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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

003 "Leitura em Vai e Vem" 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar [Educadoras
Famílias
Coordenadores das 
Biblioteca do AESC
]

Grupos/Turmas dos 
Jardins de Infância 
Famílias

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

004 Comemoração do Dia da Mãe - 
Atividade no JI, entre mães e 
filhos

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar [Educadoras
Mães]

Grupos/turmas da 
Educação Pré-escolar
Mães

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

008 Comemoração do Dia do Pai - 
atividade entre pais e filhos 

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar 
[Educadoras/Pais 
]

Grupos turmas da 
Educação Pré-
escolar/Pais

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

(obs: em março)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

005 Festa de encerramento do ano 
letivo
salas de JI

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar [Educadoras 
]

Grupos/Turmas dos 
Jardins de Infância 
Famílias

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos



AESC/PAA - 2015/16 - Avaliação: Objetivo 5

2

Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
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Custos

013 Apresentação pública de 
trabalhos dos alunos com convite 
aos pais / EE.

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Línguas 
[Professores dos GR 220 e 
330]

EE / Alunos do 
Agrupamento

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

2 - Foram realizadas algumas das 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

2015/2016:
Os Encarregados de Educação 
foram convidados a assistir (e 
estiveram presentes) apenas 
aquando da participação dos 
alunos no Concurso de Leitura e 
na Sessão de divulgação dos 
alunos premiados no Concurso de 
Poesia.

Cerca de 50€ 
ano.

021 Atividades de encerramento do 
ano letivo

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professora 
Marília Ambrósio (Equipa 
Educativa nº 1 da FAV)]

Alunos do 1º e 2º ano, 
da FAV

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

(obs: Final do ano 
letivo)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

2015-2016:
Esta atividade contou com a 
participação ativa dos alunos, 
professores e pais/encarregados 
de educação.

Sem custos 
diretos

018 Comemoração de datas festivas - 
São Martinho, Natal, Carnaval, 
Dia do Pai e da Mãe, Dia da 
Criança

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Educadoras: 
Esperança Cavalinhos, 
Isabel Carlos  e Cristina 
Buraca
Professoras: Maria Edite  
Parreira, Cira Cardoso  e 
Ana Paula Pereira]

Comunidade Educativa 
de Aldeia dos Chãos, 
Relvas Verdes e Cruz 
de João Mendes

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

(obs: datas 
comemorativas das 
festividades)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

019 Comemoração de datas festivas – 
São Martinho, Natal, Carnaval, 
Dia do Pai e da Mãe.

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professora 
Helena Ganhão (Equipa 
Educativa nº 1 da FAV)

]

Professores e Alunos 
do 1º e 2º ano, da 
EBFAV

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

(obs: datas 
comemorativas das 
festividades)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

2015/2016:
As atividades contaram com a 
participação ativa/entusiasta dos 
pais/encarregados de educação e 
alunos.

Sem custos 
diretos
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024 Festa de Natal 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Profs 
titulares de turma das  
Escolas de Boticos2 , Abela 
, S. Bartolomeu e Santa 
Cruz]

Associação de 
Pais/Representantes 
de Pais, Profs titulares 
de turmaAlunos, 
familiares, elementos 
da comunidade.

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)    

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

025 Magusto 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Profs 
titulares de turma das 
Escolas de Boticos2 , Abela 
, S. Bartolomeu e Santa 
Cruz]

Profs, Alunos e 
Encarregados de 
Educação/ Pais

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)  

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

023 Receção aos alunos 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professoras: 
Maria Edite Parreira, Cira 
Cardoso e Ana Paula 
Pereira]

Alunos e 
Encarregados de 
Educação da EB1 de 
Aldeia dos Chão, 
Relvas Verdes e Cruz 
de João Mendes

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos

020 Receção aos alunos 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professora 
Manuela Candeias (Equipa 
Educativa nº 1 da FAV)]

Alunos e 
Encarregados de 
Educação

2015/09/21 
a   2019/07/30 
(Plurianual - Ao longo 
dos 4 anos letivos)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade 
(2015/2016)

Sem custos 
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

040 Projeto “ Dormir + Ler melhor”. 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Bibliotecas escolares 
[Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (1º CEB): PB, 
turmas inscritas pelas 
educadoras / 
professores titulares 
de turma.

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das 
ações propostas na atividade

O Projeto "Dormir + para ler melhor" 
é plurianual e , com tal, foram 
planificadas e desenvolvidas 
algumas atividades iniciais, com 
alguns docentes do 1º ciclo e 
educadores do agrupamento, bem 
como estabelecido contactos de 
parceria/ articulação de atividades 
para o próximo ano letivo.

De referir que, este projeto está 
articulado com o Projeto  Nacional 
de Saúde Oral (SOBE) e 
Alimentação, a que Biblioteca 
Escolar da EBFAV se candidatou.
Nesse âmbito, uma das atividades 
já realizada com alguns alunos, foi 
a confeção de uma "Sacola do 
Sono Tranquilo", personalizada a 
gosto, em articulação com os 
pais/EE,  a qual conterá o pijama, a 
escova de dentes, o Herói 
escolhido e a história do dia para 
ler / adormecer.

Sem custos 
diretos

041 Projeto “Leitura em vai e vem”. 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Bibliotecas escolares 
[Professora bibliotecária da 
EBFAV, Mariana Vera]

EBFAV (Pré): PB, 
todas as turmas do 
agrupamento.

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

060 Apresentação pública de 
trabalhos dos alunos com convite 
aos Encarregados de Educação

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Línguas 
(Grupo de Português) 
[Professores  de Português 
dos vários anos/ níveis de 
ensino]

Alunos de vários 
anos/níveis e 
Encarregados de 
Educação

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

2 - Foram realizadas algumas das 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos



AESC/PAA - 2015/16 - Avaliação: Objetivo 5

5

Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

071 “Dias comemorativos-Magusto, 
Natal, Carnaval e Encerramento 
do Ano Letivo”

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professoras 
e Educadoras de Abela e S. 
Bartolomeu da Serra]

Comunidade Educativa 
e elementos da 
Comunidade Local

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Todas as atividades foram 
planeadas e desenvolvidas em 
articulação entre a Escola e o EPEI 
de S. Bartolomeu da Serra. 

Sem custos 
diretos

068 “Histórias com Chapéus” - Projeto 
de promoção de leitura, na 
EBFAV

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Prof. Helena 
Ganhão (Equipa Educativa 
nº 1 da EBFAV)]

Professores, Alunos e 
Encarregados de 
Educação do 1º ano da 
EBFAV

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

O projeto tem contado com a 
participação ativa dos pais e 
encarregados de educação.

Sem custos 
diretos

069 “Quadros com Quadras”- Projeto 
de promoção da escrita, na 
EBFAV

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Prof. 
Manuela Candeias (Equipa 
Educativa nº 1 da EBFAV)]

Professores, Alunos e 
Encarregados de 
Educação do 2º ano da 
EBFAV

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

O projeto tem tido bastante adesão 
por parte dos pais, encarregados 
de educação e alunos.

Sem custos 
diretos

080 Atendimento da Direção à 
comunidade educativa

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Comunidade educativa 2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

(obs: Semanalmente)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

090 Reuniões com a Associação de 
Estudantes

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Elementos da 
Associação de 
Estudantes

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

(obs: Duas vezes 
por período)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos
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Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

091 Reuniões com Associação de 
Pais

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Elementos da 
Associação de Pais 

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

(obs: Uma vez por 
período )

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

092 Reuniões com delegados de 
turma

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Delegados de Turma 2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

(obs: Uma vez por 
período)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

097 Reuniões com representantes 
dos Pais e EE

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Representantes dos 
Pais e EE

2015/09/21 
a  2016/07/30 (No 
ano letivo 
2015/2016)

(obs: Uma vez por 
período )

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

123 Receção aos alunos 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professoras:
Maria Edite Parreira
Cira Cardoso
Ana Paula Pereira]

Alunos e 
Encarregados de 
Educação 

2015/09/21 a 
2015/12/17 (No 1º 
período de 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

125 Receção aos alunos 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Profs 
titulares de turma das 
Escolas de Boticos 2, Abela, 
S. Bartolomeu da Serra, 
Santa Cruz]

Profs, Alunos e 
Encarregados de 
Educação/ Pais 

2015/09/21 a 
2015/12/17 (No 1º 
período de 
2015/2016)

(obs: 18/09/2015)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos
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Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

120 Receção aos alunos (festa dos 
padrinhos) - EBFAV

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Prof. Helena 
Ganhão (Equipa Educativa 
nº 1 da EBFAV)]

Alunos do 1º A e 2º B 
da EBFAV

2015/09/21 a 
2015/12/17 (No 1º 
período de 
2015/2016)

(obs: Início do ano 
letivo)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

A atividade foi realizada com 
bastante interesse por parte dos 
alunos envolvidos.

Sem custos 
diretos

130 Dia do Diploma e dos Prémios de 
Mérito

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Direção [] Comunidade Escolar 2015/09/21 a 
2015/12/17 (No 1º 
período de 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

400€

154 Feira do S. Martinho/ Magusto no 
JI/EB1 de Aldeia dos Chãos

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar [Educadora 
Esperança e Professora 
Edite/ Pais]

Turmas do JI/EB1 de 
Aldeia dos Chãos
 Comunidade Educativa

2015/11/11 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

162 Festa de Natal, no Auditório 
António Chainho

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Equipa Educativa dos 3º e 
4º anos da Escola Básica 
Frei André da Veiga 
[Professora Isabel Contente]

Professores das 
turmas dos 3º A, 3º B,  
4º A,  B e 3º /4º C da 
FAV,  alunos, 
encarregados de 
educação e técnicos 
da CMSC

2015/12/17

(obs: às 14h 30m)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Os vários intervenientes ( alunos, 
encarregados de educação e 
professores) participaram com 
motivação e entusiasmo.
Foi uma atividade muito positiva.

Sem custos 
diretos

170 Sessão de Esclarecimento/ 
Sensibilização à população – 
hábitos de vida saudável, na EB1 
de Santa Cruz

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Professora 
Turma Dois – EB de Santa 
Cruz, ]

Comunidade Educativa/ 
Comunidade Local

2016/01/04 a 
2016/03/18 (No 2º 
período de 
2015/2016)

(obs: Em data a 
definir)

1 - A atividade não foi 
realizadaDificuldade em agendar 
uma data que permitisse a 
participação dos principais 
dinamizadores envolvidos. 
Provavelmente será concretizada 
no 3º período.

Sem custos 
diretos



AESC/PAA - 2015/16 - Avaliação: Objetivo 5

8

Refª Atividade Objetivo Estratégico Responsabilidade / 
Organização

Participantes Calendarização Avaliação
Grau de cumprimento /
Relatório

Custos

205 Festejo de Carnaval nas aldeias 
de Arealão,  Abela , S. 
Bartolomeu e Santa Cruz

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Profs 
Titulares das Turmas]

Alunos, familiares e 
Professores, 
elementos da 
comunidade.

2016/02/05 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

221 Sessão de cinema Pais e filhos 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Equipa Educativa dos 3º e 
4º anos da Escola Básica 
Frei André da Veiga 
[Professora Isabel Contente 
]

Pais, alunos e 
professores das 
turmas dos 3º/4ºs 
anos da FAV 

2016/03/18

(obs: às 13h 45m)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Para os professores, o sucesso 
desta atividade foi visível na 
grande adesão dos pais que, pela 
primeira vez, compareceram e 
participaram em atividades 
escolares dos filhos. Os pais 
referiram ter sido importante 
poderem participar com os filhos 
nesta atividade pois isso permitiu-
lhes conviver mais algum tempo 
com os mesmos.

Sem custos 
diretos

228 Colheita de Sangue 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Projeto Educação para a 
Saúde [Coordenadora PES
Equipa concelhia de saúde 
escolar; 
Técnicos do Centro de 
Saúde
]

Comunidade Educativa 2016/04/04 a 
2016/07/30 (No 3º 
período de 
2015/2016)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Os objetvos/competências 
propostos para esta atividade 
foram plenamente alcançados. A 
comunidade educativa foi muito 
participativa. 

20€

245 Exposição - trabalhos sobre "My 
family"

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Línguas 
[Docentes de Inglês das 
turmas de 5º ano.]

Alunos do 5º ano. 2016/05/31 a 
2016/06/07

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos
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246 Arraial de Final de Ano - EBFAV 5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

APASC - Associação de 
Pais e Encarregados de 
Educação do AESC 
[Representantes de pais e 
EE do Pré-escolar e APASC 
[Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
do AESC]]

Comunidade Educativa 2016/06

(obs: Santos 
Populares)

3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Custos de 
alimentação e 
animação 
suportados 
pelos pais

247 Pedipaper cultural (Atividade 
convívio entre as comunidades 
educativas das turmas do 4º A,  
4º B e 3º/4ºC da FAV) no espaço 
urbano da cidade

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Equipa Educativa dos 3º e 
4º anos da Escola Básica 
Frei André da Veiga 
[Professores Isabel 
Contente, Paulo Ribeiro e 
Sandra Caturra ]

Professores, alunos e 
encarregados de 
educação do 4º A , 4º 
B e 3º/4º C da FAV e 
técnicos da CMSC

2016/06/06 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

 Esta atividade promoveu a 
colaboração e a interação de 
vários elementos da comunidade 
educativa, tais como alunos,  
pais/encarregados de educação, 
avós, outros familiares, 
professores titulares, professores 
de apoio e da Educação Especial e 
um elemento do Órgão de Gestão 
do Agrupamento (Professora Lara 
Soares). A técnica Quitéria Gaspar 
também colaborou nesta atividade. 
Todos os elementos participaram 
com muito empenho e satisfação.

Sem custos 
diretos

250 Arraial de S. António/Marchas 
Infantis
JI/EB1 de Aldeia dos Chãos

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento de Educação 
Pré-Escolar [Comissão de 
Festas/ Representantes de 
Pais/Associação de Pais do 
JI/EB1 de Aldeia de Chãos
Educadora Esperança e 
Professora Edite]

Comunidade Educativa 2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos
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251 Festa de Encerramento do Ano 
Letivo

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Educadoras: 
Esperança Cavalinhos, 
Isabel Carlos e Cristina 
Buraca
Professoras: Maria Edite 
Parreira, Cira Cardoso e Ana 
Paula Pereira]

Comunidade Educativa 
de Aldeia dos Chãos, 
Relvas Verdes e Cruz 
de João Mendes

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Na Festa de Encerramento do JI/EB 
de Aldeia dos Chão verificou-se 
uma adesão muito participativa e 
entusiasta por parte das famílias e 
de toda a comunidade educativa.

Sem custos 
diretos

252 Festa de Final de Ano, nas 
aldeias de Arealão , Abela , S. 
Bartolomeu e Santa Cruz

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Departamento do 1º Ciclo do 
Ensino Básico [Profs 
titulares de turma]

Profs titulares de 
turma, Alunos,
Associação de 
Pais/Representantes 
de Pais,  familiares , 
elementos da 
comunidade.        

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Sem custos 
diretos

254 Pedipaper cultural (Atividade 
convívio entre as comunidades 
educativas das turmas do 3º A e  
3º B da FAV), no espaço urbano 
da cidade de Santiago do Cacém

5 – Aumentar o 
envolvimento dos pais, 
dos representantes dos 
pais e encarregados de 
educação e das 
estruturas 
representativas dos 
alunos na vida do 
Agrupamento

Equipa Educativa dos 3º e 
4º anos da Escola Básica 
Frei André da Veiga 
[Professora Ana Ramos e 
Raquel Carrilho]

Professoras dos 3º A 
e 3º B, alunos e 
encarregados de 
educação

2016/06/09 3 - Foram realizadas todas as 
ações propostas na atividade

Esta atividade contou com uma 
forte adesão das famílias dos 
alunos. Constituindo esta atividade 
lúdico-didáctica  um momento muito 
agradável e divertido, favorecendo 
os laços entre família e escola.

Sem custos 
diretos


