
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã  

 

 

 
 

 
  

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - AEPC 
2021/2022  

 
 

  



 

As atividades a desenvolver têm como finalidade: 

 
 

 Educar para a Saúde; 

 Promover os Valores da Solidariedade, da Convivência e da Paz; 

 Desenvolver atitudes de estudo e respeito pelo património Histórico e Cultural e Ambiental; 

 Sensibilizar a comunidade educativa para o problema da Educação;  

 Educar para os bons hábitos alimentares (Educação Alimentar); 

 Promover a educação desportiva, a prática do desporto e os valores nele implícitos;  

 Estabelecer e desenvolver o intercâmbio entre as Escolas do Agrupamento; 

 Estimular as relações Escola – Meio; 

 Proporcionar a criação e o usufruto da Cultura e da Arte;  

 Divulgar costumes e tradições de outros povos; 

 Refletir sobre a sua realidade sociocultural, através do confronto com aspetos da cultura e de civilização 

dos povos de expressão inglesa; 

 Criar hábitos de leitura; 

 Experimentar percursos pedagógicos que proporcionem o “prazer da escrita”; 

 Estimular a criatividade e a sensibilidade estética. 

 

 

 

 

 



 
 

DEPARTAMENTO PRÉ-ESCOLAR 
 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Alcançar elevados índices de 

sucesso na aprendizagem da Língua 

Portuguesa e da Matemática 

Explorar conceitos 
matemáticos e de 

apropriação da 
língua portuguesa, 

a partir de 
situações do 
quotidiano 

Docente titular de 
turma 

 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

É possível 
desenvolver as 

atividades 
propostas sem 

gastos adicionais 

Relatórios de final de 
período 

 

Promover a educação pela Arte 
Explorar, no 

mínimo, uma 
forma de Arte 

Docente titular de 
turma 

 
Alunos 

Ao longo do ano 
letivo 

É possível 
desenvolver as 

atividades 
propostas sem 

gastos adicionais 

Relatórios de final de 
período 

 

Promover a formação integral do 
aluno 

Visita de estudo 
Docente titular de 

turma 
 

Alunos 
Ao longo do ano 

letivo 
A determinar Relatório da atividade 

Promover a participação na 
Comunidade Educativa na vida da 
escola 

Festa de Finalistas 
no final do ano 

letivo 

Direção do 
Agrupamento 

 

Comunidade 
Educativa 

 

Final do ano 
letivo 

A determinar Relatório da atividade 

Promover o desenvolvimento de 
uma consciencialização ambiental 

Desenvolver 
atividades/hábitos 

de respeito e 
preservação do 

ambiente e 
recursos naturais 

Docente titular de 
turma 

 

Alunos 
 

Ao longo do ano 
letivo 

A determinar 
Relatório (s) da(a) 

atividade(s) 



DEPARTAMENTO 1.º CICLO 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Promover a participação de todos os 

membros da Comunidade Educativa 

na vida da escola. 

Receção aos alunos 
pais e 

encarregados de 
educação. Visita 

guiada às 
instalações da 

escola 

Professores titulares 
de turma 

Alunos, Pais/ 
Encarregados 
de Educação 

14 a 17 de 
setembro 

- Ata da reunião 

Promover a participação de toda a 
Comunidade Educativa na vida da 
escola. 
Educar para os valores da 
convivência e do diálogo.             

S. Martinho – 
Magusto 

Corpo docente e  
não docente, 

Associação de Pais 
Entidades Locais 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
novembro - 

Registo de 
observação de 

atitudes. 
Apreciação dos 
trabalhos e dos 

registos 
efetuados. 

Relatório de 
atividades 

 

Natal - Festa de 
Natal 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
dezembro - 

Carnaval – 
Atividades de 

Carnaval/Corso 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
fevereiro - 

Dia do Patrono 
Corpo docente e  

não docente 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
7 de maio - 

Dia Mundial da 
Criança 

Corpo docente e não 
docente, 

Associação de Pais 
Entidades Locais 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
1 de junho - 



 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
 
 
Desenvolver uma verdadeira 
consciência ecológica e ambiental. 
 
 
 
 

Projetos: 
Projeto Eco - 

Escolas – 
Diversas atividades 

inerentes ao 
programa 

 
Projeto Rodrigo 
Escola Guardiã – 

Diversas atividades 
inerentes ao 

projeto 
 
 

Projeto Ciência na 
Escola- 

 Fundação Ilídio 
Pinho 

 
 

Comunidade 
Educativa e 

Comunidade Local 
 

Alunos 
 

Ao longo do ano 
 

Autocarro 
 Registo de 

observação de 
atitudes. 

Apreciação dos 
trabalhos e dos 

registos 
efetuados. 

Relatório de 
atividades 

 

Proporcionar a consolidação de 
aprendizagens.  
Conhecer o património histórico da 
região. 

Visitas de estudo Docentes Alunos 
1.º, 2.º ou 3.º 

Período 
A definir 

Promover momentos de 
partilha/convívio com toda a 
comunidade educativa. 

Encerramento do 
ano letivo 

Docentes e 
assistentes 

operacionais 
Associação de Pais e        

Entidades locais 

Alunos e 
comunidade 

educativa 
30 de junho A definir 

Continuação . 1.º CICLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Reconhecer elementos da sua 

própria cultura: diferentes aspetos 

de si próprio e identificar pessoas, 

lugares e aspetos que são 

importantes para si e para a sua 

cultura; identificar os espaços à sua 

volta (a sua comunidade); 

reconhecer elementos da cultura 

anglo-saxónica. 

Identificar festividades em 
diferentes partes do mundo e 
atividades relacionadas com as 
mesmas; identificar vocabulário 
relacionado com a alimentação. 
Solicitar colaboração; planear, 

organizar e apresentar uma tarefa 

de pares ou um trabalho de grupo. 

Reunir e associar informação para 

realizar tarefas e trabalhos. 

Halloween's Day 

St. Valentine's Day 
 

Aluno das 
turmas de 3º 

e 4º anos. 

Semana de 25 a 
29 de outubro. 

Os trabalhos serão 
realizados, 

autonomamente, 
pelos alunos, pelo 
que o orçamento 

necessário será da 
responsabilidade 
dos mesmos e os 
produtos finais 

serão devolvidos 
aos respetivos 

alunos no final de 
cada atividade. 

Preenchimento 
de um relatório 

final. 
 

Christmas 
Semana de 13 a 
17 de dezembro. 

St. Valentine's Day 
 

Semana de 9 a 
15 de fevereiro. 

Disciplina: INGLÊS (1.º Ciclo) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: As atividades estão condicionadas devido à situação Pandémica. 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Promover o trabalho 
de equipa. 
 
Desenvolver o poder 
argumentativo. 
 
Saber dar opiniões, 
fundamentando-as. 
 
Respeitar os outros. 
 
Sensibilizar para a 
diferença. 
 
Educar para a 
tolerância. 

 
Produção, exposição e 

divulgação de trabalhos 
elaborados pelas turmas, sobre 
segurança rodoviária, em local a 

definir. Docentes titulares 
de turma do 1º Ciclo 

1.º/2.º anos 3.º período 

A definir 
Relatório no final 

do ano letivo  
Assembleia Geral dos alunos 
destes anos de escolaridade, 
sobre o tema média, sala da 

Assembleia Municipal da Covilhã. 
 

3.º/4.º anos 3.º período 

Debates com os alunos sobre 
diversos temas:                           

Direitos Humanos                        
Interculturalidade 

Igualdade de Género 
Media 

Diretores de Turma 
Alunos de 5º 

ano 
Ao longo do ano Sem custos 

Relatório no final 
do ano letivo 

Debates com os alunos sobre 
diversos temas:   

Desenvolvimento Sustentável  
Educação Ambiental 
Saúde e Sexualidade                          

Diretores de Turma 
Alunos de 6º 

ano 
Ao longo do ano Sem custos 

Relatório no final 
do ano letivo 

Disciplina: ASSEMBLEIA DE TURMA  



 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E ESTUDOS SOCIAIS 
 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

. Desenvolver a competência leitora; 

. Desenvolver o gosto pela leitura; 

. Realizar leitura em voz alta. 

Concurso de leitura 

Isabel Teófilo 
Conceição Alves 

Dora Martins 
+ 

Grupo de Português 
 

Alunos de 5.º 
ano 

Ao longo do ano 
letivo 

Prémios para os três 
primeiros lugares 
(livros, material 
escolar) 

Relatório de cada uma 
das atividades. 
 

. Criar/Consolidar hábitos de escrita;  

. Estimular o gosto pela escrita; 

.Desenvolver a criatividade e a 
imaginação. 

Concurso de 
Escrita 

Idalina Rodrigues 
Sanda Serrano 
Ana Paula Silva 

+ 
Grupo de Português 

 

Alunos de 6.º 
ano 

Ao longo do ano 
letivo 

Prémios para os três 
primeiros lugares 
(livros, material 
escolar) 

. Despertar/desenvolver o gosto pela 
leitura; 
. Fomentar hábitos de leitura. 

 “Dia Mundial da 
Leitura em Voz 

Alta” 

Ana Paula Silva 
Isabel Teófilo 
Clara Garcia 

+ 
Grupo de Português 

 

Alunos de 5.º 
e 6.º anos 

Dia 1 de 
fevereiro 

 

Disciplina: PORTUGUÊS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
. Conhecer o seu meio e o dos outros para 
identificar a diversidade cultural em 
universos diferenciados;  
. Descrever diferentes elementos da sua 
cultura, identidade e língua por oposição 
à cultura anglo-saxónica e à língua 
inglesa;  
. Comparar os espaços à sua volta com 
espaços de realidades culturais 
diferentes;  
. Identificar exemplos concretos de 
atitudes de tolerância e respeito 
intercultural;  
. Reconhecer algumas diferenças entre as 
relações interculturais; 
. Reunir e associar informação para 
realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar 
interesses pessoais;  
. Desenvolver a autonomia intelectual de 
forma a adotar uma atitude mais 
independente perante novas 
aprendizagens. 
 

Halloween's Day 

 
As docentes de 
cada uma das 

turmas. 
 

Alunos das 
turmas de 5º e 

6º anos. 

Semana de 25 a 
29 de outubro. 

- 
Relatório de cada uma 
das atividades. 

Christmas 
Semana de 13 a 
17 de dezembro. 

St. Valentine's 
Day 

Semana de 9 a 
15 de fevereiro. 

British Culture 
Day 

Semana de 13 a 
15 de junho. 

Disciplina: INGLÊS 



 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

. Comemorar datas históricas; 
 
. Preparar para a cidadania 
reconhecendo valores simbólicos; 
 
. Conhecer episódios da História 
Regional e Local, valorizando o 
Património histórico e cultural existente 
na região/ local onde habita/Estuda; 
 
. Identificar diferentes manifestações 
culturais do Património local; 
 
. Reconhecer a ação de indivíduos e de 
grupos em processos históricos e de 
desenvolvimento sustentado do 
território; 
 
. Avaliar as conquistas de Abril; 
 
. Compreender a necessidade de uma 
Revolução; 
 
. Desenvolver o espírito cívico 
valorizando a liberdade e a democracia; 
 
. Conhecer a História de Portugal; 
 
. Integrar a História Local no contexto 
Nacional; 
 

Aprender a 
descobrir- Dias 
com História: 

-Implantação da 
República (5 de 

outubro) 
. Exposição de 

trabalhos; 
. Hino de Portugal 
interpretado pelos 
alunos do Ensino 

Artístico da 
Música. 

Professores de 
História e 

Geografia de 
Portugal 

Alunos das 
turmas de 6º 

ano e 
Comunidade 

Educativa 

1º Período 
 

. Semana de 4 a 
8 de outubro 

 
 

.6 de outubro 
 
 Os trabalhos serão 

realizados, 
autonomamente, 
pelos alunos, pelo 
que o orçamento 

necessário será da 
responsabilidade 
dos mesmos e os 
produtos finais 

serão devolvidos 
aos respetivos 

alunos no final de 
cada atividade. 

Relatório de cada uma 
das atividades. 

- Feriado 
Municipal (20 de 

outubro) 
. Exposição de 

trabalhos. 

Alunos das 
turmas de 5º e 

6º anos. 

Semana de 18 a 
22 de outubro 

- Restauração da 
Independência (1 

de dezembro) 
. Exposição de 

trabalhos. 

Alunos das 
turmas de 6º 

ano 

 
Semana de 29 de 
novembro a 3 de 

dezembro 
 
 

- 25 de Abril 
. Exposição de 

trabalhos 

Alunos das 
turmas de 6º 

ano. 
 

3º Período 
Semana de 25 a 

29 de abril. 
 

 
- Dia do Patrono 

(7 de maio) 
. Exposição de 

trabalhos 
 

 
Alunos das 

turmas do 5º 
ano 

 
Semana de 2 a 9 

de maio 

Disciplina: HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
Incentivar e desenvolver o 
gosto pela Matemática; 
Praticar o cálculo mental; 
proporcionar aos alunos o 
contacto 
com atividades lúdicas; 
Sensibilizar os alunos a 
participarem em atividade 
extracurricular; 
Promover o convívio entre 
professores e alunos. 
 

“O Jogo 
24” – 

Cálculo 
Mental 

 
 

Girão 
Professores de 

Matemática de 6º ano 

 
 
 
 

Campeonato da 
Turma;  

 
Campeonato Inter-

Turmas;  
 

Final da Escola 
(6.º Ano) 

 
 
 

 
Ao longo do 

ano. 
 

3ºPeríodo 
 
 

3ºPeríodo 

- 
Relatório de 
atividades 

 
Sensibilizar os alunos para a 
necessidade de uma 
alimentação saudável e 
identificar hábitos e erros 
alimentares. 
Elaborar ementas racionais.  
Reconhecer os sectores da Roda 
dos Alimentos. 

 

 
Dia Mundial 

da 
Alimentação 

 

Professores de 
Ciências de 6º ano 

+ PES 

Atividades a 
desenvolver nas 
aulas de Ciências 

Naturais. 
Sensibilização 

dos alunos para 
uma alimentação 

racional. 

(6.º ano) 
 

 
 
 
 
 

16 de outubro           
 

- 
Relatório de 
atividades 

 

Promover o   sucesso   
educativo, pessoal e social dos 
alunos, ajudando-os a 
consolidar as aprendizagens e a 
elevar os níveis de 
conhecimento. 

 
Projeto: 

Literacia3D 
(Porto 

Editora) 

Docentes do 
Departamento 

 
Alunos ( níveis e 

disciplinas a 
mencionar pela 

Organização) 

 

 
Três Fases: 

Ao longo do ano 
- Relatório 

Disciplinas: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
Fomentar o interesse pela 
prática do Cálculo 
Mental; 
Desenvolver destrezas 
numéricas de cálculo; 
reforçar a componente 
lúdica na aprendizagem da 
matemática; 
Detetar e divulgar talentos 
na área do cálculo mental. 
 

 
 

SuperTmatik 
 

Cálculo Mental 
(Atividade 

Facultativa) 

 
Docentes do 

Departamento 

 
 
 
 
 

Campeonato Nacional 
(Interescolar)                        

(Alunos do 5.º Ano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

- Relatório 

 

Promover e dinamizar ações 
de formação; educar para 
bons hábitos alimentares; 
educar para a saúde. 

Programa de 
Educação para a 
Saúde e 
Educação Sexual 
(P.E.S.) 
 

 

Célia 

Docentes do 

Departamento 

 
Atividades de Educação e 

Promoção da Saúde; Educação 
Sexual; 

(5º e 6.º Anos) 

 
 
 

Ao longo do 
ano 

- Relatório 

 
Dar a conhecer à população 
escolar este número e 
mostrar que está presente 
na matemática, na arte e na 
literatura. 
 

 
 

DIA DO π 

Girão 
Docentes do 

Departamento 
Alunos do 6º Ano 

 
 

14 março 

- Relatório 

Continuação: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
 
(Objetivos das diferentes 
atividades) 

 
 

Atividades 
Interdisciplinares da 

Escola - 

 

 
 

Docentes 

 

 
Alunos 

 

 
 

Ao longo do ano 
- 

Relatórios 
individuais 

 
Contribuir na ajuda de uma 
causa social  
(Recolha de tampinhas) 

 

 
“Tampinha a Tampinha” 

“Vamos ajudar o mundo a 
sorrir” 

 
 

João Girão 

 

 
Alunos 

 

 
 

Ao longo do ano - - 

Continuação: MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 



 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

  
Decorar o espaço escolar.  
 
 

Decoração de 
Natal 

Professores de EV e 
ET 

 

Comunidade 
escolar 

1.º Período 
Material necessário 
(a designar no início 

do ano letivo) 

Relatório de final 
de período 

Dar a conhecer os trabalhos 
realizados ao longo do ano letivo à 
comunidade escolar.  

Exposição de 
trabalhos 

temporários 

Alunos de EV 
e ET  

 

Durante o ano 
letivo  

 
- 

Avaliação por 
relatório 

Desenvolver a sensibilidade artística 
e estética. 
 

Caça ao Pintor 
 

Alunos de EV 
e ET  

 

De 19 a 25 de 
outubro  

 

0 euros se a 
atividade se realizar 

em modo digital 

Avaliação por 
relatório 

 

Disciplinas: EDUCAÇÃO VISUAL E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 



 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Comemorar o "Dia Mundial da 
Música- 1 de outubro". Concurso do 
logotipo da disciplina de Educação 
Musical. 
Esta atividade será realizada em 

contexto de sala de aula. 

"Dia Mundial da 
Música" 

 

Grupo de Educação 
Musical 

 

Turmas do 
5.º e 6.º ano. 

 

Mês de outubro 
(1 a 8 de 
outubro) 

- 
Relatório de final 

de período 

Marcar a tradição natalícia com 
canções alusivas à época, em 
contexto de sala de aula. Divulgar e 
contextualizar os temas musicais na 
época festiva, dentro dos ideais de 
paz e respeito. 

"Vamos cantar no 
Natal" 

Grupo de Educação 
Musical 

 

Turmas do 
5.º e 6.º ano. 

 

Mês de 
dezembro (de 11 

a 17 de 
dezembro) 

 

- 
Relatório de final 

de período 

Sensibilizar os alunos sobre a 
importância da audição, formas de 
prevenção da perda auditiva e 
melhoria dos cuidados auditivos. 
 

"Dia Mundial da 
Audição" 

 

Grupo de Educação 
Musical 

 

Turmas do  
5º e 6º ano. 

 

De 03 a 09 de 
março 

 
- 

Relatório de final 
de período 

Alertar para a importância da voz e 
dos cuidados necessários para a 
preservar 

"Dia Mundial da 
Voz" 

 

Grupo de Educação 
Musical 

 

Turmas do  
5º e 6º ano. 

 

De 19 de abril a 
02 de maio 

 
- 

Relatório de final 
de período 

Promover a curiosidade no 
conhecimento de compositores, 
através da pesquisa e do seu registo 
biográfico. 

"O compositor do 
Mês" 

 

 
Grupo de Educação 

Musical 
 

Turmas do  
5º e 6º ano. 

 

Ao longo do ano 
letivo 

0 euros (se 
realizado em 

formato digital) 

Relatório de final 
do ano letivo 

Disciplina: EDUCAÇÃO MUSICAL 



 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Objetivos gerais do 
Desporto Escolar e 
da disciplina de 
Educação Física 
 

Corta-Mato – Fase Escola Grupo EF 
Alunos do 4.º, 
5.º e 6.º anos 

10 de novembro - 

Avaliação por 
relatório e 

Relatório do 
Desporto Escolar 

Corta-Mato - Fase Distrital CLDE 
Alunos 

apurados da 
fase Escola 

a definir pela CLDE - 

Megas – Fase Escola Grupo EF 
Alunos do 5.º 

e 6.º anos 
9 fevereiro - 

Megas - Fase Distrital CLDE 
Alunos 

apurados da 
fase Escola 

a definir pela CLDE - 

Megas - Fase Nacional CLDE 
Alunos 

apurados da 
fase Distrital 

a definir pela CLDE - 

“DE sobre rodas” – percurso de habilidade 
com bicicleta 

Prof. João 
Paulo 

Alunos do 5.º 
e 6.º anos 

8 de maio 

- 

“DE Escola Ativa” – Mega atleta 
 

Prof. João 
Paulo 

Alunos do 5.º 
e 6.º anos 

- 

Torneio - Futsal Masculino Prof. 
António Reis 

Alunos do 
Grupo Equipa 6 de outubro 

- 

Torneio de Ténis de Mesa (Grupos mistos) Prof. Cristina 
Lopes 

Alunos do 
Grupo Equipa 27 de outubro 

- 

Torneio de Badminton (Grupos mistos) Prof. Helena 
Dinho 

Alunos do 
Grupo Equipa 

3 de novembro 

- 

 
Torneios Interescolas/Finais Distritais de 

Desportos Gímnicos nível 1,2 e 3                           
Grupos Mistos 

 
 

Professores 
responsáveis 

por cada 
grupo 
equipa 

Alunos de 
cada Grupo 

Equipa 

 
 Ao longo do ano, a 

definir pela CLDE 
 
 

- 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 



 

 

 

  

 

 

 

 

COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Competição individual e por equipas 
de acordo com o ideal olímpico e 
seus valores fundamentais: 
respeito, excelência e amizade. 

Dia Olímpico 
Professores do 
Departamento 

Alunos do 5.º 
e 6.º anos 

01 de junho (a 
partir das 18 

horas) 
Valor das Medalhas 

Relatório de final 
de período 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Competição individual e por equipas 
de acordo com o ideal olímpico e 
seus valores fundamentais: 
respeito, excelência e amizade. 

Dia Olímpico 
Professores do 
Departamento  

Alunos do 5.º 
e 6.º anos 

01 de junho (a 
partir das 18 

horas) 
Valor das Medalhas 

Relatório de final 
de período 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
Criação, montagem e apresentação 
de um musical, transformando este, 
numa aprendizagem significativa, 
facilitando a consolidação de um 
conhecimento maior, valorizando 
saberes disciplinares, colaborativos 
e de uma identidade que é a do 
Agrupamento de Escolas Pêro da 
Covilhã. 

Musical: Ópera 
Ligeira 

“D. Dinis e D. 
Isabel" 

 

Professores de 
Educação Musical, 
Educação Visual e 

Educação 
Tecnológica e 

Português 
 

Alunos do 5.º 
e 6.º ano 

Ao longo do ano 
letivo. 

Apresentação à 
comunidade dia 

27 de maio 2022. 
 

A apresentar 
oportunamente. 

 

Final 3.ºP, depois 
de apresentação 
à comunidade, 
caso a situação 
pandémica do 
país assim o 

permita. 
 
 

Disciplinas: EDUCAÇÃO VISUAL; EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA; EDUCAÇÃO MUSICAL; EDUCAÇÃO FÍSICA 



 

EQUIPA PEDAGÓGICA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

. Reconhecer e promover a 

igualdade de oportunidades 

(direitos e deveres); 

. Sensibilizar para a diferença; 

. Refletir sobre a problemática da 

diferença e inclusão de crianças, 

jovens e adultos com características 

específicas; 

. Refletir sobre a problemática dos 

Direitos Humanos; 

. Educar para a tolerância; 

. Desenvolver o espírito de 

entreajuda e solidariedade; 

. Estimular a mudança de hábitos; 

. Reconhecer atitudes adequadas e 

inadequadas para o meio ambiente; 

. Promover o trabalho de equipa no 

desenvolvimento de um projeto 

comum; 

. Estimular a prática da reciclagem 

no ambiente escolar; 

. Reconhecer as aplicações próprias 

do som nas atividades diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipa Pedagógica 
de Cidadania e 

Desenvolvimento 

   
 
 
 
 
 
 
 

Alunos do 4º 
ano da escola 

sede do 
Agrupamento 

 
Alunos de 5.º 

e 6º anos 
 

Comunidade 
Escolar 

 

 

 

 

1º Período 

 

3 de dezembro 

(Dia 

Internacional das 

Pessoas com 

Deficiência) 

 

3º Período 

8 de junho 

 
 
 
 
 
 
 

Kit Boccia 8 bolas 
(5,75 euros) 

 
Fita para marcação 

de campo 
(4,55 euros) 

 
Kit de arbitragem 

para Boccia 
(19,50 euros) 

 
Bola sonora para 

Goalball 
(16,02 euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório de cada 

uma das 
atividades. 

 



 

CONSELHO DISCIPLINAR DE TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

 
 
 

Saber o que é a reciclagem e 
reconhecer a sua importância; 
representar, através do 
desenho, um robô   construído 
com materiais recicláveis; 
representar, através do 
desenho, um robô   construído 
com materiais; apresentar e 
explicar a representação 
desenhada.  recicláveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição de 
Robôs 

empregando 
materiais 

recicláveis. 
Grupo de TIC 

Alunos/as de 
5.º ano. 

Junho - Fim de semestre 

 
Programar diferentes personagens 

para realizar ações simples; 

Utilizar blocos de movimento para 

desenvolver uma história. 

 

 
Elaboração de 

projetos na 
Plataforma UBBU. 

Alunos/as de 
6.º ano. 

Janeiro / junho - Fim de semestre 



 

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

  

Educar para o bem-estar, saúde e 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caminhada Piornos – 
Covão d’Ametade. 

 
Almoço convívio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diretores de 
Turma de 6º ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos de 6º 
ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Última semana 
de aulas do 3.º 

Período 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aluguer de 
autocarros para 
transporte dos 

alunos. 
(a definir) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório da 
atividade. 

 
 Adequar competências em contexto 
de cooperação, partilha e 
colaboração. 

 
 Interagir com tolerância, empatia e 
responsabilidade. 

  
Promover o convívio e a partilha de 
afetos e memórias. 



 

DEPARTAMENTO DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Sensibilização para a 

consciencialização e compreensão 

dos assuntos relativos à deficiência, 

para que se crie um mundo mais 

inclusivo e equitativo para as 

pessoas com deficiência, seja ela 

física ou mental. 

Comemoração do 
Dia Internacional 

da Pessoa com 
deficiência: 

passagem de 
filmes (curtas 

metragens, power 
points, jogos 

inclusivos) 
 

Docentes do 
Departamento de 
Apoio à Educação 

Inclusiva 
 

Alunos das 
diversas 
escolas 

apoiadas 
pelos 

docentes de 
Educação 
Especial 

 

Semana de 29 de 
novembro a 3 de 

dezembro 
 

A determinar 
 

Avaliação da 
satisfação dos 

alunos 
envolvidos e 

avaliação 
conjunta com as 

docentes 
titulares de 

turma. 
 

Estimular a prática do exercício físico 
aliada ao convívio da comunidade 
educativa; Recolha de bens 
alimentares para famílias 
carenciadas sinalizadas pela 
Segurança Social. 
 

Caminhada 
solidária 

 

Docentes do 
Departamento de 
Apoio à Educação 

Inclusiva 
 

Comunidade 
Educativa do 
Agrupamento 

 

Outono ou 
primavera 

 

A determinar 
 

Avaliação da 
satisfação dos 

envolvidos. 
 



 

 BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

- Promover o valor da biblioteca, 
motivar para o seu uso, esclarecer a 
sua forma de organização e ensinar 
a tirar partido das suas diferentes 
valências. 
 

 
 

Passo a Passo na 
Biblioteca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

Equipa da BE 
Docentes do AEPC 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

 

 
Alunos dos 

4º e 5º anos 
da Pêro 

 

 
 

Outubro de 2021 
 

- - 

 
 
- Propor atividades, recursos e 
ferramentas de trabalho, 
facilitadores do processo de ensino 
e aprendizagem. 
 

Sacolas 
Sabichonas - 

Itinerância das 
sacolas com livros 

de leitura 
autónoma e livros 

do PNL de apoio ao 
currículo (para 

trabalhar em sala 
de aula). 

 

 
 
 
 

Todos os 
alunos 

 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 - - 

-Propor métodos de pesquisa e usos 
de informação nos projetos 
escolares do agrupamento e/ou da 
iniciativa da biblioteca. 
- Desenvolver trabalho e serviços 
colaborativos com diversas 
entidades e/ou instituições 
(Biblioteca Municipal, RBE, outras 
escolas, Universidade da Beira 
Interior). 
 

 
 
 

Passo a Passo na 
Pesquisa. 

 

 
 

Alunos do 
1ºciclo 

(4ºano) e do 
2º ciclo 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

-Desenvolver o raciocínio lógico e 
capacidade interpretativa. 
-Formar para a gestão e uso 
pessoal da informação. 
 
 

 
Ler…. Pensar…. 

Responder! 
 

 
Equipa da Biblioteca 

Escolar 
 

 
 

Alunos do 3º e 
4ºano e do 2º ciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 

- - 

- Alertar e formar para as mais-
valias e os perigos associados ao 
uso da Internet. 
- Formar para o desenvolvimento 
de valores e atitudes 
indispensáveis à cidadania e à 
aprendizagem ao longo da vida. 
 

 
 

Passo a Passo…  
Conhecemos o 
Mundo Digital 

 

 
 

Equipa da BE 
Docentes do 1º e 

2ºciclos 
 

 
 

Alunos do 1º e 
2ºciclo 

 
- - 

- Promover/Estimular o uso de 
novas tecnologias. 
- Desenvolver atividades lúdicas e 
de leitura e escrita, no Microsoft 
Teams. 
 

 
Ponto Pêro 

(colaboração) 
 

 
Profª Dora Martins 

(Equipa da BE) 

 
 

Alunos do 2ºciclo 
- - 

- Facultar livros e outros recursos 
para usos nas salas de aula ou 
noutros espaços de lazer e 
estudo. 
 

Sabias que… 
(comemoração de 

efemérides): 
- Mês/Dias 
Internacionais 

 

 
Equipa da BE 
Docentes do 

Agrupamento 
 

 
Todos os alunos 

Cursos EFA 
(estabelecimento 

prisional). 
 

- - 

- Participar nas atividades e 
projetos promovidos pelo Plano 
Nacional de Leitura e pela Rede 
Concelhia das Bibliotecas 
Escolares. 
 
 

Concurso Nacional 
de Leitura 2022 

(RBE, Rede 
Concelhia de 
Bibliotecas). 

 

Professores 
Titulares (3º e 4º 

anos) e professores 
de Português 

(2ºciclo) 

 
 

Alunos do 3 º/4 º 
anos e do 2º ciclo 

 

 
 

Calendarização 
do PNL   

Continuação: BECRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

- Estimular a criação de uma rotina 
de leitura. 
- Permitir a cada aluno a 
descoberta do prazer da leitura. 
-  Instituir um momento de pausa 
que favorece também a 
concentração. 
 

 
 
 

Projeto: 10@Ler 
 

 
 

Equipa da Biblioteca 
e Conselhos de 
Turma (2º Ciclo) 

 

 
 
 

Alunos do 2º 
Ciclo 

 

 
 
 

Ao longo do ano letivo 
 

- - 

- Estimular o gosto pela leitura. 
- Promover o exercício da 
cidadania, valorizando a 
importância do voto como forma 
de expressão da opinião e de 
intervenção cívica. 
 

 
 

Miúdos a Votos 
(Visão Júnior e 

RBE) 
 

 
 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e Docentes 

envolvidos 
 

 
 

Alunos do 1º e 
2º Ciclos 

 

 
 

Calendarização do PNL 

- - 

- Implementar a literacia para o 
cinema junto do público escolar e 
de divulgação de obras 
cinematográficas. 
- Divulgar a linguagem e as 
mensagens fílmicas, incentivar o 
pensamento crítico, a análise, a 
produção e o consumo de obras 
cinematográficas. 
 

 
 
 
 

Plano Nacional do 
Cinema 

 
 
 
 

Equipa da Biblioteca 
Escolar e Docentes 

envolvidos 
 

 
 
 
 

Todos os 
alunos 

 

 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 
 - - 

Continuação: BECRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

- Consciencializar os alunos da 
importância da leitura como forma 
de recreação e de aprendizagem. 
- Orientar os alunos nas escolhas de 
leitura recreativa e escolar.  
- Desenvolver ações sistemáticas de 
promoção/divulgação de obras 
literárias ou de autores. 
-Desenvolver estratégias que 
ajudem a criar hábitos de leitura. 
 

 
 
 
 

À volta de 
histórias – Clube 

de Leitura 

 
 
 
 

Equipa da Biblioteca 
Escolar 

 

 
 
 
 

Todos os 
alunos 

 

 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
- - 

- Contribuir para o desenvolvimento 
da proficiência dos alunos em leitura 
e adotar um papel ativo no 
desenvolvimento das diferentes 
literacias a ela associadas 
 

 
 

Semana da Leitura 

 
Equipa da Biblioteca 

Escolar e da 
Biblioteca Municipal 

 
 

Todos os 
alunos 

 

 
 

Março/abril de 
2022 

- - 

-Dinamizar encontros com 
escritores, ilustradores ou outros 
representantes das várias áreas do 
saber para atividades de animação 
e/ou promoção da leitura. 
 

 
Encontros com 

escritores 
 

 
Equipa da Biblioteca 

Escolar Biblioteca 
Municipal Editoras 

 
Todos os 

alunos 
 

 
Ao longo do ano 

letivo 
 

- - 

Continuação: BECRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

-Pesquisar, valorizar, relatar e 
divulgar o trabalho de figuras 
importantes da cidade. 
-Desenvolver o pensamento crítico 
e criativo, a sensibilidade estética 
e artística, 
-Aprofundar o saber científico e 
tecnológico 
- Produzir textos, trabalhar formas 
de comunicação e informação. 

 
 
 
 

Notáveis da Minha “Terra” 
 

 
 
 

Equipa da 
Biblioteca Escolar, 

da Biblioteca 
Municipal e 

Docentes 
envolvidos 

 

 
 
 
 

Alunos do 1º 
e 2º Ciclos 

 

 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 

- - 

-Incentivar a articulação entre a BE 
e os docentes do agrupamento. 
-Apoiar o desenvolvimento do 
currículo e das metas curriculares 
através da implementação de 
processos de trabalho 
colaborativo. 

 
 

Pé ante Pé a Caminho da 
Pêro (a definir os moldes da 

sua realização de acordo com 
a situação epidemiológica) 

 
 

Equipa da BE 
Prof. Titulares de 

4º ano 
Todos os 

Departamentos 
 

 
 

Alunos do 
4ºano do 

Agrupamento 
 

 
 

Final do 2º 
período. 

- - 

- Promover a difusão e a circulação 
da documentação/ informação no 
âmbito do agrupamento. 
- Assegurar a existência e o acesso 
a uma coleção impressa e digital 
diversificada, capaz de responder 
aos interesses e às necessidades 
curriculares e formativas da escola 
e dos utilizadores.  

 
 

Dinamização do Blogue 
Tantos Livros: 

http://tantoslivros.blogspot.pt 
 

 
 
 

Equipa da 
Biblioteca Escolar 

 
 
 

Comunidade 
Educativa 

 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
- - 

- Comunicar e divulgar informação 
sobre toda a dinâmica do 
agrupamento. 
 

 
Boletim Pêro - Newsletter do 

Agrupamento. 
 

 
Equipa da 

Biblioteca Escolar 
 

 
Comunidade 

Educativa 
 

 
Ao longo do ano 

letivo - - 

Continuação: BECRE 

http://tantoslivros.blogspot.pt/


DEPARTAMENTO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA COVILHÃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A realização do Plano de Atividades está dependente da situação de pandemia e das orientações da DGS, da DGRSP e da Direção do EP da Covilhã. 

                 
Covilhã, setembro 2021 

 

Objetivos Atividade 
Dinamizador 
Responsável 

Destinatários Calendarização Orçamento Avaliação 

Desenvolver a capacidade de 

“Aprender a Ser” e de “Aprender a 

Pensar” – Educar para os valores da 

convivência e do diálogo. 

Dias 
Comemorativos 

Coordenadora 
Pedagógica 

População 
Reclusa 

Ao longo do ano 
letivo 

- 
Relatório de 

avaliação 

Promover a educação para a saúde, 
cidadania e ambiente 

Palestras sobre 
várias temáticas 

Coordenadora 
Pedagógica 

População 
Reclusa 

Ao longo do ano 
letivo 

- 
Relatório de 

avaliação 

Promover a Educação pela 
Autonomia 

Atividades no 
âmbito da 
Educação 

extraescolar – 
Clubes 

Coordenadora 
Pedagógica 

População 
Reclusa 

Ao longo do ano 
letivo 

- 
Relatório de 

avaliação 

Promover a sensibilização e o 
conhecimento de novas formas de 
saber 

Intercâmbios com 
instituições de 

caráter 
pedagógico/cultural 

e outras 
instituições ligadas 

à Cultura 

Coordenadora 
Pedagógica 

População 
Reclusa 

Ao longo do ano 
letivo 

- 
Relatório de 

avaliação 

Motivar a atividade física e hábitos 
de vida saudável  
 

Realização de 
Torneios 

Desportivos 

Coordenadora 
Pedagógica 

População 
Reclusa 

Ao longo do ano 
letivo 

- 
Relatório de 

avaliação 


