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1. Introdução 
 

Pretende este documento coligir as atividades e projetos mais importantes que a comunidade 
educativa do Agrupamento de Escolas de VIla Verde (AEVV) almeja desenvolver ao longo do ano letivo 
2018-19, em articulação com o seu Projeto Educativo, ainda em fase de revisão.  

Tem, necessariamente, de ser entendido como um documento preliminar, complementado com 
as atualizações regulares a nível do módulo de Gestão de Atividades e Recusos Educativos (GARE) da 
plataforma Moodle da Escola Básica de Vila Verde assim como do calendário do Plano Anual de 
Atividades (PAA), na plataforma de comunicação e na página do Agrupamento. 
 

2. Tema integrador 
 

 “COMUNIDADE, CONHECIMENTO E CIDADANIA – CRESCER PELO SABER” 
 

Sem prejuízo de outras iniciativas a contemplar nos planos de grupo/turma, a concretização desta 
orientação deverá ter em conta que: 

 

1. No pré-escolar o tema integrador deu origem ao subtema "Um Planeta Sempre em Mudança", 
a desenvolver da seguinte forma: 1.º período - "A Água no dia a dia”; 2.º período - "A Água no solo"; e 
3.º período - "Diz não à poluição da Água". 

2. Em cada turma do 1.º ciclo o subtema “Água, fonte de vida” será desenvolvido, principalmente, 
na disciplina de Oferta Complementar (Cidadania e Conhecimento) do seguinte modo: 1.º período – 
“À Descoberta da Água”; 2.º período – “Água, um recurso esgotável"; e 3.º período – “Poupar para 
preservar”. Constituindo-se como temáticas transversais a abordar no âmbito da Cidadania e 
Desenvolvimento, em acordo com o previsto no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

3. Nos 2.º e 3.º ciclos, na disciplina de Oferta Complementar (6.º, 8.º e 9.º anos), Cidadania e 
Cultura Local, as atividades a desenvolver deverão propiciar o envolvimento dos alunos na defesa e 
valorização da cultura, do ambiente e de estilos de vida saudáveis e edificantes, mas também terão 
em consideração os seus interesses e projetos pessoais. Para além dos assuntos inerentes à direção 
de turma, serão desenvolvidas as seguintes áreas temáticas: 2.º ciclo - educação para o conhecimento 
de si e dos outros; educação para os direitos humanos, educação para o meio ambiente, educação 
para a segurança e educação para a sociedade de informação; 3.º ciclo - educação para o 
conhecimento de si e dos outros; educação para os direitos humanos, educação para a saúde, 
educação para o consumo, educação para a segurança, educação para o meio ambiente, educação 
para o empreendedorismo e educação para a sociedade de informação. 

 

3. Atividades com eventual interrupção letiva em sala de aula 
 

De acordo com o Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho, o AEVV em cada unidade educativa 
substituem-se as atividades letivas por outras atividades escolares de caráter formativo envolvendo 
alunos, pais e encarregados de educação, no máximo de dois dias: 
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Pré-escolar e 1.º ciclo (cada estabelecimento escolhe apenas duas entre as seguintes, 
expressando essa escolha no módulo GARE, nas observações das atividades em questão) 

Festa de Natal; 
Carnaval; 
Compasso Pascal/Festa da Páscoa; 
Dia da Criança; 
Gala Cultural/Festa de final de ano.  
 

2.º e 3.º ciclos 

Festa de Natal (14 de dezembro); 
Páscoa/Festa da Primavera  (5 de abril) - Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo (EBMEA); 

 Dia do Aluno (14 de junho) - Escola Básica de Vila Verde (EBVV). 
 

4. Integração e articulação 
 

4.1. Transmissão de informação entre ciclos 
 

O conhecimento do meio socioeconómico de onde os alunos são oriundos, assim como a 
transmissão desse conhecimento acumulado pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma, 
são determinantes para a adoção de estratégias que podem ser decisivas para o sucesso educativo dos 
alunos. O AEVV tem potenciado essa transmissão da seguinte forma:  

a) No início do ano letivo, os docentes do pré-escolar transmitem as informações consideradas 
pertinentes aos docentes titulares de turma do 1.º ano; 

b) Nas reuniões iniciais dos conselhos de turma do 5.º ano os professores titulares de turma do 
4.º ano dos alunos que integram a nova turma são convocados para participarem na análise 
socioafetiva dos alunos;  

c) Os diretores de turma do 6.º ano participam na análise socioafetiva dos seus antigos alunos 
nos conselhos de turmas iniciais do 7.º ano. 

 

4.2. Integração 
 

Os Jardins-de-infância (JI) em conjunto com as Escolas Básicas do 1.º ciclo (EB1) que recebem 
as crianças devem promover e planear atividades ao longo do ano que visem a integração das crianças 
no 1.º ano do 1.º ciclo. Estas atividades devem, preferencialmente, ser dirigidas para as crianças dos 5 
anos. Durante as jornadas, as crianças participam num conjunto de atividades onde têm oportunidade 
de experimentar os diferentes espaços educativos, assim como os equipamentos existentes. 

 

5. Oferta educativa 
 

A oferta educativa/formativa do Agrupamento contempla o seguinte: 
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Educação Pré-escolar 

Os diversos JI encontram-se distribuídos de forma a permitir a frequência de todas as crianças 
em idade pré-escolar. O horário, de acordo com os interesses dos encarregados de educação, pode 
ultrapassar as 40 horas semanais. 

1.º ciclo 

As EB1 continuam a cobrir, igualmente, toda a ampla área geográfica do Agrupamento, 
embora com maior concentração de alunos nos centros escolares de Vila Verde e Monsenhor Elísio 
Araújo.  

  Neste ciclo, mais concretamente no centro escolar de Vila Verde, existe um dos dois polos do 
Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento, que acolhe as valências existentes no terreno, 
nomeadamente a antiga unidade de apoio especializado para a educação de alunos com 
multideficiência. 

2.º e 3.º ciclos 

Em todos os anos de escolaridade destes dois ciclos existem alunos que têm oportunidade de 
frequentar o ensino articulado da música, no âmbito de uma parceria com a Academia de Música de 
Vila Verde. 

Os dois Cursos de Educação e Formação (CEF) do 3.º ciclo, “Operador de Fotografia” e 
“Operador Informático”, funcionam, no ano terminal, na EBMEA e na EBVV, respetivamente. 

A EBVV acolhe o segundo polo do Centro de Apoio à Aprendizagem do Agrupamento, 
integrando a antiga unidade de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência. 

 

6. Atividades de animação e apoio à família (pré-escolar) 
As atividades de animação e apoio à família (AAAF) são facultativas, destinando-se a assegurar 

o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de 
atividades educativas e durante o período de interrupção destas.  

As entidades promotoras entregam aos coordenadores/responsáveis de estabelecimento o 
plano de atividades a desenvolver. 

 

7. Componente de apoio à família (1.º ciclo) 
 

Conjunto de atividades facultativas que se destinam a assegurar o acompanhamento dos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e/ou depois da componente curricular e de enriquecimento 
curricular (das 7h30  às 9h00 e das 17h30 às 19h00), bem como durante o período de interrupção 
lectiva.  

À semelhança do referido anteriormente, os coordenadores/responsáveis de estabelecimento 
recebem, das entidades promotoras, o plano de atividades a desenvolver. 
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8. Atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
 

Para proporcionar aos alunos do 1.º ciclo atividades de enriquecimento curricular (AEC) e, 
simultaneamente, prestar às famílias o necessário apoio, o Agrupamento continua a implementar um 
conjunto de atividades que constituem o programa de enriquecimento curricular do 1.º ciclo. 

Estas desenvolvem-se nas áreas do Ensino do Inglês (EI), da Atividade Física e Desportiva (AFD) 
e, ainda, das Atividades Lúdico-Expressivas (ALE) e Iniciação à Programação Informática (IPI), 
maioritariamente após as actividades letivas. 

A oferta da componente semanal das AEC tem a seguinte carga horária: 
            a) 5 horas semanais nos 1.º e 2.º anos – ALE (2 horas), AFD (2 horas) e EI (1 hora); 
            b) 3 horas semanais nos 3.º e 4.º anos da Escola Básica n.º 2 de Vila Verde e da EBMEA  – 
ALE (1 hora),  IPI (1 hora) e AFD (1 hora);  

c) 3 horas semanais nos 3.º e 4.º anos das outras EB1 - ALE (1 hora) e AFD (2 horas). 
 

9. Programa de complemento curricular 
 

Os alunos da EBVV e da EBMEA poderão ocupar os seus tempos livres em atividades 
desportivas, culturais, lúdicas, didáticas e/ou artísticas. As referidas atividades estão disponíveis no 
Clube de Desporto Escolar através de vários grupos-equipa (futsal masculino; ténis de mesa masculino, 
ginástica artística, corfebol, boccia, canoagem, natação e badminton), com deslocações regulares para 
outras escolas/locais, para além de outras atividades de dinamização interna, como o Corta-Mato 
Escolar, o Torneio de Atletismo, o Torneio de Unihóquei e os Torneios Inter-Turmas; na Biblioteca, 
cujo plano de atividades proporcionará debates, leituras, jogos, pesquisa na Internet, pesquisa 
orientada e informação diversificada; e no Clube de Expressões onde os alunos tomarão contacto e 
explorarão técnicas de pintura, bordados, escultura, cerâmica e/ou madeiras.  

O Centro de Formação Desportiva de Canoagem do AEVV, inserido no Clube de Desporto 
Escolar, continua a funcionar em colaboração com o Clube Náutico de Prado, nas instalações deste, 
tendo um plano de atividades próprio. 

Estão em desenvolvimento três Projetos de Combate ao Insucesso em articulação com o 
Município de Vila Verde e a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado, financiados pelo 
POCH: “O Doce Som do Sucesso”, VilArte Criativa com o objetivo geral de promover o sucesso, através 
do ensino da música, com alunos do 1.º ciclo de ensino básico em situação ou em risco de abandono 
e insucesso escolar; “Pratico e Aprendo no Espaço-Casa” para promover a autonomia pessoal e social 
dos alunos, dando prioridade ao desenvolvimento de atividades de cariz funcional. Neste contexto, 
criamos uma sala, a equipar com diferentes equipamentos/materiais ou utensílios domésticos para 
promover a autonomia e a integração dos alunos nos ambientes em que a sua vida acontece e se prevê 
venha a desenvolver-se na vida adulta; e “Equipa de Promoção do Sucesso Educativo” – Psicologia 
com vista ao Apoio aos Profissionais do Agrupamento de Escolas na Promoção do Sucesso Educativo. 
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A EBMEA continua a desenvolver o projeto Erasmus+ (Ação Chave 2 – Educação Escolar) - 
Active Citizenship, Cidadania Ativa, com término agendado para junho de 2019. A temática engloba a 
educação para a saúde, desporto, cidadania ativa e participação democrática, tendo como parceiros 
escolas da Dinamarca, Roménia e Finlândia. 

O AEVV deu início ao desenvolvimento de um projeto no âmbito da Ação Chave 1 do Programa 
Erasmus+ denominado "Projeto 3I's: Inovação, Inclusão & Internacionalização para desenvolver 
competências do século XXI". Este tem a duração de 20 meses e pressupõe a realização de, pelo 
menos, sete mobilidades de docentes dos diversos grupos disciplinares  no sentido de desenvolverem 
competências em metodologias de ensino inovadoras (integração das metodologias Content and 
Language Integrated Learning e Project-based learning, integração de alunos oriundos de minorias ou 
com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, recurso às ferramentas tecnológicas para 
desenvolver o pensamento crítico e a reflexão) e linguísticas pela participação em atividades 
formativas em ambientes multiculturais. O projeto pretende constituir uma mais-valia pessoal e 
profissional para os seus participantes, pela promoção da partilha de informação e conhecimento com 
professores de outros países e/ ou através da visita a escolas europeias, tendo sempre como objetivo 
maior e fundamental a promoção do sucesso escolar dos alunos. 

O projeto municipal “Escola+Verde” abrange todos os JI e EB1 do Agrupamento. O objetivo 
principal é a sensibilização e educação ambiental, através da implementação de atividades e boas 
práticas ambientais nas Escolas que visem a proteção da natureza e a redução de custos associados 
com a laboração escolar. Cada escola/docente tem total liberdade na planificação e realização das 
atividades que considerar adequadas, tendo em conta os temas base: resíduos, água, energia, 
transportes, ruído, espaços exteriores e biodiversidade. 

O AEVV irá participar na quarta edição da LITERACIA 3Di – o desafio pelo conhecimento - da 
responsabilidade da Porto Editora. Utilizando plataformas digitais, os alunos do 5.º ano respondem a 
questões de Matemática, os do 6.º ano de Ciência, no 7.º ano fazem a prova de Leitura e os alunos do 
8.º ano realizam a prova de Inglês. O desafio vai desenrolar-se em três fases eliminatórias (local, 
distrital e nacional) que decorrem nas seguintes datas: 

• 1.ª fase (escolar): 19 a 23 de novembro de 2018 (5.º e 6.º anos) e 26 a 30 de novembro de 
2018 (7.º e 8.º anos); 

• 2.ª fase (distrital): 11 a 22 de março de 2019; 

• 3.ª fase (final nacional): 17 de maio de 2019. 

O programa Eco-Escolas, programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, 
desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE),  vai ser 
implementado pela primeira vez na EBMEA, mantendo-se na EBVV. Pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelos estabelecimentos de educação, no âmbito da 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Os temas a desenvolver versarão, sobretudo, Água, 
Resíduos e Energia, sendo os temas deste ano letivo a Floresta e o Mar. 
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10. Biblioteca Escolar 
A biblioteca escolar é um espaço educativo integrador de múltiplas literacias e desempenha 

um papel cada vez mais decisivo de capacitação das crianças e dos jovens que a utiliza, formal ou 
informalmente. 

A integração explícita e intencional em projetos e atividades realizadas com e pela biblioteca 
escolar, no desenvolvimento de competências nas áreas da leitura, dos media e da informação, em 
ambientes físicos ou digitais, constitui uma das mais importantes estratégias para o sucesso escolar e 
o desenvolvimento educativo e cultural dos jovens. 

Num contexto educativo em que, no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória se 
considera "a escola, enquanto ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de 
competências, onde os alunos adquirem as múltiplas literacias que precisam de mobilizar," a biblioteca 
escolar pode, através dos instrumentos de que dispõe, dar um contributo significativo e imprescindível 
para a reconfiguração que se pretende para a escola pública. De igual modo, para a concretização da 
flexibilidade curricular que entrou em fase de experimentação, a biblioteca escolar constitui um lugar 
de interseções, colaboração, inclusão para o desenvolvimento das literacias. 

O referencial de aprendizagens associadas ao trabalho das bibliotecas escolares na educação 
pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, “Aprender com a biblioteca escolar “, é um instrumento 
determinante na persecução destes objetivos, tendo sido demonstrada pelas escolas envolvidas na 
sua aplicação, a clara vantagem deste tipo de intervenção, quer na motivação dos alunos, quer no 
enriquecimento das práticas de ensino, nos resultados obtidos e nos produtos gerados. 

Este ano, os professores bibliotecários pretendem recorrer cada vez mais ao referencial, 
colocando-o ao serviço dos desafios que se apresentam às escolas, através da colaboração intensa com 
outros docentes, órgãos de gestão e parceiros. 

 

11. Projeto Leitura conVida  
 

O Projeto aLeR+, iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL) em parceria com a Rede de 
Bibliotecas Escolares (RBE), centra-se numa cultura integral de leitura. O PNL e a RBE decidiram iniciar, 
em 2017-18, uma nova etapa deste projeto, agora designado "aLeR+ 2027". Do número limitado de 
escolas que constitui o grupo base para o início da nova edição do projeto faz parte o Agrupamento de 
Escolas de Vila Verde. A verba atribuída neste segundo ano de implementação do projeto será aplicada 
na aquisição de bens e serviços. O Agrupamento de Escolas disponibiliza neste ano letivo uma verba 
para aquisição de fundo documental. Os títulos a adquirir destinam-se a favorecer o desenvolvimento 
de hábitos de leitura por prazer, a prática leitora em contextos diversificados, formais e informais, 
considerando ainda as necessidades decorrentes dos projetos e iniciativas do PNL2027 e da RBE nestes 
domínios. 
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12. Projeto de Educação para a Saúde 
 

O Projeto de Educação para a Saúde (PES), integrando o Projeto Educativo do AEVV, tem como 
objetivo dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer 
opções e a tomar decisões adequadas ao seu bem-estar físico, mental e social, conferindo-lhes assim 
um papel interventivo. O PES, que  integra cinco vertentes fundamentais, a Saúde Mental e Prevenção 
da Violência, a Educação Alimentar, a Atividade Física, os Comportamentos Aditivos e Dependências, 
os Afetos e a Educação para a Sexualidade, é um projeto transversal, multidisciplinar e 
operacionalizado em articulação com outras estruturas do Agrupamento e da comunidade, através 
dos diversos clubes ou projetos, integrando estratégias formativas de promoção da saúde, tanto no 
desenvolvimento do currículo, nomeadamente no cumprimento de conteúdos da Oferta 
Complementar de Escola, como na organização de atividades de enriquecimento curricular, 
favorecendo a articulação escola – família, para além de consignar a dinamização de parcerias com 
entidades externas à escola, nomeadamente com estruturas do Ministério da Saúde. 

 

13. Serviço de Psicologia e Orientação 
 

A atividade do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) abrange toda a estrutura de escolas 
deste Agrupamento, desde o nível pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade, pelo que se pretende que 
se insira na ação educativa e pedagógica do mesmo. Assume como objetivos gerais: promover a 
otimização do processo de ensino-aprendizagem e da tomada de decisões pessoais e vocacionais dos 
alunos; avaliar as necessidades educativas específicas dos alunos sinalizados e propor intervenções no 
âmbito da sua competência; colaborar nas decisões relativas aos alunos no que respeita a reforços 
educativos e apoiar os professores no seu desempenho tutorial; apoiar e fomentar atividades que 
estimulem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem; promover a relação e a participação 
família-escola; participar no planeamento e implementação de projetos do Agrupamento, sempre que 
pertinente.   

Dado o enquadramento e a abrangência educativa apresentada, o SPO desenvolverá as suas 
atividades em articulação com os principais intervenientes do contexto educativo (alunos, educadores 
e professores, pais/encarregados de educação, entre outros) e em parceria constante com entidades 
externas determinantes para a intervenção em inúmeras situações problemáticas e de 
encaminhamento (Comissão de Proteção de Crianças Jovens, Tribunal de Família e Menores, Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, Gabinetes de Psicologia, Centros de Saúde, Escolas Secundárias 
e Profissionais, entre outras). 

O SPO dispõe de um Plano Anual de Atividades próprio, que é sujeito à apreciação e aprovação 
do Conselho Pedagógico. 

 
 

14. Atividades no âmbito do ensino artístico especializado da música 
 

As atividades agendadas com os alunos do ensino articulado, pela Academia de Música de Vila 
Verde (AMVV), serão as seguintes: 
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Calendarização Atividade Participantes 

24 de outubro - 21h00 Comemoração do Dia do Concelho de Vila Verde 
Coro 6.º A e  7.º A 

Ensemble de Guitarra 

25 de outubro 
Visita à Casa da Música e participação em 

workshops  
(Projeto VilArte - O Doce Som do Sucesso) 

8.º e 9.º Anos 

26 de outubro - 21h00 
Apresentação do Boletim Cultural 

Salão Nobre da Câmara 
Classe de Piano 

06 de novembro 
Visita à Casa da Música e participação em 

workshops 
(Projeto VilArte - O Doce Som do Sucesso) 

5.º e 6.º  Anos 

De 19 a 23 de Novembro Semana da Música (demonstrações) -------------- 

22 de novembro - 21h00 
Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito e 

Certificados 2017-2018 
-------------- 

14 de dezembro - 21h00 Audição Final de Período Ciclo de Orquestras 

15 de dezembro - 15h30 Audição Final de Período -------------- 

fevereiro Sarau Poesia e Música – Namorar Portugal -------------- 

8 a 22 de março  Semana da Música (demonstrações) -------------- 

5 de abril - 21h00  Audição Final de Período Ciclo de Orquestras 

06 de abril - 15h30 Audição Final de Período -------------- 

24 de maio - 21h00  Audição Final de Período Ciclo de Orquestras 

25 de maio - 15h30 Audição Final de Período -------------- 

8 a 15 de junho Olimpíadas da Formação Musical -------------- 

junho Participação nas festas concelhias 2019 -------------- 

 

15. Associações de Pais e Encarregados de Educação 
 

  A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Vila Verde 
(APEEVV) tenciona desenvolver as seguintes atividades: 
 

Calendarização Atividade Descrição 

Setembro 2018 
 

Reunião com Encarregados de 
Educação 

Apresentação do Plano de Atividades para o 
próximo ano letivo. 

Setembro 2018 Limpeza da Ribeira do Tojal Participação no projeto Eco Escolas. 

Setembro 2018 Inauguração Sala Snoezelen 
Projeto realizado pela Associação de Pais, 
durante o ano letivo 2017/18, com recurso a 
donativos e trabalho voluntário. 

Dezembro 2018 Concurso de Presépios 
Concurso destinados a pais e alunos para 
elaborarem presépios de exterior a serem 
expostos nos jardins da sede do concelho. 
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Calendarização Atividade Descrição 

Janeiro 2019 
Projeto: 
“Equipa a tua escola” 

Angariação de fundos com o objetivo específico 
de equipar cada escola com o material 
tecnológico que precisa. 

Fevereiro 2019 Campanha “Eu vou ajudar” 

Recolha de bens alimentares, em cadeias 
alimentares a trabalhar em Vila Verde e nas 
escolas dos Agrupamento, com o objetivo de 
criar cabazes que vão ser distribuídos pelas 
famílias dos alunos mais carenciados. 

Fevereiro 2019 Gala Namorar Portugal 
Participar no concurso da gala, com um modelo 
de roupa desenvolvido pela associação de pais. 

 
Abril 2019 
 

 
2.ª Feira de Ciências 

 
Promoção da cultura e de competências 
científica nos alunos, com a participação especial 
dos pais. 

Maio 2019 Feira Quinhentista Participação na Feira Quinhentista. 

Junho 2019 
Concurso de Brinquedos 
Tradicionais 

Concurso em parceria com a ADOL. 

Anual 

Desporto na Escola 
Modalidades:  
- Voleibol 
- Andebol 
- Ginástica 

Criação de turmas para a pratica de atividade 
desportiva. 
 

Anual 
Projeto: 
“Pais na escola” 

Manutenção da caixa com materiais didático 
para usar na sala de aula por pais e professores. 

Anual 
Atividades de angariação de 
fundos 

As atividades para angariação de fundos passam 
por participação em feiras, desfile nas marchas de 
St. º António, entre outras. 

 
Anual 
 

Site 
Redes Sociais 

Divulgação das nossas atividades, como forma de 
aproximar e informar a comunidade escolar. 

Anual Programa EcoEscolas 
Participação ativa no programa EcoEscolas em 
articulação com o Agrupamento. 

Anual  
 
 

Protocolos 

Estabelecer protocolos de cooperação com 
entidades que beneficiem os sócios, por 
exemplo, desconto de 20% no Complexo de 
Lazer de Vila Verde. 

 

16. Formação 
 

Os principais objetivos gerais do Plano de Formação delineado para o biénio 2018-2020 são os 
seguintes: 

v Dar resposta às necessidades de especialização e permanente atualização profissional dos 
recursos humanos na perspetiva de aumentar a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços e 
de melhorar o desempenho desses recursos; 

v Promover a atualização científica dos docentes; 
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v Desenvolver competências de interação, diagnóstico, planeamento, monitorização e avaliação 
da aprendizagem; 

v Aperfeiçoar estratégias que possibilitem o acompanhamento diferenciado de alunos em sala 
de aula; 

v Promover a autoformação numa lógica de aprendizagem ao longo da vida proporcionando 
formação interpares, supervisão pedagógica e aprendizagem colaborativa; 

v Reforçar a formação do pessoal docente e não docente numa lógica de melhoria contínua. 

 

17. Obras de conservação e renovação/aquisições 
 
Aquisições: 

• Reparação e reforço do aquecimento em algumas salas na ala norte da EBMEA; 
• Aquisição de tapetes para o Pavilhão da EBMEA; 
• Aquisição de um colchão de queda para o Pavilhão da EBMEA; 
• Aquisição de um sistema de colunas para as atividades livres na EBMEA; 
• Aquisição de equipamento para ventilação e extração de gases das arrecadações de 

Química e armários de reagentes dos laboratórios de Físico-Química das EBVV e 
EBMEA; 

• Aquisição do equipamento para sala snoezelen para a Unidade de Apoio à 
Multideficiência da EBVV; 

• Aquisição de equipamento informático de apoio à gestão, designadamente discos SSD, 
memórias, leitores de cartões de proximidade e lâmpadas de projetor; 

• Aquisição de sistema de leitura e impressão de código de barras para as bibliotecas do 
Agrupamento; 

• Aquisição de material didático para 1.º ciclo e pré-escolar; 
• Aquisição de dois computadores para a Escola Básica de Esqueiros. 

 
Obras: 

• Renovação de casas de banho na EBMEA; 
• Reparação das portas de emergência do Pavilhão Gimnodesportivo e Ginásio da 

EBMEA. 
 

Desenvolvimento das Parcerias 
• Aquisição de mobiliário, equipamento doméstico e de equipamento tecnológico, no 

âmbito do Projeto de colaboração com o Município de Vila Verde e da CIM  Cávado para 
sala Espaço Promotor de Conhecimento na EBVV; 

• Colocação de 1 quadro interativo na Escola Básica de Esqueiros com a colaboração da 
Junta de Freguesia da união de Freguesias de Esqueiros, Travassós e Nevogilde; 

• A Associação de Pais e Encarregados de Educação do AE de Vila Verde com uma forte 
dinâmica e um Plano de Atividades muito ambicioso e a ser levado a efeito. 

• Obra de requalificação das Escolas Básicas de Esqueiros e de Vila Verde pelo Município 
de Vila Verde. 
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18. Quadro resumo das atividades (175 a 29 de outubro de 2018)  
Este documento carece de atualização permanente, assumida através do Calendário do PAA 

AEVV 2018-19 na plataforma de comunicação e na página do Agrupamento 
(http://aevv.edu.pt/index.php/links/calendario-aevv), assim como do módulo GARE 
(http://agvilaverde-m.ccems.pt/mod/gare/view.php?id=3193). 

 

Designação Tipologia Início Término 

Cabaz Solidário (Esqueiros) Outras 17-09-2018 14-12-2018 

FCT NOVA CodingFest 2018 (EBVV e EBMEA) Concurso 17-09-2018 14-12-2018 

Escola+Verde (Aboim) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
17-09-2018 21-06-2019 

Clube do Ambiente (CEVV) Projeto Pedagógico 17-09-2018 21-06-2019 

Plano de evacuação da escola (CEVV) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
17-09-2018 21-06-2019 

Dinamização do blogue (CEVV) Intercâmbio 17-09-2018 21-06-2019 

Namorar Portugal (CEVV) Concurso 17-09-2018 5-04-2019 

Festa de Natal (Lanhas e Sabariz) Comemoração 17-09-2018 14-12-2018 

Concurso Nacional de Leitura - fase local Concurso 1-10-2018 14-12-2018 

Ida ao rio (Lanhas e Sabariz) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
2-10-2018 2-10-2018 

Feirinha do Outono (Esqueiros) Feira 10-10-2018 11-10-2018 
Visita de um enfermeiro da UCC de Vila Verde ao JI 

de Pico de Regalados 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
15-10-2018 15-10-2018 

Dia da Alimentação/Feirinha de Outono (Turiz) Comemoração 16-10-2018 16-10-2018 
Dia Mundial da Alimentação e 8.ª Feirinha da 

Comunidade (Oriz) 
Comemoração 16-10-2018 16-10-2018 

Dia Mundial da Alimentação "Fruta divertida" 
(Soutelo) 

Comemoração 16-10-2018 16-10-2018 

Palestra sobre Lanches Saudáveis (EBMEA) Palestra 17-10-2018 17-10-2018 
Bibliopaper: à descoberta da biblioteca  

(EBMEA e EBVV) 
Concurso 19-10-2018 9-11-2018 

Corta-Mato Escolar (EBVV) Atividade Desportiva 24-10-2018 24-10-2018 
Campeonato interturmas de Kahoot  

(EBVV e EBMEA) 
Concurso 25-10-2018 31-05-2018 

Feirinha do Outono (Gême) Feira 26-10-2018 26-10-2018 

Festa do outono (CEVV) Comemoração 26-10-2018 31-10-2018 

Halloween (CEVV) Convívio 29-10-2018 31-10-2018 

Festa do Outono/Magusto (CEMEA) Comemoração 2-11-2018 2-11-2018 

Formação  TICO - Quadros Interativos Ação de Formação 7-11-2018 7-11-2018 
Ação - Para uma escola mais inclusiva - Decreto-Lei 
n.º 54/2018 e sua implementação no Agrupamento 

Ação de Sensibilização/ 
Esclarecimento 

7-11-2018 7-11-2018 

Dia de S. Martinho e Magusto (Oriz) Comemoração 8-11-2018 8-11-2018 

Corta-Mato Escolar (EBMEA) Atividade Desportiva 9-11-2018 9-11-2018 
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Designação Tipologia Início Término 

Magusto (Lanhas e Sabariz) Comemoração 9-11-2018 9-11-2018 

Feira de outono/Magusto (Soutelo) Feira 9-11-2018 9-11-2018 

Magusto - Dia de S. Martinho (Barbudo) Comemoração 9-11-2018 9-11-2018 

Magusto (Turiz) Comemoração 9-11-2018 9-11-2018 

Magusto (Aboim) Comemoração 10-11-2018 10-11-2018 
Feira de frutos e sabores de Outono/Magusto 

(Loureira) 
Comemoração 12-11-2018 13-11-2018 

Encontro com Pedro Seromenho (Soutelo) Palestra 14-11-2018 14-11-2018 

Ida ao teatro (Loureira) Visitas de Estudo 16-11-2018 16-11-2018 

Dia Nacional do Pijama (Esqueiros) Comemoração 20-11-2018 20-11-2018 

Dia Nacional do Pijama (Barbudo) Comemoração 20-11-2018 20-11-2018 
Encontro com Pedro Seromenho  

(Barbudo e Esqueiros) 
Palestra 22-11-2018 22-11-2018 

Encontro com Pedro Seromenho (Aboim, Atães, 
Gondiães, Oriz, Pico e Sande) 

Palestra 23-11-2018 23-11-2018 

Natal - Decoração dos espaços físicos da Escola 
(EBMEA e EBVV) 

Exposição 26-11-2018 7-01-2019 

"Do lixo se Faz Música" (Barbudo) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
26-11-2018 26-11-2018 

Exposição de Presépios (EBVV) Exposição 3-12-2018 14-12-2018 

Exposição de Presépios (EBMEA) Exposição 3-12-2018 14-12-2018 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

(Soutelo e Turiz) 
Comemoração 3-12-2018 3-12-2018 

Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito Escolar 
(EBVV e EBMEA) 

Comemoração 7-12-2018 7-12-2018 

Ida ao cinema (Gême) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Esqueiros) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Ida ao cinema/teatro - Festa de Natal (Atães) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Soutelo) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Gondiães) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Final do 1.º Período (Aboim) Outras 14-12-2018 14-12-2018 

Espetáculo de Natal (Barbudo) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Turiz) Ação de Formação 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Sande) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (Loureira) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 
Musical de Natal "Branca de Neve e os 40 Ladrões" 

(Oriz) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (CEVV) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (EBVV) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 

Festa de Natal (EBMEA) Comemoração 14-12-2018 14-12-2018 
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Designação Tipologia Início Término 

Espetáculo de Circo no Coliseu (CEMEA) Visitas de Estudo 14-12-2018 14-12-2018 
Musical "A Bela e o Monstro" no Theatro Circo 

(Lanhas e Sabariz) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Musical "A Bela e o Monstro" (Turiz) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
14-12-2018 14-12-2018 

Visita de estudo ao Pavilhão da Água no Porto 
(Gême) 

Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Teatro Interativo (EBVV e EBMEA) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Pesquisa sobre os fenómenos naturais (Esqueiros) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
3-01-2019 5-04-2019 

Palestra com Enfermeiras sobre o "Sono" 
(Esqueiros) 

Ação de Sensibilização/ 
Esclarecimento 

3-01-2019 5-04-2019 

Visita de Estudo  ao Museu da Água e ao Sea Life 
no Porto (Esqueiros) 

Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Mass Training em Suporte Básico de Vida (EBVV e 
EBMEA) 

Ação de Formação 3-01-2019 5-04-2019 

Peça de teatro "25 de abril - História de uma 
revolução" (EBVV e EBMEA) 

Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Exposição evocativa do centenário do Armistício da 
Primeira Grande Guerra (EBVV e EBMEA) 

Exposição 3-01-2019 5-04-2019 

Visita ao Museu da Água - Porto (Atães) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 
Crescer saudável/ Horta pedagógica escolar 

(Aboim) 
Projeto Pedagógico 3-01-2019 21-06-2019 

Visita de Estudo ao Sealife (Barbudo) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Visita de Estudo ao CMIA (Barbudo) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Cantar de Reis (Sande) Comemoração 3-01-2019 10-01-2019 

Visita de estudo (Turiz) Visitas de Estudo 3-01-2019 10-01-2019 

Quinta de S. Inácio (Sande) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

GRID3 Ação de Formação 3-01-2019 5-04-2019 

Visita ao "Sea Life" (Soutelo) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 
Visita de estudo ao Sea Life e ao Museu da Água no 

Porto (Pico) 
Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Visita de estudo ao Sea Life (Loureira) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 
Visita ao Centro de Monitorização e Interpretação 

Ambiental de Viana do Castelo (Soutelo) 
Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Visita de estudo ao World of Discoveries (Soutelo) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

World of Discoveries e Pavilhão da Água (Oriz) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Visita ao Visionário de Vila da Feira (Atães) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Convívio Quaresmal (Lanhas e Sabariz) Convívio 3-01-2019 5-04-2019 

Sea Life e Pavilhão da Água (Lanhas) Visitas de Estudo 3-01-2019 5-04-2019 

Cantar os reis (Aboim) Comemoração 7-01-2019 11-01-2019 

Cantar as Janeiras (Oriz) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
7-01-2019 18-01-2019 
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Designação Tipologia Início Término 

Teatro de Marionetas (Sande) Visitas de Estudo 11-01-2019 11-01-2019 
Encontro com Pedro Seromenho (Gême, Lanhas e 

Loureira) 
Palestra 11-01-2019 11-01-2019 

Torneio de Atletismo (EBMEA e EBVV) Atividade Desportiva 17-01-2019 17-01-2019 

Cantares dos Reis - Encontro de Reis (CEVV) 
Atividade Artística 

(Teatro, Dança, Música) 
18-01-2019 18-01-2019 

Prevenção e Segurança Rodoviária (EBVV e EBMEA) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
23-01-2019 23-01-2019 

Torneio de Uni-Hóquei (EBMEA) Atividade Desportiva 25-01-2019 25-01-2019 

Ida ao Teatro e ao Porto de Leixões (EBVV) Visitas de Estudo 29-01-2019 29-01-2019 

Encontro com Franclim Pereira Neto (Turiz) Palestra 11-02-2019 11-02-2019 

Encontro com Franclim Pereira Neto (CEVV) Palestra 13-02-2019 13-02-2019 

Carnaval (Aboim) Comemoração 28-02-2019 28-02-2019 

Desfile de Carnaval (Soutelo) Desfile 1-03-2019 1-03-2019 

Carnaval (Sande) Comemoração 1-03-2019 1-03-2019 

Desfile de Carnaval (Turiz) Desfile 1-03-2019 1-03-2019 

Visita à Quinta do Crestelo, em Seia (EBVV) Visitas de Estudo 7-03-2019 8-03-2019 

Semana Interconcelhia da Leitura Outras 11-03-2019 15-03-2019 

S. Patrick´s Day (EB1, EBVV e EBMEA) Comemoração 18-03-2019 18-03-2019 

Semana da Floresta (EBMEA e EBVV) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
18-03-2019 22-03-2019 

Os pais vão ao Jardim-de-Infância (Gême) Comemoração 19-03-2019 19-03-2019 

Francofolies (EBVV e EBMEA) Comemoração 20-03-2019 20-03-2019 

Desfile de Carnaval - Água (Oriz) Desfile 1-04-2019 1-04-2019 

Comunhão Pascal (Gême) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 
Atividade de encerramento do 2.º período 

(Esqueiros) 
Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

Celebração Pascal (Atães) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

Páscoa (Aboim) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

"Viver a Páscoa" (Barbudo) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

Comunhão Pascal (Sande) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

Ida ao cinema (Soutelo) Outras 5-04-2019 5-04-2019 

Dia Criativo (Oriz) Projeto Pedagógico 5-04-2019 5-04-2019 

Páscoa/Festa da Primavera (EBMEA) Comemoração 5-04-2019 5-04-2019 

Festa "Caça aos ovos" (Turiz) Convívio 5-04-2019 5-04-2019 

Visita de Estudo a Madrid (EBMEA) Visitas de Estudo 23-04-2019 25-04-2019 

Tea Party (EBVV e EBMEA) Convívio 23-04-2019 21-06-2019 
Participação na Feira Quinhentista - Sá de Miranda 

por Terras de Vila Verde (Esqueiros) 
Feira 23-04-2019 21-06-2019 

Visita de estudo ao Geopark de Arouca (EBVV) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Visita de estudo ao Geopark de Arouca (EBMEA) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 
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Designação Tipologia Início Término 
Visita de estudo ao Parque Natural do Litoral Norte 

e ao Museu dos Descobrimentos (EBVV) 
Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Visita de estudo à Serra da Estrela (EBMEA) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Dia Radical (EBVV) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Batismo de Surf (EBVV) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Dia Radical (EBMEA) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Batismo de Surf (EBMEA) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Visita Final de Ano ao Aquamuseu (Aboim) Visitas de Estudo 23-04-2019 21-06-2019 

Dia da Integração/Articulação (Soutelo) Outras 23-04-2019 21-06-2019 

Dádiva de sangue (EBMEA) 
Ação de Sensibilização/ 

Esclarecimento 
1-05-2019 31-05-2019 

As Mães vão ao Jardim-de-Infância (Gême) Comemoração 3-05-2019 3-05-2019 

Dia da Mãe (Esqueiros) Visitas de Estudo 3-05-2019 3-05-2019 
Ida ao Teatro e Cruzeiro das Seis Pontes no Rio 

Douro (EBMEA) 
Visitas de Estudo 6-05-2019 6-05-2019 

Exposição sobre a Expansão Marítima Portuguesa 
(EBVV e EBMEA) 

Exposição 6-05-2019 10-05-2019 

2.º Festival de Poesia Dita de Vila Verde Concurso 7-05-2019 7-05-2019 
Ida ao Teatro  e ao Parque Natural do Litoral Norte, 

Esposende (EBMEA) 
Visitas de Estudo 8-05-2019 8-05-2019 

Visita ao Museu da Ciência Viva em Viana do 
Castelo (Esqueiros, Gême e Gondiães) 

Visitas de Estudo 21-05-2019 21-05-2019 

Eco Caminhada à Praia Fluvial (Oriz) Outras 24-05-2019 24-05-2019 
Casa da Música - Workshop “Novo ABC dos 

Porquês” (Loureira) 
Outras 27-05-2019 27-05-2019 

Comemoração do Dia Nacional da Energia (EBVV e 
EBMEA) 

Ação de Sensibilização/ 
Esclarecimento 

29-05-2019 29-05-2019 

Fórum de EMRC (EBVV) Visitas de Estudo 30-05-2019 30-05-2019 

Dia Mundial da Criança (Sande) Comemoração 30-05-2019 30-05-2019 

Dia Mundial da Criança - Visita de estudo (Gême) Comemoração 31-05-2019 31-05-2019 
Dia Mundial da Criança - Visita de estudo ao Zoo da 

Maia (Esqueiros) 
Visitas de Estudo 31-05-2019 31-05-2019 

Comemoração do Dia Mundial da Criança 
(Gondiães e Pico) 

Convívio 31-05-2019 31-05-2019 

Dia Mundial da Criança (Aboim) Comemoração 31-05-2019 31-05-2019 

"Magia do cinema" (Barbudo) Comemoração 31-05-2019 31-05-2019 

Comemoração do Dia Mundial da Criança  (Atães) Comemoração 31-05-2019 31-05-2019 

Passeio de final de ano (Turiz) Visitas de Estudo 31-05-2019 31-05-2019 

Dia Mundial da Criança (Loureira) Comemoração 1-06-2019 1-06-2019 

Dia Mundial da Criança (Lanhas e Sabariz) Comemoração 1-06-2019 1-06-2019 

Uma semana na praia (Esqueiros) Visitas de Estudo 3-06-2019 7-06-2019 

Ida à Praia (CEVV e EBVV) Outras 3-06-2019 6-06-2019 



 

AEVV –  PAA 2018/19  Página 18  

Designação Tipologia Início Término 

Visita à praia (Pico) Visitas de Estudo 3-06-2019 19-06-2019 

Dia Mundial da Criança (Oriz) Comemoração 3-06-2019 3-06-2019 

Visita de estudo à praia (Atães) Visitas de Estudo 3-06-2019 19-06-2019 

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente (Pico) Comemoração 5-06-2019 5-06-2019 

Comemorar o Dia Mundial do Ambiente (Atães) Comemoração 5-06-2019 5-06-2019 
Cruzeiro das sete pontes/Teleférico no Porto 

(Sande) 
Visitas de Estudo 7-06-2019 7-06-2019 

Baile de Finalistas (EBVV) Convívio 7-06-2019 7-06-2019 

Baile de Finalistas (EBMEA) Convívio 7-06-2019 7-06-2019 
Visita à Qta de Pentieiros/Dia Mundial da Criança 

(Soutelo) 
Visitas de Estudo 12-06-2019 12-06-2019 

Festa de Finalistas (Gême) Comemoração 14-06-2019 14-06-2019 

Dia do Aluno (EBVV) Comemoração 14-06-2019 14-06-2019 
Dia de Integração - Articulação com o 1.º CEB 

(Aboim) 
Outras 18-06-2019 18-06-2019 

Passeio de Finalistas (Soutelo) Visitas de Estudo 19-06-2019 19-06-2019 

Festa de fim de ano (Atães) Convívio 21-06-2019 21-06-2019 

Festa de final de ano/finalistas (Aboim) Ação de Formação 21-06-2019 21-06-2019 

Festa de encerramento do ano letivo (Barbudo) Outras 21-06-2019 21-06-2019 

Festa Final de Ano (Sande) Comemoração 21-06-2019 21-06-2019 

Festa de Final do Ano (Oriz) Convívio 21-06-2019 21-06-2019 

Dia de integração dos alunos (Lanhas e Sabariz) Convívio 21-06-2019 21-06-2019 
 
 


