
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 21/22

Departamentos Pré- Escolar 1º Ciclo Expressões Línguas
Matemá�ca e

Ciências
Exper�mentais

Ciências Sociais e
Humanas

Área de Intervenção Objetivos

A – SUCESSO ESCOLAR

B – CIDADANIA E
INCLUSÃO/EQUIDADE

A1 - Reuniões de articulação curricular no âmbito do Inglês e Ciências Experimentais - 1 reunião por período; 80% dos alunos com nível 3 ou
superior, a Inglês e Ciências em cada ciclo
A2 - Reuniões de articulação entre a Educação Pré-escolar e 1º ciclo/ 1º ciclo e 2º ciclo e 2º ciclo/ 3º ciclo - 2 reuniões por ano letivo - no
início e no final
A3 - Reuniões para análise dos resultados da avaliação interna e externa - 1 reunião por trimestre - Departamentos - avaliação interna; 1
reunião após a divulgação dos dados - avaliação externa
A4 - Reuniões periódicas tendo em conta a monitorização do Plano de Inovação - 2 reuniões quinzenais - PI
A5 - Atribuição de prémios de Quadro de mérito ou Quadro de mérito desportivo - 5% do número total de alunos do AE
A6 - Qualidade de sucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei no 54/2018 - 25% das classificações com nível 4 ou 5
A7 - Taxa de sucesso dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei no 54/2018 - 95% transição

A8 - Taxa de sucesso por: Disciplina, Ano, Ciclo, Qualidade de Sucesso, Média das classificações - Avaliação Externa - (ver metas
específicas)
A9 - Avaliação e acompanhamentos dos alunos sinalizados para o SPE - 100% do número de alunos sinalizados/avaliados; 100% do número
de alunos sinalizados/apoiados
A10 - Orientação vocacional - 100% de alunos a beneficiar de orientação vocacional - 9.º ano
A11 - Realização de projetos por ciclo de ensino - 2 projetos por ciclo de ensino
B1 - Reuniões de articulação com os docentes que lecionam a disciplina e o Coordenador - 2 por período
B2 - Atividades conducentes ao cumprimento da Estratégia de Educação para a cidadania - Concretizar 80% das atividades propostas
B3 - Projetos a desenvolver que envolvam a cidadania - 1 projeto por turma por ano
B4 - Cumprimento do estipulado no PAAA - Concretizar 80% das atividades propostas
B5 - Reuniões de assembleia de escola - 1 por período

B8 - Apoio de Português Língua Não Materna a todos os alunos com nacionalidade estrangeira sinalizados - 100% de alunos PLNM a
beneficiar de apoio

B6 - Consumo de energia, água e papel no Agrupamento - Reduzir o gasto em 2% em relação aos custos do ano anterior
B7 - Ações de combate ao desperdício - 3 ações de combate ao desperdício por ano



C – GESTÃO PEDAGÓGICA/
LIDERANÇAS

D – RELAÇÃO ESCOLA/
COMUNIDADE

B9 - Apoio terapêutico a todos os alunos sinalizados para apoio - 100% de alunos sinalizados a beneficiar de apoio terapêutico
B10 - Medidas educativas previstas no DL n.º 54/2018 - 95% eficácia das medidas implementadas

C1 - Momentos de convívio entre o corpo docente - Realizar, pelo menos, um momento de convívio trimestral entre o corpo docente

C3 - Reuniões gerais de pessoal não docente com o órgão de gestão - 1 reunião por período
C4 - Reuniões Gerais de alunos com o órgão de gestão - 1 reunião por período
C5 - Reuniões com o delegado e subdelegado das turmas com o órgão de gestão - 1 reunião por período
C6 - Reuniões de trabalho colaborativo semanais (Educação Pré-escolar/1o ciclo/2o ciclo/3o ciclo) - 1 reunião por semana
C7 - Realização de atividades conjuntas envolvendo vários ciclos de ensino - 2 atividades por ano
C8 - Realização de atividades em articulação com a Biblioteca Escolar - 1 atividade por ano por Departamento
C9 - Realização de sessões de formação interna - 1 sessão por período
C10 - Realização de seminários/encontros de boas práticas no Agrupamento. - 1 seminário/encontro no final do ano letivo
C11 - Reuniões de supervisão das AEC - 1 reunião por período
C12 - Realização de observação de aulas entre pares - 1 aula por docente por ano letivo
D1 - Participação do agrupamento em eventos promovidos pela comunidade local - 1 evento por ano
D2 - Promoção de eventos de convívio com participação e para a comunidade educativa - 2 eventos por ano
D3 - Apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos - 1 exposição anual nos espaços públicos da comunidade
D4 - Participação dos alunos em atividades desportivas/culturais fora da escola - 100% de participantes em atividades desportivas/culturais
fora da escola
D5 - Participação dos representantes dos encarregados de educação nas reuniões de conselho de turma - 10% de presenças dos
representantes dos encarregados de educação nas reuniões
D6 - Participação do delegado e subdelegado das turmas nas reuniões de conselho de turma - 10% de presenças do delegado e
subdelegado nas reuniões

C2 - Reuniões gerais de pessoal docente com o órgão de gestão - 1 reunião por período



Pré escolar

A11,B2,B3,B4,B7,C7,
D3

Pré escolar

Promover o acesso à diversidade do património e a apropriação das
diferentes linguagens e expressões ar�s�cas. Garan�r o acesso dos
cidadãos à fruição ar�s�ca e produção cultural, corrigindo as
desigualdades nesse acesso(sociais, económicas,territoriais). Aproximar a
comunidade educa�va à escolar. Promover o bem estar e saúde mental.
Potenciar a construção de uma cidadania a�va e informada.

Docentes Pré e 1º ciclo
Luzianes

JI/ 1º ciclo Luzianes;
Comunidade local sem custos

A8,B2, B3,B4,B7,D2,
D3

Pré escolar Projeto de meditação 

-melhorar a concentração;
- controlar a ansiedade;
- diminuir a impulsividade;
- desenvolver memórias sensoriais e estados de relaxamento e calma.

Docentes Pré em ar�culação
com  a CMO A8,B2,B3, B4

Pré escolar
Promover hábitos de alimentação saudável; Promover hábitos de
higiene;  Realizar experiências; Promover hábitos de prá�ca despor�va

Docentes Pré em ar�culação
com  Sessões com técnicos de

saúde; A8,B2,B4

Pré escolar

- Es�mular o gosto pela leitura
-Envolver as famílias na promoção para a leitura
- Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento
individual e de progresso social
- Desenvolver competências nos domínios da leitura e da escrita, bem
como a criação de
hábitos de leitura nos alunos;
- Desenvolver a habilidade de ouvir, apreciar, compreender e interpretar
histórias;

Docentes Pré em ar�culação
com  a Biblioteca Escolar JIs A8,,B4

Pré escolar

Projeto 

- Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
 - Es�mular e promover ações de educação cívica, cien�fica e ambiental
fomentando a conservação de valores naturais e culturais,;
 - Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, posi�vos e
nega�vos sobre o Ambiente; Professora e educadora de

Luzianes-Gare

Alunos da pré e
do 1º ciclo de
Luzianes-Gare A8,B2, B3,B4,B7
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                                                                                                              Ao longo do Ano
Departamento A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orçamento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

Lixo&Arte

P.Art.T
( Projeto de Artes na Escola)

Contribuição par a execução do
projeto do agrupamento

"Sab-a-arte"

“Sou e Estou
Aqui e Agora"

PES-Promoção e Educação para a
saúde: Sessões com técnicos de
saúde; Dia  da Alimentação ;
Hortas Biológicas; Escovagem de
dentes/e outras a�vidades
Plano Nacional de Leitura
Ouvir e explorar histórias;
- Criar histórias com
situações imaginárias
- Memorizar; drama�zar;
poemas, lengalengas, etc.
- Elaboração de uma história
cole�va  pelos alunos
-Semana da leitura/poesia "Dia
Mundial do Livro"

"Mãos à Obra-
EquipaVerde"

- Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental 
 - Es�mular e promover ações de educação cívica, cien�fica e ambiental
fomentando a 
 conservação de valores naturais e culturais,;  
 - Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, posi�vos e nega�vos
sobre o Ambiente;  
 - Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras en�dades,
organismos, ins�tuições e 
 indivíduos envolvidos na prossecução de uma correta polí�ca ambiental; Docentes EPE Alunos Pré-escolar JIs sem custos

Alunos Pré escolar
e 1º ciclo Luzianes;

comunidade
educa�va

Alunos Pré-escolar JIs sem custos

Alunos Pré-escolar JIs sem custos

Alunos Pré-escolar sem custos

Escola Básica luzianes sem custos



Pré escolar

Promoção de a�tudes e valores, bem como, desenvolvimento de
aprendizagens imprescindíveis para responder aos desafios da
sociedade; sensibilizar de formar os alunos para uma cidadania a�va de
forma a assegurar a proteção do planeta e seus recursos
naturais;Compreender o  
• Reconhecer a  ao nível dos  e das . 
• Conhecer a função da Biodiversidade e a importância da sua
preservação.

Alunos da EPE e
1º ciclo;

comunidade
educa�va;

A8;B2,B3,B4,B7,C7,
D3

Projeto "Mãos à Obra-
EquipaVerde"

Professora e educadora de
Luzianes-Gare

Alunos do 1º
ciclo de

Luzianes-Gare EB de Luzianes Gare sem custo

LIix'Arte  ( Contribuição paa a
execução do projeto do

agrupamento  "Sab-a-arte")

romover a Poli�ca dos 3R
Promover a cria�viddade.
Aproximar a comunidade educa�va à escolar.
Promover o bem estar e saúde mental.
Potenciar a construção de uma cidadania a�va e informada.

Professora e educadora de
Luzianes-Gare

Encarregados de Educação

Alunos da pré e
do 1º ciclo de
Luzianes-Gare EB de Luzianes Gare sem custo

Projeto de meditação “O Tempo da
Calma”

-melhorar a concentração;
- controlar a ansiedade;
- diminuir a impulsividade;
- desenvolver memórias sensoriais e estados de relaxamento e calma. Professora de Luzianes-Gare

Alunos  do 1º
ciclo de

Luzianes-Gare EB de Luzianes Gare sem custo
Promover hábitos de alimentação saudável;                                  Promover
hábitos de higiene;               Realizar experiências;
Promover hábitos de prá�ca despor�va;                                    Conhecer
regras de prevenção rodoviária

Departamento do 1.º ciclo Alunos do 1.º
ciclo

Escolas do 1.º ciclo sem custo A7,A8,B2,B4

Educação Ambiental para a
Sustentabilidade     e
Biodiversidade
Tema/ a�vidades a desenvolver
em ar�culação com o 1º ciclo

conceito de Biodiversidade
Biodiversidade  animais plantas

P

Promoção e Educação para a
saúde: Sessões com técnicos de
saúde; Dia  da Alimentação ; prova
de Orientação; Hortas Biológicas;
Escovagem de dentes e realização
do bochecho com fluor e outras
a�vidades

Docentes pré e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara; Saboia; JIs/1º ciclo sem custos

1º Ciclo

Comemoração de efemérides e
festividades
• Halloween
• Christmas
• Pancake day
• St. Patrick’s Day
• Mother’s Day
• Father’s Day
• Easter

• Divulgar as culturas-alvo (países de língua inglesa).
• Comemorar datas festivas.
• Envolver os alunos em atividades lúdicas do gosto deles.
• Contribuir para o desenvolvimento do sentido estético e artístico
dos alunos.
• Sensibilizar os alunos para diferentes tipos de manifestações de
carácter cultural.
• Envolver os alunos em atividades interdisciplinares e trabalhos
de projeto.
• Promover o trabalho em equipa, a articulação entre ciclos e o
trabalho entre turmas.
• Expor os trabalhos dos alunos.

Professora de Inglês e
Professoras titulares de

Turma
alunos do 3º e

4º anos Escolas do 1º Ciclo 0 A8, B2, B4, C9

1º Ciclo

A7,A8,B2,
B3,B4,B7,
C7,D2,D3

1º Ciclo

A7,A8,B2,
B3,B4,B7,C7, D2,

D3

1º Ciclo

A7,A8,B2,B3, B4

1º Ciclo

- Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
 - Estimular e promover ações de educação cívica, científica e ambiental
fomentando a conservação de valores naturais e culturais,;
 - Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, positivos e
negativos sobre o Ambiente;
 - Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras entidades,
organismos, instituições e indivíduos envolvidos na prossecução de uma
correta política ambiental;



1º Ciclo

Expressões

Multiatividades de Ar Livre: tiro
com arco, BTT e orientação

- Incentivar o espírito desportivo e de cooperação.
 - Relacionar a escola com o meio envolvente.

 - Promover os valores morais e de vivência em sociedade,
através da prática de uma atividade física saudável.

 - Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a com
atividade física, preservação do meio ambiente e bem-estar. Prof. EF

Alunos do 2º e
3º ciclo Saboia 100 euros 3,4,5a) - b) 9d) - e)

PES

- Rastreio do Índice de Massa
Corporal.
 - Sessões de esclarecimento
sobre Promoção e Educação
para a Saúde.
 - Atividade física: passeios de
BTT.

- Registo e comparação dos resultados do IMC.
 - Promover hábitos de prática desportiva.
 - Promover hábitos de higiene.

Equipa PES/Equipa de
Saúde Escolar de Odemira

Comunidade
Escolar Escola de Saboia Sem custos 3, 4, 5a) b)

Línguas e BE
Jornal escolar

Docentes de Português e
Inglês do 3º Ciclo

Comunidade
Escolar

Sede Agrupamento
de Escolas de

Saboia
B2, B4, D2, D3,

D4

Sinalização de efemérides Compreender a importância de uma alimentação saudável e
equilibrada.

Docentes de DMCE 2.º e 3.º ciclos Escola

---

A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B10; C7;

C8

Exposição dos trabalhos de
pesquisa

Em articulação com a Biblioteca Escolar Docentes do DCME Comunidade
Escolar

Sala de aula ou
biblioteca da

escola ---

A6; A7; A8; A11;
B2; B3; B4; B10;
D2; D3; D4; C8

Saídas de campo Professores de  CN e
Clubes Cientistas

Ambientais/Eco-escolas/Ciê
nciaViva

2º e 3º ciclos Saboia a determinar caso a
caso

A6; A7; A8; B2;
B3; B4

Plano Nacional de Leitura  Ouvir e
explorar histórias;
- Criar histórias com
situações imaginárias
- Memorizar
poemas, lengalengas, etc.
- Elaboração de uma história
cole�va  pelos alunos
- Baú de livros
-Semana da leitura
- Concurso de leitura
Odemira a Ler+
- Par�cipação em
concursos
- Declamação de poesias
- Concurso de soletração

- Es�mular o gosto pela leitura
-Envolver as famílias na promoção para a leitura
- Promover a leitura, assumindo-a como factor de desenvolvimento
individual e de progresso social
- Diversificar a Leitura de forma a abranger todos os �pos de texto;
- Desenvolver competências nos domínios da leitura e da escrita, bem
como a criação de
hábitos de leitura nos alunos;
- Experimentar percursos individuais ou em grupo que proporcionem o
prazer da leitura e da escrita;
- U�lização da língua de forma adequada;
- Promover as várias modalidades de leitura (grupo, orientada);
- Desenvolver a habilidade de ouvir, apreciar, compreender e interpretar
histórias;

Departamento do 1.º ciclo Alunos do 1.º
ciclo

Escolas do 1.º ciclo sem custo A7,A8,B2,B4

Línguas 10 minutos a ler Docentes do AE Saboia
Alunos do AE
Saboia

Sala de
aula/Biblioteca A8, B4

Línguas e Expressões Kamishibai
Docentes de Português, Inglês,
Espanhol e Educação Visual

Alunos 2º e 3º
ciclos Sala de aula A8, A11, B4, D3, D4

MCE

MCE

MCE

 •  Promover a inter e a transdisciplinaridade;
•   Promover a interacção entre dimensões curriculares e extracurriculares
das atividades letivas, ligando saberes adquiridos ao nível das matérias

de ensino e sua aplicação prática;
•   Adquirir conhecimentos de forma mais agradável, resultado de uma

certa libertação das regras impostas na aprendizagem;
•   Desenvolver o aluno no plano cognitivol ao:

              - incentivar as capacidades de observação;
              - provocar a curiosidade;

              - suscitar questões;
              - despertar o interesse e a imaginação;

              - fomentar a reflexão crítica;
• Proporcionar momentos de convívio entre alunos e professores.



MCE

MCE

MCE

MCE

MCE

MCE

Pesquisa de Informação e
organização de exposições

temáticas e atividades lúdicas.

DMCE Alunos do
Agrupamento

Escola 200 euros A6; A7; A8; A11;
B3; B4; B10; D2;

D3; D4; C8

Utilização de plataformas e
ferramentas digitais

DMCE Alunos 2º e 3º
ciclos

Escola --- A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B6; B7

Competições Nacionais de
Matemática: Canguru

Matemático Sem Fronteiras,
SuperTmatik, Campeonato

Nacional de Jogos Matemáticos

· Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
 · Desenvolver o raciocínio, a criatividade e à imaginação;

 · Deteção precoce de vocações científicas e, em particular, para a
Matemática

 · Reforçar a componente lúdica na aprendizagem da Matemática;
 · Proporcionar o contacto com novos desafios;

Docentes de Matemática/CN
e entidade promotora

Alunos dos 2.º
e 3.º ciclos

Escola custos inerentes à
inscrição (em alguns
casos) + deslocação
(para o o caso de se

verificar apurados para
eliminatórios fora da

escola)

A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B10; D4

Campeonato de Cálculo Mental · Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática;
 · Desenvolver o cálculo mental e o raciocínio;

 · Reforçar a componente lúdica na aprendizagem da Matemática.

Docentes de Matemática Alunos 2º e 3º
ciclos

Salas de aula --- A6; A7; A8; B4;
B10

Clube Eco-escolas / Cientistas
ambientais / Ciência Viva

Professores de DMCE e
alunos

Comunidade
educativa

Escola 100 euros A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B6; B7;

C7; D3

Clube de Xadrez Dinamizadores do clube Alunos dos 2º e
3º ciclos

(articulação
pontual com
pré-escolar e

1ºciclo)

Escola e espaços
envolventes

100 euros

A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B6; B7

· Assunção de uma atitude crítica e reflexiva perante a realidade que nos rodeia;
 · Desenvolvimento de técnicas de pesquisa, tratamento e organização de

informação;
 · Mobilização de técnicas de apresentação e/ou divulgação de ideias,

conhecimentos, informações;
 · Divulgação dos trabalhos dos alunos;

 · Valorização dos trabalhos executados pelos alunos;
 · Enfatizar da papel de cada um na comunidade educativa, em geral;

 · Proporcionar o contacto com outras situações e realidades ausentes do
quotidiano dos alunos;

 · Veiculação de informação;
 · Promoção de campanhas de informação e sensibilização;

•        Incrementar a utilização das TIC em contexto educativo numa perspetiva
inovadora e aliciante para os alunos;

•        Promoção da utilização e ferramentas de ensino a distância.
•        Potenciar o uso de ferramentas digitais no incremento da autonomia, do

espírito critico e de criatividade.

Gerais:
 · Respeito mútuo;

 · Sentido de responsabilidade;
 · Espírito crítico;
 · Cooperação;
 · Autonomia;

 · Curiosidade;
 · Observação;
 · Criatividade;

 · Comunicação oral e escrita;
 · Reflexão e raciocínio.

 Específicas:
 · Desenvolvimento do raciocinio abstrato;

 · Desenvolvimento do raciocinio tridimensional;
 · Desenvolvimento do relacionamento psicossocial entre pares em contexto

competitivo.

•        Sensibilizar para a preservação do ambiente;
•        Identificação de problemas Ambientais;

•        Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
•        Estimular e promover ações de educação cívica, científica e ambiental fomentando a

conservação de valores naturais e culturais,;
•        Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, positivos e negativos sobre o

Ambiente;
•        Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e atitudes face ao ambiente;

•        Promover atividades de promoção de saúde e de contacto com a Natureza.
•        Alerta para a importância da preservação do Ambiente e conservação da Natureza;

•        Adoção de hábitos e atitudes de respeito pelo Ambiente;
•        Fomentar uma atitude atenta e interventiva face à realidade que o rodeia, em geral, e às

questões ambientais em particular;
•        Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras entidades, organismos,
instituições e indivíduos envolvidos na prossecução de uma correta política ambiental;

•        Divulgar boas práticas;
•        Enfatizar o facto de a escola desenvolver o programa eco-escolas e assumir como

prioritária a Educação Ambiental;
•        Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos

sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário.



MCE

MCE

MCE

MCE

MCE

Exposição de trabalh

Reuniões de departamento ----------- Escola sede B1

Projeto Rios / Rede Escolas pela
Água

Prof. CN 3.º ciclo Comunidade
Escolar

Escola

Apps for Good Prof. CN 3.º ciclo Salas de aula

Ações de sensibilização sobre
Segurança Online

- Promover de uma utilização esclarecida, crítica e segura da
Internet;                                                                                        -

Assegurar a Segurança e a Privacidade no Uso da Internet;
- Garantir instrumentos para proteção de riscos que possam

ocorrer no uso da Internet;                                                             -
Fornecer informação sobre como utilizar os instrumentos para

proteção contra os riscos no uso da Internet.

Prof. CN 3.º ciclo e de TIC alunos 2.º e 3.º
ciclos

sala de aula

---
A6; A7; A8; B2;

B3; B4

Ações de sensibilização sobre
Segurança Online

- Promover uma utilização esclarecida, crítica e segura da Internet;
- Assegurar a Segurança e a Privacidade no Uso da Internet;
- Garantir instrumentos para proteção de riscos que possam

ocorrer no uso da Internet;                                                             -
Fornecer informação sobre como utilizar os instrumentos para

proteção contra os riscos no uso da Internet.
Professor de TIC em
articulação com CID

Alunos do 2.º
ciclo sala de aula ---

A6; A7; A8; B2;
B3; B4

Desafios SeguraNet - Promover de uma utilização esclarecida, crítica e segura da
Internet; - Assegurar a Segurança e a Privacidade no Uso da
Internet; - Garantir instrumentos para proteção de riscos que

possam ocorrer no uso da Internet; - Fornecer informação sobre
como utilizar os instrumentos para proteção contra os riscos no

uso da Internet.

TIC em articulação com
ETD

Alunos 2º e 3º
ciclos

Escola --- A6; A7; A8; B2;
B3; B4

Alunos do 9º ano

•        Sensibilizar para a preservação do ambiente;
•        Identificação de problemas Ambientais;

•        Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
•        Estimular e promover ações de educação cívica, científica e ambiental

fomentando a conservação de valores naturais e culturais,;
•        Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, positivos e negativos

sobre o Ambiente;
•        Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e atitudes face

ao ambiente;
•        Promover atividades de promoção de saúde e de contacto com a Natureza.

•        Alerta para a importância da preservação do Ambiente e conservação da
Natureza;

•        Adoção de hábitos e atitudes de respeito pelo Ambiente;
•        Fomentar uma atitude atenta e interventiva face à realidade que o rodeia, em

geral, e às questões ambientais em particular;
•        Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras entidades,

organismos, instituições e indivíduos envolvidos na prossecução de uma correta
política ambiental;

•        Divulgar boas práticas;
•        Enfatizar o facto de a escola desenvolver o programa eco-escolas e assumir

como prioritária a Educação Ambiental;
•        Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e

comunitário.

• Identificação de problemas sociais • Desenvolver o interesse pelas questões
sociais • Estimular e promover ações de educação cívica, científica e ambiental

fomentando a conservação de valores naturais e culturais,• Desenvolver e fomentar
pesquisas sobre os impactos, positivos e negativos sociais; • Capacitar os alunos

de informação para tomada de decisões e atitudes face ao contexto social;  •
Fomentar uma atitude atenta e interventiva face à realidade que o rodeia, em geral,
e às questões sociais em particular; • Promover e fomentar o diálogo e cooperação

com outras entidades, organismos, instituições e indivíduos envolvidos na
prossecução de uma correta política social; • Divulgar boas práticas;  • Motivar para
a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos sustentáveis

no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário.

A6; A7; A8; B2; B3;
B4; B6; B7; C7; D3

A6; A7; A8; B2; B3;
B4; B6; B7; C7; D3

CSH

os dos alunos

Aprender de forma lúdica;
Es�mular a capacidade cria�va dos alunos;
Consolidar conhecimentos adquiridos.

Docentes do departamento
Alunos dos 2.º e

3.º ciclos Escola sede A8/D3

CSH

Assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das a�vidades
escolares; Promover a ar�culação com outras estruturas ou serviços do
agrupamento com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação
pedagógica; Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos
instrumentos de autonomia do agrupamento; Docentes do departamento



CSH Reuniões de trabalho colabora�vo Promover a ar�culação e a reflexão conjunta ----------

CSH Observação de aulas/trabalho
colabora�vo

Es�mular a melhoria do desempenho profissional
Promover a qualidade das aprendizagens
Promover a par�lha de conhecimentos Docentes do departamento

CSH

Proporcionar aos alunos diferentes contextos de aprendizagem
Promover o interesse pelo património histórico e cultural
Promover a ar�culação disciplinar e entre ciclos
Promover o relacionamento interpessoal aluno/professor e aluno/aluno.

----- Escola sede C6

Escola sede C12

Visita de estudo - Quake Docentes do departamento
Alunos dos 2º e

3º ciclos Lisboa



Dia das acessibilidades

Dia do animal

Dia da alimentação

Dia da alimentação

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                                 Mês de Setembro/Outubro 

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orçam
ento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

24

Escolas Básicas
Luzianes-Gare; Saboia;
Santa Clara

A8,B2, C7, B4 B7,D3

30

 - Sensibilizar para a importancia de proteger os idosos;
Tomar consciência do respeito a ter para com os idosos.
- Mo�var para a par�lha; interagir com a comunidade e ins�tuições
locais;

Escolas Básicas
Luzianes-Gare; Saboia;
Santa Clara

A8,D2, B2, B3, B4, C7

4 Comemoração do Dia do Animal

-sensibilizar a população para a necessidade de proteger e respeitar os
animais e contribuir para a preservação das espécies; 
- lembrar a importância dos animais na vida das pessoas; celebrar a vida
animal em todas as suas vertentes. Alunos da EPE

Escolas Básicas
Luzianes-Gare; Saboia;
Santa Clara

A8, B2, B4,

14/17
5 semanas a
iniciar dia 17

Comemoração Dia da Alimentação
Herois da fruta -

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação correta e
equilibrada; promover hábitos de vida saudáveis,  e a prá�ca de a�vidade
�sica,
   - Incen�var para o consumo de fruta

Escolas Básicas
Luzianes-Gare; Saboia;
Santa Clara A8,B4, B2,  C7

20

-Contribuir para que as crianças e os jovens adquiram os conhecimentos,
capacidades, valores e a�tudes que lhes permitam compreender, exercer
e defender os Direitos Humanos, assumindo o respeito por estes.

Escolas Básica
Luzianes-Gare;

31 Halloween - Dia das Bruxas

- Conhecer outras tradições;
 - Conhecer factos e conceitos cien�ficos;
 - Valorizar as descobertas;
 - Promover novos conhecimentos.

Escolas Básicas
Luzianes-Gare; Saboia;
Santa Clara A8,B4, B2,  C7

29 Dia do Leite Escolar
Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação correta e
equilibrada.

Professores, educadores e
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes
Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha

sem custos

A8,B2, C7, B4 B7,B5

30 Dia do Idoso

- Sensibilizar para a importancia de proteger os idosos; Tomar
consciência do respeito a  ter para com os idosos.
-Promover a interação entre crianças, adultos e idosos;
- Mo�var para a par�lha.

Professores, educadores e
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes
Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha

Sem custos A8,D2, B2, B3, B4, B7, C9

4

- Proporcionar o conhecimento da história do animal na sociedade, a
compreensão e reflexão sobre os conceitos de Bem-estar, e os
fundamentos é�cos dos direitos dos animais.

Professora, educadores e
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes
Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha

sem custos

14

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação correta e
equilibrada.
- Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da
saúde.

Professores, educadores e
elementos da comunidade

Alunos da pré e
1º ciclo Escola Básica Luzianes

Escola Básica Santa
Clara-a-Velha

EB Luzianes : 5€
EB Santa

Clara-a-Velha: 5€

17

- Sensibilizar os alunos para a necessidade de uma alimentação correta e
equilibrada.
- Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da
saúde.

Professores e educadores Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Saboia EB Saboia: 2€

Comemoração do Dia do leite escolar
Divulgar os bene�cios do leite para a saúde das crianças em idade escolar;
sensibilizar para uma alimentação equilibrada;

Docentes pré /1.º ciclo de
Luzianes-Gare;   Santa Clara e
Saboia alunos EPE/ 1ºciclo sem custos

Comemoração do Dia do Idoso

Docentes pré /1.º ciclo de
Luzianes-Gare;   Santa Clara e
Saboia

comunidade
educa�va sem custos

Docentes pré /Luzianes-Gare;
Santa Clara;  Saboia sem custos

Docentes pré /1.º ciclo de
Luzianes-Gare;   Santa Clara e
Saboia alunos EPE/ 1ºciclo sem custos

Docentes pré e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare;

alunos EPE/ 1ºciclo
Luzianes-Gare sem custos

Docentes pré e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara;
Saboia alunos EPE/ 1ºciclo sem custos

A8,B2, B4, C7

A8, B2, B4, C8, C9

A8,B4, B2, D2, C7, C9

A8,B4, B2, D2, C8



20

-Contribuir para que as crianças e os jovens adquiram os conhecimentos,
capacidades, valores e a�tudes que lhes permitam compreender, exercer
e defender os Direitos Humanos, assumindo o respeito por estes.

Professores, educadores
Associação Salvador

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes
Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha sem custos

28 Dia das bruxas/Halloween

- Conhecer outras tradições;
 - Conhecer factos e conceitos cien�ficos;
 - Valorizar as descobertas;
 - Promover novos conhecimentos.

Professora e educadora de
Luzianes

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes EB Luzianes : 5€

31

- Conhecer outras tradições;
 - Conhecer factos e conceitos cien�ficos;
 - Valorizar as descobertas;
 - Promover novos conhecimentos.

Professores e educadores Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Luzianes
Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha

        EB Saboia: 5€
EB Santa

Clara-a-Velha: 5€

26 Fotocópias a cores

20 e 25 de
outubro

Dia das acessibilidades - Associação
Salvador

Educação Inclusiva equipa
EMAEI

Alunos do 1º, 2º
e 3º ciclos

Escolas do
Agrupamento B2, B3, B4, C7, D1

13 e 14 de
outubro

Dias Erasmus+:
- exposição de fotografias/vídeos

sobre as mobilidades efetuadas no
ano le�vo anterior.

Clube Europeu

Toda a
comunidade

educa�va

No can�nho do
Erasmus+ (na área do
Bufete) e no Website

da Escola

De 24 de
outubro a 4 de

novembro

Cartolinas,
fita-cola, cola,

fotocópias, prémio
para concurso.

5

Dia das bruxas/Halloween/Bolinho, b

Dia das acessibilidades

19 Torneio Escolar Futsal

- Desenvolver o espírito de cooperação, solidariedade,
compreensão e respeito pelos outros.
 - Prevenir comportamentos de risco.
 - Conhecer as regras do Futsal.
 - Desempenhar as funções de árbitro e cronometrista. Prof. EF

Alunos do 2.ºe
3.ºciclo Saboia 20 euros B3 B4 C7 D2

Dia Europeu das Línguas

Divulgar aspetos culturais e linguísticos dos países europeus.
Estimular a compreensão e interação orais. Obter um maior
envolvimento/interesse dos alunos nas atividades escolares.
Incutir caráter lúdico nos alunos. Envolver a comunidade na
atividade.

Todos os docentes do
Departamento

Alunos do 2.º e
3.º ciclos

Sala de aula e/ou
outro espaço da

escola a designar. B3, B4, B8, C7

Celebração do Halloween e do
"Día de los muertos": decoração

das portas das salas de aula,
pinturas faciais, músicas

concurso de leques
alusivos às duas efemérides

Divulgar aspetos culturais de países de expressão inglesa e
espanhola. Estimular a compreensão e interação orais. Obter um
maior envolvimento/interesse dos alunos nas atividades escolares.
Incutir caráter lúdico nos alunos. Envolver a comunidade na
atividade.

Docentes de Inglês,
Espanhol e Educação

Visual e Educação Musical
Alunos do 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Sala de aula e
Biblioteca Escolar B4; C7; D2; D3

A8,B2, B4, C7

A8, B2, B4, C7

A8, B2, B4, C7, C8

30
Dia Europeu do Desporto nas
Escolas

- Promover es�los de vida saudável.
- Reforçar os bene�cios proporcionados por uma prá�ca
regular da A�vidade Física.

Equipa PES/ Prof. EF

Alunos de
todos os
níveis de
ensino Saboia Sem custos B3 B4 D2

Promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na
sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, potenciando os
seus talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades.
Obter um maior envolvimento/interesse dos alunos nas a�vidades
dinamizadas no âmbito do Programa Erasmus+;
        - promover a riqueza da diversidade cultural;
        - apreciar as diferenças e iden�ficar semelhanças;
        - encorajar a cooperação entre os alunos;
        - promover a cidadania;
        - desenvolver a competência linguís�ca na língua Inglesa e as
competências nas TIC;
        - envolver a comunidade na a�vidade.

B2, B4, C7, D3, D4

horripilantes 

O 5 de outubro
h�ps://www.youtube.com/watch?v=Xq
uAxm-cwRg

Compreender o presente pelo passado.

Docentes de HGP/ HIST./CD

2º e 3.º ciclos Escola sede  B2, C7
Compreender a importância do pão na alimentação dos povos desde a
Pré-história à atualidade.

https://www.youtube.com/watch?v=3jVhrn



16
Dia da Alimentação - O papel do pão ao
longo da História

Reconhecer a importância da cultura dos cereais na economia ao longo da
História

Docentes do departamento 2º e 3.º ciclos Escola sede B2, C7, D2

Conhecer o pão como elemento hierarquizante da sociedade.

Reconhecer a transversalidade do pão nas diferentes culturas.

Promover a importância do pão numa alimentação saudável.
Sensibilizar a comunidade educa�va para os problemas da exclusão social das
pessoas com deficiência motora Equipa EMAEI 2º e 3º ciclos Escola sede B2, C7 25 Dia das Acessibildades



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                      Mês de Novembro

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

5

Simulacro "A Terra Treme"
exercício público de sensibilização
para o risco sísmico

Chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de
comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de
sismo, mas que podem salvar vidas
Conhecer e u�lizar os procedimentos necessários a uma correta
evacuação em caso de sismo.

Docentes da EPE Alunos da EPE Jardins de Infância B2;  B4

11 S. Mar�nho/ Magusto

- Festejar o S. Mar�nho;
 - Promover o convívio entre a escola e a comunidade;
 - Preservar tradições. Docentes da EPE/ 1º ciclo

Escolas Básicas
Luzianes-Gare;
Santa Clara; Saboia A8,B4, B2,  C7

16 Dia Internacional da Tolerância  - Aceitar e respeitar o outro Educadora Saboia Alunos da EPE JI Saboia B2; B4

21
Dia Nacional do Pijama - Direitos
das crianças

- Promover as relações afe�vas e de convivência; Sensibilizar para os
direitos das crianças, nomeadamente para o direito de uma criança
crescer numa família; Docentes da EPE Alunos da EPE

Escolas Básicas
Luzianes-Gare;
Santa Clara; Saboia A8,B2, B3, B7

24  Dia da Ciência

- Conhecer factos e conceitos cien�ficos; Valorizar as descobertas ;
Promover novos conhecimentos; despertar o interesse na ciência nos
alunos, com a realização de experiências; promover o gosto pela ciência
nas gerações mais novas

Alunos da EPE/
1º ciclo

Escolas Básicas
Luzianes-Gare;
Santa Clara; Saboia A8,B4,B2, C7

11 Magusto

- Festejar o S. Mar�nho;
 - Promover o convívio entre a escola e a comunidade;
 - Preservar tradições.

Professores, educadores e
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes

Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha sem custos

18
Dia Internacional dos Direitos das
Crianças/Dia do pijama

- Sensibilizar os alunos para a importância da família e da solidariedade;
 - Sensibilizar os alunos para o respeito pelos direitos das crianças.

Professora e educadora de
Luzianes

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes sem custos

A8,B2,B4

20

Dia Internacional dos Direitos das
Crianças/Dia do pijama

- Sensibilizar os alunos para a importância da família e da solidariedade;
 - Sensibilizar os alunos para o respeito pelos direitos das crianças.

Professores e educadores Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha sem custos

A8,B2,B4

24 Dia da Ciência

Conhecer factos e conceitos cien�ficos;Valorizar as descobertas;
Promover novos conhecimentos.

Professores e educadores Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes

Escola Básica Saboia
Escola Básica Santa

Clara-a-Velha

EB Luzianes : 10€
EB Saboia: 10€

EB Santa
Clara-a-Velha:

10€

sem custos

comunidade
educa�va sem custos

sem custos

sem custos

Docentes EPE /1ºciclo
Luzianes-Gare; Santa Clara;
Saboia; 30€

A8,C7,B4, B3

A8, C7, B7, D2, D

16 Torneio de Badminton -Escola

- Desenvolver o espírito de cooperação, solidariedade,
compreensão e respeito pelos outros.
 - Prevenir comportamentos de risco.
 - Conhecer as regras do Badminton.
 - Desempenhar as funções de árbitro e cronometrista. Prof. EF

Alunos do
clube Saboia 20 euros B3 B4 C7 D2



23 e 25 
Megas (sprint; lançamento;
salto)

- Reforçar os benefícios proporcionados por uma prática regular
da atividade física.
 - Divulgar o Atletismo como sendo particularmente importante no
desenvolvimento das capacidades físicas.
 - Sensibilizar os alunos para a necessidade de adoção de estilos
de vida saudável.
 - Despertar e reforçar os conceitos de solidariedade, criatividade,
autonomia e desportivismo como valores essenciais à dignidade
humana intrínsecos à Educação Física e Desporto.
 - Promover o intercâmbio e o convívio com outros alunos das
escolas do concelho.
 - Promover o fair-play, incentivando para o espírito desportivo e de
cooperação, contribuindo assim para o processo formativo dos
alunos. Prof. EF

Alunos do 2º e
3º ciclo Saboia Sem custos B4 C7 D4

30
Corta-mato dos Direitos das

Crianças

- Reforçar os benefícios proporcionados por uma prática regular
da corrida de resistência.
 - Divulgar a corrida do Atletismo como sendo particularmente
importante no desenvolvimento das capacidades físicas.
 - Sensibilizar os alunos para a necessidade de adoção de estilos
de vida saudável.
 - Despertar e reforçar os conceitos de solidariedade, criatividade,
autonomia e desportivismo como valores essenciais à dignidade
humana intrínsecos à Educação Física e Desporto.
 - Promover o fair-play, incentivando para o espírito desportivo e de
cooperação, contribuindo assim para o processo formativo dos
alunos.
- Sensibilizar os alunos para a importância dos direitos das
crianças. Prof. EF e CPCJO

Alunos do 2º e
3º ciclo Escola Sabóia 50 euros

B2 B3 B4 C7
D2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

B3 B4 D2

                                                                                                         Mês de Dezembro

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

16 Comemoração da época natalícia

Conhecer a simbologia e os significados do Natal; Incen�var a prá�ca de
bondade e solidariedade; Es�mular o respeito às crenças, símbolos e
sen�mentos individuais; promover a relação escola /comunidade

Comunidade
educa�va

Centro Social
Luzianes; escola
básica Santa Clara;
escola Básica Saboia
/ Agrupamento;

A8,B2,B4,B7, D2,
C7

2 Professores e educadores Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes

Escola Básica nº2
Saboia

Escola Básica Santa
Clara-a-Velha Sem custos

A8,B2, B4, B2

16 Comemoração do Natal - Promover aprendizagens em situações lúdicas
 - Proporcionar o convívio escola/comunidade
 - Dar a conhecer os trabalhos realizados pelos alunos

Professores e educadores,
Encarregados de Educação,
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes

Escola Básica nº1
Saboia

Escola Básica Santa
Clara-a-Velha Sem custos

A8,B2,B4,B7, D2,
C7

Dia Internacional das Pessoas com De

DocentesEPE71.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara;
Saboia; sem custos

Contribui para que as crianças e os/as jovens, alunas e alunos, adquiram os
conhecimentos, capacidades, valores e a�tudes que lhes permitam ser agentes
de mudança na construção de um mundo sustentável, inclusivo, pacífico e justo.

7
Corrida dos Testemunhos dos

Direitos Humanos

- Reforçar os benefícios proporcionados por uma prática regular
da corrida de resistência.
 - Divulgar a corrida do Atletismo como sendo particularmente
importante no desenvolvimento das capacidades físicas.
 - Sensibilizar os alunos para a necessidade de adoção de estilos
de vida saudável.
 - Despertar e reforçar os conceitos de solidariedade, criatividade,
autonomia e desportivismo como valores essenciais à dignidade
humana intrínsecos à Educação Física e Desporto.
 - Promover o fair-play, incentivando para o espírito desportivo e de
cooperação, contribuindo assim para o processo formativo dos
alunos.
- Sensibilizar os alunos para a importância dos direitos humanos.

Prof. EF e Departamento
de Ciências Sociais e

Humanas
Alunos do 2º e

3º ciclo Escola Sabóia 50 euros
B2 B3 B4 C7

D2

16
Torneio Professores Vs Alunos

(Futsal e Andebol)

- Promover estilos de vida saudável.
- Reforçar os benefícios proporcionados por uma prática regular
da Atividade Física.

Prof. Ed. Física

Alunos do 9.ºA
e Professores
do
Agrupamento Escola Sabóia Sem custos



Mês de
Dezembro

* Atividade
sujeita a

ajustes ou
mesmo

cancelamento
(dependendo

da evolução da
Pandemia)

Comemoração do Natal
 - Decorações de Natal;
 - Festa de Natal com
apresentações de música,
dança, canções. *

Valorizar e potenciar as tradições; Sensibilizar para os valores da
partilha e da solidariedade; Estimular a criatividade.
Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de
produções plásticas;
Promover momentos de convívio e lazer entre a comunidade
educativa; Promover a articulação entre ciclos. Departamento de

Expressões
Comunidade
educativa Escola Sede 30 euros C6  D2. D3

Proporcionar experiências agradáveis nesta quadra natalícia;
Identificar o Natal como festa da família, bem como as tradições e
os valores associados à época; Promover momentos de partilha e
convívio; desenvolver as competências linguísticas.12 a 16 

A�vidades de Natal
(elaboração e exposição de postais
de Natal, decoração de uma árvore
de Natal com mensagens natalícias
e de Ano Novo, possível gravação

de um vídeo com mensagens
natalícias nas várias línguas para
divulgar nas redes sociais do AE) Docentes do departamento

Comunidade
escolar Escola sede

Fotocópias e
cartolinas C7; D2; D3

1 Restauração da Independência

Reconhecimento da iden�dade espácio-temporal;
Reconhecimento do contributo de ações individuais para um bem
comum Docente da disciplina de HGP

Alunos do 6.º
ano;
Comunidade
escolar Escola sede ---------------------- B2; C7; C8;

10

Dia Internacional do Direitos
Humanos - Estafeta pelos Direitos
Humanos

- Promover a educação para a cidadania, mo�vando os jovens para a
par�cipação cívica e debate de temas da atualidade;      - Contribuição
dos alunos para uma sociedade mais justa.

Docentes do
departamento/Departamento
de Expressões

Alunos dos 2.º e
3º ciclos Escola Sede --------------------- B2; B3, C7

Promover a cooperação e espírito de grupo
Promover nos jovens a par�cipação a�va na vida da sociedade,
tornando-os conscientes do seu papel enquanto agentes interven�vos na
modificação de situções problema
Contribuição dos alunos para uma sociedade mais justa.



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                          Mês de Janeiro

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Publico Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

6 Os Reis Promover o conhecimento dos costumes e tradições Docentes da EPE; alunos da EPE Nos JIS sem custos A8, B4, B7,C7

11
Projeto "Mira a Terra" - Visita ao
Moinho de Vento

Conhecimento dos seus valores em  diferentes vertentes , Natureza,
património Cultural, profissões,... Docentes da EPE;

aluno do JI de
Luzianes-gare

Moinho em
Odemira sem custos A8, B2, B4,B7,C7

25
Projeto "Mira a Terra" - "Uma
Árvore Contou-me"

Símbolo da Vida a árvore é cada vez mais um ser vivo ameaçado. Área do
Conhecimento do Mundo -a importãncia de não cortar as árvores, de
plantá-las e como o fazer Docentes da EPE;  CMO alunos da EPE Nos JIS sem custos A8, B2, B4,B7,C7

6 Dia de Reis

- Promover o conhecimento dos costumes e tradições. Professores das escolas do 1º
Ciclo do agrupamento

Alunos do 1ºciclo Escola Básica
Santa

Clara-a-Velha
Escola Básica nº

2 de Saboia Sem custos

A8, B4, B7,C7

16 a 20 Semana das profissões - Conhecer diversas profissões

Professores e educadora,
Encarregados de Educação,
Junta de Freguesia de
Luzianes-Gare

Alunos da pré e
1º ciclo

Escola Básica
Luzianes Sem custos

A8,B2,B4,, C7

25 Torneio Ténis de Mesa -Escola

- Desenvolver o espírito de cooperação, solidariedade,
compreensão e respeito pelos outros.
 - Prevenir comportamentos de risco.
 - Conhecer as regras do Ténis de Mesa.
 - Desempenhar as funções de árbitro e cronometrista. Prof. EF

Alunos do
clube Sabóia 15 euros B3 B4 C7 D2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                                Mês de Fevereiro 

Dia A�vidade Competências/Obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

14

8 Dia da Internet  Mais Segura Sem custos
14 Dia de S. Valentim - Sensilbilizar para a importância de

exteriorizar/controlar emoções ou sentimentos.
Professora do 1º ciclo Alunos da pré e

1º ciclo  e
professoras

Escola Básica
Luzianes ,

Escola Básica
nº 2 de Saboia

,      Escola
Básica Santa
Clara-a-Velha Sem custos

A8, B2, B4

17

Carnaval - Comemorar o Carnaval como um acontecimento
cultural e tradicional
- Promover o convívio entre a escola e a comunidade

Professora do 1º ciclo Comunidade
educativa

Santa
Clara-a-Velha,
Saboia e em

Luzianes -Gare

 EB Santa
Clara-a-Velha:

5€  ; EB
Saboia: 10€    ;
EB Luzianes :

10€

A8,C7,B4,B2, D2

Sem custos

S.Valen�m Desenvolver competências emocionais e empa�a Docentes da EPE; Alunos da EPE Nos jis sem custos B3, B4, B8, D2, D3

17 Carnaval

- Comemorar o Carnaval como um acontecimento cultural
e tradicional
 - Promover o convívio entre a escola e a comunidade            Docentes da EPE

Comunidade
educa�va

Nas localidades e
em Saboia sem custos A8,B4, B7,C7,D2

Consciencializar para os riscos associados à u�lização da
Internet: - Promover a navegação segura, crí�ca e
esclarecida na Internet e dos disposi�vos móveis.

Professora do 1º ciclo Alunos e
professoras

Escola Básica nº
2 de Saboia;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

A8, B2, B4

a definir

 Roterio" Mira a Terra "como se
faz:o mel, o azeite, o pão, o queijo?

 Promover o estabelecimento de uma relação afe�va das
crianças com a natureza, fomentando a�tudes posi�vas,
conscientes e responsáveis

 Equipa de proteção Civil e
Gabinete Florestal do Município
de Odemira

Alunos e
professoras da
Escola Básica de
Saboia nº 2

a definir



13 a 17

* Atividade
sujeita a

ajustes ou
mesmo

cancelamento
(dependendo

da evolução da
Pandemia)

- Vivenciar o espírito de Carnaval e conhecer os
costumes do meio e
tradições;
- Promover a relação escola/comunidade;
- Animar a comunidade, proporcionando momentos
de alegria;
 - Revitalizar tradições locais.

Alunos, professores do
1ºciclo,   /educadoras JI's do
Agrupamento e professor de

coadjuvação de Música

 Alunos do 1º
ciclo Alunos
dos JIs de

Santa Clara/
Luzianes-Gare/

Saboia;
Comunidade
Educativa;

Comunidade
local;

Desfile nas
localidades
onde estão
inseridos os
Jardinsde
Infância/escola
s 1º ciclo
Desfile em
Saboia com
todos os ciclos
que compõem
o
Agrupamento. 100 euros C6  D2  D3  D4

De 6 a 17

St. Valentine’s Day/Dia da
amizade: Correio da Amizade:

(criação de um mural com frases
alusivas à efeméride, na língua

portuguesa, inglesa e
espanhola)

Divulgar aspetos culturais; Aumentar o vocabulário;
Incutir carácter lúdico; Obter um maior
envolvimento/interesse dos alunos nas atividades
escolares; Desenvolver a criatividade.Reforçar as
atitudes de compreensão e respeito pelos
sentimentos dos outros; Reconhecer a importância
da partilha, respeito e amizade; Valorizar e fomentar
as relações de cooperação e interajuda . Docentes do departamento

Alunos dos 1.º,
2.º e 3.º ciclos

Sala de aula
e/ou outro local

a designar
Papel cenário,

cartolinas D2; D3

7 Dia da Internet Segura

- Promover uma utilização esclarecida, crítica e
segura da Internet;
- Assegurar a Segurança e a Privacidade no Uso da
Internet;
- Garantir instrumentos para proteção de riscos que
possam ocorrer no uso da Internet;
- Fornecer informação sobre como utilizar os
instrumentos para proteção contra os riscos no uso
da Internet. Professor de TIC

Alunos do
agrupamento Sala de aula sem custos A6; A7; A8; B2; B3; B4

Carnaval:
Audição de música de
Carnaval; Dança livre e
orientada;
Aprendizagem de canções
alusivas à época;

; Outras. *
Desfile de Carnaval dia

 de fevereiro17

15 Gincana Rodoviária

- Consciencializar os alunos da prá�ca de
comportamentos menos seguros enquanto
u�lizadores da via pública.
- Dotar os alunos de bases e informação para
uma prá�ca segura e responsável
enquanto condutores e peões. Prof. Ed. Física

Alunos do 2º
e 3º ciclo

Escola Básica
N.º 1 de
Saboia Sem custos B2 B3 B4 C7 D2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                              Mês de Março

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orçame
nto Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

1 Dia da Proteção Civil Docentes da EPE

Alunos da
EPE/comunidade
educa�va Nos JIS sem custos A8, B2, B4

8 Dia da Mulher

Promover competências de Formação Pessoal e Social, como a
solidariedade e entreajuda através do trabalho de cada um e da par�lha
com o grupo. Educadora JI Luzianes e Saboia Alunos da EPE Nos JIS sem custos A8, B2, B3, B4

17/20 Dia do Pai Fomentar a ligação à família como direito primordial da criança Docentes da EPE Alunos da EPE Nos JIS sem custos A8, B4,B7

21
Comemoração do Dia Mundial da
Árvore/Floresta/Poesia

Aprender a observar as mudanças no ambiente natural e social
Compreender a importância da árvore na qualidade do ar,  e na
preservação da biodiversidade; Docentes da EPE Alunos da EPE

Nos JIS e em
passeios ao
campo sem custos A8, B2, B4,B7,C7

22

Dia Mundial da Água - Visita ao
Parque das Águas Boavista dos
Pinheiros

Promover conscien�zação sobre a relevância da água para a nossa
sobrevivência e de outros seres vivos. sensibilizar para a importância
deste recurso para a natureza, e como a devemos preservar; Docentes da EPE     - CMO Alunos da EPE

Nos JIS e em
passeios ao
campo sem custos A8, B2, B4,B7,C7

30/31  Comemoração da Páscoa

Dar a conhecer algumas tradições desta época                                   -
Descobrir o verdadeiro sen�do da Páscoa e compreender o significado
dos símbolos usados nesta época do ano                                             -
Conhecer e preservar tradições culturais

Alunos da EPE e
1º ciclo

Escolas Básicas
Luzianes-Gare;

Saboia;
Luzianes-Gare; sem custos A8,B4,B2,C7

1 Dia da Proteção Cívil Sensibilizar a comunidade educa�va para a temá�ca da proteção civil;  
- Iden�ficar os riscos;  
- Adquirir hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito
da proteção civil;  
- Promover a�tudes e comportamentos adequados em situações de
emergência 

Professoras do 1.º ciclo. Alunos,
professoras e
auxiliar Escola Básica nº

2 de Saboia ;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha

sem custos A8, B2, B4, D4

3 Dia da Proteção Cívil

Sensibilizar a comunidade educa�va para a temá�ca da proteção civil;  
- Iden�ficar os riscos;  
- Adquirir hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito
da proteção civil;  
- Promover a�tudes e comportamentos adequados em situações de
emergência 

Professoras do 1º ciclo. Alunos,
professoras e
auxiliar

Escola Básica
Luzianes

sem custos A8, B2, B4

a definir Números e Letras

Alunos, professores das escolas
do 1º Ciclo do agrupamento e
professoras de Inglês

Alunos do 1ºciclo A definir A8, B4,C8 B2

a definir Campeonato Nacional de jogos
Matemá�cos*

- Proporcionar aos alunos outros contextos para a aprendizagem da
Matemá�ca.
- Promover o contacto com o lado recrea�vo da Matemá�ca.

Alunos, professores das escolas
do 1º Ciclo do agrupamento

Alunos do 1ºciclo

a definir

sem custos A8,B4;D4

Sensibilizar a comunidade educa�va para a temá�ca da proteção civil;
 - Iden�ficar os riscos;
 - Adquirir hábitos de segurança e desenvolver competências no âmbito da
 - Promover a�tudes e comportamentos adequados em situações de emer

Docentes EPE e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara; Saboia

Números e Letras
- Exploração de jogos do campeonato de jogos matemá�cos;
- concurso de leitura;
- Concurso de soletração/ st.Spelling conte

Prémios para os
vencedores



17 Dia do Pai - Contribuir para o desenvolvimento do
sen�do esté�co e ar�s�co dos alunos.

Professores das escolas do 1º
Ciclo do agrupamento;
Professores  do 1º Ciclo de
Saboia nº2;Professora do 1º
ciclo de Luzianes

Alunos do 1ºciclo Escola Básica nº
2 de Saboia;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

sem custos A8, B4,B7

20 a 24 Semana da Primavera (Dia  Mundial
da árvore e da Poesia)

· Sensibilizar para a preservação do ambiente;
 · Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e a�tudes
face ao ambiente;
 · Promover a consciencialização das riquezas da floresta;
 · Promover a�vidades de promoção de saúde e de contacto com a
Natureza. Promover o sen�do este�co numa relação ambiente/poesia.

Educadoras e professoras do 1º
ciclo de  Saboia, Santa Clara
-a-Velha e Luzianes-Gare

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo de
Saboia, Santa
Clara-a-Velha,
Luzianes-Gare

Escola Básica nº
2 de Saboia;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

sem custos

24

 Roterio" Mira a Terra "A Floresta
vai à escola"

- Visa mostrar às crianças a  importância da floresta e dos serviços que
presta e como cada um pode  contribuir para a sua conservação e
promova o estabelecimento de uma relação afe�va das crianças com a
natureza, fomentando a�tudes posi�vas, conscientes e responsáveis.

 Equipa de proteção Civil e
Gabinete Florestal do Município
de Odemira

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo de
Luzianes

Escola Básica
Luzianes-Gare

sem custos A8, B2, B4,C7

31 Páscoa (Caça ao ovo)

Dar a conhecer algumas tradições desta época - Descobrir o verdadeiro
sen�do da Páscoa e compreender o significado dos símbolos usados
nesta época do ano - Conhecer e preservar tradições culturais

Educadoras e professoras do 1º
ciclo de  Saboia, Santa Clara
-a-Velha e Luzianes-Gare

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo de
Saboia, Santa
Clara-a-Velha,
Luzianes-Gare

Escola Básica nº
2 de Saboia;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

A8,B4,B2,C7

8 As nossas Rainhas

Dar a conhecer o papel e o contributo das Rainhas de Portugal na
construção da História deste país

DCSH/BE
Comunidade
escolar Escola B2; C8; D2Promover o conhecimento de forma lúdica

A8,B2,B3,B4,B7,C7

 EB Saboia: 5€;
EB Santa

Clara-a-Velha: 5€;
EB Luzianes : 5€

31
Torneio Professores Vs Alunos

(Futsal e Basquetebol) Prof. Ed Física

Alunos do 9.ºA
e Professores
do
Agrupamento Escola Sabóia Sem custos

13 -17

Semana da Matemática e das
Ciências Experimentais

.  Desenvolver o interesse pelo conhecimento científico;
 · Estimular ações de educação científica;

 · Promover a literacia científica;
 · Enfatizar a escola como agente de literacia

científica;desenvolver o programa eco-escolas e assumir como
prioritária a Educação Ambiental.

Docentes do DMCE Comunidade
Educativa

Escola sede (em estudo)

A6; A7; A8;
A11; B2; B3;
B4; B10; D2;
D3; D4; C8

- Promover es�los de vida saudável.
- Reforçar os bene�cios proporcionados por uma prá�ca
regular da A�vidade Física. B3 B4 D2



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                              Mês de Abril

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

21
Dia Mundial da Terra;
Dia Mundial do Livro;

 Sensibilizar para a preservação do ambiente;
 · Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e a�tudes
face ao ambiente;
 · Promover a consciencialização da riquezas do Planeta Terra;
 · Promover a�vidades de promoção de saúde e de contacto com a
Natureza.
Promover o sen�do este�co numa relação ambiente/poesia Alunos da EPE e 1º ciclo Escolas Básicas

A8;B2,B3,B4,B7,
C7,D3

24 25 de abril

."Reconhecer a importância do significado do 25 de Abril - Reconhecer
acontecimentos da história local e nacional. - Incen�var as crianças para
a importância do seu passado histórico - Es�mular a cria�vidade e
capacidade de realização - Relacionar o facto histórico com a vida das
populações no meio envolvente; - Desenvolver competências pessoais e
sociais de forma transversal; educar para uma cidadania a�va e
par�cipa�va; Alunos da EPE e 1º ciclo Escolas Básicas

A8;B2,B3,B4,C7,
D3

21 Dia da Terra

- Sensibilizar para a preservação do ambiente e gestão sustentável dos
recursos naturais;
- Conhecer casos prá�cos de ecossistemas e habitats protegidos;
- Compreender as consequências da a�vidade humana do equilíbrio do
sistema “Terra”.

Educadoras e professoras do 1º
ciclo de  Saboia, Santa Clara
-a-Velha e Luzianes-Gare

Alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo de
Saboia, Santa Clara-a-Velha,  Luzianes-Gare

Escola Básica de
Saboia;    Escola

Básica Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

sem custos A8; B2,B3, B4, C7

22

Prova de Orientação "A Liberdade
passa aqui" (Comemoração do Dia da
Terra e do 25 de abril)

Reconhecer a importância do significado do 25 de Abril
- Reconhecer acontecimentos da história local e nacional.
- Incen�var as crianças para a importância do seu passado histórico
- Es�mular a cria�vidade e capacidade de realização
- Desenvolver o sen�do crí�co- Promover o convívio e interação entre os
alunos das escolas do agrupamento; - Promover o contacto com a
Natureza, relacionando-a com a�vidade �sica, preservação do meio
ambiente e bem-estar; Professores das escolas do 1º

Ciclo do agrupamento Alunos da pré e 1º ciclo Saboia

sem custos

25 Dia da Liberdade (25 de abril) - Reconhecer a importância do significado do 25 de abril;
- Reconhecer acontecimentos da história local e nacional;
- Incen�var as crianças para a importância do seu passado histórico.

Educadora e professora do 1º
ciclo de  Santa Clara-a-Velha

Alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo de Santa
Clara-a-Velha

Escola Básica
Santa

Clara-a-Velha

sem custos A8; B2, B4, C7,
D3

24 Dia da Liberdade (25 de abril) - Reconhecer a importância do significado do 25 de abril;
- Reconhecer acontecimentos da história local e nacional;
- Incen�var as crianças para a importância do seu passado histórico.

Educadoras e professoras do 1º
ciclo de  Saboia e de
Luzianes-Gare

Alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo de
Saboia e  de  Luzianes-Gare

Escola Básica
Saboia;Escola

Básica Luzianes

sem custos A8; B2, B4, C7,
D3

28

Roterio" Mira a Terra "Insetos Atrás do
Prato"

- Conhecer a importância dos insetos na produção dos vegetais que nos
chegam aos pratos.

Alunos do 1º Ciclo de Luzianes

Escola Básica
Luzianes-Gare

sem custos A8, B2, B4

Docentes pré e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara; Saboia sem custos

Docentes pré e/1.º ciclo de
Luzianes-Gare; Santa Clara; Saboia sem custos

Dinamização: EVA Monteiro,
bióloga - TAGIS (Centro de
conservação das Borboletas de
Portugal )

A4; A6; A7; A8;
B4



19

Comemoração do Dia Mundial da
Atividade Física- BTT (Sabóia -
Totenique) e Pequena Caminhada
em Totenique

- Incentivar o espírito desportivo e de cooperação.
 - Relacionar a escola com o meio envolvente.
 - Promover os valores morais e de vivência em sociedade,
através da prática de uma atividade física saudável.
 - Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a com
atividade física, preservação do meio ambiente e bem-estar. Prof. EF Alunos do 2º e 3º ciclo Sabóia Sem custos B4 C7 D4

Compreender o presente pelo passado.
Consolidar conhecimentos adquiridos.

23

Dia internacional do livro e dos
direitos de autor - criação de cartazes
ou balões com excertos de poemas ou

citações de autores.
Docentes de Português e
professora Bibliotecária Toda a comunidade educa�va Escola sede

Cartolinas,
balões

25 "25 de abril" - viagem ao dia Docentes de HGP e História Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Escola Sede ______________
A8, B2, B3, C7,
C8



5/8 Docentes da EPE Alunos EPE JIs sem custos A8,B2,B3, B4

8 a 12

-Promover o convívio entre a escola e a comunidade;
- Desenvolver a cooperação em a�vidades de grupo Interação escola/
família;

Docentes Pré e 1ºciclo

Alunos EPE e 1º
ciclo Luzianes;
Santa Clara

Escolas Básicas
Luzianes; Santa
Clara sem custos A8,B2,B4

17

- Promover o convívio e interação entre os alunos das escolas do
agrupamento;
- Sensibilizar os alunos para a prá�ca da educação ambiental;    e para a
preservação da Biodeversidade;
- Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e a�tudes
face ao ambiente
- Promover a�vidades de sensibilização de valores inerentes à Natureza
-Proporcionar o convívio e troca de conhecimentos

Docentes da EPE Alunos EPE Albufeira A8,B2,B4C7

18
"Dia da Espiga"- Prova de
Orientação

- Es�mular a cria�vidade e capacidade de realização
- Desenvolver o sen�do crí�co
- Promover o convívio e interação entre os alunos das escolas do
agrupamento;
- Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a com a�vidade
�sica, preservação do meio ambiente e bem-estar;

Docentes da EPE e 1º ciclo
Alunos EPE e 1º
ciclo Santa Clara-a-Velha sem custos A8,B2,B4

5 Dia da Mãe

- Contribuir para o desenvolvimento do sen�do esté�co e ar�s�co dos
alunos.

Professoras do 1º ciclo de
Saboia, Santa Clara -a-Velha e
Luzianes-Gare

Alunos do 1º
ciclo

Escola Básica de
Saboia;    Escola

Básica Santa
Clara-a-Velha;
Escola Básica

Luzianes

sem custos A8, B2

Semana da Europa

-Promover o convívio entre a escola e a comunidade;
- Desenvolver a cooperação em a�vidades de grupo Interação escola/
família;

Professora e educadora de
Luzianes, encarregados de
educação, Junta de Freguesia
de Luzianes

Alunos da pré e
1º ciclo de
Luzianes Escola Básica

Luzianes

2 euros

A8,B2,B4, C7, D2,
D3

9 Dia da Europa

- Localizar a Europa no Mundo.
- Localizar Portugal na Europa.
- Reconhecer que existem diferentes línguas na Europa. Iden�ficar
algumas línguas da UE.
- Pesquisar algumas histórias e lendas tradicionais da Europa.

Professoras do 1º ciclo de
Saboia e de Santa
Clara-a-Velha

Alunos do 1ºciclo

Escola Básica
Saboia; Escola
Básica Santa
Clara-a-Velha sem custos A8,B2,B4

17.00€ (por aluno

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                               Mês de Maio

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

Dia da Mãe

Semana da Europa
9- Dia da Europa

Visita de estudo ao Zoomarine

8 a 12

A importância da família ; conhecer e iden�ficar os diferentes elementos
da família; estabelecer relações entre o presente e o passado; reforçar a
mensagem de união, amor, respeito e compreensão necessárias para o
bom relacionamento de todos os elementos que compõem a família;



18 Prova de Orientação

- Es�mular a cria�vidade e capacidade de realização
- Desenvolver o sen�do crí�co
- Promover o convívio e interação entre os alunos das escolas do
agrupamento;
- Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a com a�vidade
�sica, preservação do meio ambiente e bem-estar;

Professores das escolas do 1º
Ciclo do agrupamento

Alunos da pré e
1º ciclo

Santa Clara-a-Velha sem custos
A4; A6; A7; A8;
B4, C7

a definir

Roteiro "Mira a Terra"; Conhecer o
Parque das àguas

Proporcionar aos alunos, o conhecimento do território onde vivem e dos
seus valores naturais e patrimonias, desenvolvendo  com eles uma
relação afe�va promotora de responsabilidade e par�cipação a�va na
defesa desses mesmos valores.

  Equipa de Educação
Ambiental do Município

Alunos do 1ºciclo Parque das Águas sem custos
A4; A6; A7; A8;
B4

9 de maio
A8, B2, B3, B4,

D2, D3

10

A definir
Promover a iden�dade europeia
Promover a educação para a cidadania europeia

17 Prova de Orientação

- Incentivar o espírito desportivo e de cooperação.
 - Relacionar a escola com o meio envolvente.
 - Promover os valores morais e de vivência em sociedade,
através da prática de uma atividade física saudável.
 - Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a com
atividade física, preservação do meio ambiente e bem-estar. Prof. EF

Alunos do
Agrupamento
de Escola 2º e

3º Ciclo Saboia 50 euros B4 C7 D4
Comemoração do Dia da Europa

(Balões com mensagens em
várias línguas, gravação de um
vídeo com a mensagem e criar

um QRCode com o vídeo.)

- Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu, nas suas
semelhanças e nas suas diferenças;
- Criar entre a comunidade um verdadeiro espírito europeu de
cidadania ativa;
- Promover o exercício da cidadania europeia;

Docentes de Português,
Inglês e Espanhol

Comunidade
educativa Escola sede

Visita ao Centro de Ciência Viva
do Algarve e ao Laboratório de

Biotecnologia Vegetal UAlg

DMCE / Clube CCV Alunos 2º e 3º
ciclos

Faro 1000€(C.C.V.)

Prova Interna de Matemática

Preparar a Prova de Aferição de 8.º ano e a Prova Final de
Matemática de 9.º ano, simulando a sua aplicação com uma prova

aplicada nas mesmas condições.

Docentes de Matemática e
um vigilante para cada uma

das turmas

Alunos do 8.º e
9.º anos

Sala de aula 20€
A6; A7; A8; B2;

B4; B10

•        Sensibilizar para a preservação do ambiente;
•        Identificação de problemas Ambientais;

•        Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
•        Estimular e promover ações de educação cívica, científica e ambiental

fomentando a conservação de valores naturais e culturais,;
•        Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, positivos e negativos

sobre o Ambiente;
•        Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e atitudes face

ao ambiente;
•        Promover atividades de promoção de saúde e de contacto com a Natureza.

•        Alerta para a importância da preservação do Ambiente e conservação da
Natureza;

•        Adoção de hábitos e atitudes de respeito pelo Ambiente;
•        Fomentar uma atitude atenta e interventiva face à realidade que o rodeia, em

geral, e às questões ambientais em particular;
•        Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras entidades,

organismos, instituições e indivíduos envolvidos na prossecução de uma correta
política ambiental;

•        Divulgar boas práticas;
•        Enfatizar o facto de a escola desenvolver o programa eco-escolas e assumir

como prioritária a Educação Ambiental;
•        Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e

comunitário.

A6; A7; A8; B2;
B3; B4; B6; B7;
C7; D3

9 Dia da Europa Docentes do departamento Com. educa�va Escola sede B2; C7



Dia Mundial da Criança

Promover momentos de convívio e lazer entre a comunidade escolar;
Contribuir para o desenvolvimento das dimensões pessoal e social das
crianças;
Promover o convívio e interação entre os alunos;

Docentes
EPE/1º ciclo

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo Saboia

A8, B2, B3, B4,
C7, D2

5
Dia do Ambiente  -- Piquenique

linguis�co

- Sensibilizar os alunos para a prá�ca da educação ambiental;
- Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e a�tudes
face ao ambiente
- Promover a�vidades de sensibilização de valores inerentes à Natureza

Docentes da EPE/ 1º ciclo

Alunos da EPE/1º
ciclo do
Agrupamento Luzianes

A8, B2, B3, B4,
C7, D2

7 Dia dos Oceanos

sensibilizar para a importância dos oceanos no nosso quo�diano; alertar
para a importância da proteção das espécies marinhas; e para os danos
causados pela poluição;sensibilizar para a preservação da Biodevirsidade
Marinha; Docentes da EPE Alunos da EPE JIs A8, B2, B4,

26 a 30 Época Balnear /Zambujeira

Proporcionar o prazer e o gosto por um novo meio; observação
caracteris�cas de meio marinho;  regras de segurança/sinalé�ca;
Promover o convívio e a interação entre os alunos da EPE Docentes da EPE Alunos da EPE Zambujeira A8,B2,B4, C7
- Promover o convívio e interação entre os alunos das escolas do
agrupamento; - Promover o contacto com a Natureza, relacionando-a
com a�vidade �sica, preservação do meio ambiente e bem-estar;

Educadoras e professoras do
1º ciclo

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo Saboia

A8, C7, B2, B4,

5

Piquenique Ecolinguís�co
(Comemoração do Dia do
Ambiente/Piquenique Linguís�co)

- Promover o gosto pela leitura
- Sensibilizar os alunos para a prá�ca da educação ambiental;
- Capacitar os alunos de informação para tomada de decisões e a�tudes
face ao ambiente
- Promover a�vidades de sensibilização de valores inerentes à Natureza
-Proporcionar o convívio e troca de conhecimentos

Educadoras, professoras do 1º
ciclo

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo

Luzianes

A8,B2,B4;C7,B2

29

- Promover aprendizagens em situações lúdicas
 - Proporcionar o convívio escola/comunidade
 - Dar a conhecer os trabalhos realizados pelos alunos

Professoras e educadoras de
Saboia, Santa Clara-a-Velha e
de Luzianes
Junta de Freguesia de
Luzianes

Alunos do
Pré-Escolar e do
1º Ciclo de
Saboia, Santa
Clara-a-Velha,
Luzianes-Gare

Escola Básica nº
2 de Saboia;
Escola Básica

Santa
Clara-a-Velha

A8,B2,B4,B7, D2,
C7

30

- Sensibilizar para a conservação e proteção da Natureza;
- Compreender, consciencializar e par�cipar a�vamente na conservação e
preservação da vida dos oceanos, das suas espécies e dos seus habitats;
- Proporcionar o prazer e a diversão;
- Promover a socialização;
- Promover a par�lha e a interação.

Educadoras, professoras do 1º
ciclo

Alunos do 1º
Ciclo

Guia (Albufeira) A definir

A8; B2; D4

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) – 135082
 Escola Básica de Sabóia n.º 1, Odemira – 211358

                                                                                                             Mês de Junho

Dia A�vidade Competências/ obje�vos Público Alvo Local Custo/Orça
mento Metas do PEDinamizadores/

Ar�culação Departamentos

1

1 Dia da Criança sem custos

sem custos

Festa de final de ano letivo sem custos

Visita de Estudo ao ZooMarine

sem custos

sem custos

sem custos

sem custos

-



12 a 14

* Atividade
sujeita a

ajustes ou
mesmo

cancelamento
(dependendo
da evolução

da Pandemia)
- Atividade de Final de Ano. *

- Exposição final de Trabalhos
- Mostra das Práticas realizadas ao longo do Ano Lectivo.

- Prof EM – Paulo Botelho;

- Prof EV/ET - Nelson
Pinheiro

 
- Comunidade

educativa 
Escola Sede C6  D2  D3.

Festa de Encerramento do Ano
Letivo

Fomentar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
Impulsionar o convívio entre a comunidade escolar Docentes do departamento

Alunos e
comunidade

educativa Escola-sede D2; D3

6 Dia Eco-Escolas

 · Desenvolver o interesse pelas questões de defesa ambiental
 · Estimular e promover ações de educação cívica, científica e

ambiental fomentando a conservação de valores naturais e
culturais,;

 · Desenvolver e fomentar pesquisas sobre os impactos, positivos
e negativos sobre o Ambiente;

 · Promover e fomentar o diálogo e cooperação com outras
entidades, organismos, instituições e indivíduos envolvidos na

prossecução de uma correta política ambiental;
 · Promover o interesse teórico e prático por estas áreas de

estudo.
 · Divulgar boas práticas;

 · Enfatizar o facto de a escola desenvolver o programa
eco-escolas e assumir como prioritária a Educação Ambiental;

- Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de
comportamentos sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal,

familiar e comunitário.

DMCE Comunidade
Educativa

Escola

200€

A6; A7; A8;
A11; B2; B3;
B4; B10; D2;
D3; D4; C8

13 Quizizz "Interculturalidade"
Aplicar, de forma lúdica, as aprendizagens realizadas na disciplina

DCSH/BE/Línguas
Alunos dos 2º e
3ºciclos Escola C8


