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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO LETIVO DE 2019 / 2020 

MISSÃO 
• Promover a escola como lugar de socialização e de formação de cidadãos autênticos, solidários e 

participativos. 

• Sensibilizar os pais e encarregados de educação para uma maior e melhor participação no movimento 
associativo de pais. 

• Promover a valorização das famílias na educação. 

OBJETIVOS 

• Promover ações de sensibilização e informação direcionadas aos alunos sem interferir nas competências 
técnicas dos restantes elementos da comunidade escolar. 

• Articular com outros elementos da comunidade escolar educativa de modo a que se potenciem iniciativas 
conjuntas. 

• Promover a parceria entre as associações de pais e encarregados de educação do JI e da EB1, num contributo 
para o desenvolvimento da responsabilidade social das crianças e para a melhoria da transição entre os ciclos 
escolares. 

• Participar e/ou colaborar na organização e concretização de iniciativas que visem a promoção da melhoria da 
qualidade e da humanização do estabelecimento de ensino. 

• Diligenciar a resolução de alguns problemas detetados na escola, junto das entidades responsáveis (Câmara 
Municipal, Junta de freguesia, Ministério da Educação, órgão de gestão do agrupamento, e outras estruturas 
de gestão intermédia). 

• Participar nas atividades educativas e culturais que envolvam os alunos da escola. 

• Participar nas iniciativas da escola sempre que for solicitado. 

• Colaborar na dinamização das festas e atividades promovidas pela escola 

• Proceder à angariação de sócios com o objetivo de aproximar os pais e encarregados de educação enquanto 
parte integrante do processo educativo e de assumir e efetiva representatividade. 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Como todos os planos que se pretende que tenham sucesso, não o encaramos como um documento 
fechado, mas sim aberto a outras ideias, atividades e iniciativas que podem ser complementares ou alternativas 
às que pensamos poder vir a ser desenvolvidas na escola. Este documento servirá como ferramenta de orientação 
para um trabalho que se pretende de qualidade, a desenvolver durante o ano letivo. 

Tomando como foco principal as nossas Crianças, e lembrando o seu crescimento durante o primeiro 
ciclo, é nosso objetivo estudar as necessidades e potencialidades que a escola tem, e o que pode melhorar, de 
forma a desenvolver os projetos necessários ao aumento do conforto e das competências de todos os 
intervenientes da comunidade educativa. 
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DATA ATIVIDADE DESCRIÇÃO OBJETIVOS LOCAL 

11 nov 19 Magusto  Contribuição com sumos para as crianças  Contribuir para a preservação das tradições e 
do património cultural, da escola; 
 Fomentar a participação dos alunos e restante 

comunidade escolar; 
 Promover a inter-relação entre as crianças do 

JI e os alunos da EB1 para um 
desenvolvimento social saudável e uma futura 
transição pacífica das crianças do JI para a 
EB1. 

EB1 da Igreja 

13 e 14 
nov 19 

Fotógrafo na escola – temática de 
Natal 

 Escolha de um fotógrafo para fazer o registo dos 
Alunos, corpo docente e não docente 

 Promover o registo fotográficos de todos os 
alunos do J.I;  
  Proporcionar aos alunos e pais uma 

recordação da escola, Educadoras e colegas 
de sala 

EB1 da Igreja 

a designar Jogos tradicionais na escola  Providenciar a colocação / desenho de jogos 
tradicionais no logradouro da escola 
 Diligenciar o junto da Câmara Municipal a sua execução 

ou autorização para elaboração, e neste caso,  pedir a 
colaboração da ESE – IPVC. 

 Estimular a participação dos pais e 
comunidade envolvente nas iniciativas da 
associação / escola;  
 Preservar tradições. 
 Combater o sedentarismo das crianças; 
 Criar um novo espaço lúdico/didático. 

EB1 da Igreja 

2 a 6 dez 19 Mercado de Natal  Venda de produtos doados alusivos ao Inverno/ Natal 
(consumíveis e artesanais). 

 Estimular a participação dos pais nas 
dinâmicas da associação;  
 Promover a angariação de fundos;  
 Preservar tradições; 
 Envolver a comunidade local. 

EB1 da Igreja 

2 a 6 dez 19 Decoração da escola por ocasião 
do Natal – sob o tema “Boneco de 
Neve 

 Providenciar / colaborar a decoração da escola, nos 
seus espaços exteriores e interiores. 

 Estimular a participação dos pais nas 
dinâmicas da associação;  
 Valorizar a importância da família;  
 Vivenciar de uma forma lúdica a quadra 

natalícia;  
 Promover vivências natalícias;  
 Envolver a comunidade educativa 

EB1 da Igreja 
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DATA ATIVIDADE DESCRIÇÃO OBJETIVOS LOCAL 

17 dez 19 Festa de Natal  Organizar a visita do Pai Natal à escola; 
 Oferta de presentes aos alunos; 
 Sorteio de prémios (oferecidos por comércio/indústrias 

locais, bem como pais e familiares das crianças da 
escola). 

 Vivenciar de uma forma lúdica a quadra 
natalícia;  
 Promover vivências natalícias;  
 Envolver a comunidade educativa 

 

21 fev 20 Baile de carnaval com o JI  Organizar a animação do Baile com a visita de 
personagens do imaginário infantil (Minnie, Mickey, ou 
outros),em parceria com outras entidades como por 
exemplo a ACEP 

 Contribuir para a preservação das tradições e 
do património cultural, da escola; 
 Fomentar a participação dos alunos e restante 

comunidade escolar; 
 Promover a inter-relação entre as crianças do 

JI e os alunos da EB1 para um 
desenvolvimento social saudável e uma futura 
transição pacífica das crianças do JI para a 
EB1. 

EB1 da Igreja 

Mar / Abr 20 Feira da Primavera  Venda de produtos doados alusivos Primavera; 
 Sorteio de cabaz da primavera (constituído com 

produtos diversos, oferecidos por comércio/indústrias 
locais, bem como pais e familiares das crianças da 
escola) 

 Estimular a participação dos pais nas 
dinâmicas da associação;  
 Promover a angariação de fundos;  
 Envolver a comunidade local. 

EB1 da Igreja 

Abr 20 Campanha Laço Azul - Prevenção 
dos maus tratos na infância e 
juventude 

 Organização de recolha de roupa, livros e brinquedos 
para doação a instituições ou organizações 
direcionadas para o trabalho com crianças em situações 
desfavorecidas (ao nível dos maus tratos e económico) 

 Promover o desenvolvimento da cidadania na 
luta pela proteção das crianças; 
 Reconhecer necessidades locais; 
 Desenvolver o espírito de solidariedade e 

partilha; 
 Estimular a participação dos pais nas 

iniciativas da associação / escola; 
 Promover a articulação entre elementos da 

comunidade local. 

EB1 da Igreja 
 

a designar Campanhas de sensibilização 
ambiental 

 Organizar recolhas de resíduos para valorização (papel, 
plástico…); 

 Estimular a consciência cívica para um 
desenvolvimento sustentável, protegendo o 
ambiente e combatendo as alterações 

EB1 da Igreja 
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DATA ATIVIDADE DESCRIÇÃO OBJETIVOS LOCAL 

 Promover ações de sensibilização de preservação das 
florestas e de poupança de água em estreita 
colaboração com a comunidade docente. 

climáticas, das metas ambientais a atingir para 
2030 com vista à neutralidade carbónica, 
 Sensibilizar para a importância dos recursos 

naturais essenciais para a vida futura do/no 
planeta terra. 

24 abr 20 Visita de estudo dos 3º e 4º anos – 
World of Discovery 

 Cooperação com o agrupamento na organização do 
transporte (em autocarro) e visita. 
 Oferta de lanche. 

 Proporcionar momentos lúdicos às crianças. 
 Promover a ampliação de conhecimentos 

sobre a fantástica odisseia dos navegadores 
portugueses, que cruzaram oceanos à 
descoberta de um mundo desconhecido, e que 
lançaram a humanidade numa era de 
globalização mudando para sempre a nossa 
relação com o planeta. 
 Proporcionar o debate espontâneo e estimular 

a curiosidade natural dos participantes, e 
educar para a preservação do nosso 
património histórico e sociocultural são os 
nossos objetivos. 

Porto 

15 mai 20 Visita de estudo dos 1º e 2º - 
Aquamuseu do rio Minho 

 Cooperação com o agrupamento na organização do 
transporte (em comboio e autocarro) e visita. 
 Oferta de lanche. 

 Proporcionar momentos lúdicos às crianças. 
 Promover a divulgação do património natural e 

cultural associado a bacia hidrográfica do rio 
Minho. 
 Promover a valorização dos recursos naturais, 

com apresentação de estratégias para o seu 
usufruto e preservação. 
 Promover o aumento da sensibilidade para a 

conservação dos valores naturais, 
privilegiando a atividade experimental como 
metodologia para a aquisição de 
conhecimento; 

Vila Nova de 
Cerveira 
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DATA ATIVIDADE DESCRIÇÃO OBJETIVOS LOCAL 

 Estimular o uso dos transportes públicos, no 
caso o comboio, contribuindo para as metas 
ambientais. 

a designar Visita de estudo ao Ambulatório do 
Hospital de Santa Luzia, Viana do 
Castelo - para os 3º e 4º anos 

 Organização da visita em estreita colaboração com a 
comunidade docente. 
 Oferta de lanche. 

 Proporcionar a desmistificação de ambientes 
hospitalares; 
 Proporcionar conhecimento sobre as 

profissões na área da saúde; 
 Motivar os alunos para a escola e para as 

aprendizagens. 

Hospital de 
Santa Luzia, 
Viana do 
Castelo 

a designar Visita de estudo à Citânia de Santa 
Luzia - para os 1º e 2º anos 

 Organização da visita em estreita colaboração com a 
comunidade docente. 
 Oferta de lanche. 

 Promover a ampliação de conhecimentos 
sobre um dos castros mais conhecidos do 
Norte de Portugal e sem dúvida um dos mais 
importantes para o estudo da Proto-História e 
da Romanização do Alto Minho. 

Citânia de 
Santa Luzia 

a designar Semana da profissão  Organização de visitas às turmas de pais para falarem 
das suas profissões. 

 Estimular a participação dos pais nas 
iniciativas da associação / escola; 
 Proporcionar conhecimento sobre diversas 

profissões; 
 Motivar os alunos para a escola e para as 

aprendizagens. 

EB1 da Igreja 

1 jun 20 Dia Mundial da criança  Cooperação com o corpo docente nas atividades por 
este designadas. 

 Proporcionar momentos lúdicos às crianças. EB1 da Igreja 

19 jun 20 Arraial de fim de ano  Colaborar com o corpo docente na organização 
/preparação e realização da festa, recorrendo a outras 
entidades como por exemplo a ACEP para a 
dinamização do espaço. 

 Promover as relações interpessoais e a 
aproximação entre os diversos elementos da 
comunidade escolar. 

EB1 da Igreja 

 


