
 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução/dezembro-2016 

Estrutura promotora: Educação Pré-escolar 
 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Abertura do ano letivo decorreu com normalidade 

Cientistas de Palmo e meio a decorrer ao longo do ano letivo 

LER + MAR: ondas de leitura / segredos da Baleia a decorrer ao longo do ano letivo 

Leitura vai e vem / plano Nacional de Leitura a decorrer ao longo do ano letivo 

Semana da Alimentação decorreu com sucesso 

Dia do Bolinho decorreu com sucesso 

Magusto decorreu com sucesso 

Natal/festa com famílias/comunidade/autarquias decorreu com sucesso 

  

 

Atividades previstas e não realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Visita de estudo Lagar Vinha da Rainha Falta de matéria prima 

  

 

Atividades não previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Camarinha: um dos segredos da Baleia – participação em mostra 
nacional com stand do projeto (Pinhal Novo) 

decorreu com sucesso 

Apresentação pública do projeto Camarinha: um dos segredos da 
Baleia em Pombal (café Concerto) 

decorreu com sucesso 

Dia do Pijama decorreu com sucesso 

Comemoração do dia da Floresta Autóctone decorreu com sucesso 

Espetáculo de Circo decorreu com sucesso 

“O Planetário vem á Escola”:uma viagem pelo espaço;o planeta de      
chocolate 

decorreu com sucesso 

Concurso Postais de Natal (união Frgs. (Guia/M.Mourisca/Ilha) decorreu com sucesso 

Pombal tem mais árvores de natal/concurso Câmara M. Pombal decorreu com sucesso 

Natal das Escolas / Câmara M. Pombal horários desadequados á faixa etária 

Participação na exposição de presépios no AEG: LER + MAR adesão de todos os Jardins 

Projeto: Heróis da Fruta – atividade com nutricionista objectivos atingidos 

Projeto Eco-Escolas: Içar de Bandeira /constituição de Conselho decorreu com sucesso 

 
Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 
Atividades não previstas e 

realizadas 

8 1 12 

 
Guia, Agrupamento de Escolas, 3 de janeiro de 2017 
 
O/A Coordenador/a: Cristina Correia Cardoso 
 
 
 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução/dezembro-2016 

Estrutura promotora: 1º CEB 
 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Início do ano letivo Decorreu com normalidade 

Projeto: Heróis da Fruta – "Lanche Escolar Saudável" A decorrer 

Projeto: “Ler + Mar” “ 

Comemoração do Dia da Alimentação - Apresentação de um 
power point sobre a alimentação saudável, criação de um 
desdobrável de sensibilização para os encarregados de educação 
workshop, confeção de leguminosas; 
Construção coletiva da roda dos alimentos; 
Lanche partilhado – salada de fruta e/ou espetadas de fruta 
variada, sandes saudáveis, gelatina, … 

 

Objetivos atingidos 

Comemoração do “Dia de Todos os Santos/Dia do Bolinho”: 
Confeção do bolinho; História e significado do dia; preparação de 
um saco para colocação dos bolinhos; confeção de bolinhos;  

“ 

Comemoração do Dia do S. Martinho – Magusto - Realização do 
magusto 
Entoação de canções 
Decoração de um cartucho para as castanhas 

“ 

Hastear da Bandeira Verde – (EB de Guia, Mata Mourisca, 
Carriço e Ilha) 
Atividades dinamizadas por elementos da CMP, no âmbito do 
Programa Eco-Escolas.  

“ 

Plantação de uma espécie autóctone – Eco-Escolas 
Sementeiras/plantações na horta da escola 
Diálogos sobre a temática. 

“ 

Festa de Natal, de todas as escolas, com apresentação de 
canções/dramatizações e lanche partilhado com a Comunidade 
Educativa.  

Decorreram dentro da normalidade – Objetivos 
alcançados. 

  

 

Atividades previstas e não realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

  

 

Atividades não previstas e realizadas 
Melhorias/constrangimentos/observa

ções 

Caravana Rodoviária – Fundação Mapfre – Pombal , destinada aos 
alunos do 3º e 4º ano. 

Atividade bem-sucedida 

A Terra Treme - prevenção e autoproteção para o risco sísmico. “ 

Encontro Nacional Eco - Escolas 

Cerimónia Galardão ECO-ESCOLAS 2016 em Aveiro 
“ 

Apresentação do livro do projeto "Camarinha - Um dos Segredos da 

Baleia", das crianças do Centro Escolar dos Vieirinhos, Carriço 
“ 

“Dia do Pijama” (EB de Grou e Meio envolvente) - Diálogo com os alunos 
sobre tema, Crianças institucionalizadas, como e porquê? Como ajudar?, 
... Leitura e interpretação do livro “A fada partiu a asa”, oferecido pela 
organização, Mundos de Vida, história/mensagem... Atividades 

Objetivos alcançados 



 

 

 

 

relacionadas com a história, desenhos/ilustrações,... Montagem do 
mealheiro da Missão Pijama. Coreografia da música da Missão Pijama.  

Circo Cardinal Júnior – (EB de Seixo e Centro Escolar da Mata Mourisca) Objetivos atingidos 

O Planetário vem à escola – EB de Grou “ 

Elaboração de uma árvore de natal dentro do projeto/concurso “Pombal 
tem mais árvores no Natal” promovido pelo município de Pombal. 

Trabalho colaborativo com espirito 
Natalício 

Concurso de Postais de Natal 2016 – Iniciativa da Freguesia de Guia, Ilha 
e Mata Mourisca destinada a todas as escolas daquela freguesia. 

“ 

 Projeto "Natal das Escolas" – Convite formulado pelo Município de 
Pombal a todas as escolas do Agrupamento. 

“ 

 
Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 
Atividades não previstas e 

realizadas 

9 0 10 

 
Guia, Agrupamento de Escolas, 27 de dezembro de 2016 
 
O/A Coordenador/a: Ana Luciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução/dezembro-2016 

Estrutura promotora: Departamento de Ciências Sociais e Humanas 
 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Tema/Título –“ DocFilosofia” A Filosofia vai ao cinema 

16/11- Comemoração do Dia Internacional da Tolerância, alunos 
dos C. Profissionais 1A, 2 A e 3A 

17/11- Comemoração do Dia da Filosofia, alunos do ensino 
regular 10º A, 11º A e 12º A 

Projeção  dos documentários: “Ainda há Pastores?”  de Jorge 
Pelicano e “ Pára-me de repente o pensamento” (parcial) e do 
documentário de Michael Moore “Bowling for Columbine”. 
 
 

A professora Fernanda Gil que dinamizou 
estas atividades para as turmas dos cursos 
Profissionais de Técnico de Gestão e de 
Técnico de Multimédia e do ensino regular do 
10ºA, 11º A e 12º fez um balanço muito 
positivo, dada a recetividade e interesse 
despertado no público-alvo (nos dois dias em 
que a mesma decorreu), tendo sublinhado 
que os objetivos propostos foram atingidos. 

Observações: Apesar de os objetivos 
propostos terem sido atingidos, não foi 
possível iniciar a visualização do 
documentário “Pára-me de repente o 
pensamento” devido a constrangimentos 
técnicos ao nível do som. 

18/11- Visita de estudo ao Lisboa Story Centre em Lisboa – 
alunos do 6.º ano em parceria com o Departamento de Línguas 

 

    A atividade decorreu em conformidade com 
o planificado, tendo sido feito um 
balanço muito positivo por parte dos 
intervenientes (docentes e turmas 
envolvidas). 

 

Atividades previstas e não realizadas 
Melhorias/constrangimentos/observaçõe

s 

-------- -------- 

 

Atividades não previstas e realizadas 
Melhorias/constrangimentos/observaçõe

s 

------- ------ 

 
Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 
Atividades não previstas e 

realizadas 

2 0 0 

 
Guia, Agrupamento de Escolas,3 de janeiro de 2017 
 
O/A Coordenador/a: Maria José Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução 

Estrutura promotora: Departamento de Expressões 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Educação Física 
1- Educação Física - Corta Mato  

A atividade decorreu conforme o previsto, com 
muito entusiasmo por parte dos alunos. Sendo 
que os seis primeiros de cada escalão/sexo irão 
representar a escola no corta-mato distrital. 

2- Mega Sprint e Mega Salto – Fase Escolar 

 A atividade decorreu conforme o previsto, com 
muito entusiasmo por parte dos alunos. Sendo 
que os dois primeiros de cada escalão/sexo irão 
representar a escola nos megas distritais. 

3- Torneio de Ténis de Mesa O torneio está a decorrer conforme o planeado. 

4- Grupo de Educação Física e SPO 
Atividade Desportiva adaptada na sensibilização da 
deficiência – Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

A atividade superou as perspetivas iniciais, 
salientando-se a grande adesão por parte dos 
alunos, proporcionando aos mesmos dinâmicas e 
consciências cívicas. 

O Clube de Artes 
5 - A preparação do evento do Dia do Diploma 

A atividade decorreu de forma organizada. 

6 – O nosso jardim - A Manutenção dos canteiros 
A atividade decorreu como previsto, 
proporcionando aos alunos aprendizagens 
diversificadas. 

7- Participação no Dia da Alimentação 
A atividade decorreu como previsto, 
proporcionando aos alunos aprendizagens 
diversificadas. 

8- Decoração de Natal 

A atividade decorreu como previsto, 
proporcionando aos alunos aprendizagens 
significativas, envolvendo-os de forma 
organizada em todas as fases das tarefas e 
vivenciando assim a Época Natalícia com muito 
entusiasmo e alegria. 

Educação Especial  
9- Decoração de Vitrines do Bloco A 

A atividade decorreu de forma organizada, 
denotando-se grande motivação. Os alunos 
realizaram um painel com motivos de Natal. 

10- O Natal no bloco A 
A atividade decorreu de forma organizada, 
denotando-se grande motivação por parte dos 
alunos.  

Grupo 240, 530 e 600  
11- Decoração de Natal Bloco B 
 

A atividade decorreu como previsto, 
proporcionando aos alunos aprendizagens 
significativas, envolvendo-os de forma 
organizada em todas as fases das tarefas e 
vivenciando assim a Época Natalícia com muito 
entusiasmo e alegria.  

Grupo 600 
12 – Instalação Natalícia 

As docente  dinamizadoras, referiram que os 
objetivos foram cumpridos com sucesso.  

13- Visita de Estudo a Lisboa EXPOSYNE (FIL) 1ºSalão das 
Tecnologias Audiovisuais e Musicais, Fotografia e Multimédia: 
Pavilhão do Conhecimento e Parque das Nações – 
Alunos do Curso Profissional T. Multimédia (10º, 11º, 12ºano 
e alunos do Vocacional 21-10-2016 
 

Alunos e formadores consideraram esta visita 
muito enriquecedora, no que se refere à 
diversidade de  experiencias e conhecimentos 
disponibilizados na feira. Consideraram que este 
tipo de visita deve ser continuada por forma a 
conciliar conhecimentos das disciplinas técnicas, 
a motivação e permitir a interação dos alunos 



 

 

 

 

com outras realidades da atualidade fora do 
contexto de aula. 
Do ponto de vista do relacionamento 
interpessoal, acrescenta-se que uma vez mais se 
comprova que este tipo de atividades fora do 
contexto escolar é benéfico para os 
intervenientes.  

14- Visita de Estudo a Aveiro 
Mélia Hotel – Fórum Aveiro 17-10-2016 

Visita de estudo adiado para o 2º período 

 

Atividades previstas e não realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Grupo 600 - Visita de Estudo a Aveiro 

Mélia Hotel – Fórum Aveiro  
Visita de estudo adiado para o 2º período  

 

Atividades não previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Grupo de Educação Física - Grupo de Educação Física e SPO 

Atividade Desportiva adaptada na sensibilização da 

deficiência. Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

 

 

Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 

Atividades não previstas e 

realizadas 

13 1 1 

 

EB de Guia, Agrupamento de Escolas, 11 de janeiro de 2017 

 

A coordenadora: Ana Cabral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução/dezembro-2016 

Estrutura promotora: Departamento de Línguas 
 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Visita de estudo a Lisboa – representação da peça “Os piratas” Decorreu de acordo com planificado. 

  

 

Atividades previstas e não realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

Visita de estudo F. Champalimaud e Casa Museu Fernando 
Pessoa 

A professora de Português, Beatriz 
Monteiro, informou que não se realizou a 
visita de estudo à Casa Museu Fernando 
Pessoa (25 de outubro p.p.) e à Fundação 
Champalimaud, uma vez que sendo a visita 
em articulação com a disciplina de Biologia 
a referida Fundação não selecionou o 
Agrupamento Escolas de Guia- PBl e a 
Casa Fernando Pessoa entrou em obras a 
partir de novembro o que inviabilizou as 
duas visitas. 

 

Atividades não previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

  

  

 
Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 
Atividades não previstas e 

realizadas 

1 1 0 

 
Guia, Agrupamento de Escolas, 3 de janeiro de 2017 
 
O/A Coordenador/a: Fernanda Jordão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento – 1º relatório periódico de execução/dezembro-2016 

Estrutura promotora: Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

Atividades previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

PES - Dia mundial da alimentação  
Foram realizadas algumas atividades 

envolvendo alunos e professores 

 XXXV Olimpíadas Portuguesas da Matemática (OPM) 
A nossa escola participou nas 1ª e 2ª 
eliminatórias. 

  

 

Atividades previstas e não realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

  

 

Atividades não previstas e realizadas Melhorias/constrangimentos/observações 

  

 
Totais 

Atividades previstas e realizadas 
Atividades previstas e não 

realizadas 
Atividades não previstas e 

realizadas 

2 0 0 

 
 
Guia, Agrupamento de Escolas,11 de janeiro de 2017 
 
O Coordenador: Mário Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guia, AEG, 14 de janeiro de 2017 
O Diretor: António Duarte 


