
Plano Anual de Atividades 
 
Clubes e Projetos 
 

Clube de Gravura ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

         
         

 

Clube do Brinquedo de Madeira ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

         

         

 

Clube dos Cientistas ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

         

 

Clube Erasmus ( atividade) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

         
         
         

 
 

Projeto Eco-Escolas (2 atividades) 



Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Dia Mundial da 
Alimentação 

1º 2020-10-16 

Olivia Messias 
 
Maria Rosa Dias 
Carraça 

Educação 
Ambiental, 
Projeto PES 
Eco- Escolas, 
Biblioteca e 
famílias. 

ET 

- Sensibilizar para a 
importância da alimentação, 
erradicação da fome e 
transtornos alimentares. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação 
com a comunidade. 

s/ custos 

Dia Internacional da 
Floresta autóctone 

1º 2020-11-23 Olivia Messias 

Projeto Eco-
Escolas, 
União de 
Junta de 
Bacelo e Srª 
da Saúde 

Professores 
de Ciências 
Naturais 

- Sensibilizar a comunidade 
escolar sobre a importância 
das florestas para a 
manutenção da vida na 
Terra e a necessidade de 
preservá-las; 
- Sensibilizar para a 
importância dos 
ecossistemas florestais, bem 
como a importância de todos 
os ecossistemas para o 
desenvolvimento sustentável 
e a necessidade de 
preservá-los. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 
Promover a cooperação 
com a comunidade. 

50€ 

  
        

 

Projeto Promoção e Educação para a Saúde (6 atividades) 

Atividades Período Calendarização Dinamizadores Parcerias Colaborações Objetivos Eixos Orçam. 

Sessões de divulgação 1º 2020-09-09 Maria de Fátima   - Divulgar genericamente o  s/ custos 



para docentes e não 
docentes no âmbito do 
Plano de Contingência 

Ciríaco Caneiro 
 
Ana Maria Trouxa 
Carraca Fialho 

Plano de Contingência do 
Agrupamento, esclarecendo, 
quando possível, dúvidas 
colocadas. 

Dia Mundial da 
Alimentação 

1º 2020-10-16 
Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 

 
Docentes das 
várias 
disciplinas 

- Fazer a visualização de 
vídeos sobre alimentação 
saudável e sobre a 
alimentação no mundo e 
debater com os alunos esta 
temática e sua importância 
para a saúde. 
- Promover a educação para 
a sustentabilidade 
- Promover a educação para 
a saúde e o bem-estar físico 
e emocional 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver competências 
tecnológicas. 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 

s/ custos 

Consumir + alimentos 
locais e da época - 
Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 

1º 2020-10-16 

Idalécia Freitas 
Artilheiro Ferreira 
 
Cláudia Antónia 
Damas da Cruz Cruz 
 
Ana Isabel Silva 
Rocha Ribeiro 
Batalha 

Dinamização 
de: PES, Eco-
Escolas e 
Dep. de 
Educação 
Física 

Universidade 
de Évora, 
produtor e 
comerciante 
locais, 
docentes das 
turmas 

• Dar a conhecer a iniciativa 
Km0 Alentejo, da 
Universidade de Évora, que 
tem como objetivo aumentar 
a sustentabilidade em todas 
as dimensões - ambiental, 
económica, social e 
saúde/bem-estar; 
• Promover uma alimentação 
com base em modelos de 
sustentabilidade ambiental, 
tendo em conta a origem dos 
produtos, modo de produção 
dos mesmos e a sua 
sazonalidade; 
• (In)formar jovens e através 
deles a população em geral, 
acerca da importância de 
uma alimentação saudável e 
sustentável; 
• Aplicar, de forma prática, 
conceitos presentes nos 
currículos das várias 
disciplinas; 
• Contribuir para escolhas 
alimentares que conciliam 
simplicidade com maior 
qualidade nutricional e 
menores custos monetários 
e ambientais. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Promover a cooperação 
com a comunidade. 

s/ custos 



Espaço de Formação e 
Apoio em Educação para 
a Saúde 

1º 2020-10-16 

Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 
 
Ana Maria Trouxa 
Carraca Fialho 

SPO  

- Realizar o 
acompanhamento dos vários 
elementos da comunidade 
escolar que assim o 
solicitem, em áreas da 
psicologia como a gestão de 
Stress. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 

s/ custos 

Dia do Não Fumador 1º 2020-11-27 

Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 
 
Fernanda de Jesus 
Abelho Dias 
 
Maria Rosa Dias 
Carraça 

Programa 
Eco-Escolas 

 

- Sensibilizar para os 
malefícios do consumo de 
tabaco; 
- Alertar as crianças e jovens 
para a importância de 
fazerem escolhas saudáveis; 
- Relacionar a saúde com 
hábitos de vida saudáveis. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Melhorar o sucesso escolar. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Desenvolver o ensino 
prático e experimental. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 
Melhorar a coesão da comunidade 
escolar. 

s/ custos 

Dia Mundial contra a Sida 1º 2020-12-01 

Maria de Fátima 
Ciríaco Caneiro 
 
Maria Rosa Dias 
Carraça 

Associação 
Sol 

 

- Alertar para a importância 
da luta contra a sida; 
- Dar a conhecer os vários 
aspetos relacionados com 
esta infeção; 
- Promover junto dos alunos 
a consciencialização de si 
próprios como agentes de 
saúde individual e coletiva; 
- Adotar comportamentos 
informados e responsáveis, 
promovendo o eu bem estar 
e o dos outros. 

Eixo 1 - Sucesso educativo 
Promover uma cultura de 
respeito, cidadania e 
inclusão. 

Eixo 2 - Criatividade/Inovação 
Criar e/ou participar em 
projetos inovadores. 

Eixo 3 - Melhoria das práticas 
educativas e organizacionais. 

Melhorar as práticas 
educativas. 
Melhorar a coesão da 
comunidade escolar. 

s/ custos 

 
 

        

 
 
 


