disputada, em que se destacaram as classificações dos três primeiros alunos: Infantil B
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Feminino: 1.º – Rafaela Bernardes – 6.º 3; 2.º – Maria Marques – 6.º 5 e 3.º – Lara Batista –
6.º 5; Infantil B Masculino: 1.º – Martim Dias – 6.º 4; 2.º – David Correia – 6.º 13 e 3.º – Xavier
Pereira – 6.º 1. Continuem… muitos parabéns a todos os participantes!

6.1.4. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 5.º Ano
12 de outubro
O Torneio de Abertura de Ténis de Mesa para o 5.º ano teve uma forte participação,
tendo os alunos demonstrado um grande entusiasmo e gosto pela modalidade.
Demonstraram muito fair-play e muita concentração nos jogos. Na função da arbitragem,
estiveram presentes vários árbitros do 6.º ano que ajudaram e colaboraram com os mais
novos a cumprirem as regras do jogo. A atividade demorou uma tarde inteira, permitindo
assim um convívio entre todos.

A competição foi bastante renhida, destacando-se as

seguintes classificações: Escalão Infantil A Fem: 1.º - Lara Duarte - 5.º 4; 2.º - Maria Dallot –
5.º 8 e 3.º - Margarida Santos – 5.º 4 e escalão Infantil A Masc: 1.º - Gustavo Rodrigues - 5.º
11; 2.º - João Francisco Alves – 5.º 10 e 3.º - Rafael Henriques – 5.º 8. Os alunos deverão
continuar a empenhar-se com afinco nos treinos do Desporto Escolar e muitos parabéns a
todos os participantes.

6.1.5. Torneio de Abertura de Ténis de Mesa - 3.º Ciclo
14 de outubro
Neste período inicial dos treinos de Ténis de Mesa, os alunos têm comparecido com
bastante assiduidade e empenho. O aluno Miguel Gomes do 7.º A, tem o privilégio de treinar
com um robot para aperfeiçoar a sua técnica e intensificar o treino. Alguns alunos do 3.º
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Ciclo, pretenderam marcar a sua presença no Torneio de Abertura. Mencionam-se assim as
suas classificações: escalão Infantil B masculino: 1.º lugar: Miguel Gomes - 7.º A; 2.º lugar: Luís Figueiredo – 7.º A e 3.º lugar: - Francisco Maia – 7.º C. Destacou-se ainda o aluno Bruno
Lemos do 8.º C que se classificou em 1.º lugar no escalão de Iniciados. Prevê-se que durante
este ano letivo, sejam elaborados e divulgados, finalmente, os calendários competitivos do
Desporto Escolar, situação que não foi possível ocorrer no passado ano letivo, devido aos
constrangimentos provocados pela situação pandémica.

6.1.6. Caminhada do Patrono Dr. João de Barros
25 a 29 de outubro
Foi com muito orgulho que todas as turmas da Escola Dr. João de Barros participaram na
“Caminhada do Patrono” integrando as respetivas comemorações, nas aulas de Educação
Física. Foram vários os objetivos, recordando neste evento, as grandes diretrizes do Dr. João
de Barros: instrução e educação gratuita para os dois géneros; cultura acessível a todos;
desenvolvimento das competências das crianças e jovens; educação que integrasse os
indivíduos na sociedade e valores elevados tais como a sinceridade, verdade, liberdade e
fraternidade. Assim, em colaboração com o Grupo de Educação Especial, esta caminhada
serviu também para a promoção de uma escola inclusiva, com leitura e explicação de várias
frases, por turma, da necessidade de uma sociedade mais justa, abrangente e digna. Outro
dos objetivos foi apelar à prevenção de doenças (outubro Rosa), promovendo a prática de
atividade, nas várias vertentes.
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6.1.7. Mega Salto (fase escola)
3 de novembro - Manhã
Foi com imensa satisfação e alegria que se retomaram as competições habituais, dando
lugar a um ótimo convívio desportivo! Os alunos do AEZUFF competiram em mais uma fase
escola do Mega Salto As condições climáticas foram ótimas, endereçando desde já um
agradecimento aos colegas que acompanharam os alunos do 1.º Ciclo, nas provas. Foi o
Grupo de Educação Física que dinamizou mais uma vez este evento, tendo-se destacado
marcas significativas. Passam a citar-se os primeiros classificados nos diversos escalões: 1º
Ciclo: (Inf A) Maria Miranda do 4.º A - Viso com 3.18 e Pedro Lima da Escola Rui Martins
com 3.42; Em Infantil A: Clara Ferreira do 5.º 10 com 3.77 e David Seiça do 5.º 4 com 3.67;
em Infantil B: Ana Gaspar – 6.º 1- 3.89 e Henrique Maduro do 6.º 4 com 4.13; em Iniciados:
Jenifer Nascimento do 9.º C com 4.03 e José Pedro Jesus do 9.º B com 4.76 e Juvenis: Érica
Tavares - 8.º C com 3.24 e Rodrigo Ascenso do 8.º D - 4.46.

6.1.8. Mega Lançamento
3 de novembro - Tarde
A concretização de mais uma atividade desportiva integrada nas fases de apuramento para
o Campeonato Distrital - o Mega Lançamento. As condições climáticas foram ótimas. Não
foi ainda permitida a presença dos Encarregados de Educação, dentro do recinto escolar ou
outros assistentes no recinto da prova, devido à Covid 19. Apuraram-se assim as seguintes
classificações para a participação na fase Distrital – Em Infantil A: Aaliyah do 5.º 7 com 6.01
e David Matias do 5.º 1 com 7.03. Em Infantil B: Maria Marques – 6.º 5 com 6.49 e Miguel
Gomes do 7.º A com 8.06. Em Iniciados: Lara Nunes do 8.º A com 6.05 e Luís Pessoa do 9.º
C com 8.43. Em Juvenis: Érica Tavares do 8.º C com 6,06 e Filipe Portugal do 7.º D com
7.86. Parabéns a todos pelas marcas obtidas e um agradecimento a todos os que
colaboraram e que se empenharam nesta dinamização.
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6.1.9. BOCCIA - Comemoração do Dia Internacional da pessoa com
deficiência
7 a 10 de dezembro
Na sequência da comemoração do “Dia Internacional da pessoa com deficiência”, o Grupo
de Educação Física concretizou, nas aulas de Educação Física mais uma atividade,
designada de Boccia. Este jogo, oriundo das civilizações gregas e romanas, tornou-se numa
modalidade Paralímpica em 1984, nos jogos de Nova Iorque, e é considerada a modalidade
principal para atletas portadores de paralisia cerebral, podendo no entanto ser jogado por
qualquer pessoa. É um desporto indoor, de precisão, em que são arremessadas bolas, com
o objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola branca chamada “jack”, ou “bola
alvo”. No final da atividade, os alunos registaram as suas impressões sobre o jogo,
manifestando a sua satisfação e interesse por esta nova experiência. Um obrigado a todos
pela colaboração e em particular à professora Gabriela Coronel que explicou as regras nas
turmas.

6.1.10. Desporto Escolar/Basquetebol/Torneio de Skill’s e de
Lançamentos
15 de dezembro
No último treino do 1º período, os professores Mário Ramos, João Furet e Luís Antunes
organizaram um Torneio de Skill´s e um Torneio de Lançamentos, direcionado às alunas e
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aos alunos inscritos no clube do Desporto Escolar de Basquetebol. Meninas e meninos
realizaram um circuito técnico, mostrando o que já conseguem fazer ao nível do drible, do
passe e do lançamento. Foi possível oferecer uma lembrança aos vencedores e receber, da
parte de todos, um enorme sorriso de agrado e satisfação. A vencedora dos Skill’s femininos
foi a aluna Alice Silva (n.º 2 do 6.º8); Nos Skill´s masculinos destacaram-se os alunos: Pedro
Ramos (n.º23 do 6º7) e nos Lançamentos - Luís Figueiredo (n.º12 do 7.ºA).

6.2. Grupo Disciplinar de Educação Visual/Tecnológica
6.2.1. “Semana da alimentação”
12 a 16 de outubro
A professora Margarida Jorge aceitou a proposta (de um elemento da direção), para restaurar
o autocarro/painel que se encontra junto à cantina. Assim, articulando com a disciplina de
Ciências, a docente trabalhou o tema da alimentação, propondo aos alunos a pesquisa e o
desenho de alimentos variados, para serem posteriormente colados nas janelas do
autocarro. Depois de plastificados foram colados no local destinado aos alimentos. No
segundo período, serão coladas pequenas frases sobre as “Regras da Alimentação
Mediterrânica”, nas outras janelas de baixo.

6.2.2. Concurso Internacional do Cartaz sobre a Paz: “Estamos
todos conectados”
8 de novembro
A Professora Ana Paula Almeida participou com a turma 6º10, no âmbito do respetivo PCT,
no Concurso Internacional do Cartaz sobre a Paz, de Lions Clubs International, com o
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tema “Estamos todos conectados”, promovendo a paz, a tolerância e a compreensão
internacional. Podendo ser escolhido só um trabalho e entregue até 15 de novembro, foi
selecionado o Cartaz realizado pela aluna número um, Alexandra Rosa com o título “Do meu
quarto para o mundo” e a seguinte citação da aluna: “A Paz começa com a conexão do
meu sorriso com o teu”. Foi entregue dia 08 de novembro de 2021 e seguir-se-ão várias
etapas.

6.2.3. “Comemoração do 53º aniversário da morte do Patrono”
25 a 29 outubro
No âmbito das comemorações dos 53 anos da morte do Dr. João de Barros, o grupo
disciplinar de EV/ET elaborou vários trabalhos, no âmbito das suas disciplinas, para assinalar
a efeméride.
Os trabalhos produzidos foram: marcadores de livros, ilustrações, letreiros e um painel
decorativo (inspirado na Pop Art).

6.2.4.“(Des)enrolar emoções”
29 de novembro a 14 de dezembro
Esta atividade foi planificada pela docente Margarida Jorge, com base numa articulação de
contextos: a sala de aula (conteúdos sobre a cor), a biblioteca (livro “O novelo de Emoções”)
e o S.P.O. do agrupamento. A atividade iniciou-se com uma breve abordagem às cores
primárias e ao “Color Add Code”, criado para a identificação das cores de pessoas daltónicas.
Em seguida, os alunos visionaram um pequeno vídeo sobre este livro onde se utiliza este
código e mostraram interesse em explorar a história. Assim, alguns alunos pintaram 5 fios
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de sisal, utilizando as 3 cores primárias e 2 secundárias, que posteriormente se
transformaram no “novelo”. Dia 14, a história foi apresentada no espaço exterior da BE., com
a colaboração da psicóloga Ana Marques, a asst. op. da BE, Ana Sousa e pela professora
Margarida Jorge.

6.2.5. Exposição - Expo-Liga
13 a 30 de dezembro
Com o objetivo de criar uma ligação entre a comunidade educativa e empresarial da Figueira
da Foz, foram criadas atividades promovidas pela professora Paula Morgado, no âmbito da
disciplina de Educação Visual. Exposição de trabalhos artísticos dos alunos, na Biblioteca
Municipal da Fig. da Foz, sobre a temática da cor. Sessões de Apresentação feitas pelos
representantes das empresas Microplásticos, Plasfil e Celbi na Biblioteca Escolar, dirigidas
aos alunos das turmas do 6º 4,5 e 6 .Estas sessões realizaram-se no sentido de dar a
conhecer as empresas, os seus produtos e servem como base de partida para trabalhos
artístico/criativos a realizar pelos alunos durante o segundo período e que se pretende que
venha a culminar com uma exposição de trabalhos.

6.2.6. “Decorações de Natal”
1 de outubro a 10 de dezembro
A docente Margarida Jorge, planeou esta atividade, aproveitando a aprendizagem de
assuntos/conteúdos no âmbito das disciplinas de ET/EV (medições e geometria). Assim, os
alunos do 5º8 puderam aplicar os seus conhecimentos, mas tendo um objetivo concreto:
decorar as janelas da sala de aula. Assim, traçaram as figuras geométricas segundo as
regras geométricas – utilizando o material de desenho geométrico – para “construir”
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pequenas casinhas, bolas de neve e estrelas, só com o papel branco, para colocar nos
vidros. Anteriormente, já tinham desenhado e recortado outras decorações, que simulavam
a neve acumulada nos vidros das janelas, criando assim o aspeto de uma paisagem de
inverno. Para além disso, realizaram um postal de Natal (com caixinha), onde puderam
transformar uma planificação numa forma tridimensional - traçando, cortando, vincando e
dobrando.

6.2.7. “Natal Online”
17 a 30 de dezembro (projeções no bloco E)
O Grupo de EV/ET apresentou este ano os trabalhos, realizados pelos alunos de todas as
turmas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, alusivos a esta quadra Natalícia através de
diversas propostas multimédia. Os trabalhos foram publicados num site dedicado a servir de
portal à sua consulta e visualização virtual. O acesso ao referido site faz-se a partir do
domínio AEZUFF seguindo o link:
https://sites.google.com/aezuff.org/natalonline2021-22/natal
Associado a esta atividade foram projetadas as animações, realizadas pelos alunos, nas
janelas do Pavilhão E, durante o período noturno.
A atividade foi coordenada pelos professores Sérgio Nogueira, Paula Morgado e Manuel
Cunha.

6.3. Grupo Disciplinar de Educação Especial
6.3.1.“Dia Mundial da Alimentação”
Outubro
Ao longo do mês de outubro, o grupo de Educação Especial, da EB2,3 Dr. João de Barros,
desenvolveu, no CAA, diversas atividades com os alunos, no âmbito da comemoração do
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Dia Mundial da Alimentação, para os alertar para os problemas relacionados com a
alimentação e a nutrição, procurando encontrar medidas efetivas para os combater. Destas
atividades, destacam-se o diálogo, a interação entre os alunos e os seus professores em
torno dos seus hábitos alimentares, a pesquisa de informação na internet e em folhetos
publicitários de hipermercados, com vista à seleção de alimentos saudáveis, a preparação e
degustação de espetadas de frutas e, ainda, a elaboração de um cartaz alusivo aos
benefícios para a saúde, decorrentes do consumo de frutos variados. As atividades
desenvolvidas visaram a sensibilização dos alunos para a adoção de hábitos alimentares
saudáveis e escolhas mais conscientes e responsáveis.

6.3.2.“Os cinco sentidos da leitura”
Novembro
Na semana de 22 a 26 de novembro, os alunos que frequentam o Centro de Apoio à
Aprendizagem da EB2/3 Dr. João de Barros tiveram oportunidade de colocar os seus
sentidos ao serviço da leitura e de reconhecer a importância das suas capacidades
sensoriais, o que lhes permitiu explorar uma diversidade de livros selecionados, desenvolver
a cultura literária e fortalecer o gosto pela leitura; ampliar o vocabulário sobre temáticas como
o namoro, as vantagens e os riscos decorrentes da comunicação efetuada com
equipamentos eletrónicos (telemóveis) e a sustentabilidade ambiental. Através desta
atividade procurou-se ainda identificar a multiplicidade das possibilidades de leitura,
desenvolver o processo inferencial e cognitivo dos alunos e incentivar a leitura dramatizada.

6.3.3.“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”
Dezembro
Na semana de 3 a 10 de dezembro, comemorou-se, no AEZUFF, o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência, através de atividades diversas que contemplaram a elaboração e
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afixação, em todas as escolas, de uma facha alusiva à efeméride; o visionamento de
PowerPoints com informação e vídeos alusivos à temática da inclusão, direcionados e
adaptados para os alunos dos diferentes ciclos. Estava prevista a vinda de uma equipa de
andebol em cadeira de rodas e de goalball, tendo a mesma sido adiada, devido à situação
pandémica. No gimnodesportivo da escola sede, os alunos praticaram Boccia e registaram
as suas impressões sobre o jogo, manifestando o seu interesse pelo mesmo; os alunos do
2º ciclo cantaram a canção “Somos iguais, diferentes”, sob a orientação dos docentes de
Educação Musical.

6.3.4. Um Natal com Amor
dezembro (algumas aulas do mês de dezembro).
Nos últimos dias do primeiro período, alguns dos alunos de medidas adicionais de suporte à
aprendizagem e à inclusão participaram com sucesso na produção artística de decorações
de Natal / ofertas natalícias, nomeadamente, a criação de árvores do amor.
Esta atividade teve por base a aprendizagem de nó, laçada e laços (conteúdo funcional) que
foi associada à época festiva do Natal, visando treinar e aperfeiçoar nó e laços; desenvolver
a motricidade fina da mão; trabalhar com os alunos a importância do Natal sem consumismo;
desenvolver competências ambientais de sustentabilidade; possibilitar aos alunos novas
formas de expressão e comunicação, bem como potenciar a criatividade e iniciativas de
criação artística.
Uma das Árvores do Amor poderá ser contemplada na exposição da Biblioteca Municipal.
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6.4. Grupo Disciplinar de Educação Musical
6.4.1. Dia Mundial da Música
1 de outubro
O grupo de alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem que frequentam o projeto Tons
Originais, realizaram trabalhos no âmbito da expressão plástica e da expressão musical, com
a finalidade de comemorar o Dia Mundial da Música, que se assinala no dia 1 de outubro. A
data foi instituída pelo International Music Council, em1975 e pretende sensibilizar o mundo
para a importância da Música, na sua plenitude. Os trabalhos (flores originais), foram
executados integralmente em CAA e tiveram por base a reutilização de materiais de
desperdício, (garrafas de plástico de várias cores e dimensões, vernizes de unhas, tampas,
bases de bolos, entre outros). As atividades tiveram ainda como finalidade, desenvolver a
criatividade, a cooperação, a motricidade e o sentido de preservação do meio ambiente.

6.4.2. Lançamento do livro para a “Ajudaris”
26 novembro
No dia 26 de novembro de 2021, na Biblioteca Escolar, a convite da prof. Laura Barros, os
alunos da turma 5 do 5º ano, co-autores do livro, e dirigidos musicalmente pela professora
Teresa Saro, estiveram presentes no lançamento de um livro para a instituição de
solidariedade “Ajudaris”, com um pequeno apontamento musical, entoando a canção “Somos
iguais, diferentes”, de João Portugal. O tema desta canção é a solidariedade, a
compreensão, a empatia com os outros, principalmente os que, de alguma maneira, são
especiais. Os alunos participaram com entusiasmo, abrilhantando a cerimónia do lançamento
deste livro, para o qual os alunos de algumas turmas, na altura do 1º ciclo, deram a sua
contribuição, e a atividade foi do agrado de todos, encarregados de educação, professores
e alunos presentes.
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6.4.3. Concerto de Taças Tibetanas e Gongos
7 dezembro
No dia 7 de dezembro de 2021 teve lugar na Biblioteca Escolar, pelas 18.15, um concerto de
taças tibetanas e gongos, organizado pela professora Branca Simões, dirigido ao pessoal
docente e não docente, que previamente se inscreveu, atendendo ao espaço e à conjectura
atual. A prof. Teresa Saro deu o seu contributo com uma meditação guiada, para induzir ao
relaxamento das pessoas presentes.
As participantes colaboraram com gosto, tendo trazido consigo colchões, mantas e
almofadas, no sentido de tornar o espaço mais acolhedor. Foi um momento de reflexão
interior, envolvido num certo misticismo, que foi do agrado geral, tendo ficado agendado novo
concerto, que, desta vez poderá ao ar livre, se as condições meteorológicas o permitirem.

6.4.4. Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência
15 dezembro
No dia 15 de dezembro de 2021 teve lugar no Pavilhão Polivalente, pelas 10,15h, uma
apresentação de uma canção intitulada “Somos iguais, diferentes” de João Portugal
organizada pelo grupo de Educação Musical em colaboração com o grupo de Educação
Especial. Participaram nesta atividade as turmas dos 5º5, 6º4, 6º8 com a colaboração
dos alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem, na elaboração de adereços (“Trevos de
feltro”). Foi feito um registo áudio e vídeo para posterior publicação nas redes sociais do
Agrupamento.
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6.4.5. Do Natal aos Reis
dezembro
O grupo de alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem que frequentam o projeto Tons
Originais, realizaram trabalhos no âmbito da expressão plástica com a finalidade de
comemorar a quadra natalícia. Os trabalhos (árvores e castiçais originais), tiveram por base
a reutilização de materiais de desperdício, (garrafas de plástico de várias cores e dimensões,
rolos de cartão, cápsulas vazias do café, tintas, vernizes de unhas e troncos de madeira
recolhidos no espaço escolar). Uma das árvores foi acoplada a um poste de iluminação do
espaço exterior da escola, outra destinou-se a fazer parte do conjunto das árvores de Natal
expostas na Biblioteca Municipal e os castiçais foram entregues aos seus criadores, que
levaram para casa, no último dia de aulas. As atividades tiveram ainda como finalidade,
desenvolver a criatividade, a cooperação, a motricidade e o sentido de preservação do meio
ambiente.

7. Bibliotecas Escolares
7.1. Biblioteca Escolar Dr. João de Barros
7.1.1. Bem-vindos à Biblioteca!
15 de setembro
Dando início a mais um ano letivo, a equipa da Biblioteca recebeu com muito entusiasmo
os novos alunos da escola.
Os alunos do 5º ano, acompanhados pelos seus Encarregados de Educação, conheceram
a sua nova biblioteca.
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7.1.2. Dia Mundial da Gratidão
21 de setembro
Atividade promovida pela professora Adriana Baptista em articulação com a BE, de modo a
celebrar o Dia Mundial da Gratidão.

7.1.3. Dia Europeu das Línguas
26 de setembro
Setembro é o mês das Línguas Europeias!
A Biblioteca Escolar assinalou esta data proporcionando uma "viagem" a vários países.
A comunidade educativa pode aprender a dizer "Olá!" e "Adeus" em várias línguas e ler
alguns livros em diferentes línguas.

7.1.4. Dia Mundial do Coração
29 de setembro
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro, a
Fundação Portuguesa de Cardiologia dinamiza várias atividades com o objetivo de reforçar
a importância das atividades físicas e da alimentação equilibrada.
O mote da campanha desta ano “SEJA UM HERÓI DO CORAÇÃO” é uma chamada de
atenção para a importância do controlo dos fatores de riscos cardiovasculares associados a
um estilo de vida saudável.
A Biblioteca Escolar também assinalou esta data recebendo os alunos com uma pequena
exposição sobre o tema.
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7.1.5. Formação ao utilizador - À descoberta da Biblioteca Escolar e
dos livros
Ao longo do mês de outubro
Ao longo do mês de outubro, a Equipa da Biblioteca promoveu sessões de formação ao
utilizador às turmas do 5º ano, com o objetivo de dar a conhecer a Biblioteca Escolar e
divulgar os serviços e recursos disponíveis neste espaço.

7.1.6. Semana da alimentação
18 de outubro
De modo a assinalar o Dia Mundial da Alimentação a Equipa da Biblioteca, em articulação
com o grupo disciplinar de Ciências Naturais, preparou um semáforo interativo, onde os
alunos podem aplicar os seus conhecimentos, e fez uma pequena exposição de frutos da
época e dos principais cereais produzidos na nossa região.

7.1.7. Aniversário da Biblioteca Escolar
25 de outubro
Celebração do 14º aniversário da Biblioteca Escolar. A personagem Capuchinho Vermelho
visitou a nossa Biblioteca e distribuiu bolinhos à comunidade escolar.
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7.1.8. Exposição “Era uma vez…”
25 de outubro
Exposição “Era uma vez...” inserida no âmbito do Mês Internacional da Biblioteca Escolar,
subordinada ao tema Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo a Mundo.

7.1.9. Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o Mundo
3 de outubro
Ao longo do mês de outubro, foram várias as sessões promovidas pela equipa da Biblioteca,
na pessoa da professora Carla Neves.
Os alunos, após ouvirem os contos, deram asas à imaginação e participaram num Atelier
Criativo de Ilustração.

7.1.10. Contos tradicionais em várias línguas
De 25 a 29 de outubro
Na semana dedicada à leitura de Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o
Mundo, de 25 a 29 de outubro, a professora Beatriz Monteiro dinamizou várias sessões de
leitura de contos com os seus alunos de Português de Língua Não Materna, em sala de aula
e na Biblioteca.
Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

90

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

Os contos foram lidos na língua materna dos alunos e, posteriormente, foi feito um resumo
em português dos mesmos contos.
No 1º Ciclo, alunos oriundos de outros países também procederam à leitura e contos infantis.

7.1.11. Halloween na Biblioteca - Uma festa de terror!
29 de outubro
A equipa da Biblioteca comemorou o Halloween com um cenário alusivo a esta data, de modo
a promover a leitura de obras referentes a esta temática.
Elaborou, também, um Menu de Halloween saudável para sensibilizar os alunos da
importância equilibrada, mesmo em datas festivas.

7.1.12. Leituras com voz
3 de novembro
A aluna Jessica Santos, do 7º D, brindou os alunos do 5º 7, com a leitura de dois contos: O
sapateiro e os anões e A gaita maravilhosa. Professora dinamizadora: Laura Barros.
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7.1.13. Viva o São Martinho!
11 de novembro
No âmbito do Clube de Interculturalidade, em colaboração com a Biblioteca Escolar,
comemorou-se, no AEZUF, o dia de São Martinho. Apesar de estar uma manhã de nevoeiro,
avistou–se o vendedor de castanhas com o respetivo carrinho. No entanto, o estado de
tempo não foi impeditivo de uma grande adesão da parte dos alunos para o magusto.
Cumpriu-se a tradição com a venda de castanhas “quentes e boas” embrulhadas em
“cartuchos” de papel. Um grupo de alunas fez a leitura e a divulgação da lenda de São
Martinho, de provérbios e pregões aos alunos de diferentes línguas e culturas no AEZUFF.

7.1.14. Leituras com voz
11 de novembro
Dando continuidade à rota de contos tradicionais, o Clube Leituras com Voz promoveu, ao
longo de várias sessões, leituras de diferentes contos através das vozes de alunos e
professoras.
As sessões decorreram na Biblioteca Escolar em articulação com a professora Laura Barros.

7.1.15. Centenário de Nascimento de José Saramago
(abertura)
16 de novembro
No dia 16 de novembro, data em que José Saramago comemoraria 99 anos, iniciaram-se as
celebrações do seu centenário.
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A equipa da Biblioteca preparou, para além de uma sessão de leitura da obra O conto da ilha
desconhecida, uma montra de livros do autor e o Clube de Poesia uma apresentação sobre
a vida e obra deste autor português galardoado, em 1998, com o Prémio Nobel de Literatura.
Foram realizadas leituras para os utilizadores que visitaram a exposição.

7.1.16. Dia da Cultura Científica
24 de novembro

De modo a celebrar o Dia da Cultura Científica, a Biblioteca Escolar recebeu a
exposição dos trabalhos dos alunos do 7.º ano relacionados com o tema
ESPAÇO.

7.1.17. Lançamento do Livro “Histórias Ajudaris 21”
26 de novembro
No dia, 26 de novembro, decorreu na Biblioteca Escolar uma pequena cerimónia de
lançamento do livro ”Histórias Ajudaris’21”. Estiveram presentes alunos, encarregados de
educação, professores, a Diretora da Associação Ajudaris, Drª Rosa Mendes, e a Professora
Doutora Lina Carvalho, elemento do Júri solidário do Projeto “Histórias da Ajudaris´21”.
No início da sessão a Diretora do Agrupamento, professora Bela Matos, realçou a
importância da solidariedade na sociedade em que vivemos, apelando ao papel que todos
têm, família e professores, na educação das crianças, sensibilizando-as, assim, para gestos
solidários.
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No fim, houve uma sessão de autógrafos dos “Pequenos Grandes Autores!

7.1.18. Leituras com voz - Natal
29 de novembro a 3 de dezembro
No âmbito do clube “Leituras com voz”, decorreu, na Biblioteca Escolar, uma atividade de
leitura de contos de Natal. De 29 de novembro a 3 de dezembro, alunos de várias turmas do
5º, 6º, 7º e 8º ano deram voz a diversos contos de Natal, criando a magia própria da época
aos alunos de 5º ano.

7.1.19. Novelo de emoções
14 de dezembro

A obra O novelo das emoções serviu de mote para uma atividade de leitura
expressiva na Biblioteca Escolar.
Esta atividade foi planificada pela professora Margarida Jorge com vista a
envolver vários contextos e intervenientes: a sala de aula/disciplina de
Educação Visual, o Clube das Emoções e a Biblioteca Escolar.
A turma dos alunos do 5.º 8, a diretora de turma Eugénia Neves, a psicóloga
Ana Marques e a assistente operacional Ana Sousa, ajudaram a dinamizar
esta atividade onde a temática das emoções esteve "à flor da pele".
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7.1.20. Sessões de leitura e ilustração
Novembro e dezembro
Decorreu na Biblioteca Escolar uma atividade de ilustração a partir da leitura da obra
História de uma gaivota e do gato que o ensinou a voar, de Luís Sepúlveda, no âmbito do
Clube de Leitura, dinamizado pela professora Susana Cabete.
Através do registo fotográfico, acompanhámos a evolução da ilustração realizada pela aluna
Emily Araújo, do 6.º 6, ao longo das várias sessões.

7.1.21. Expoliga
13 de novembro a 16 de dezembro
Decorreram várias sessões de apresentação, na Biblioteca Escolar, feitas pelos
representantes das empresas Microplásticos , sr. Eng. Pedro Marques, Plasfil , Dr.ª
Célia Delgado, Celbi, Dr.ª Eduarda Barata, e, ainda, a Dr.ªSandra Barata pela ACIFF,
dirigidas aos alunos das turmas do 6.º 4, 6.º5 e 6.º6, no âmbito da disciplina de
Educação Visual, dinamizada pela professora Paula Morgado.
Estas sessões realizaram-se no sentido de dar a conhecer as empresas, seus
produtos e processos de fabricação.

7.1.22. "Ninguém dá prendas ao Pai Natal"
novembro e dezembro
Entre os dias 23 de novembro e 15 de dezembro, a equipa da Biblioteca Escolar
dinamizou várias atividades de Natal com os alunos das turmas do 3.º e 4.º anos que
se encontram na Escola Sede.
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A Professora Carla Neves dinamizou a exploração do conto Ninguém dá prendas ao
Pai Natal, de Ana Saldanha. Os alunos entoaram, também, uma adaptação da
canção É Natal, que reforçou o espírito natalício.
Os alunos elaboraram, ainda, mensagens e postais de Natal, que ficaram expostos
numa árvore de Natal construída por elementos naturais e que contou com a
colaboração do Professor Carlos Moço.

7.2. Biblioteca Escolar S. Julião/Tavarede
7.2.1. Receção aos novos alunos/ Encarregados de educação
15 a 17 de setembro
No dia 15 de setembro os Pais/Encarregados de educação dos alunos do 1.º ano,
acompanhados pelos professores titulares de turma, visitaram o espaço da Biblioteca
Escolar. Nesta visita deu-se a conhecer as zonas funcionais da mesma e os momentos em
que os seus educandos a podem utilizar.
Nos dias 16 e 17 algumas turmas do 1.º ano, acompanhadas pelos respetivos professores
titulares de turma, também fizeram uma breve visita à Biblioteca.

7.2.2. Semana da Alimentação
11 a 15 de outubro
Na Semana da Alimentação, a Biblioteca Escolar disponibilizou diversos livros e materiais
(sopa de letras, roda dos alimentos, textos sobre alimentação saudável…) onde os alunos
tiveram oportunidade de alargar e aplicar os seus conhecimentos.
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7.2.3. Formação de Utilizadores
Durante o mês de outubro
Ao longo do mês de outubro, foram promovidas sessões de formação ao utilizador com o
objetivo de dar a conhecer a Biblioteca Escolar e divulgar os serviços e recursos disponíveis
neste espaço. Foi também apresentado, aos alunos do 1.º ano da EB S. Julião/Tavarede e
da EB de Abadias, o conto “Corre, Corre, Cabacinha”, de Alice Vieira.

7.2.4. Promoção da Leitura
Ao longo do mês de outubro
No âmbito do tema do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares: “Contos de Fadas e
Contos Tradicionais de todo o Mundo”, na atividade “Promoção da Leitura” foi lançado o
desafio a todos os grupos/turmas da EB S. Julião/Tavarede e da EB de Abadias para lerem
um conto, em sala de aula e elaborarem um objeto em 3D alusivo ao conto lido. O desafio
foi aceite e concretizado com gosto e imaginação. No final, os trabalhos foram expostos na
Biblioteca Escolar e visualizados por todos os grupos/turmas.
No dia 25 de outubro assinalou-se o Dia da Biblioteca Escolar. Os serviços da Biblioteca
Pública Municipal disponibilizaram às escolas, de 25 a 29 de outubro, cinco vídeos, um conto
por dia, sob o tema ”Cinco leituras, cinco continentes”.
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7.2.5. Promoção da Leitura: “Contos de Fadas e Contos Tradicionais
de Todo o Mundo”
Outubro
No âmbito da comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, a professora
Bibliotecária Alice Pedrosa dinamizou uma atividade onde propôs a cada grupo ler um conto
relacionado com o tema: “Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o Mundo”
Foram desafiados a construir um objeto-3D-que identificasse a obra e a preencherem um BI
do conto. Todos os objetos foram expostos na Biblioteca Escolar.

7.2.6. Promoção da Leitura:” Vamos à caça do urso”
Novembro
A atividade de Promoção da Leitura nos JI de Caceira, do Conde Ferreira e do JI da Escola
Básica de São Julião/Tavarede realizou-se com a exploração da obra:” Vamos à caça do
urso” de Michael Rosen e Helen Oxenbury. As crianças foram desafiadas a participarem na
leitura dramatizada com gestos, sons e adereços. Após a exploração oral da obra, as
crianças puderam folhear vários livros infantis com informação sobre animais. Contamos a
história todos juntos, entramos na aventura juntos, desbravamos caminhos e rimos de tudo
e de nada. Realizaram fichas de atividades para colorir, para cobrir tracejados e
preencheram com o envolvimento da família o BI do urso. Puderam explorar/consultar dois
links informativos: https://ensina.rtp.pt/?s=animais e https://www.zoo.pt/pt/educar/recursoseducativos-2020/pre-escolar
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7.2.7. Dia de S. Martinho e Dia do Origami
11 de novembro
No dia 11 de novembro, na Biblioteca, fez-se a leitura e exploração da lenda de S. Martinho
e realizaram-se trabalhos alusivos ao dia (cavalo, em origami, marcador de livros com
castanhas…).

7.2.8. Saramago e o aniversário do seu nascimento
16 de novembro
No dia 16 de novembro de 2021, José Saramago comemoraria 99 anos, pelo que se iniciaram
as comemorações do seu centenário.
Na Biblioteca fez-se a divulgação da obra ” A maior flor do Mundo” e pesquisas sobre a vida
e obra deste autor português galardoado, em 1998, com o Prémio Nobel da Literatura.

7.2.9. Promoção da Leitura - 1.º e 2.º ano “ O Ratinho Marinheiro”
Durante o mês de novembro
As sessões de leitura dinamizadas envolveram as turmas do 1.º e 2.º anos, da EB de S.
Julião /Tavarede e EB de Abadias, com base na obra “ O Ratinho Marinheiro”, de Luísa Ducla
Soares.
O conteúdo da história foi antecipado mediante a observação da capa do livro. Os alunos
realizaram inferências através da observação das imagens e visualizaram a construção do
“barco” com os materiais usados pelo ratinho. Após a audição da história, realizaram um jogo
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de compreensão leitora do qual resultou o reconto da história ouvida. Também descobriram
rimas e partilharam diversos conhecimentos (matemáticos, perigos do mar, animais
marinhos, árvores de fruto, frutos de outono...).
No final, cada turma levou para a sala de aula a construção feita e o ratinho.

7.2.10. Promoção da Leitura - 3.º e 4.º ano “Ninguém dá prendas ao Pai Natal”
22 a 30 de novembro
As dinâmicas de leitura desenvolvidas envolveram as turmas do 3.º e 4.º anos, da EB de S.
Julião /Tavarede e a turma do 3.º C da EB de Abadias, com base na obra “Ninguém dá
prendas ao Pai Natal”, de Ana Saldanha.
Os alunos anteciparam alguns conteúdos através do título do livro e ouviram atentamente a
história, repleta de valores como a amizade, a partilha, o companheirismo…
No final, descobriram e desenharam as personagens da história lendo apenas algumas das
suas falas e elaboraram um cartão, onde escreveram uma mensagem de Natal, para decorar
a Árvore de Natal da Biblioteca Escolar.

7.2.11. Promoção da Leitura – 1.º e 2.º ano “O melhor presente do mundo”
7 a 16 de dezembro
A atividade de Promoção da Leitura envolveu as turmas do 1.º e 2.º anos, da EB de S. Julião
/Tavarede e EB de Abadias, com base na obra “O melhor presente do mundo”, de Mark
Sperring e Lucy Fleming.
A leitura e exploração da obra foi antecedida pela apresentação de vários livros, com a
audição e análise de pistas que conduziram à descoberta da capa do livro que foi lido.
Os alunos anteciparam alguns conteúdos através da capa e do título do livro, visualizaram,
com interesse, as ilustrações e ouviram atentamente a história, recheada de valores como a
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amizade, o amor ao próximo, a solidariedade, a generosidade, a determinação, o
companheirismo…
No final, pintaram um marcador de livros alusivo à época natalícia e elaboraram um cartão,
onde escreveram uma pequena mensagem, para decorar a Árvore de Natal da Biblioteca
Escolar.

7.2.12. Promoção da Leitura: ” Eu sei tudo sobre o Pai Natal”
dezembro
Durante o mês de dezembro, na atividade de Promoção da Leitura, nos JI de Caceira, do
Conde Ferreira e do JI da Escola Básica de São Julião/ Tavarede fez-se a exploração da
obra:” Eu sei tudo sobre o Pai Natal” de Nathalie Delebarre e Aurélie Blanz. Após a leitura
dramatizada, (com adereços), e a exploração oral da história, as crianças realizaram várias
atividades alusivas, recortaram, coloriram, cobriram tracejados, reconheceram conceitos e
puderam preencher o BI do Pai Natal com o registo do que sabiam do Pai Natal e com o que
descobriram com a família. Foi facultado o link de acesso ao vídeo e ao slideshare do conto:
https://www.obichinhodosaber.com/conto-eu-sei-tudo-sobre-o-pai-natal/

7.3. Biblioteca Escolar da Gala
7.3.1. História: Biscoito de cão
4, 6 ,7 e 8 de outubro
Conto da história, leitura de imagens e exploração de vocabulário, origami, dobragem,
colagem e desenho em articulação com as educadoras da sala 1 e 2 do pré-escolar e as
professoras das quatro turmas de 1º ciclo.
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7.3.2. Animais domésticos e selvagens
6 e 7 de outubro
Diálogo sobre a importância dos animais, cuidados a ter, características, diferenças e
semelhanças. Preenchimento de vários e diferentes desenhos de animais selvagens e
animais domésticos.
Recorte dos desenhos dos animais domésticos e selvagens pintados pelas duas salas do
pré-escolar.
Seriação de animais domésticos e selvagens, pintados pelas duas salas do pré- escolar,
recortados pelo 1º ano e seriados e colados em duas cartolinas pelos alunos do 2º ano: a
dos domésticos e a dos selvagens para elaboração de dois painéis coletivos.

7.3.3. História: A verdadeira história do Capuchinho
13, 22, 25 e 28 de outubro
Conto da história integrado no mês internacional das B.E "Contos de Fadas e Contos
Tradicionais de todo o Mundo”, tendo sido feito a todas as turmas do 1º ciclo e aos dois
grupos do pré escolar, um conto por grupo, do Centro Escolar S. Pedro. Exploração de
vocabulário, leitura de imagens, exploração de sinónimos, colagem de tecido e desenho das
diversas personagens e elementos da história.
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7.3.4. História: Os três porquinhos
20 de outubro
Conto da história com suporte em livro, aos dois grupos do pré escolar, integrado no mês
internacional das B.E - "Contos de Fadas e Contos Tradicionais de todo o Mundo”,
visualização da história em vídeo, desenho de um porco no quadro interativo com a
colaboração das crianças, exploração de quantidades, números e figuras geométricas.

7.3.5. Semana da alimentação
20 de outubro
Visita à Biblioteca Escolar das crianças do Pré-escolar, sala 1 e 2, a fim de se realizar a
apresentação e exploração de três painéis coletivos realizados por alunos: um do 4º ano
sobre a história: biscoito de cão e outros dois sobre os alimentos saudáveis e os alimentos
não saudáveis elaborados pelo 3º e 4º ano. Exploração e manuseamento livre de livros à
escolha dos alunos.

7.3.6. Mês Internacional e Dia das Bibliotecas Escolares
mês de outubro e 25 de outubro
Realçar a importância da leitura, o mundo para onde nos transporta, o seu valor e o cuidado
a ter com os livros. Elaboração individual de marcadores de livros, por todas as crianças /
alunos do Centro Escolar de S. Pedro, com motivos de animais à escolha dos mesmos. Esta
atividade foi abrangente a todos os níveis, inclusive o pré-escolar.
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7.3.7. História: O lobo e os sete cabritinhos
27 e 28 de outubro
Conto da história integrado no mês internacional das B.E. - ”Contos de Fadas e Contos
Tradicionais de todo o Mundo”, leitura de imagens, reconto, exploração de vocabulário,
contagem das diversas personagens e elementos da história, cálculo mental, como se trata
de uma história para tocar procedeu-se à experimentação de texturas e nomeação das
mesmas.

7.3.8. História: A Carochinha e o João Ratão
3,8 e 11 de novembro
No 1º ciclo com as quatro turmas, procedeu-se ao conto da História integrado no mês
internacional das B.E. - ”Contos de Fadas e Contos Tradicionais de todo o Mundo”, recriação
das vozes dos diferentes animais, noção de verso, exploração e exemplificação de rimas
feitas pelos alunos. Preenchimento de ficha, recorte e colagem de tecidos ou outros materiais
à disposição. No Pré Escolar, executou-se o conto da história, leitura de imagens, recriação
das vozes dos diferentes animais, versos e rimas e movimento - "baile" ao som da música
da Carochinha.

7.3.9. História: Maria Castanha
10 de novembro
Conto da história, referência a diferentes formatos de livros, a crianças com diferentes cores
de pele, mas iguais, exploração do magusto com acento no convívio e na interação entre as
pessoas e elaboração de cartuchos de papel de revista.
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7.3.10. História: O Polvo coceguinhas
17 de novembro
Conto da história em livro na sequência da exploração do mar em contexto de sala.
Enumeração feita pelas crianças de diversos elementos e animais marinhos. Elaboração
de um polvo com recorte e desenho, pelas crianças do pré-escolar em momentos
diferentes.

7.3.11. História: Onde perdeu a Lua o riso?
24 de novembro
Conto da história, às crianças das duas salas do pré-escolar em dois momentos diferentes.
Exploração de vocabulário, noções geométricas, noções de tamanho e proposta de registo
gráfico com exemplificação de um modelo. Escolha livre com orientação e manuseamento
de livros.

7.3.12. História: A maior flor do mundo
25 de novembro
Apresentação do escritor e da sua obra, conto da história, exploração de sinónimos e de
alguns detalhes da História. Proposta de elaboração individual de histórias escritas para
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compilar num livro para a B.E. Pintura e decoração individual de uma flor com diversos
materiais. Visita guiada à B. E., para visualizar a flor que foi elaborada para simbolizar a
história.

7.3.13. História em poesia: O natal dos animais
26 de novembro
Conto da história em verso, chamada de atenção para a poesia, exploração de rimas e das
características dos diferentes animais, do que têm em comum e do que os distingue.
Exploração e manuseamento livre de livros na B.E.

7.3.14. História: Porque é que os animais não conduzem?
30 de novembro
Conto da história, debate e reflexão sobre as regras de trânsito e cuidados a ter. Desenho
de um veículo e animal da história ou fora desta à escolha do aluno e enumeração das razões
pelas quais não podem conduzir. Trabalho realizado com os alunos do 2º ano, em articulação
com a docente titular de turma.
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7.3.15. Painel coletivo de Natal
2 de dezembro
Painel elaborado por todos os alunos/crianças do Centro Escolar S. Pedro com trabalhos
individuais, orientados por todos os docentes, com diversas técnicas e diferentes materiais,
que se encontram afixados na parede da entrada da Biblioteca Escolar.

7.3.16. Marcadores de livros
10 de dezembro
Elaboração de marcadores de livros com motivos natalícios, por todos os alunos/ crianças
do Centro Escolar S. Pedro com diversas técnicas: recorte, preenchimento e colagem.
Estimular o gosto pela leitura, o respeito e o cuidado a ter com os livros.

7.3.17. Árvore dos livros
Ao longo do período
Árvore construída e colocada junto à entrada da biblioteca, onde se assinalam e se vão
colocando as histórias contadas aos grupos/turmas do Centro Escolar S. Pedro, que também
foi utilizada para colocar enfeites de Natal elaborados pelos alunos.

Relatório do Plano Anual de Atividades do 1.º Período – 2021/2022

107

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

7.3.18. Decoração alusiva aos temas
Ao longo do período
Com o desenrolar do período e à medida que os temas e os projetos vão surgindo nas
diversas salas de atividades/aulas, vão-se assinalando na B.E. sempre em articulação com
os diferentes níveis, de forma a estar tudo interligado e em sintonia.

9. SÍNTESE DO 1.º PERÍODO
Mês

N.º de Atividades

setembro

19

outubro

60

novembro

61

dezembro

37

Ao longo do período

31

Ao longo do ano

9

TOTAL

217

Nota: atividades que decorreram em dias correspondentes a dois ou mais meses foram incluídas na
contagem “Ao longo do período”.
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