
Plano Anual de Atividades 2018/19

Atividade Cat./mod. Descrição/objetivos Mês Data Público Ano Escolas

Comemoração do Dia Europeu das Línguas Outro

Apresentação de músicas cantadas por alunos em várias línguas; 

mapa para os alunos concluírem, recorrendo a imagens de países 

europeus envolvidos nos projetos Erasmus e a expressões 

representativas das várias línguas lecionadas na escola;  

participação das turmas do 6º e 7º anos no jogo Kahoot sobre 

variados aspetos culturais e geográficos relacionados com os países 

europeus, na biblioreca escolar; exposição de trabalhos dos alunos 

alusiva a este dia. 

Objetivos: 1. Valorizar a diversidade linguística e cultural europeia; 

2. Implementar práticas de cidadania europeia; 3 - Fomentar o gosto 

pela aprendizagem das línguas/culturas europeias. 

setembro Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Semana Europeia da Amamentação
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Sessão de esclarecimento efetuada  por profissionais de saúde da 

UCC Canelas
outubro

02-10-2018 das 

08:15 às 17:05
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Passeio de Barco Dragão Visita de estudo

Trata-se uma atividade náutica promovida peloClube de Desporto 

Escolar  do Agrupamento de Escolas Diogo Macedo em parceria 

com o Clube Náutico de Crestuma com o objetivo de reforçar o 

espírito de grupo e promover autonomia e hábitos de vida saudável.

outubro
03-10-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes

6.º, 7.º, 

8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

   "Nova Escola, Novas Regras" Conferência/Palestra/Debate

A atividade realiza-se no âmbito do desenvolvimento pessoal e 

social.  Consiste numa sessão de sensibilização subordinada à 

temática comportamental (regras) por turma e contempla, 

igualmente, a criação de um cartaz sobre este tema e respetivo 

concurso. 

Pretende-se com a atividade: 

a)	Propiciar uma melhor integração dos alunos no contexto escolar 

na transição para o 2º ciclo.  

b)	Dar a conhecer as regras básicas de conduta e os direitos/deveres 

dos alunos no contexto escolar. 

c)     Promover, nos alunos, valores de cidadania e comportamentos 

pró-sociais. 

 

A atiividade decorrerá na semana de 8 a 12 de outubro, no espaço 

da aula de Cidadania. 

outubro

08-10-2018 das 

00:00 às 23:59; 

09-10-2018 das 

00:00 às 23:59; 

10-10-2018 das 

00:00 às 23:59; 

11-10-2018 das 

00:00 às 23:59; 

12-10-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundia da Saúde Mental
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Sob o tema da OMS  “jovens e saúde mental em um mundo em 

mudança”.  - promover literacia em saúde mental  

Jogo " Diz-me o que Vês"!

outubro
10-10-2018 das 

10:00 às 17:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Serra em Movimento
Projeto em parceria com 

entidade externa

Atividades lúdico-recreativas e desportivas, envolvendo alunos das 

escolas EB1 da freguesia de canelas.
outubro

11-10-2018 das 

09:00 às 15:30
Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Megide, 

Souto de Megide, Vila Nova 

de Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Famalicão Extreme Gaming Visita de estudo

Festival de Videojogos e Tecnologia- A 2ª edição do Famalicão 

Extreme Gaming oferece um conjunto de atividades destinadas às 

escolas. Os alunos e professores poderão participar em 

workshops/sessões de apresentação no Espaço Educação – ANPRI, 

de acordo com o programa. 

A visita de estudo permite também aos alunos a oportunidade de 

jogar e experimentar os dispositivos que constituem as novidades do 

mercado, participar em novas experiências lúdicas e partilhá-las 

com os professores acompanhantes, adquirir conhecimento num 

ambiente muito divertido e descontraído. 

 

Promover a prática e a cultura do uso da tecnologia, divulgar 

experiências que promovam a utilização de jogos na sala de aula 

como promotores de aprendizagem, sensibilizar para uma utilização 

esclarecida, crítica e segura da Internet e favorecer o encontro e a 

troca de experiências e ideias entre alunos, professores e 

outubro
12-10-2018 das 

08:15 às 18:00

Alunos, 

Docentes

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Formação Diabetes tipo 1 Conferência/Palestra/Debate
Formação com Enfermeira do CHVNG para turmas com alunos 

diabéticos
outubro

15-10-2018 das 

17:00 às 18:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Comemoração do Dia da Alimentação
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Os alunos irão fazer pão de mistura com a ajuda de uma avó de um 

aluno que trará uma masseira para colocar a massa. 

A comunidade educativa terá a oportunidade de assistir aos diversos 

passos pelas quais passa a  confeção do pão, podendo assim 

contactar com a realidade que há anos atrás se deparavam as 

pessoas que queriam pão à mesa. 

outubro
16-10-2018 das 

09:00 às 15:30
Alunos 4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia

Dia Mundial da Alimentação
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

O Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade para demonstrar 

nosso compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Incentivo ao consumo de fruta e snacks saudáveis.

outubro
16-10-2018 das 

10:00 às 15:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Europeu conta a  Pobreza e Exclusão Social - 

campanha de consciencialização para o aumento das 

situações pobreza, a exclusão e as desigualdades 

sociais.

Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Recolha de bens alimentares;  

Sensibilização contra o desperdício.
outubro

17-10-2018 das 

08:15 às 18:00; 

18-10-2018 das 

08:15 às 18:00; 

19-10-2018 das 

08:15 às 18:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Naveg@s em Segurança?" Conferência/Palestra/Debate

A atividade insere-se no desenvolvimento Moral e Cívico do aluno, 

pretendendo desenvolver comportamentos responsáveis e 

assertivos em relação ao uso da internet e redes sociais. Tem por 

objetivo consciencializar e alertar os alunos para os riscos 

associados às redes digitais e desenvolver comportamentos 

assertivos e de responsabilidade em relação a si próprios e aos 

demais. 

A atividade irá desenrolar-se numa manhã com sessões de 

sensibilização aos alunos, complementada, posteriormente com 2 

sessões nas turmas (SPO/Professores) e a elaboração de uma 

apresentação ( criativa) a mostrar aos alunos do 2ºciclo e do 7º ano 

(2º período).

outubro
17-10-2018 das 

10:20 às 13:00
Alunos

8.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

O melhor do Voleibol na Escola Atividade desportiva
Convívio de alunas de Desporto escolar com Uma equipa de 

Voleibol de alta competição
outubro

24-10-2018 das 

16:00 às 18:00
Alunos

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Formação Epilepsia Conferência/Palestra/Debate Formação com profissionais de saúde da EPI- Porto outubro
24-10-2018 das 

17:00 às 18:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Serviço de Coffee-Break para a Conferência Inovar+ Conferência/Palestra/Debate

Serviço de Coffee-Break para apoio a uma conferência.  

O serviço tem como finalidade a aproximação ao contexto real de 

trabalho e consolidação de conhecimentos adquiridos na sala de 

aula. 

 

outubro
25-10-2018 das 

00:00 às 23:59
Outro

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Campanha de prevenção, informação, sensibilização e educação 

sobre o cancro da mama.
outubro

30-10-2018 das 

08:15 às 18:15

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Comemoração do DIA DE HALLOWEEN Convívio/Comemoração

- organizar a animação turística, nomeadamente com uma atividade 

de natureza tradicional e cultural (com origem nos países anglo 

saxónicos); 

- promover a cultura enquanto fator de desenvolvimento e de união 

entre os povos atendendo às diversidades culturais; 

- fortalecer o intercâmbio entre os alunos do agrupamento criando 

um espaço para o estabelecimento de diálogos e contactos entre os 

diversos participantes nas atividades; 

- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse 

cultural. 

 

 

outubro
31-10-2018 das 

08:00 às 18:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Halloween Concurso

Decoração das portas das salas de aula com motivos alusivos à data 

festiva. 

Promover a competência intercultural 

Desenvolver o trabalho colaborativo entre alunos e entre ciclos.

outubro
31-10-2018 das 

08:15 às 18:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Pequeno almoço de Halloween. 

Doces de Halloween.
Convívio/Comemoração

Pequeno almoço buffet para os professores a realizar no Bar dos 

professores.   

Comemoração do dia do Halloween.   

Aplicação de técnicas de serviço apreendidas em sala de aula a 

uma realidade controlada reforçando os conhecimentos, confiança e 

motivação dos alunos.  

outubro
31-10-2018 das 

10:00 às 11:30

Alunos, 

Docentes

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Sensibilização Ambiental, no âmbito do projecto eco-

escolas
Eco-escolas

Ação lúdico pedagógica de sensibilização ambiental, inserida no 

programa ECOVALOR , dinamizada pela SULDOURO sobre a 

temática dos resíduos urbanos. 

Sensibilizar as crianças para a importância e necessidade de 

separar os resíduos sólidos.

outubro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, P5

Jardim de Infância n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia

PSP- Mini-fardas
Projeto em parceria com 

entidade externa

Os alunos vão para a rua fardados de polícia, fazendo sensibilização 

aos condutores para as regras de segurança.
outubro Alunos 2.º, 3.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia
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Workshops bgreen "Como fazer um spot de vídeo" Eco-escolas

Os workshops “Como fazer um spot de vídeo?”são uma ferramenta 

de trabalho para professores e alunos, dinamizada pela equipa do 

BGREEN, nas escolas participantes no Bgreen Ecological Film 

Festival.

outubro, 

novembro

Alunos, 

Docentes

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial da Alimentação Convívio/Comemoração
Confeção de espetadas de fruta, bolachas de alfarroba 

Execução de um pequeno almoço saudável buffet

outubro, 

janeiro

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia do Veganismo - Almoço buffet Convívio/Comemoração

Almoço buffet para os professores a realizar na sala de convívio.  

Comemoração do dia do Veganismo apelando à sustentabilidade na 

alimentação.  

Aplicação de técnicas de serviço apreendidas em sala de aula a 

uma realidade controlada reforçando os conhecimentos, confiança e 

motivação dos alunos. 

novembro
02-11-2018 das 

08:30 às 16:00
Docentes

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Encenação do Sermão de Santo António aos Peixes 

de António Vieira
Outro

Visualização de uma encenação do Sermão de Santo António aos 

Peixes de António Vieira. Os alunos irão contactar com uma obra do 

património literário nacional; compreender a complementaridade 

entre as artes e a função da oratória; detetar a intemporalidade  de 

determinadas temáticas.

novembro
02-11-2018 das 

10:00 às 11:00
Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Encenação do Sermão de Santo António aos Peixes 

de António Vieira
Outro

Visualização de uma encenação do Sermão de Santo António aos 

Peixes de António Vieira. Os alunos irão contactar com uma obra do 

património literário nacional; compreender a complementaridade 

entre as artes e a função da oratória; detetar a intemporalidade  de 

determinadas temáticas.

novembro
02-11-2018 das 

10:00 às 11:00
Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Europeu da alimentação e cozinha saudável
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

O Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis insere-se 

no âmbito de uma campanha mais vasta da Comissão para 

combater a obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia 

(UE) a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem 

mais exercício físico.

novembro
08-11-2018 das 

08:15 às 18:15
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Comemoração do Centenário do Armistício da 

Primeira Guerra Mundial
Exposição/Mostra

Painel comemorativo: fotografias da participação de Portugal na 1ª 

G.M, cartas, fotografias da guerra e do armistício. 

- gerar condutas e valores humanísticos, democráticos, éticos e 

morais; 

- incutir nos alunos a ideia de História enquanto ciência viva; 

- proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos 

programáticos, fora do contexto da sala de aula 

novembro
09-11-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Participação no Seminário Nacional Jovens 

Repórteres para o Ambiente, na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viseu.

Visita de estudo

Este Encontro destina-se a estudantes e professores de diversos 

ciclos de ensino que pretendam ser Jovens Repórteres para o 

Ambiente e tem, entre outros, os seguintes objetivos: 

•	Reunir alunos e professores coordenadores do Projeto Jovens 

Repórteres para o Ambiente, por forma a incentivar a comunicação, 

possibilitar uma partilha de objetivos comuns e a troca de 

experiências; 

•	Implementar a metodologia inerente ao projeto Jovens Repórteres 

para o Ambiente, através da realização de workshops baseadas na 

investigação de um estudo de caso. Elaboração de artigos. 

Publicação on-line; 

•	Debater estratégias e metodologias do projeto “Jovens Repórteres 

para o Ambiente” com especial destaque para as vertentes de 

investigação, jornalismo e internet, fotografia e multimédia; 

•	Reconhecer e premiar as melhores reportagens de 2018. 

novembro

09-11-2018 das 

07:30 às 23:59; 

10-11-2018 das 

00:00 às 23:59; 

11-11-2018 das 

00:00 às 18:00

Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

ISPUP em Open Access 

- Doação de gâmetas, saúde sexual e reprodutiva 
Conferência/Palestra/Debate

Compreensão dos princípios biológicos subjacentes técnicas de 

manipulação da fertilidade. 

Partilha de conhecimentos e estímulo do interesse dos alunos pela 

ciênci.

novembro
09-11-2018 das 

08:00 às 12:30
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

S. Martinho Convívio/Comemoração

Receção de um assador típico de forma a contactar com tradições e 

costumes.  

Workshops  específicos utilizando materiais recicláveis.  
novembro

12-11-2018 das 

08:30 às 13:30
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Almoço Magusto Convívio/Comemoração
Confeção de entrada, prato principal e sobremesa alusiva ao tema, 

serviço de iguarias e bebidas
novembro

13-11-2018 das 

09:00 às 17:00

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Celebração do Dia Internacional da Filosofia 2018 Conferência/Palestra/Debate

Exposição de livros de Filosofia na Biblioteca (durante a semana de 

12 a 16 de novembro). 

Elaboração e exposição de um cartaz sobre o dia celebrado (durante 

a semana de 12 a 16 de novembro). 

Palestra por Artur Manso (Universidade do Minho) sobre Agostinho 

da Silva (13 de novembro, das 16.15h às 17.05h, no pequeno 

auditório). 

Divulgar a Filosofia e os filósofos mais destacados e dar a conhecer 

a vida e obra de um filósofo português: Agostinho da Silva.

novembro
13-11-2018 das 

16:15 às 17:05
Alunos

10.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Douro. Visita de estudo

A visita tem como mote a comemoração do Dia Europeu do 

Enoturismo. Pretende-se que as turmas dos cursos de Restauração 

e de Turismo visitem o Museu do Douro e a Quinta da Pacheca 

(área do hotel, restaurante, quinta e adega).  

São objetivos da visita compreender o conceito de enoturismo e 

melhorar os conhecimentos acerca dos vinhos do douro.

novembro
14-11-2018 das 

00:00 às 23:59
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial da Diabetes
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Campanha de prevenção e informação sobre a patologia; 

Rastreios.
novembro

14-11-2018 das 

08:15 às 18:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Dia Nacional do Mar Convívio/Comemoração

Exposição de trabalhos dos alunos alusivos à biodiversidade 

marinha. 

Palestra sobre a literacia e importância do Oceano 

Palestra sobre poluição do Oceano ou sobre Aquacultura.

novembro
15-11-2018 das 

08:15 às 13:00
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Escola para Todos" Conferência/Palestra/Debate

 A atividade insere-se no âmbito de programas de desenvolvimento 

pessoal e social, direcoionada para a promoção de comportamentos 

inclusivos. 

Tem por objetivos: - o conhecimento de conceitos de igualdade, 

inclusão e não discriminação; a promoção de comportamentos 

integrativos e inclusivos; o desenvolvimento de uma escola melhor e 

a promoção da responsabilidade social.

novembro

16-11-2018 das 

00:00 às 23:59; 

19-11-2018 das 

00:00 às 23:59; 

20-11-2018 das 

00:00 às 23:59; 

21-11-2018 das 

00:00 às 23:59; 

22-11-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Cerimónia de entrega do “Prémio Nacional eTwinning 

2018”  em Lisboa. Outro

Cerimónia de entrega do “Prémio Nacional eTwinning 2018”  em 

Lisboa. 

O projeto “Da minha casa para o mundo” desenvolvido pelos alunos 

da turma do 5.º A no ano letivo transato, no âmbito do projeto 

“eTwinning”, foi distinguido com o “Prémio Nacional eTwinning 

2018”, vencendo na categoria do 2º Ciclo.

novembro
23-11-2018 das 

06:30 às 20:00
Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial da Sida
Projeto de educação para a 

saúde (PES)
Campanha de prevenção e informação sobre a patologia novembro

30-11-2018 das 

08:15 às 18:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Lançamento do DVD de canções de Natal "Sing the 

World" e Mercadinho de Natal
Convívio/Comemoração

Lançamento do DVD de canções de Natal gravado na escola sede.  

Construção do reconhecimento e reflexão sobre a música como 

produto cultural do ser humano e sua importância na forma de 

conhecer e representar o mundo (ideias, emoções, lugares, etc.)  

Mercadinho de Natal com a presença dos representantes da 

Associações de Pais e Encarregados de Educação com o objetivo 

de celebrar a quadra natalícia, promover a partilha e o convívio.

novembro
30-11-2018 das 

18:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

1-Angariação de bens para Associação de Animais 

Abandonados e em Risco. 

1.1- Visita à Escola de uma Associação. com um(a) 

voluntário (a)

Outro

Sensibilizar para a responsabilidade de ter um animal. 

Aprender a ter atitudes para com os animais vítimas de maus tratos. 

Compreender que todos os animais fazem parte da Criação. 

Respeitar a dignidade dos animais.

novembro, 

dezembro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Estudar é Fácil!" Outro

A atividade "Estudar é Fácil!"  é uma ação de 

sensibilização/formação no âmbito das competências e métodos de 

estudo, tendo por objetivos a motivação dos alunos para o estudo e 

o desenvolvimento de competências  e métodos adequados e 

eficazes de estudo. 

A atividade será realizada em aulas da disciplina de cidadania.

novembro Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Magusto Convívio/Comemoração
Manter, valorizar tradições, promover as relações interpessoais e 

proporcionar um saudável convívio entre toda a comunidade escolar;
novembro Alunos

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica n.º 2 de Loureiro, 

Perozinho, Vila Nova de 

Gaia

MUN Workshop. Conferência/Palestra/Debate
Workshop com o objetivo familiarizar os alunos com a realidade dos 

encontros MUN (simulação das assembleias das Nações Unidas).
novembro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Teatro na Escola: representação do Sermão de Santo 

António aos Peixes (Padre António Vieira)
Visita de estudo

- contribuir para a compreensão do Sermão de Santo António aos 

Peixes (Padre António Vieira); 

- (a)perceber(-se da) a ironia retórica do pregador seiscentista (e 

contemporaneidade); 

- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética; 

- proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos 

programáticos de Português e de História da Cultura e das Artes, 

fora do contexto da sala de aula.

novembro Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Projeto - O Planeta Limpo de Filipe Pinto + Energia 

O Pai Natal Verde

Projeto em parceria com 

entidade externa

Estas atividades são uma parceria com a Empresa Between ou 

Beetwen (espetáculos para escolas). 

Esta atividade inserida no tema "Ecologia e Valores" tem como 

grande objetivo promover a Cidadania e atitudes a ter para com a 

Natureza; sensinilizar os alunos da importância da natureza e como 

devemos cuidar dela e apelar para determinados gestos do nosso 

dia -a- dia no sentido de economizar a água e eletricidade nas 

nossas casas, para o bem do ambiente.

novembro, 

dezembro

Alunos, 

Docentes, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica e Secundária de 

Canelas, Vila Nova de Gaia

" Vamos aprender a Estudar!" - programa de 

Competências de Estudo. Outro

Com a atividade " Vamos aprender a Estudar!" pretende-se 

sensibilizar e motivar os alunos para o estudo, bem como promover 

nos alunos competências e métodos adequados e eficazes de 

estudo. 

O programa será implementado em 3 sessões, ao longo de 3 

semanas (5/11; 12/11 e 19/11)  na aula Cidadania.

novembro Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Exposição sobre a erosão costeira Exposição/Mostra
Exposição de posteres sobre a erosão costeira integrada na 

comemoração do dia nacional do mar
novembro

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo ao Museu do Pão de Ló de 

Margaride e à Quinta de Santa Cristina
Visita de estudo

Visita no âmbito da Área de Integração e de Restaurante/Bar, 

relativamente às tradições e conceitos de confeção tradicional do 

pão de ló, bem como da atividade de enologia e serviço de vinhos. 

novembro
Alunos, 

Docentes

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Ações de Sensibilização Ambiental - resíduos 

urbanos - Grupo EGF.
Conferência/Palestra/Debate

As Ações de Sensibilização Ambiental sobre resíduos urbanos 

promovidas pelo Grupo EGF destinam-se visam a reflexão sobre 

esta problemática e alteração de comportamentos, promovendo a 

separação de resíduos.

novembro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Literacia 3Di Concurso

A LITERACIA 3Di é uma iniciativa da responsabilidade da Porto 

Editora que consiste num desafio nacional dirigido aos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os 

respetivos professores e estabelecimentos de ensino, com o 

propósito de avaliarem as suas competências em quatro dimensões 

do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês

novembro Alunos
5.º, 6.º, 

7.º, 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

«Baú das histórias» 

Atividade: Ecos da memória - lendas e narrativas da 

literatura popular tradicional. 

De entre outros, a atividade desenvolvida tem como 

objetivos: 

•	Estimular e incentivar o gosto pelas narrativas orais 

e o interesse pela leitura como fontes de (in)formação 

e recreação, visando formar cidadãos conscientes e 

críticos. 

•	Estreitar a ligação entre a área curricular de 

português, a biblioteca e a comunidade envolvente. 

•	Fortalecer o gosto pelas histórias, ouvidas e ou lidas, 

como fonte de desenvolvimento social e pessoal. 

•	Estimular os hábitos de escutar e ou ler/contar 

histórias como processos dinâmicos e aprazíveis. 

Projeto/clube interno

Narração oral da lenda de São Martinho às turmas de 7.º ano de 

escolaridade, seguida de atividade lúdica.  

Identificação e discussão de valores significativos transmitidos pela 

lenda. 

novembro Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Magusto Convívio/Comemoração

Comemoração do S. Martinho. 

Vinda do assador de castanhas  e visita do rancho folclórico de 

Canelas.

novembro Alunos

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância de Ribes, Vila Nova 

de Gaia

«A visita do Sr Engenheiro», António Domingos. Projeto/clube interno

A Visita do Sr. Engenheiro” é uma performance “teatral” baseada na 

obra poética de um dos heterónimos de  Fernando Pessoa. Durante 

cerca de 50 minutos, sete poemas de Álvaro de Campos integram 

uma conversa com a audiência em que o performer se funde 

inteiramente com o poeta, não havendo uma delimitação clara entre 

a presença de um e do outro… 

Objetivos: 

Motivar os alunos para  o estudo da obra poética de Fernando 

Pessoa; 

Sistematizar conteúdos literários em estudo; 

Desenvolver o sentido estético e o espírito crítico. 

 

dezembro
06-12-2018 das 

15:15 às 16:30
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Celebrar a Constituição da D.U.D.H.  ( 1948) - 

Celebra-se este ano os 70 anos
Exposição/Mostra

Conhecer o documento 

Reconhecer a sua importância 

Interiorizar que cada um de nós deve praticar estes valores

dezembro
10-12-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

PPES Solidário - Qual a turma com mais lata?
Projeto de educação para a 

saúde (PES)
Recolha de bens alimentares enlatados dezembro

10-12-2018 das 

00:00 às 23:59; 

11-12-2018 das 

00:00 às 23:59; 

12-12-2018 das 

00:00 às 23:59; 

13-12-2018 das 

00:00 às 23:59; 

14-12-2018 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 
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Comemoração dos 70 anos dos Direitos Humanos Conferência/Palestra/Debate

Elaboração e exposição de um painel e de cartazes alusivos ao 

tema celebrado. Realização de uma palestra (dividida em 2 turnos, 

se houver muita afluência), no dia 10 de dezembro de manhã sobre 

a Declaração de 1948 e as suas repercussões na causa LGBTIQ 

(fazendo a ponte entre a comemoração da declaração e o PES); 

recolha de assinaturas durante essa semana para a iniciativa 

"Maratona de Cartas", da Amnistia Internacional. 

A atividade tem como finalidade divulgar a importância dos Direitos 

Humanos, alertando a comunidade educativa para a promoção de 

valores como a solidariedade, cooperação e inclusão e a 

necessidade de combater a discriminação, o preconceito e a 

intolerância. A valorização do pensamento crítico e da autonomia 

individual bem como de uma cidadania não formatada são alguns 

dos objetivos específicos que tem em vista esta atividade.

dezembro
10-12-2018 das 

10:00 às 12:00
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Teatro de Natal, com o grupo IP-OP  

(INTERACTIVO) 

Almoço de Natal.
Convívio/Comemoração

Fomentar a criatividade, imaginação e o espírito de Natal. Vivência 

de valores. (união, alegria,amor e amizade) 

A partilha  dos afectos presentes nesta festa.

 Almoço  de natal. . 

dezembro
10-12-2018 das 

10:00 às 00:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia

Boas Práticas de Turismo em Espaço Rural Visita de estudo

Visita guiada do percurso mencionado, do Geopark de Arouca, com 

visita à Destilaria Eduardo de Noronha Dias, onde será possível "ver 

em funcionamento (e fazer funcionar) um alambique de onde sai a 

aguardente bagaceira, que serve de base aos licores e, para além 

da visita, pode ainda fabricar a sua própria Pinguça, quem sabe 

descobrindo um sabor surpreendente."

dezembro
12-12-2018 das 

09:00 às 17:00
Alunos

1.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Story telling" Outro

Dramatização de uma história em inglês por uma pessoa convidada. 

Atividade a ter lugar na biblioteca e que proporciona aos alunos uma 

experiência e um contacto diferentes com a língua. 
dezembro

13-12-2018 das 

11:15 às 12:15
Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Festa de Natal Convívio/Comemoração
Convívio/Comemoração da época Natalícia com apresentação de 

algumas músicas, por parte dos alunos.
dezembro

13-12-2018 das 

18:00 às 20:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Almoço Convívio de Natal Convívio/Comemoração

Todos os alunos da EB1 e crianças do Jardim de Infância irão reunir-

se para a realização do tradicional almoço de Natal, podendo assim 

comemorar a finalização de uma etapa na escola e contactar com o 

principal objetivo da época natalícia: a reunião de pessoas, a 

celebração da amizade e companheirismo.

dezembro
14-12-2018 das 

08:00 às 13:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia

Almoço de Natal Convívio/Comemoração
Almoço de forma a dar a conhecer e valorizar aspetos da cultura 

portuguesa/tradições.
dezembro

14-12-2018 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia
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Teatro "A surpreendente Fábrica de chocolate" Outro
Ida ao teatro no Marshopping (Leça da Palmeira) para assistir à 

peça de teatro mencionada.
dezembro

14-12-2018 das 

09:00 às 14:00
Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Doces de Natal Convívio/Comemoração
Confeção de vários doces típicos do Natal e realização do serviço 

de iguarias e bebidas. 
dezembro

14-12-2018 das 

09:00 às 17:00

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita do Pai Natal Convívio/Comemoração

O Pai Natal vem ao JI, contar histórias e falar com as crianças sobre 

o espírito de Natal.....e talvez traga algumas surpresas para as 

crianças.  

Conhecer e identificar algumas tradições de Natal; vivência da 

quadra natalícia.  

Sensibilizar para a cooperação, espírito de partilha e solidariedade

dezembro
14-12-2018 das 

10:00 às 12:00
Alunos P4, P5

Jardim de Infância n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia

Teatro na Escola: Peça de teatro «O Tio Fontaine» Outro

A Companhia ETCetera Teatro apresentará a peça de teatro «O Tio 

Fontaine», inspirada nas fábulas de Jean de la Fontaine, às crianças 

do Jardim de Infância e alunos do 1ªCiclo do Ensino Básico na 

unidade educativa. 

dezembro
14-12-2018 das 

11:00 às 13:00
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Visita à Galeria da Biodiversidade e Jardim Botânico Visita de estudo

Visita à exposição sobre a biodiversidade e visita guiada ao Jardim 

Botânico no Porto, ambos pertencentes ao Museu de História 

Natural da Universidade do Porto

dezembro Alunos
11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Festa de Natal "A Magia de Natal da Escola EB1/JI 

do Monte"
Convívio/Comemoração

Comemoração da época festiva, junto da comunidade escolar e 

inauguração da “Aldeia de Natal" na EB1/JI do Monte. 

Programa da atividade: 

com Eva Azevedo e Paulo das Cavernas 

com a professora Viviana Rebelo 

forma mais saudável) 

(várias casas executadas pela Associação de Pais) 

Com insufláveis, máquina de pipocas, Cantinho das Expressões, 

dezembro

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Entrega carta aos correios. "Pai Natal dos Correios" Outro
A turma, depois de elaborar uma carta para o Pai natal dos Correios, 

irá deslocar-se até à instituição para a colocar no marco.
dezembro Alunos 4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia
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Construção e exposição de Símbolos Natalícios Exposição/Mostra

Os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos terão que construir árvores de Natal; 

presépios e coroas de Natal com todo o material reciclado que 

encontrarem, para depois se expôr na escola para toda a 

comunidade educativa ver.   

Promover o diálogo religioso entre a cultura e fé; celebrar e dar a 

conhecer a beleza da época natalícia e sensibilizar para a partilha.

dezembro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica e Secundária de 

Canelas, Vila Nova de Gaia

McDonalds Aliados, Hotel Intercontinental Palácio 

das Cardosas, Cervejaria Portuense Nortada
Visita de estudo

McDonalds Aliados, Hotel Intercontinental Palácio das Cardosas, 

Cervejaria Portuense Nortada
dezembro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Ida ao circo Visita de estudo

Proporcionar aos alunos o contacto direto com uma tela de cinema 

ou da tv , a história é contada não apenas por meio de palavras, 

mas também por imagens, sons e outros recursos que às vezes nem 

são percebidos conscientemente pelo espectador, mas que estão 

ali,colaborando para despertar emoções. Sentados diante de uma 

aventura, um romance ou uma comédia, exercitamos mais os 

sentidos do que imaginamos. Assistindo a um filme, aprendemos a 

ver o mundo de outra forma.

dezembro Alunos
1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

(PARCERIA COM A BIBLIOTECA ESCOLAR…) 

 
Outro

- DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DESTES DIREITOS ATRAVÉS DE 

UM PPT; 

- CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DA AMNISTIA 

INTERNACIONAL.

dezembro Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Cinderela- Teatro Musical Outro

Participar em actividades interpessoais e de grupo respeitando 

regras e critérios de actuação e de convivência em diversos 

contextos. 

Reconhecer a especificidade do texto dramático. 

dezembro Alunos

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica n.º 2 de Loureiro, 

Perozinho, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo a Lamego Visita de estudo

Visita às Caves da Murganheira, à Escola de Hotelaria e Turismo de 

Lamego, ao Hotel Rural Casa dos Viscondes Várzea e visita ao 

Museu do Espumante. 

Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

Potenciar novos contactos com as empresas do setor hoteleiro; 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Interpretar as novas estratégias da hotelaria, promoção de novos 

produtos, serviços, destinos de ação, comercialização e as 

expectativas de evolução do setor; 

Fomentar o espírito de equipa, em contexto de trabalho; 

Conhecer o método industrial e tradicional de produção de vinhos 

espumantes a partir de manequins robotizados que exemplificam de 

uma forma fácil toda a sua produção; 

Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as relações 

interpessoais. 

dezembro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Seminário: "Nos 100 anos do Armistício de 

Compiègne – Portugal e a Grande Guerra"
Visita de estudo

- contextualizar, na prática, conceitos teóricos, principalmente, 

relacionadas com o Turismo Cultural; 

- ver «in loco» os processos relacionados com os serviços de 

informação turística; 

- constatar a transversalidade da atividade turística nas suas várias 

componentes; 

- desenvolver o espírito de observação e a sensibilidade estética 

para a preservação e salvaguarda do património (cultural e artístico).

Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Dia da Bolacha Convívio/Comemoração
Confeção e venda de bolachas à comunidade escolar; Pequeno 

Almoço para doentes e funcionários

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Peça de teatro/ Cinema Visita de estudo Ida a uma sessão de cinema ou de teatro. Alunos

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância de Ribes, Vila Nova 

de Gaia

Magusto - Concerto - Escola de Leiró Carvalhos Convívio/Comemoração

A associação de Pais da escola ´básica de Leiró convidou o projeto 

"Sim, Somos Capazes!" para dar uma concerto no magusto que vão 

organizar na sua escola

Alunos 7.º, 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao cinema, Gaia Shopping Visita de estudo Realização de atividade de caráter cultural.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

3.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia

Aula de Surf Adaptado Outro Aula de Surf para os jovens com medidas adicionais
Alunos, 

Docentes

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Concerto Pedagógico e Almoço de Natal Visita de estudo

Assistir ao Concerto Pedagógico promovido pela Junta de Freguesia 

de Perosinho em articulação com a Escola de Música de Perosinho. 

 

Almoço de Natal na Escola com todos os alunos, professores e 

assistentes operacionais.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

3.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia

Comemoração do "Dia Mundial do Turismo", na 

escola-sede (de manhã) e no antigo Instituto de 

Piaget de Canelas (turno da tarde)

Convívio/Comemoração

- assinalar junto da comunidade escolar o "Dia Mundial do 

Turismo"; 

- promover o curso de técnico de turismo a partir de trabalhos de 

carácter interativo e coreográfico desenvolvidos pelos formandos; 

- revelar, de forma transversal, aspetos de interesse cultural e 

turístico, tornando-os acessíveis à comunidade escolar;  

- contribuir para o desenvolvimento da capacidade de comunicação 

em público e de participação em atividades desportivas, recreativas 

e culturais.

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Espetáculo de Ciência Mágica Conferência/Palestra/Debate

Utilização de ilusionismo como mecanismo de ensino e 

aprendizagem não-formais da ciência e  como veículo de promoção 

e divulgação científica.

janeiro

04-01-2019 das 

11:00 às 12:30; 

04-01-2019 das 

15:00 às 16:30; 

04-01-2019 das 

11:00 às 12:30; 

04-01-2019 das 

15:00 às 16:30

Alunos
7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Estudar é Fácil!" Outro

 A ação de sensibilização/formação "Estudar é Fácil!" insere-se nos 

programas de desenvolvimento de competências tratando-se, no 

presente caso, de competências de estudo. 

Tem por objetivos motivar os alunos para o estudo,  proporcionar o 

desenvolvimento de competências e métodos de estudo e propiciar 

a melhoria da realização e resultados escolares. 

A ação será dinamizada nas aulas de CIdadania.

janeiro

07-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

08-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

10-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

14-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

15-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

17-01-2019 das 

00:00 às 00:00; 

18-01-2019 das 

00:00 às 00:00

Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Cantar as Janeiras Convívio/Comemoração
Cantar as Janeiras pelas ruas envolventes da escola em 

comemoração do dia de Reis.
janeiro

07-01-2019 das 

09:00 às 13:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo à Associação de Animais 

Abandonados para entrega dos bens recolhidos. 

Esta visita de estudo decorrerá da parte da manhã, 

sendo assim, da parte da tarde iremos ao Jardim 

Zoológico da Maia

Visita de estudo

Entrega dos bens recolhidos( para os animais da instituição ainda a 

escolher) e ida ao jardim zoológico da Maia para os sensibilizar para 

o respeito pelos animais; reconhecer que os animais também são 

criaturas de Deus; amadurecer a responsabilidade perante a adoção 

de um animal e interiorizar que os animais também sentem, amam e 

sofrem.

janeiro
09-01-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes
5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Planetário do Porto Visita de estudo

Participação numa sessão imersiva e visita ao laboratório. 

 

Sessão imersiva: 

Visionamento da curta-metragem «Órion, o caçador!» 

Momento imersivo principal: Vitor à descoberta do Sistema Solar 

Momento imersivo ao vivo 

 

Laboratório: 

Observação do Sol com telescópio 

Atividade prática: As fases da Lua e as estações do ano 

 

 

janeiro
15-01-2019 das 

10:00 às 15:30
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Ação de sensibilização ambiental - Projeto Life 

Volunteer Escapes
Conferência/Palestra/Debate

Palestra sobre "Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável; 

Capital natural: Conceito e a sua importância; abordagem individual 

(Cidadãos); Abordagem empresarial/institucional.

janeiro
18-01-2019 das 

10:20 às 13:00
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Projetos com Futuro" Conferência/Palestra/Debate

 A atividade "Projetos com Futuro" integra o workshop " Acesso ao 

ensino superior" e a feira do ensino superior e destina-se, 

preferencialmente, aos alunos do 12º ano.  

Pretende-se. com esta iniciativa, proporcionar aos alunos um 

conhecimento mais preciso sobre o ensino superior e sobre o 

processo de acesso/candidatura e promover a definição e 

cristalização do seu projeto de vida. 

A iniciativa é organizada e dinamizada pelo SPO e pela Yorn 

inspiring Future.

janeiro
23-01-2019 das 

14:30 às 16:30
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Página 13 de 42



Plano Anual de Atividades 2018/19

Atividade Cat./mod. Descrição/objetivos Mês Data Público Ano Escolas

Memória das Vítimas do Holocausto Exposição/Mostra

O grupo de História, em articulação com HGP,  Biblioteca e 

Português - 6º ano,  pretende homenagear as vítimas do Holocausto 

levando a efeito algumas atividades: painel de fotografias do 

holocausto e de personalidades que fizeram a diferença - os heróis 

do Holocausto, palestra apresentada por alunos do 12º ano aos 

alunos de 6º ano , documentários, filmes… no sentido de nos 

lembrar que “aquele que não recorda a História sujeita-se a vivê-la 

outra vez”. 

reconhecer, na denúncia de atitudes e situações 

discriminatórias/injustas, formas de evitar a repetição de outro (s) 

Holocausto (s); 

- conhecer aspetos fundamentais da organização e do 

funcionamento da sociedade democrática, de modo a antecipar a 

interiorização de regras e de atitudes necessárias ao exercício da 

cidadania; 

- gerara condutas e valores humanísticos, democráticos, éticos e 

janeiro
24-01-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Faz-te à Vida" - Transição para a Vida Ativa Outro

A atividade "Faz-te à Vida" operacionaliza-se em 3 sessões 

(50+50+100 minutos), com as turmas dos cursos profissionais, 

abordando questões de procura ativa de emprego e de 

comportamentos adequados em contexto de trabalho. 

 

A ação pretende promover nos alunos comportamentos de iniciativa 

e competências de procura ativa de emprego e  

sensibilizar os alunos para a importância da atitude e 

comportamento no mundo do trabalho,  promovendo o 

desenvolvimento de competências sociais. 

janeiro, 

fevereiro

28-01-2019 das 

10:20 às 12:05; 

06-02-2019 das 

10:20 às 11:10; 

07-02-2019 das 

10:20 às 11:10; 

12-02-2019 das 

14:10 às 16:00; 

15-02-2019 das 

13:10 às 15:00

Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Coffee and Tea Break Convívio/Comemoração
Realizar um momento de convívio e ligação de letras com chá, num 

ambiente típico inglês. 
janeiro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Almoço Pedagógico com Vinho do Porto Convívio/Comemoração

Em comemoração do Dia Internacional do Vinho do Porto, os alunos 

de restauração deverão servir um almoço pedagógico para pessoal 

docente e não docente da escola em que o Vinho do Porto é o 

ingrediente essencial.  

Os principais objetivos são colocar em prática os conhecimentos 

técnicos de serviço de mesa e aprofundar conhecimentos relativos 

ao serviço e caraterísticas do Vinho do Porto.

janeiro

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Vestidos já vestidos Exposição/Mostra Exposição de modelos realizados no clube de estilismo janeiro

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Cantar as Janeiras Convívio/Comemoração Cantar as janeiras nas ruas  à volta da escola. janeiro Alunos 2.º, 3.º
Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia

Visita de estudo à Feira Internacional de Madrid 

(FITUR), Escorial, Museu do Prado, Centro de Arte 

Rainha Sofia, Palácio Real e Jardins do Oriente, 

Plaza Mayor, Puertas del Sol, Fonte de Cibeles… 

[TRÊS DIAS]

Visita de estudo

- tomar contacto com grandes eventos de divulgação, promoção, 

exposição e comercialização de produtos, bem como espaço de 

workshops, negócios e networking; 

- reconhecer o papel do turismo na economia mundial, 

(inter)nacional e regional (receita e emprego); 

- aprofundar conhecimentos adquiridos nos diversos "curricula" 

letivos (Turismo, Hotelaria, Marketing, História, Geografia, Artes...); 

- assistir a atividades diversificadas no mundo do turismo, da 

hotelaria, das artes e da animação. 

janeiro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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«Baú das histórias»:  narração de um conto original 

intitulado »Amizade», escrito pela docente Eunice 

Reis.

Projeto/clube interno
Narração de uma história produzida pela docente Eunice Reis e 

dinamização de atividades pedagógicas, no âmbito da cidadania.

janeiro, 

fevereiro, 

março

Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Serra da Estrela Visita de estudo

Visita guiada ao hotel H2hotel em Unhais da Serra e visita ao Museu 

do Pão onde os alunos participarão em várias atividades 

relacionadas com a história e fabrico do pão. 

Esta visita tem os seguintes objetivos: 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo passado como 

forma de compreender o presente e perspectivar o futuro. 

Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as relações 

interpessoais. 

Compreender todo o processo de confeção do pão e toda a sua 

história.  

janeiro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Festival Internacional do 

Chocolate - Óbidos
Visita de estudo

Visita ao Festival Internacional do Chocolate com os seguintes 

objetivos: 

► Participar em várias atividades presentes no festival, 

relacionadas com o chocolate. 

► Assistir à prática de processos ancestrais adaptados à 

actualidade na confeção de iguarias e sobremesas, em que o 

ingrediente principal é o chocolate. 

► Proporcionar o contacto com outras culturas – Bélgica, Cabo 

Verde, Suíça, Brasil, etc. 

janeiro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Partilha de leituras (apresentação de livros lidos por 

alunos e ou por professores a públicos distintos). 

Sempre que possível, realizar-se-á a articulação 

entre os projetos «Na Senda Dos Contos», «Projeto 

de Cinema» e  a biblioteca da escola.

Projeto/clube interno

Apresentação de livros lidos pelos alunos de 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º 

ano aos seus pares (troca entre turmas) e ou por professores. 

Objetivos: 

- promover hábitos de leitura e o gosto de ler; 

- desenvolver competências no domínio da oralidade; 

- estreitar laços entre a comunidade educativa. 

janeiro, 

fevereiro, 

março, abril

Alunos

7.º, 8.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS 

DO HOLOCAUSTO 

ARTICULAÇÃO / PARCERIA  COM HISTÓRIA (3º 

CICLO E SECUNDÁRIO) 

Exposição/Mostra

 TRABALHO DE PESQUISA: PERSONALIDADES QUE FIZERAM A 

DIFERENÇA 

 

-RECONHECER A AÇÃO DE INDIVÍDUOS E DE GRUPOS EM 

TODOS OS PROCESSOS HISTÓRICOS E DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO TERRITÓRIO.

janeiro Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Vinda de companhia de Teatro à escola «Farsa de 

Inês Pereira». Gil Vicente.
Visita de estudo

Motivar os alunos para  o estudo da obra «Farsa de Inês Pereira», 

Gil Vicente; 

Sistematizar conteúdos literários em estudo; 

Desenvolver o sentido estético e o espírito crítico.

janeiro
Alunos, 

Docentes
10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Assistir à peça de teatro: «Auto da Barca do Inferno», 

de Gil Vicente, em Perafita, no âmbito da disciplina 

de português, para o 9º ano.

Visita de estudo

Sistematizar o estudo da obra «Auto da Barca do Inferno», de Gil 

Vicente; 

Desenvolver o espírito crítico e a sensibilidade estética.

janeiro
Alunos, 

Docentes
9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Pequeno-almoço Inglês Outro

Os alunos de restauração deverão servir um pequeno-almoço 

pedagógico para pessoal docente e não docente da escola, 

colocando assim em prática os competências de serviço de mesa e 

adquirindo conhecimento das especificidades do pequeno-almoço 

inglês. 

janeiro

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita da ilustradora Elsa Fernandes/ Workshop de 

ilustração

Projeto em parceria com 

entidade externa

Realização de oficinas de ilustração - 5º anos  e 6º anos. A 

actividade visa estimular, através da experiência profissional e com 

crianças da ilustradora Elsa Fernandes, o gosto dos alunos pelo 

desenho, de uma forma pouco formal e criativa. As temáticas 

deverão ser definida pela ilustradora em articulação com os 

conteúdos e actividades a desenvolver na disciplina de educação 

visual do 5º e 6ºano. 

janeiro Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

 Projeto Anual com Escolas - Serralves, subordinado 

ao tema "MODOS DE VER" 

Projeto em parceria com 

entidade externa

Participação no projecto anual da Fundação de Serralves com 

Escolas:" Modos de ver, olhar de aprendiz."Por intermédio da 

metodologia de projecto e da relação estreita entre o Museu e a 

Escola, desenvolver-se-a um trabalho, abordando-se o seguinte  

tópico: num mundo em que o "ver” sofre agressões maiores a cada 

dia, em que somos bombardeados diariamente com centenas, talvez 

milhares de, de imagens, reflectir sobre o "ver” é examinar a nossa 

forma de raciocinar, a nossa relação com o mundo, com o 

consumo...  

O projecto englobará  a visita ao museu da fundação de Serralves, 

participação numa das oficinas propostas alusivas ao tema e 

exposição do trabalho desenvolvido na exposição final de trabalhos 

no serviço educativo de Serralves.

janeiro, 

fevereiro, 

março, abril

Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Corta mato escolar Atividade desportiva
Prova de atletismo realizada para dar cumprimento ao programa de 

Desporto Escolar 2018/19.
janeiro Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo ao Hard Rock Café, Hotel Infante de 

Sagres, Igreja/Torre dos Clérigos, Livraria Lello e ao 

Palácio da Bolsa 
Visita de estudo

Estas visitas são propostas no âmbito do Curso Profissional Técnico 

de Restauração e enquadra-se nos conteúdos da disciplina de 

Gestão e Controlo lecionados ao logo dos 3 anos do curso, em que 

foram abordadas temáticas relacionadas com o património cultural e 

a importância da informação turística na restauração. 

No Hard Rock os alunos poderão vivenciar uma forma de 

gastronomia internacional e moderna e assistir a uma palestra sobre 

a Cadeia seguindo de almoço facultativo. No Infante de Sagres 

poderão admirar o luxo de um hotel histórico da Invicta, 

recentemente renovado.

 Na Igreja e Torre dos Clérigos, que é o ex-libris da cidade, os 

alunos poderão testemunhar a obra impressionante de Nicolau 

Nasoni, subir a sua escadaria e deliciarem-se com as vistas sobre o 

Porto. 

A Livraria Lello, considerada uma das mais belas livrarias do mundo 

por diversas personalidades e entidades devido ao seu ímpar valor 

janeiro, 

fevereiro
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

 " Eu e os Outros"- Programa de Desenvolvimento 

Pessoal e Social
Outro

O Eu e os Outros é um programa de prevenção universal dirigido a 

grupos de jovens entre os 10 e os 18 anos, que se baseia na 

exploração de informação, no desenvolvimento de competências, na 

mediação por adultos significativos e na interatividade e na 

experiência lúdica.

 O programa assume formato de um jogo e tem por objetivo 

trabalhar questões de consumos de substâncias psicoativas, em 

ligação com diversos temas centrais no desenvolvimento pessoal e 

social dos jovens. O programa pretende desenvolver competências 

de assertividade, comunicação, gestão de conflitos, gestão de 

emoções e de tomada de decisão 

A intervenção decorrerá ao longo de cerca de 14 sessões de 50 

minutos, preferencialmente com periodicidade semanal.  

janeiro, 

fevereiro, 

março, abril

Alunos
1.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

A importância de poupar energia Conferência/Palestra/Debate

Palestra inserida no Projeto "O Ambiente na Escola" da C.M.Gaia, 

no âmbito do Plano de Educação Ambiental, que visa incentivar o 

uso eficiente da energia abordando os danos que o consumo 

elevado da energia pode causar no ambiente e apresentar propostas 

que levem à mudança de hábitos. 

janeiro Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Alterações Climáticas Conferência/Palestra/Debate

Palestra inserida no Projeto "O Ambiente na Escola" da C.M.Gaia, 

no âmbito do Plano de Educação Ambiental, que visa alertar para o 

problema das alterações climáticas e mostrar que, com pequenas 

atitudes diárias, todos podemos contribuir para o abrandamento 

deste problema global.

janeiro Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

IDA AO TEATRO 

(em articulação com os cursos profissionais)
Visita de estudo

Ida ao teatro - Lisboa 

"O Ano da Morte de Ricardo Reis" - Grupo de Teatro "A Barraca" 

 

Sensibilizar os discentes para a leitura da obra “O Ano da Morte de 

Ricardo Reis” de José Saramago; 

contribuir para o enriquecimento cultural e literário dos discentes; 

desenvolver uma atitude crítica no aluno enquanto recetor de 

objetos de cultura; 

sensibilizar os discentes para a valorização do património cultural e 

literário português;  

fevereiro
01-02-2019 das 

06:30 às 23:59
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo  - Planetário Visita de estudo

Reconhecer a existência de diferentes astros e que a terra faz parte 

do sistema solar. 

Observar os aspetos da lua nas diversas fases.

fevereiro
04-02-2019 das 

09:00 às 13:00
Alunos 3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

Dia Mundial de Luta contra o Cancro
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Consciencializar para a modificação dos estilos de vida com 

implicação direta na redução da incidência de Cancro.  

Alertar para fatores de risco como tabaco, hábitos alimentares 

inadequados, obesidade, exposição solar e consumo excessivo de 

álcool, etc....que são áreas de importante intervenção na prevenção. 

Consciencializar «o que cada um de nós a título individual e todos 

em conjunto, podemos fazer para a diminuição do impacto das 

doenças oncológicas na nossa sociedade».

fevereiro
04-02-2019 das 

09:00 às 21:07

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Sessão de esclarecimento DELF Scolaire A2, com a 

Coordenadora Pedagógica da Alliance Française do 

Porto.

Conferência/Palestra/Debate

Pretende-se que a Coordenadora Pedagógica da Alliance Française 

do Porto esclareça todos os alunos de Francês do 9º ano de 

escolaridade sobre a importância da obtenção do certificado DELF 

Scolaire A2 e que os sensibilize quanto à necessária preparação 

para a realização da referida prova, a realizar em maio de 2019.

fevereiro
07-02-2019 das 

12:15 às 13:05
Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

visita de estudo à estação litoral da Aguda Visita de estudo Visita de estudo com sessão de conto sobre o mar. fevereiro
08-02-2019 das 

10:00 às 12:00
Alunos

P3, P4, 

P5

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Celebrar o Dia dos Afetos e S. Valentim
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Promover a igualdade e a amizade. 

Interiorizar a tolerância e a aceitação da diferença. 

Valorizar o Amor e a gentileza como forma de resolver problemas e 

Compreender que o Amor não se esgota.

fevereiro
11-02-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Alterações climáticas: compreender para agir Conferência/Palestra/Debate

O Professor Francisco Ferreira, Presidente da Associação ZERO, 

fará uma palestra para alunos alusiva ao tema das alterações 

climáticas e ação dos cidadãos na sua prevenção.

fevereiro
13-02-2019 das 

12:10 às 13:00
Alunos

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Alterações climáticas: abordagem em sala de aula Formação de pessoal docente

O Professor Francisco Ferreira vai dinamizar uma sessão alusiva à 

abordagem das alterações climáticas em sala de aula, dirigida a 

docentes do nosso Agrupamento e de outras Escolas/Agrupamentos.

fevereiro
13-02-2019 das 

14:30 às 16:30
Docentes 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

S. Valentim Convívio/Comemoração

Considerando que o S. Valentim é uma das datas com maior 

procura nos estabelecimentos de restauração e hotelaria, os alunos 

de restauração deverão servir um pequeno-almoço alusivo à data.  

Paralelamente será feita uma mostra ou concurso de mesas com 

decorações enquadradas no tema.  

fevereiro
14-02-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia de São Valentim
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Correio dos afetos; 

Sensibilização para as relações interpares; educação sexual; afetos
fevereiro

14-02-2019 das 

08:15 às 17:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

«As Pessoas de Pessoa» Projeto/clube interno

Dramatização de heterónimos,  do semi-heterónimo e do próprio 

ortónimo, a partir da obra poética de Fernando Pessoa, dados 

biográficos e ficcionais disponíveis. 

Objetivos específicos: 

- aprofundar o conhecimento da obra poética pessoana, lecionada 

no 12.º ano; 

- desenvolver a sensibilidade estética. 

fevereiro
18-02-2019 das 

09:00 às 11:10
Alunos

10.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Peça de teatro pela companhia ETC Outro
Representação na escola de peças teatrais, para os diferentes níveis 

de ensino, pela  English Theatre Company. 
fevereiro

20-02-2019 das 

09:00 às 16:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Museu Nacional da Imprensa- Porto , Fabrica da 

Cabelte- Arcozelo VNG
Visita de estudo

Museu Nacional da Imprensa- Porto 

Aprofundar conhecimento sobre as evoluções tecnologias, da 

informação e da comunicação e de toda a tecnologia inerente. 

Fabrica da Cabelte- Arcozelo VNG  

Conhecer as tecnologias relativamente as cablagens.

fevereiro
22-02-2019 das 

08:30 às 18:00
Alunos

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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A Química do Amor Conferência/Palestra/Debate

Sensibilização dos alunos para a importância do conhecimento 

científico, o  estudo da física e da química e das suas implicações 

em todas as atividades humanas e sociais.

fevereiro
22-02-2019 das 

21:00 às 22:30

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo à "Qualifica"- Feira de educação, 

formação, emprego e juventude.
Visita de estudo

A visita de estudo insere-se no processo de orientação vocacional 

dos alunos do 9º ano de escolaridade, pretendendo: 

- Proporcionar aos alunos o conhecimento e contacto com 

instituições de educação e formação. 

- Fomentar nos alunos comportamentos mais activos  na exploração 

do mundo vocacional/profissional. 

- Propiciar a cristalização dos seus interesses vocacionais e a 

construção do seu percurso vocacional. 

fevereiro, 

março

28-02-2019 das 

13:30 às 18:00; 

01-03-2019 das 

13:30 às 18:00

Alunos
9.º, 2.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Carnaval - realização de desfile Convívio/Comemoração Preservar tradições e estimular o convivio. fevereiro Alunos
1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

CONCURSO DE ORTOGRAFIA. Concurso

Desenvolver e consolidar conhecimentos relacionados com o 

alfabeto e com as regras de ortografia, ao nível da correspondência 

grafema-fonema e da utilização dos sinais de escrita.

fevereiro Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita a Buddha Eden - Jardim da Paz - Quinta dos 

Loridos (Bombarral)  e ao Dino Parque (Lourinhã)
Visita de estudo

Os alunos tomarão conhecimento com uma feliz atividade de 

empreendedorismo, de turismo rural e "religioso", de enoturismo. 

Tomarão conhecimento da variedade de vinhos da adega da quinta 

e poderão assistir, a uma prova de vinhos. De forma complementar 

contactarão com a realidade do turismo paleontológico, adquirindo 

consciência das enorme potencialidades do turismo cultural e 

histórico, podendo participar, eventualmente, em atividades que o 

Parque oferece.

fevereiro, 

março
Alunos

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Estação Litoral da Aguda /ETAR da Madalena e 

Pedreira da Madalena
Visita de estudo

Visita à Estação Litoral da Aguda com objetivo de conhecer as 

potencialidades do litoral, atividade piscatória e gestão do espaço 

marítimo, bem como a sua rentablização. 

Conhecer uma área local de exploração dos recursos minerais, os 

problemas da sua exploração e novas perspetivas de exploração

fevereiro Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia da Internet Segura Outro

Workshops formativos, destinados a alunos do 5º ano de 

escolaridade: 

- Promover a Autonomia e Flexibilidade curricular; 

- Aquisição de conhecimentos/aprendizagens de modo apelativo e 

diversificado; 

- Promover a capacidade de iniciativa e organização; 

- Promover a autoestima dos formandos. 

fevereiro Alunos

5.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Visita de estudo à PHP Visita de estudo

•	Dar a conhecer o funcionamento de uma empresa informática 

•	Tomar conhecimento das potencialidades da programação de 

sistemas informáticos 

•	Aquisição de conhecimentos/aprendizagens de modo apelativo e 

diversificado; 

•	Promover a autoestima dos formandos. 

fevereiro Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Sessões sobre o Turismo em Gaia dinamizadas pela 

Câmara de Gaia.
Conferência/Palestra/Debate

- Reconhecer a importância da atribuição da categoria "Património 

da Humanidade" da UNESCO; 

- Conhecer o património humano do concelho de Vila Nova de Gaia; 

- Conhecer o património natural do concelho de Vila Nova de Gaia; 

- Compreender a importância da atividade turística na economia de 

Gaia, Norte e Portugal. 

fevereiro, 

março, abril
Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Teatro interativo do grupo teatral" Círculo de giz" Outro

Teatro interativo em inglês/ português, especialmente concebido 

para o 3º e 4º anos.É um espetáculo dinâmico e didático com o 

objetivo de promover e melhorar o nível de aprendizagem dos 

alunos.

fevereiro Alunos 3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Visita de estudo ao Museu/Fábrica do chocolate em 

Viana do Castelo e hotel.
Visita de estudo

Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos 

alunos; 

Potenciar novos contactos com as empresas do setor hoteleiro; 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Perspetivar saídas profissionais.

fevereiro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo - Planetário do Porto Visita de estudo
Os alunos irão descobrir as instalações do planetário, sistematizar e 

desenvolver os conhecimentos adquiridos na sala de aula.
fevereiro Alunos 4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia

Visita de Estudo aos Templos Não Cristãos  a Lisboa. 
Visita de estudo

Templos Não Cristãos - Sinagoga; Mesquita e Templo Hindu 

Promover as relações interpessoais 

Respeitar as diferentes religiões 

Promover a interdisciplinaridade 

fevereiro
Alunos, 

Docentes

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Desfile de Carnaval Convívio/Comemoração Desfile de Carnaval nas ruas . fevereiro Alunos

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância de Ribes, Vila Nova 

de Gaia
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Adega de Favaios,Museu do Pao e do Queijo, Quinta 

da Avessada e Enoteca
Visita de estudo

Adega de Favaios,Museu do Pao e do Queijo, Quinta da Avessada e 

Enoteca. 

Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

Fomentar o espírito de equipa, em contexto de trabalho; 

Conhecer o método industrial e tradicional de produção de vinhos 

Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as relações 

interpessoais.

fevereiro Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

O Valor da Água Conferência/Palestra/Debate

Palestra inserida no Projeto "O Ambiente na Escola" da C.M.Gaia, 

no âmbito do Plano de Educação Ambiental, que visa abordar a 

relação individual e colectiva com o recurso água e o impacto que 

os hábitos e comportamentos quotidianos têm sobre a sua 

disponibilidade e qualidade. 

 

fevereiro Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo ao Porto Medieval Visita de estudo

Com esta visita pretende-se que os alunos coloquem em prática os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, no âmbito da disciplina 

de OTET, em conteúdos como itinerários e circuitos turísticos, 

turismo cultural e património, designadamente na organização de 

um circuito turístico a um grupo de turistas, acompanhamento e 

explicações sobre os locais a visitar.  

Pretende-se que os alunos da turma levem a cabo a organização de 

um circuito turístico na cidade do Porto e efetuem o 

acompanhamento a um grupo (neste caso a própria turma), dando 

individualmente ou 2 a 2, as devidas explicações sobre os 

monumentos que visitam, tais como por exemplo: Torre dos 

Clérigos, Livraria Lello, Estação de S. Bento, Sé Catedral, Palácio 

da Bolsa, Igreja de S. Francisco, Ribeira do Porto e Ribeira de V. N. 

de Gaia e Caves do Vinho do Porto. 

Trata-se de uma prática simulada, mas no terreno, tão importante 

para alunos do ensino profissional, em que estes serão avaliados 

fevereiro, 

março
Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo - Porto Romântico Visita de estudo

Museu Romântico; Museu Soares dos Reis; Percurso do Romântico; 

Instituto Alemão do Porto: Goethe 

- recolher dados significativos de utilização futura, relacionados com 

os conteúdos específicos (domínio cognitivo) ou com o papel 

formativo da disciplina ou das disciplinas; 

- Incutir nos alunos a ideia de História enquanto ciência viva. 

- Desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética 

- Motivar os alunos para a aprendizagem da língua alemã

março
01-03-2019 das 

00:00 às 23:59
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Cortejo de Carnaval Convívio/Comemoração
Os alunos da EB1 e do JI irão desfilar pelas ruas envolventes à 

escola mascarados a gosto, comemorando assim o Carnaval. 
março

01-03-2019 das 

08:00 às 13:00

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia

Cortejo/Desfile Carnavalesco Convívio/Comemoração Convívio/Comemoração março
01-03-2019 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Cortejo de Carnaval pelas ruas circundantes as 

escolas JI de Loureiro 1 e EB1 Loureiro 2
Convívio/Comemoração

Promover o convívio na comunidade escolar; 

Desenvolver competências inerentes à capacidade de organização e 

concretização de tarefas;

março
01-03-2019 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica n.º 2 de Loureiro, 

Perozinho, Vila Nova de 

Gaia
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Desfile de Carnaval Convívio/Comemoração Realização de um desfile carnavalesco pelas ruas da freguesia. março
01-03-2019 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Desfile de Carnaval Convívio/Comemoração

Desfile de Carnaval pelas ruas em redor do agrupamento. Os alunos 

devem vir fantasiados e trazem instrumentos musicais. 

Os carros alegóricos serão decorados com trabalhos feitos pelos 

alunos.

março
01-03-2019 das 

09:00 às 12:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade, 

Outro

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Megide, 

Souto de Megide, Vila Nova 

de Gaia, Escola Básica de 

Monte, Gulpilhares, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica de Ribes, Vila Nova 

de Gaia, Escola Básica do 

Curro, Canelas, Vila Nova 

de Gaia, Jardim de Infância 

de Ribes, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo - Primavera Software+Laboratório 

Ibérico de Nanotecnologia (INL).
Visita de estudo

Dar a conhecer aos alunos o funcionamento de uma software house. 

Será dado a conhecer todo o ciclo produtivo – desde a investigação 

ao desenvolvimento, passando pelos testes de qualidade, até à 

comercialização e suporte. 

Proporcionar aos alunos a visita a um centro de investigação da 

área da nanotecnologia.

março
06-03-2019 das 

08:00 às 21:00
Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

II Jornadas de Saúde
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Dois dias com sessões de esclarecimento, dinâmicas coletivas,  

rastreios médicos e iniciativa promotora de atividade física 

Convidados: Escola Superior de Saúde de Sta Maria; ESS. Jean 

Piaget; Ginásio Space Active e Nutricionista ( a confirmar).

março

07-03-2019 das 

09:00 às 17:00; 

08-03-2019 das 

09:00 às 17:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Almoço " Dia internacional da Mulher"- Convite às 

mães dos alunos
Convívio/Comemoração

Confeção de entrada, prato principal e sobremesa. 

Serviço de iguarias e bebidas 

Promover o convívio das mães doa alunos com a comunidade 

educativa

março
08-03-2019 das 

09:00 às 17:00

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"A Resposta Certa"
Dia/Semana da 

escola/agrupamento

A atividade concretiza-se num quiz, entre 40 a 50 questões, dirigida 

a alunos do 8.º ano, preferencialmente - pode abarcar os anos 

posteriores também; as questões incidem sobre Economia, União 

Europeia e Cidadania. O questionário é digital, possibilitando a 

realização de um concurso: os alunos (as turmas) serão convidadas 

para o espaço onde decorrerá, uma sala a determinar, responderão 

às questões propostas, os melhores classificados serão premiados. 

março
08-03-2019 das 

09:30 às 12:00
Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Arte & Palavra Exposição/Mostra
Intervenção criativa no mural de entrada - celebração do dia da 

mulher - 8 de março.
março

08-03-2019 das 

14:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Apresentação de comunicações no Fórum "O Papel 

da Sociedade nas Alterações Climáticas", dinamizado 

pela C.M.Gaia para alunos do 3º ciclo.

Conferência/Palestra/Debate

Este desafio, inserido no Plano de Educação Ambiental da C. M. 

Gaia, pretende criar uma oportunidade para que os alunos 

reflitam sobre os desafios colocados pelas alterações climáticas, a 

maior ameaça ambiental do século XXI.

março
13-03-2019 das 

14:30 às 17:30
Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao ZOO da Maia Visita de estudo

Participação nas seguintes atividades: 

 

«Pedizoopaper» - Tem por objetivo dar a conhecer as diferentes 

espécies de animais existentes no Zoo, de uma forma divertida. 

Será fornecido um questionário aos alunos do 2º, 3º e 4º ano, onde 

estão descritas as características dos animais e estes terão que ir à 

sua descoberta. 

 

«Sala de incubação» - Tem por objetivo dar a conhecer o processo 

reprodutivo das aves e répteis, com principal destaque para o 

desenvolvimento embrionário. As crianças do Pré-Escolar e os 

alunos do 1ºano terão oportunidade de observar o desenvolvimento 

embrionário de uma ave, com o auxílio de um ovoscópio e sempre 

que possível, assistir à eclosão de ovos.  

 

«Vamos dar de comer à bicharada» - Tem por objetivo dar a 

março
15-03-2019 das 

09:00 às 15:30
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à JP group - empresa de hardware Visita de estudo

- Dar a conhecer o funcionamento de uma empresade hardware 

•Tomar conhecimento da realidade prática existente nas empresas 

de montagem de PC´s 

•Aquisição de conhecimentos/aprendizagens de modo apelativo e 

diversificado; 

•Promover a autoestima dos formandos.

março
20-03-2019 das 

10:00 às 13:00
Alunos

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Peddypaper Vocacional" Concurso

A atividade finaliza o processo de orientação vocacional e destina-se 

aos alunos que frequentaram as sessões deste.   

O objetivo da atividade remete para  a consolidação dos 

conhecimentos dos alunos e a reflexão sobre os seus 

interesses/projetos vocacionais.

março
20-03-2019 das 

15:00 às 17:00
Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo ao Museu do Vinho do Porto na 

Régua. 

 

Esta atividade faz parte do meu P.A.A mas não sei se 

irá realizar-se devido ao nº reduzido de alunos do 6º 

ano. 

Visita de estudo

Esta visita de estudo destina-se aos alunos do 6º ano. 

Visitar o Museu do Vinho do Porto e Auditório Municipal da Régua, 

onde normalmente têm exposições de pintura. 

 

Promover as relações interpessoais; Aplicar regras sociais

março
25-03-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes
6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Jantar finalistas 12º F Convívio/Comemoração

confeção de entradas, prato principal e sobremesas 

Serviço de bebidas e iguarias 

Serviço inglesa direto

março
28-03-2019 das 

14:00 às 23:00

Alunos, 

Docentes

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Casa do Futuro e MATT Visita de estudo
Visita de Estudo, Casa do Futuro e MATT. 

Conhecer as novas tecnologias
março

29-03-2019 das 

07:00 às 21:00
Alunos

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Ler é uma Animação Outro Animação da hora do conto março Alunos, Outro

P4, P5, 

7.º, 9.º, 

10.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia

Visita de estudo ao Porto de Leixões, Museu dos 

Descobrimentos e Museu dos Transportes e 

Telecomunicações.

Visita de estudo

- Proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos 

programáticos fora do contexto da sala de aula; 

- Compreender a intermodalidade dos diferentes modos de 

transporte; 

- Conhecer o conceito de Plataformas Logísticas: 

- Compreender como o passado se reflete na atualidade; 

- Incutir nos alunos a ideia de História enquanto ciência viva; 

- Reconhecer a importância das telecomunicações na globalização. 

 

março, abril Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Concurso de Cocktails
Dia/Semana da 

escola/agrupamento

Desenvolver o espírito criativo e estéticos dos alunos 

Desenvolver o espírito competitivo e de observação 

Desenvolver o espírito dinamizador

março

Alunos, 

Docentes, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo aos Museus Científicos da Corunha Visita de estudo

Visita  ao Aquário Finisterrae, ao Domus e à Casa de las Ciencias 

(Corunha) com os seguintes objetivos: 

- Compreensão de que o organismo humano está organizado 

segundo uma hierarquia de níveis que funcionam de modo integrado 

e desempenham funções específicas; 

- Manipulação de instrumentos e replicação de experiências 

interativas, visando a interpretação de fenómenos físico-químicos e 

biológicos. 

março Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

IP-OP-Espetáculo interactivo 

Ação de sensibilização ambiental

Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Espectáculo interactivo baseado em questões ambientais; 

sensibilizar a criança para a protecção do ambiente; desenvolver 

uma atitude interventiva relativamente ao que se passa no mundo 

que a rodeia.

março Alunos
P3, P4, 

P5

Jardim de Infância de Ribes, 

Vila Nova de Gaia, Jardim 

de Infância n.º 1 de Loureiro, 

Perosinho, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo - desfile de Carnaval Visita de estudo Realização de desfile de Carnaval março

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

2.º, 3.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia

Visita de Estudo ao Porto  
Visita de estudo

Facilitar a consolidação de competências ao nível da interacção 

noutros meios sociais .Proporcionar aos alunos experiências 

culturais diferentes daquelas com que contacta diariamente.  

Contribuir para um aprofundamento dos conteúdos/aprendizagens 

nas diferentes áreas. Compreender as manifestações estéticas e a 

sua diversidade.  

Observar “in loco” o património cultural e arquitetónico do Porto. 

Promover a desenvolvimento de competências de cidadania ativa. 

Promover a autonomia na utilização/ deslocação em transportes 

públicos (autocarro e metro).  

março Alunos

5.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Sala tematica Exposição/Mostra

Mostra/exposição de atividades desenvolvidas pela disciplina nos 

diferentes anos. 

Sala de jogos didáticos no âmbito das disciplina.

março

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Apresentação de clube de música na receção ao 1º 

ciclo - DIA DO AGRUPAMENTO
Outro

Pequeno recital, com abordagem simples à forma, ao timbre, à 

organologia
março Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo -eshow em Barcelona Visita de estudo

•	Promover o interesse pelo conhecimento científico e tecnológico, 

cuja importância na sociedade atual é indiscutível. 

•	Relacionar os conteúdos programáticos lecionados com os espaços 

a visitar. 

•	Promover o desenvolvimento do sentido crítico dos alunos através 

da identificação dos diferentes problemas relacionados com a 

programação web e internet. 

•	Oportunidade de ter contacto real com a interligação de grandes 

redes de comunicação. 

•	Participar em atividades, em ambiente industrial, que proporcionam 

a configuração de redes e conduzem à troca de dados 

automaticamente com sistemas de informação. 

•	Conhecer diferentes programas de software destinados a sistemas 

de comunicação ethernet e wireless. 

•	Tomar conhecimento da inovação e dos sistemas de automação 

industriais. 

março Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

X MOSTRA DE TURISMO Exposição/Mostra

- desenvolvimento da capacidade de organização, dinamização e 

divulgação de eventos; 

- promover o curso através da exposição de trabalhos de interesse 

cultural e da exibição de performances de carácter interativo e 

coreográfico; 

- contribuir para o desenvolvimento da capacidade de comunicação 

em público; 

- estimular o gosto pela participação em atividades de interesse 

cultural e turístico.

março Alunos

9.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Gestão dos recursos geológicos Visita de estudo
Visita de estudo / guiada ao Geopark de Terras de Cavaleiros, às 

Termas de Outariz e ao vale glaciário de Pluebla de Sanábria
março Alunos

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo “Diversidade dos seres vivos e sua 

interação com o meio"

 Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Visita de estudo

- Compreender a importância da preservação da Natureza. 

- Reconhecer que existe uma grande diversidade de espécies e de 

habitats. 

- Compreender a importância da vegetação na proteção da crusta 

terrestre. 

- Compreender as relações entre as características dos seres vivos e 

os ambientes onde vivem. 

- Identificar mudanças de comportamentos dos seres vivos 

resultantes de alterações do meio. 

março, abril Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 

Fundação Calouste Gulbenkian, Museu dos Coches 

ou Museu de Arte Antiga... 

Visita de estudo

- tomar contacto com grandes eventos de divulgação, promoção, 

exposição e comercialização de produtos, bem como espaço de 

workshops, negócios e networking; 

- reconhecer o papel do turismo na economia mundial, 

(inter)nacional e regional (receita e emprego); 

- aprofundar conhecimentos adquiridos nos diversos "curricula" 

letivos (Turismo, Hotelaria, Marketing, História, Geografia, Artes...); 

- assistir a atividades diversificadas no mundo do turismo, da 

hotelaria, das artes e da animação.

março Alunos
10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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VINDA DA ESCRITORA LEOCÁDIA REGALO  EM 

ARTICULAÇÃO COM A BIBLIOTECA ESCOLAR.
Outro

- Adquirir saberes (noções elementares de géneros como contos, 

textos dramáticos, poemas…).
março Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Hat Parade Concurso

Divulgar aspetos da cultura inglesa no âmbito da aprendizagem 

intercultural. Os alunos deverão , de forma criativa, criar chapéus de 

material variado e reciclado, que farão desfilar no dia do 

agrupamento.Os chapéus produzidos serão avaliados por 

professores, alunos e funcionários.

março

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Museu do Papel e de Lamas Visita de estudo

A visita vai ser realizada em dois dias de março. No primeiro dia, 

duas turmas dirigem-se ao museu de Lamas e outras duas dirigem-

se ao museu do papel. A meio da manhã trocam. No segundo dia, 

as duas turmas dirigem-se ao Museu do papel e depois ao de 

Lamas. 

Os objetivos são: 

Contribuir para o desenvolvimento social e cultural dos alunos; 

Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos discentes, 

através da partilha do trabalho em grupo; 

Promover a formação cívica face ao património artístico; 

Estimular a criatividade e "saber-fazer" através de oficinas; 

Estimular o sentido de concentração e o saber ouvir durante a visita; 

Fomentar o gosto pela cultura do papel e pela valorização do 

Património Industrial Papeleiro; 

Promover os valores da reciclagem. 

Conhecer e compreender o Barroco. 

março Alunos 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo à Torre dos Clérigos e respectiva 

Igreja; Sinagoga do Porto e Museu da Misericórdia no 

Porto.

Visita de estudo

Sistematizar aprendizagens apreendidas em contexto de sala de 

aula. 

Reconhecer a importância da tolerância religiosa. 

Compreender o ecumenismo  como fonte de Paz.

março
Alunos, 

Docentes

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Laboratório aberto
Dia/Semana da 

escola/agrupamento

Realização de experências em laboratorio no âmbito da Biologia,  

Geologia e Ecologia
março Alunos

7.º, 8.º, 

9.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

"Allons au théâtre!" Outro

Esta iniciativa será dinamizada pelos alunos do Ensino Profissional 

– 11ºE e dirigida a alunos do 6º ano de escolaridade. Assim, aqueles 

prepararão a encenação de sketches subordinados a temas como as 

compras e a alimentação.

abril
02-04-2019 das 

10:20 às 13:00
Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Workshop de Alemão - 9.º ano Outro

- Motivar os alunos de 9.º ano para a aprendizagem da língua alemã; 

- Proporcionar aos alunos o contacto com falantes nativos da língua; 

- Proporcionar o conhecimento de outros povos/culturas; 

- Permitir o alargamento de oferta de escola no 10.º ano de 

escolaridade.

abril

04-04-2019 das 

13:30 às 14:30; 

04-04-2019 das 

13:30 às 18:00; 

04-04-2019 das 

13:30 às 14:30; 

04-04-2019 das 

13:30 às 18:00

Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Visita de Estudo  

- Museu "Vilar Formoso Fronteira da Paz" 

- Museu Judaico de Belmonte 

- Sinagoga

Visita de estudo

Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa Mendes 

- relembrar o papel crucial que Portugal desempenhou no 

acolhimento aos refugiados durante a II Guerra Mundial; 

- desenvolver atitudes de compreensão e de solidariedade no 

respeito pelas diferenças culturais (práticas, costumes, vivências); 

- reconhecer, na denúncia de atitudes e situações 

discriminatórias/injustas, formas de evitar a repetição de outro (s) 

Holocausto (s); 

- conhecer aspetos fundamentais da organização e do 

funcionamento da sociedade democrática, de modo a antecipar a 

interiorização de regras e de atitudes necessárias ao exercício da 

cidadania; 

- gerara condutas e valores humanísticos, democráticos, éticos e 

morais;

abril
05-04-2019 das 

00:00 às 23:59
Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial da Atividade Física
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Promoção de hábitos regulares de prática de atividade física;

 Atividade em parceria com os grupos 620 e 260 e com o Ginásio  

Madugym (Carvalhos) 
abril

05-04-2019 das 

08:15 às 18:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Serra de Canelas para comemorar 

o Dia da Árvore e o encerramento do 2º período 

letivo.

Visita de estudo
Ida à serra de Canelas plantar uma nova árvore e observar as 

árvores plantadas nos anos transatos.
abril

05-04-2019 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Concerto Pedagógico promovido pela Escola de 

Música de Perosinho em colaboração com a Junta de 

Freguesia

Visita de estudo
Atividade de caráter cultural em que a Escola de Música proporciona 

uma atuação aberta às Escolas da Freguesia.
abril

05-04-2019 das 

09:00 às 13:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

3.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia

Visita de Estudo à Suldouro Visita de estudo

Facilitar a consolidação de competências ao nível da interacção 

noutros meios sociais /comunidades; 

Facilitar a consolidação de competências ao nível da gestão de 

atitudes, comportamentos e afectos;

abril
05-04-2019 das 

09:00 às 15:30
Alunos

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica n.º 2 de Loureiro, 

Perozinho, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Fábrica da Ciência Viva 

(Universidade de Aveiro)
Visita de estudo

Participação em vários worksops de Ciências Experimentais. 

 

As crianças do Ensino Pré-Escolar participarão nas seguintes 

atividades: 

«Na barriga do caracol - Histórias com Ciência» - Tem como 

objetivo abordar vários conceitos científicos, partindo de histórias. 

 

«Laboratório de sais efervescentes» - Tem como objetivo explorar 

as propriedades de algumas plantas e óleos essenciais, em 

particular do óleo de amêndoas doces. 

 

Os alunos do 1ºano participarão nas seguintes atividades: 

«Aprender ciência a brincar» - Tem como objetivo explorar o 

funcionamento de um brinquedo, com base numa história e numa 

visita a uma exposição de brinquedos artesanais. 

 

abril
05-04-2019 das 

09:00 às 15:30
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo à Imperial- Fábrica das Amêndoas, 

em Vila do Conde
Visita de estudo

Os alunos irão visitar a fábrica de confeção das amêndoas, tendo 

como objetivo contactar e conhecer como se fazem os doces mais 

populares e consumidos na época da primavera/ páscoa.

abril
05-04-2019 das 

09:00 às 15:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia
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Visita de estudo à Estação Litoral da Aguda Visita de estudo
Visita à Estação Litoral da Aguda no âmbito do tema "Mar" - Eco 

Escola
abril

05-04-2019 das 

09:00 às 13:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia

Presença de um autor na escola. Convívio/Comemoração

Comemoração do dia mundial do livro infantil com a presença de 

um autor de livros infantis na escola para contar uma história e 

mostrar a sua obra.

abril
05-04-2019 das 

09:00 às 13:00
Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Lembrar Abril Exposição/Mostra

Comemoração do 25 de Abril - articulação com HGP, Geografia, 

E.V, E.T, Plano Nacional do Cinema 

Exposição com os símbolos dos partidos políticos pós 25 de Abril; 

símbolos do 5 de Abril; cartazes dos 25 de Abril; identificação dos 

líderes dos partidos políticos; músicas - capas dos discos/cartazes 

Projeção de filmes/documentários 

- Sensibilizar os alunos para a importância da memória e da 

identidade 

- Reconhecer a necessidade de defesa dos valores democráticos 

- Integrar toda a comunidade educativa na preservação da memória 

de Abril. 

abril
23-04-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

7.º, 9.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo a Châlons-en-Champagne Visita de estudo

Visita a Châlons-en-Champagne, as termas da Vichy, às Caves em 

Champagne e a Paris, com os seguintes objetivos: 

Conhecer todo o método de produção do Champagne; 

Compreender a história da região de Champagne; 

Identificar as características da água Vichy; 

Compreender todos os benefícios para a nossa saúde, que as 

termas de Vichy oferecem; 

Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

Potenciar novos contactos com as empresas do setor hoteleiro; 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Interpretar as novas estratégias da hotelaria, promoção de novos 

produtos, serviços, destinos de ação, comercialização e as 

expectativas de evolução do setor; 

 

abril Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

visita ao parque biológico Visita de estudo
 Contacto com a fauna ,flora , clima, arquitectura rural, usos e 

costumes, hidrografia, etc.
abril Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

Alimentação Saudável e Sustentável Conferência/Palestra/Debate

Palestra inserida no Projeto "O Ambiente na Escola" da C.M.Gaia, 

no âmbito do Plano de Educação Ambiental, que pretende motivar 

as crianças e os jovens para a temática da alimentação saudável e 

sustentável e o contributo da sua 

adoção para a saúde, a preservação dos recursos naturais e a 

diminuição da poluição.

abril Alunos
7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Comemoração do Ano Internacional da Tabela 

Periódica.
Convívio/Comemoração

Os alunos irão representar todos os elementos da tabela periódica. 

As placas serão disponibilizadas pela Faculdade de Ciências do 

Porto. 

Objetivos: 

. compreender a estrutura e a organização da tabela periódica.

abril Alunos

9.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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A dinâmica das cidades - O Porto- Conferência/Palestra/Debate

Palestra sobre o tema as cidades e a sua organização interna. Que 

fatores influenciam essas dinâmicas : os transportes, as 

acessibilidades e o preço dos solos.  

Serão analisados os conteúdos conteúdos da disciplinares do 11º 

ano.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Museu do Carro Electico. Visita de estudo

Os transportes: conhecimento e evolução dos transportes ao longo 

do tempo. 

Transportes movidos a electricidade; 

Promover a descoberta dos outros, das instituições e das inter-

relações entre espaços;  

Fomentar o convívio entre os elementos da unidade educativa;  

Saber estar em grupo e em situação social..

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia

Viagem de estudo à Andaluzia: Sevilha, Córdoba, 

Granada
Visita de estudo

- proporcionar o contacto direto com diversas obras de arte, 

património, monumentos e culturas, numa orientação e experiência 

estética e turística; 

- desenvolver a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, 

de compreensão pela pluralidade de culturas e opiniões e pela 

diversidade de modelos civilizacionais; 

- desenvolver competências linguísticas exercitadas nas disciplinas 

de línguas estrangeiras; 

- facilitar a visualização espacial de realidades (culturais, artísticas e 

turísticas) diferentes, de forma comparativa [ou não] com a 

portuguesa.

Alunos
11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Ida ao TEATRO: Farsa de Inês Pereira e visita 

guiada ao Museu dos Descobrimentos (World of 

Discoveries)

Visita de estudo

- possibilitar um melhor conhecimento e compreensão do texto 

Farsa de Inês Pereira; 

- proporcionar o contacto com o meio teatral, bem como as 

linguagens e técnicas teatrais; 

- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do 

seu tempo histórico; 

- promover o gosto pela participação em atividades culturais e/ou 

artísticas.

Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Workshops  / Seminários / Palestras Conferência/Palestra/Debate

- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem, 

comunicação e sociabilidade; 

- favorecer a aquisição de conhecimentos relacionados com os 

conteúdos curriculares, fora do contexto de sala de aula;  

- perceber a importância das atividades culturais e/ou de lazer em 

espaços fechados ou em espaços ao ar livre; 

- entender a importância da animação turística na sua relação com 

as pessoas, as comunidades e o meio.

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

VISITA (participação) a um parque de Desporto 

/AVENTURA
Visita de estudo

- aperceber-se do valor dos projetos e das instituições /empresas na 

área do Turismo Natureza, Desporto e Lazer; 

- reconhecer a importância da conservação e da proteção dos 

valores naturais e culturais do país e da região; 

- compreender o papel das organizações e empresas de desporto, 

aventura, turismo e lazer desportivo; 

- promover a participação em atividades lúdico-desportivas e 

educativo-culturais.

Alunos
11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Percurso cultural e turístico em Lisboa (pessoano 

e/ou saramaguiano): O ANO DA MORTE DE 

RICARDO REIS, em cena pelo Grupo de Ação 

Teatral de A Barraca; Museu de Arte, Arquitetura e 

Tecnologia (MAAT); Museu Lisboa Story Centre, 

Museu do Oriente...

Visita de estudo

- motivar os alunos para a leitura e análise da obra O ano da morte 

de Ricardo Reis, de José Saramago; 

- aperceber-se da transformação do texto escrito em texto 

representado; 

- proporcionar o contacto com formas de arte diversificadas e, em 

particular, o meio teatral;  

- contribuir para o enriquecimento científico, cultural e artístico dos 

discentes; 

- desenvolver uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de 

cultura e de arte. 

Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Visita guiada à Rota do Românico (Vale do Sousa: 

Lousada, Felgueiras, Amarante...)
Visita de estudo

- compreender o objeto artístico como documento/testemunho do 

seu tempo histórico; 

- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem (fora 

do contexto da sala de aula); 

- aprofundar o conhecimento sobre a Rota do Românico, nos seus 

aspetos patrimoniais, culturais, científicos e artísticos; 

- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética, 

bem como a análise conjuntural do tempo e do espaço (histórico e 

cultural). 

Alunos
10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Ida ao TEATRO: dramatização do romance de Eça 

de Queirós, "Os Maias – Episódios da Vida 

Romântica"

Visita de estudo

- motivar os alunos para a leitura, a compreensão e a análise do 

romance Os Maias; 

- possibilitar um melhor conhecimento da obra em estudo e suas 

categorias específicas; 

- compreender a importância da obra literária como objeto artístico e 

testemunho do seu tempo histórico; 

- contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e o seu 

pensamento crítico e criativo.

Alunos 11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

La Chandeleur Outro

"La Chandeleur" ou o "Dia das Candeias", em 2 de fevereiro (40 dias 

após o Natal), nunca é esquecido em França. Assim, os franceses 

celebram esta data, confecionando e saboreando deliciosos crepes, 

com coberturas e recheios variados. Numa ação articulada entre os 

docentes da área curricular de Francês, o CEF de Empregado de 

Restaurante/Bar (8ºG), o docente da disciplina de Matemática desta 

turma (Rui Ferreira) e os Cursos Profissionais de Restauração/Bar 

(11ºE) e de Turismo (10ºG e 11ºD), pretende-se confecionar este 

arredondado alimento no átrio principal, atividade que será 

complementada com cartazes baseados no simbolismo da data e no 

registo da respetiva receita. Com esta iniciativa, pretende-se 

divulgar a tradição de "La Chandeleur", despertar a curiosidade pelo 

saber e proporcionar vivências interculturais.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia do Agrupamento e Cerimónia de Entrega de 

Prémios do Quadro de Valor e Excelência 2017/2018

Dia/Semana da 

escola/agrupamento

Dia do Agrupamento 

. Mostra das atividades realizadas nas várias áreas disciplinares, 

abrangendo todos os docentes e alunos do Agrupamento, desde os 

alunos do ensino básico aos dos cursos profissionais. 

Cerimónia de Entrega de Prémios do Quadro de Valor e Excelência 

com o  objetivo de premiar os alunos que, no ano letivo 2017/2018, 

se distinguiram pelo seu desempenho, quer no domínio curricular 

quer no domínio não curricular, e se empenharam de forma 

particularmente notória no cumprimento e respeito pelos valores 

expressos no projeto educativo do agrupamento.

Alunos, 

Docentes, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Visita de estudo ao centro aeroespacial em Toulouse Visita de estudo

Motivar para a importância do conhecimento científico , fomentando 

valores de cidadania, através do contacto com outras realidades, 

culturas e tecnologias decorrentes da investigação científica no 

domínio do conhecimento do Universo.

abril

23-04-2019 das 

08:00 às 23:59; 

26-04-2019 das 

08:00 às 23:59

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia de Escola Aberta
Dia/Semana da 

escola/agrupamento

Realização de diversas atividades lúdico-pedagógicas, abrangentes 

a todas as disciplinas do 1ºCEB/áreas de conteúdo da EPE. 

Receção de crianças de outros jardins-de- infância e seus familiares.  

Atividade que tem como principais objetivos a apresentação dos 

espaços escolares, equipa e oferta educativa à comunidade, 

promoção e divulgação de uma boa imagem do estabelecimento de 

ensino/agrupamento. 

abril
30-04-2019 das 

13:30 às 18:30

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade, 

Outro

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo à Igreja e Convento de Cristo e ao 

Castelo de Almourol
Visita de estudo

A visita a este monumento é proposta não só no não só no âmbito 

do Turismo Cultural e Patrimonial, mas também para assinalar o 

“Ano Europeu do Património Cultural”. 

Os alunos poderão observar e testemunhar na primeira pessoa, uma 

visita guiada a um monumento classificado como património da 

humanidade e inscrito na lista do património mundial da UNESCO. 

Para além disso, representa uma das mais expressivas obras 

arquitetónicas do manuelino, como é o caso da Janela do Convento 

de Cristo em Tomar. 

Também poderão visitar o Castelo de Almourol no concelho de Vila 

Nova da Barquinha, erguido num afloramento de granito a 18 m 

acima do nível das águas, numa pequena ilha, onde tem que se ir 

de barco. 

Constitui um dos exemplos mais representativos da arquitetura 

militar da época, evocando simultaneamente os primórdios do reino 

de Portugal e a Ordem dos Templários. 

abril, maio Alunos
10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Visita de estudo e participação em workshops do 

pavilhão do conhecimento
Visita de estudo

•	Adquirir competências na área da modelação 3D; 

•	Adquirir conhecimentos técnicos sobre tecnologia de impressão; 

•	Aquisição de conhecimentos sobre o relacionamento entre a 

matemática e a arte gráfica. 

•	 Aquisição de conhecimentos/aprendizagens de modo apelativo e 

diversificado; 

•	Promover a autoestima dos formandos. 

abril Alunos
10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

LEMBRAR ABRIL) EM ARTICULAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL COM HGP (2ºCICLO).
Exposição/Mostra

 -Criação de slogans/ Leitura de obras  relacionadas com o 25 de 

abril. 

- Produção de textos de opinião com juízos de valor sobre situações 

vividas e sobre leituras feitas.

abril Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo a Aveiro. Visita de estudo

Visitar o hotel Mélia Ria e a Oficina do Doce, com os seguintes 

objetivos: 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Conhecer a realidade de um hotel e suas áreas de serviço; 

Proporcionar o contacto com diversos materiais, relacionados com a 

Hotelaria/Restauração. 

Conhecer a história dos Ovos Moles e as suas características; 

Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo passado como 

forma de compreender o presente e perspetivar o futuro. 

abril Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

IDA AO TEATRO ( EM ARTICULAÇÃO COM O  

PROJETO  NA SENDA DOS CONTOS ).
Outro

- Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 

indicações cénicas.
abril Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo a Campo Maior/Faro Visita de estudo

Visitar a Delta Cafés, o Hotel Salgados Palm Village e a Escola de 

Hotelaria e Turismo do Algarve, com os seguintes objetivos: 

Conhecer a história da Delta Cafés; 

Compreender todo o processo da produção do café; 

Acompanhar e reforçar as aprendizagens dos alunos; 

Potenciar novos contactos com as empresas do setor hoteleiro; 

Ter contacto com a realidade hoteleira, assim como o seu 

funcionamento e a sua estrutura organizativa; 

Interpretar as novas estratégias da hotelaria, promoção de novos 

produtos, serviços, destinos de ação, comercialização e as 

expectativas de evolução do setor; 

Fomentar o espírito de equipa, em contexto de trabalho; 

Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as relações 

interpessoais. 

abril Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

LEMBRAR ABRI L  EM ARTICULAÇÃO 

HORIZONTAL E VERTICAL COM PORTUGUÊS 

(2ºCICLO),  HISTÓRIA ( 3º CICLO E SECUNDÁRIO), 

4º ANO DE ESCOLARIDADE; EV E ET E “SIM 

SOMOS CAPAZES”…

Exposição/Mostra
WORKSHOP DE CRAVOS (em origami);SLOGANS; Leitura de 

excertos/poesia relacionados com o antes e o depois do 25 de abril.
abril Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial da Família
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Sessão de cinema para alunos e Encarregados de educação e 

família 
maio

15-05-2019 das 

08:15 às 17:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Dia Nacional de Luta contra a Obesidade
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Consciencializar para os riscos desta doença que afeta milhões de 

portugueses e para os riscos para a saúde associados:  cancro, 

diabetes, enfarte cardíaco, hipertensão, etc.

maio
20-05-2019 das 

08:15 às 17:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Percursos Literários Visita de estudo

Itinerário: Casa dos Bicos (percurso literário do –“Ano da Morte de 

Ricardo Reis”; Casa Fernando Pessoa; Rossio/ Chiado (A Brasileira 

do Chiado); Belém (Padrão dos Descobrimentos). 

(re)conhecer espaços enunciados /descritos nas obras estudadas 

(poesia lírica pessoana; “Mensagem” e “O Ano da Morte de Ricardo 

Reis”; 

Contribuir para o enriquecimento cultural e literário dos discentes; 

Desenvolver uma atitude crítica enquanto recetor de objetos de 

cultura; 

Reconhecer a dimensão cultural, estética e simbólica de espaços 

visitados; 

Sensibilizar os educandos para a valorização do património cultural 

e literário português. 

maio
24-05-2019 das 

06:00 às 00:30
Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo ao DinoParque da Lourinhã Visita de estudo

Visita de estudo dedicada a alunos de 7º Ano de ciências naturais. 

Alguns dos objetivos propostos são: 

- Proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos 

programáticos fora do contexto da sala de aula; 

- Incutir nos alunos a ideia de história enquanto ciência viva; 

- Fomentar o interesse pelo património geológico da humanidade; 

- Compreender a função da água na modelação da paisagem; 

- Compreender a importância do registo fóssil; 

- Fomentar as relações interpessoais. 

maio
24-05-2019 das 

06:30 às 19:00
Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo - Quinta da Eira ( no âmbito do 

Projecto Eco escolas)
Visita de estudo

 Contacto com a natureza; 

Contacto com produtos da horta e animais domésticos; 

Fabrico de pão; 

As aprendizagens através da experimentação. (no âmbito do 

Projecto Eco-escolas) 

maio
28-05-2019 das 

09:00 às 17:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia

Visita de estudo a Seia/Serra da Estrela - 2 dias 
Visita de estudo

Esta visita  de estudo está prevista para 2 dias num parque de jogos 

radicais, etc 

 

Promover as relações interpessoais 

Respeitar e aceitar as regras de cidadania 

Fomentar o espírito de equipa

maio
29-05-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes
9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Canelas Medieval
Projeto em parceria com 

entidade externa

A cultura, a história, a arte e a cidadania dão o mote a um projeto 

que recria a época medieval nas vertentes cultural, histórica e 

artística; que proporciona a vivência da cidadania, promovendo a 

partilha e entreajuda, a valorização do trabalho e do estudo; que se 

assume verdadeiramente formativo, porque mobiliza aprendizagens; 

que aproxima as comunidades educativa e local, ligando-as numa 

simbiose normalmente difícil de presenciar em contexto escolar. 

maio, junho

31-05-2019 das 

10:00 às 23:59; 

01-06-2019 das 

10:00 às 23:59; 

02-06-2019 das 

10:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

 "Crescer  com as Emoções"- programa de educação 

emocional e desenvolvimento de competências 

sociais

Outro

"Crescer  com as Emoções" é um programa de educação emocional 

e desenvolvimento de competências sociais que se destina aos/às 

alunos/as do 4º ano de escolaridade e decorrerá durante o 3º 

período. O programa tem como objetivos:  

a) identificar/exprimir/regular emoções; 

b) trabalhar a atenção plena, despertando a capacidade de viver no 

e o presente; 

c) ajudar a lidar com a ansiedade, os medos, os conflitos, as 

frustrações inerentes a mudanças (transição de ciclo); 

d) incentivar a empatia, a gratidão e a generosidade.

maio, junho Alunos 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 
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Open Day Exposição/Mostra

Realização de uma Mostra de Oferta Formativa, para toda a 

comunidade escolar. 

Neste dia, todos os cursos terão a oportunidade de demonstrar 

perante a comunidade escolar, o trabalho que é desenvolvido nos 

respetivos cursos.  

Tem como principal objetivo, captar novos alunos, para os 

respetivos cursos. 

maio

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo a Alijó - Douro Visita de estudo

Visita à Enoteca Douro, com os seguintes objetivos: 

Conhecer o método industrial e tradicional de produção de vinhos a 

partir de manequins robotizados que exemplificam de uma forma 

fácil toda a produção de vinhos; 

Compreender as especificidades dos vinhos licorosos; 

Conhecer os utensílios utilizados na produção do vinho; 

Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo passado como 

forma de compreender o presente e perspectivar o futuro. 

Desenvolver o espírito de trabalho em equipa e as relações 

interpessoais.

maio Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Encontro de alunos de EMRC ( local ainda 

desconhecido) no Porto
Visita de estudo

Este encontro anual para os alunos inscritos na disciplina, é sempre 

promovido pelo SDEIE do Porto. 

Respeitar, valorizar e relacionar-se com os outros na diversidade e 

formas de estar. 

Cooperar com os outros 

Revitalizar valores como a amizade, o respeito e a ajuda.

maio
Alunos, 

Docentes

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita dos alunos do 4º ano à nossa escola Visita de estudo

Visita de reconhecimento ao Agrupamento de Escolas de Canelas-

Escola sede, dos alunos  do 4º ano com medidas seletivas e/ou 

adicionais e seus encarregados de educação, com o objetivo de 

promover e facilitar a inclusão no próximo ano letivo, na transição 

para o 5º ano de escolaridade; Promover o reconhecimento do 

espaço-escola aos alunos, promover a integração, em conjunto com 

colegas do 5º e 6º ano, na nova escola. Passagem de testemunhos 

da vivência na nova escola pelos colegas.  Atividades diárias, 

disciplinas, funcionamento dos vários espaços como:  cantina, 

reprografia, papelaria, secretaria, salas de aula, pavilhão desportivo. 

Consulta de um horário de 5º ano, entradas e utilização do cartão, 

assim como toda a dinâmica do Agrupamento. 

 

maio Alunos 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Laborim de Baixo, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Ribes, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Visita de Estudo a Azeitão Visita de estudo
Visita de Estudo a Azeitão – Fábrica da Coca-Cola, Quinta da 

Bacalhôa e Museu do Queijo de Azeitão.
maio Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Jantar das Entidades Convívio/Comemoração
Realização de um jantar com todos os parceiros,relacionados com a 

Formação em Contexto de Trabalho.
maio Outro

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Comemoração do Dia Mundial da Criança Convívio/Comemoração

Os alunos irão participar em diversos ateliês dinamizados pelos 

professores/ educadores realizando diferentes atividades; tendo 

estas o objetivo de sensibilizar as crianças para a importância  da 

amizade e da partilha. 

Convívio entre toda a comunidade escolar.

junho
03-06-2019 das 

09:00 às 15:30
Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia
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Visita de estudo `Magikland em  Pnafiel Visita de estudo

Promover as relações interpessoais 

Aprender a aceitar e respeitar a diversidade 

Reconhecer que a brincar também se aprende

junho
05-06-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes
5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dia Mundial do Ambiente
Projeto de educação para a 

saúde (PES)
Atividade em parceria com o projeto ECO-ESCOLAS junho

05-06-2019 das 

05:15 às 17:00
Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Parque da Azurara Atividade desportiva
Visita de estudo ao Parque da Azurara e realização de atividades 

desportivas.
junho

05-06-2019 das 

09:00 às 17:00
Alunos

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente Eco-escolas
No Dia Mundial do Ambiente, a Equipa Eco escolas pretende 

dinamizar atividades de educação ambiental, a designar.
junho

05-06-2019 das 

10:00 às 17:00
Alunos 7.º, 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de Estudo a um parque aventura Visita de estudo
Visita de Estudo a um parque aventura como comemoração do Dia 

Mundial da Criança
junho

07-06-2019 das 

09:00 às 15:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo ao Museu Serralves: «Dia Eco-

Escola»
Visita de estudo

Participação nos seguintes workshops: 

«Corpo Motor» - Esta oficina de expressão artística tem como 

princiopal objetivo dar a perceber como é que o corpo funciona em 

adaptação a diferentes ambientes , às mudanças de clima e 

transformações geológicas. Tem também como objetivo dar a 

conhecer e redesenhar a nossa pegada ecológica. 

«O Mundo das pequenas coisas» - Tem como objetivo dar a 

conhecer a constante mutação das cores, dos sons e das formas nas 

"pequenas coisas" do mundo natural, tantas vezes tão escondidas 

que passam despercebidas. 

«Baralho de estórias» - Tem como objetivo dar a conhecer Serralves 

pelas suas histórias e mitos.  

 

«Visita-oficinas» - Exposição de Joana Vasconcelos 

 

Piquenique ao ar livre (jardins de Serralves).

junho
14-06-2019 das 

09:00 às 17:30
Alunos

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Serra em Movimento
Projeto em parceria com 

entidade externa

Este projeto visa: 

- possibilitar a ocupação de tempos livres de forma saudável; 

▪ promover atividades e situações de convívio e interação humana, 

com cariz educativo; 

▪ fomentar o gosto pela participação em atividades desportivas, 

recreativas e culturais, bem como o respeito pela Natureza e pela 

Serra de Negrelos /Canelas; 

▪ atrair a população local e escolar (sobretudo infanto-juvenil) e 

integrá-la nas atividades pro-movidas pela escola (percurso pedestre 

pela trilha, jogos tradicionais, aulas de zumba, etc.). 

junho

14-06-2019 das 

09:30 às 22:30; 

15-06-2019 das 

10:00 às 22:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º, 5.º, 

6.º, 7.º, 

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Megide, Souto de 

Megide, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica do Curro, Canelas, 

Vila Nova de Gaia
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Convívio final Convívio/Comemoração

Realização de um lanche partilhado por todos os alunos,  pessoal 

docente e não docente do estabelecimento. realização de algumas 

tarefas ou jogos lúdicos.

junho
21-06-2019 das 

08:00 às 13:00

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Encerramento do ano letivo – convívio entre toda a 

comunidade escolar.
Convívio/Comemoração

Proporcionar um momento de confraternização entre toda a 

comunidade escolar com almoço convívio.
junho

21-06-2019 das 

08:30 às 13:30

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Visita de Estudo_local a determinar; Visita de estudo

Facilitar a consolidação de competências ao nível da interacção 

noutros meios sociais /comunidades; 

Facilitar a consolidação de competências ao nível da gestão de 

atitudes, comportamentos e afectos;

junho
21-06-2019 das 

09:00 às 18:00

Alunos, 

Pessoal não 

docente

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica n.º 1 de 

Loureiro, Perosinho, Vila 

Nova de Gaia, Escola 

Básica n.º 2 de Loureiro, 

Perozinho, Vila Nova de 

Gaia

Festa de encerramento do ano letivo 2018/2019 Convívio/Comemoração

Apresentar canções, coreografias, entrega de diplomas aos 

finalistas.  

Divulgar à comunidade educativa alguns dos conteúdos trabalhados 

ao longo do ano letivo pelos alunos/crianças, nas diferentes áreas 

curriculares.  

Proporcionar momentos lúdicos e de convívio interpessoal entre a 

comunidade escolar.  

Assinalar um momento de transição entre ciclos de ensino (alunos 

finalistas).  

Divulgar a escola/agrupamento na comunidade local. 

junho
21-06-2019 das 

13:30 às 19:30

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P4, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Visita a Paris turmas 9º B e 9º D Outro

Visita a Paris, entre 29 de junho e 5 de julho. 

Esta visita tem como finalidade levar os alunos a contatarem in loco 

com a língua francesa, a descobrirem uma nova cultura, a 

conhecerem hábitos e monumentos de França e a incentivá-los para 

prosseguirem os seus estudos, tendo a língua francesa como opção. 

Serve também como recompensa de todo o esforço, empenho e 

interesse revelados, por estas duas turmas do 9º ano, em todas as 

atividades que lhes foram propostas no âmbito da disciplina de 

Francês. Os alunos serão acompanhados por oito professores. 

junho, julho

29-06-2019 das 

00:00 às 23:59; 

05-07-2019 das 

00:00 às 23:59

Alunos, 

Docentes
9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo. Convívio/Comemoração
Visita de estudo dos alunos da escola. 

Destino provável -Parque temático.
junho Alunos

P4, P5, 

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância de Ribes, Vila Nova 

de Gaia

Visita à Serra de Canelas Visita de estudo

Visita de estudo /Convívio à Serra de Canelas 

Conhecer o meio envolvente; 

Adotar atitudes para preservar o meio ambiente; 

Estabelecer o contacto direto com a natureza; 

Descobrir aspetos da fauna e flora da região; 

Preservar o meio ambiente e toda a sua biodiversidade; 

Motivar os alunos para a aprendizagem destas matérias, 

sensibilizando-os para questões emergentes da necessidade de 

preservação de espécies; 

Desenvolver a marcha como atividade física salutar; 

Estimular o convívio e a socialização dos alunos na comunidade 

educativa; 

Fazer notar aspetos físicos de Portugal, tais como: serra, planície, 

costa e mar.  

junho Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Festa final do Ano Convívio/Comemoração
Festa/Convívio com a comunidade escolar. 

Atuação dos alunos.
junho Alunos

P5, 1.º, 

2.º, 3.º, 

4.º

Escola Básica de Ribes, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância de Ribes, Vila Nova 

de Gaia

Festa de Encerramento do Ano Letivo Convívio/Comemoração

Os alunos da EB1 e do JI apresentarão à Comunidade Escolar 

diversos números.  

Esta festa tem como objetivo valorizar o trabalho desenvolvido ao 

longo do ano letivo e promover um momento de confraternização 

entre todos; assinala de forma lúdica/recreativa o final do ano letivo 

e a mudança de ciclo dos alunos finalistas.

junho

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia

Visita de estudo de final de ano. Visita de estudo Fomentar o convivio entre a comunidade educativa. junho Alunos
1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

Feirinha na escola e festa final de ano Convívio/Comemoração Fomentar o convivio entre a comunidade educativa. junho

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de Gaia

Escola Aberta Convívio/Comemoração Ao longo do ano a escola irá desenvolver atividades com os E.E Alunos P5
Jardim de Infância de Ribes, 

Vila Nova de Gaia

Projeto HYGEIA
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Atividades didáticas em parceria com a Faculdade de medicina do 

Porto no âmbito da educação sexual 

Aplicação de inquérito a alunos de 9º ano 

intervenção e sessões de formação em sala de aula

Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Encerramento do ano letivo Convívio/Comemoração Promover o convívio entre toda a comunidade escolar

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

P4, 1.º, 

3.º

Escola Básica de Brandariz, 

Vila Nova de Gaia
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Brunch Outro

Serviço de um brunch ao pessoal docente e não docente da escola.  

A atividade tem como objetivo a aproximação ao contexto real de 

trabalho e consolidação de conhecimentos adquiridos na sala de 

aula.  

Docentes, 

Pessoal não 

docente

10.º, 2.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo a Londres e à Escócia Visita de estudo

- contactar, in loco, com a história, cultura, a língua, o património, as 

tradições e alguns dos locais mais icónicos da Escócia e de Londres; 

- possibilitar a visualização espacial de realidades diferentes, desde 

a língua (expressões linguísticas) à arte, à cultura e ao turismo; 

- perceber o turismo como uma ponte entre povos e civilizações; 

- contribuir para o desenvolvimento cultural do aluno, 

proporcionando uma melhor compreensão do mundo.

Alunos 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Quinta de Santo Inácio Visita de estudo
Promover o contacto com os animais e as plantas aplicando os 

conteudos e aprendizagens feitas na sala de aula.
Alunos 2.º, 3.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Oficina de cerâmica "O barro visita a Escola".
Projeto em parceria com 

entidade externa

Realização de um painel cerâmico colectivo com a orientação do 

espaço/atelier de cerâmica "Canteiro de Imagens". A actividade 

integra o desenho do projecto e pintura de um azulejo por aluno 

participante; a temática e as técnicas a desenvolver deverão, ainda, 

ser definidas. Pretende-se abordar novos conceitos e aprendizagens 

fora do âmbito do contexto da aula; dar a conhecimento, através da 

experimentação, de novas técnicas, materiais e suportes de 

narrativas visuais, nomeadamente no âmbito da cerâmica.

Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

FILMARTE Concurso
Concurso de Curtas Metragens destinados a alunos do 3ºciclo e 

ensino secundário do agrupamento.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 2.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Destilaria Levira e à Quinta do 

Encontro
Visita de estudo

Visita de estudo à Destilaria Levira e à Quinta do Encontro. 

A visita tem como finalidade melhorar os conhecimentos relativos às 

bebidas alcoólicas destiladas e fermentadas. Tem ainda como 

objetivo  conhecer o restaurante da Quinta do Encontro e o seu 

serviço. 

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita à Escola de Turismo e Hotelaria de Lamego (ou 

Porto) e a uma quinta de produção de vinho de 

benefício / Museu do Douro

Visita de estudo

- contactar com profissionais e com o ambiente de trabalho na área 

da hotelaria e do turismo; 

- conhecer novos contextos de aprendizagem e de trabalho na 

hotelaria nacional e do turismo; 

- desenvolver o espírito de observação e o gosto pela atividade 

profissional na área da hotelaria, gastronomia e do turismo; 

- conhecer estruturas turísticas inovadoras diretamente 

vocacionadas para o enoturismo (região do Douro).

Alunos
10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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A Imagem do Mês Exposição/Mostra

Seleção de uma notícia/imagem relevante acompanhada de um 

breve comentário. A seleção e o comentário serão elaborados 

mensalmente pelos alunos do 12.º A, B e C na disciplina de 

Psicologia B. Em seguida os cartazes serão expostos em vários 

pontos da escola.

setembro, 

outubro, 

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Projeto Erasmus "Herança Cultural"
Projeto em parceria com 

entidade externa

26/09/2018 - Comemoração do Dia Europeu das Línguas; out/nov de 

2018 - Criação do Canto/Clube Erasmus; 29/10/2018 - Celebração 

do Dia do Nascimento de "Erasmo de Roterdão"; de 4 a 10/11/2018 - 

1ª mobilidade de alunos e professores à Roménia; dez/2018 - 

Criação de uma página no facebook dedicada ao projeto; 

janeiro/2019 - projeto eTwinning "Herança Cultural"; de 3 a 

9/02/2019 - 2ª mobilidade de alunos e professores à Polónia; 

9/05/2019 - Celebração do Dia da Europa; maio/2019 - 3ª 

mobilidade de alunos e professores a Itália; maio/junho/2019 - 

Disseminação do projeto no Jornal local.

setembro, 

outubro, 

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos, 

Docentes
6.º, 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

 Projeto de Formação Interpares Projeto/clube interno

Alunos de 9º Ano de Ciências Naturais preparam aulas sobre 

diversas temáticas da saúde e depois são preparados por elementos 

do PES para dar aulas aos seus pares e a encarregados de 

educação. 

Avaliação do trabalho é realizada em conjunto pelos professores de 

ciências naturais e elementos do PES.

outubro, 

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

abril, maio, 

junho

Alunos, 

Docentes, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Projeto famílias na escola - escola aberta
Projeto em parceria com 

entidade externa

Participação das famílias numa atividade para as crianças da sala 2 

Envolver a família no processo educativo dos educandos de forma 

direta e consciente, através da participação em projetos e atividades; 

Possibilitar o acesso ao “Universo Escolar” das crianças, como 

forma da família compreender o trabalho realizado no Pré-Escolar 

(rotinas, atividades, interações sociais …); 

Alargar e enriquecer as situações de aprendizagem das crianças 

através das experiências/vivências, cultura e tradições, das 

diferentes famílias que colaboram com a escola; 

Valorizar, dar confiança e aumentar a auto estima das crianças, com 

a vinda dos pais à sala; 

Proporcionar uma maior confiança da família em relação ao 

contexto escolar, facilitando a compreensão dos seus objetivos e 

funções; 

Facilitar/ melhorar as relações escola/família, através de uma 

comunicação/interação eficaz e positiva 

outubro, 

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos P5
Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia

Bgreen - ecological film festival - realização de várias 

saídas com pequenos grupos de alunos para 

filmagens

Visita de estudo

O bgreen // ecological film festival é promovido pela OFICINA – 

Escola Profissional do INA e tem como principal objetivo sensibilizar 

os jovens para temáticas associadas à ecologia através da 

realização de spots de vídeo. Com o slogan Blue Home, na 9º 

edição, os Oceanos e a sua suprema importância para a 

preservação da espécie humana e do Planeta são a temática 

escolhida. 

A participação nesta iniciativa implica a realização de várias saídas 

da Escola com pequenos grupos de alunos para filmagens.

outubro, 

novembro, 

dezembro, 

fevereiro, 

março, abril

Alunos

8.º, 9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Núcleo Museológico Romano do 

Solar dos Condes de Resende.
Visita de estudo

-Visita de estudo ao solar dos Condes de Resende das turmas do 7º 

ano (7º A, 7º B, 7º C, 7º D e 7º I). Essa visita será feita a pé, numa 

aula de 100 minutos. 

-Conhecer a cultura romana. 

-Entender o processo de expansão do império romano e como 

chegou até a nós. 

-Compreender o processo de romanização. 

-Conhecer e compreender melhor o império romano através dos 

vestígios que este povo deixou localmente. 

-Ver ao vivo documentos/vestígios do tempo dos romanos.  

outubro, 

novembro, 

março

Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Vela sem Barreiras
Projeto em parceria com 

entidade externa

O projeto é uma parceria entre o Agrupamento, a Associação Santa 

Isabel e a empresa BB Douro através do grupo "Sim, Somos 

Capazes" que é constituido por alunos e ex-alunos com NEE do 

agrupamento. Pretende dinamizar a pratica de vela regular com os 

jovens dos 2 grupos. As sessões serão, normalmente, à 4ª feira de 

manhã. 

O projeto é financiado pela CM de Gaia, a Junta disponibiliza a 

carrinha de 9 lugares para transporte.

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos
7.º, 9.º, 

10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Adaptação ao meio aquático
Projeto em parceria com 

entidade externa

Parceria entre o agrupamento e a associação Santa Isabel com o 

objetivo de levar com regularidade semanal os alunos e ex-alunos 

do projeto "Sim, Somos Capazes!" à piscina para adaptação ao 

meio aquático. 

O transporte é assegurado pela carrinha da Junta de Freguesia

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos
7.º, 9.º, 

10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Defesa Pessoal
Projeto em parceria com 

entidade externa
Defesa pessoal para gerir atitudes e comportamentos na escola

novembro, 

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Escola Aberta (ao longo do ano lectivo) no JISerpente. Exposição/Mostra

Dinamizar e desenvolver uma relação de cooperação com os 

agentes educativos numa perspetiva formativa;

 Dar conhecimento às famílias e outros agentes das rotinas 

desenvolvidas em contexto de jardim-de-infância; 

Potenciar a aquisição de novas competências tendo por base a 

experiência de vida de cada participante; 

Corresponsabilizar as famílias no processo educativo dos seus 

educandos; 

 

novembro, 

dezembro, 

fevereiro, 

abril, maio, 

junho

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P5
Escola Básica de Serpente, 

Vila Nova de Gaia

Visita de estudo ao Núcleo Museológico Romano do 

Solar Condes de Resende.
Visita de estudo

- Visita de estudo ao Solar Condes de Resende das turmas 7ºG, H, 

F e G. 

- Essa visita será feita a pé numa aula de 100 minutos. 

- Conhecer a cultura romana; 

- Entender o processo de expansão do Império Romano e como 

chegou até nós; 

- Compreender o processo de Romanização; 

- Compreender melhor o Império Romano através dos vestígios que 

este povo deixou localmente; 

- Ver ao vivo documentos/vestígios do tempo dos romanos.

novembro, 

março
Alunos 7.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo à Trilha do Rei Ramiro Visita de estudo

•	Identificar locais históricos das duas povoações que deram origem 

à atual Vila Nova de Gaia 

•	Conhecer a razão da implantação das caves de vinho generoso 

nesta margem do rio 

•	 Conhecer as embarcações típicas do rio Douro 

•	Reconhecer, à distância, alguns locais emblemáticos da cidade do 

Porto 

•	Identificação de antigas profissões ligadas à faina fluvial e enológica 

•	Conhecer as Lendas de Gaia e Sta. Liberata 

 

Concretização: 

•	Deslocação de grupos pequenos de alunos, preferencialmente 

turmas aos sábados 

•	Disponibilização de guião individual 

•	Descoberta do percurso mediante texto com indicações 

•	Leitura, nos diversos postos, de textos explicativos  

dezembro, 

janeiro, 

fevereiro, 

março

01-12-2018 das 

08:00 às 13:00; 

05-01-2019 das 

08:00 às 13:00; 

19-01-2019 das 

08:00 às 13:00; 

20-01-2019 das 

08:00 às 13:00; 

09-02-2019 das 

08:00 às 13:00; 

09-03-2019 das 

08:00 às 13:00; 

17-03-2019 das 

08:00 às 13:00

Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Le cinéma en français Projeto/clube interno

A área curricular de Francês, em articulação com a Biblioteca 

Escolar e o Plano Nacional de Cinema, cuja responsável no nosso 

agrupamento é a docente Cristina Freitas, propõe proporcionar aos 

alunos do 7º e 8º anos de escolaridade a visualização um filme em 

língua francesa, na última semana do 1º e do 2º períodos letivos. 

Com esta iniciativa, pretende-se que eles desenvolvam o gosto pela 

aprendizagem da língua francesa e valorizem o cinema francês 

enquanto veículo cultural privilegiado. Antes e após a visualização 

dos filmes, em contexto de sala de aula, serão estudados os 

respetivos argumentos e outros aspetos relevantes.

dezembro, 

abril
Alunos 7.º, 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

 " Sons e Letras" - programa de literacia emergente Outro

O projeto “Sons e letras” propõe realizar uma breve avaliação e 

trabalhar algumas áreas/competências da linguagem, em sessões 

semanais de 45 minutos, com grupos de crianças indicadas pelas 

educadoras como manifestando dificuldades na função linguística. 

Pretende-se, com esta intervenção, mobilizar e motivar as crianças 

para a leitura e escrita e desenvolver a sua consciência fonológica, 

nas suas várias dimensões. 

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos P5

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Laborim 

de Baixo, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica de 

Megide, Souto de Megide, 

Vila Nova de Gaia, Escola 

Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia, Escola Básica do 

Curro, Canelas, Vila Nova 

de Gaia, Jardim de Infância 

de Ribes, Vila Nova de Gaia
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Campanha de angariação de Bens para a Legião da 

Boa Vontade

Projeto em parceria com 

entidade externa

- Realização na escola, ao longo do ano, de campanhas de 

angariação de Bens para a Legião da Boa Vontade em cooperação 

com turmas de 8º e 9º ano de escolaridade. 

- Realização de sessões de formação/esclarecimento sobre os 

objetivos desta O.N.G. 

- Incuitir nos alunos o conceito de Responsabilidade Social.

janeiro, 

fevereiro, 

março, 

abril, maio, 

junho

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

8.º, 9.º, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

DELF Scolaire A2 Projeto/clube interno

O projeto DELF Scolaire A2 será dinamizado ao longo do ano letivo 

e terminará com a realização do respetivo exame pelos candidatos 

inscritos. Serão ministradas duas aulas por semana, por duas 

docentes da disciplina de Francês, a todos os alunos interessados na 

preparação para a sua realização. Tratando-se de uma prova que 

valida as competências orais e escritas em Francês dos candidatos 

estrangeiros, e sendo oficialmente emitido pelo Ministério Francês 

da Educação Nacional, o certificado é internacionalmente 

reconhecido e vitalício. Por isso, a sua obtenção reveste-se de 

grande importância para os alunos em termos de enriquecimento 

pessoal e de futuro profissional.

Alunos 9.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Articulação com o 1º ano da escola básica nº2 de 

Loureiro.
Outro

Realizar actividades que promovam a articulação curricular entre os 

dois grupos: grupo de 5 anos da educação pré-escolar e turma de 1º 

ano do ensino básico. 

Alunos
P4, P5, 

1.º

Escola Básica n.º 2 de 

Loureiro, Perozinho, Vila 

Nova de Gaia, Jardim de 

Infância n.º 1 de Loureiro, 

Perosinho, Vila Nova de 

Gaia

Escola Aberta Outro

Convidar EE e alguns familiares, para desenvolverem atividades na 

sala do Ji 

Objetivos: 

- envolver as famílias no processo educativo; 

- partilhar atividades e vivências

Alunos, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

P3, P4, 

P5

Escola Básica de Monte, 

Gulpilhares, Vila Nova de 

Gaia

Ler é uma animação Outro
Os alunos e ex-alunos do projeto "Sim, Somos Capazes!" vão 

dinamizar uma sessão da hora do conto junto das turmas do 1º ciclo

Alunos, 

Docentes

1.º, 2.º, 

3.º, 4.º

Escola Básica da Lagarteira, 

Canelas, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica de Alquebre, 

Serzedo, Vila Nova de Gaia, 

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

Projeto SER + CANELAS
Projeto de educação para a 

saúde (PES)

Projeto de voluntariado em parceria com a UCC de Canelas que 

envolve alunos do ensino secundário;  Outro 12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Participação no Concurso Nacional "Da terra para o 

mar, um mergulho na conservação", através da 

realização de várias visitas de estudo (trabalho de 

campo) com pequenos grupos de alunos, para 

elaboração dos trabalhos destinados a este concurso, 

promovido pelo Eco Escolas e pelo Jardim Zoológico 

de Lisboa.

Visita de estudo

Este concurso pretende, entre outros objetivos, sensibilizar os alunos 

para a importância dos oceanos, quais os impactes da ação humana 

e como deve ser explorado de forma sustentável.

Alunos 8.º, 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Conhecer a cidade do Porto Visita de estudo Visita ao centro histórico do Porto. Alunos 10.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

À descoberta de Canelas"
Projeto em parceria com 

entidade externa
A Educadora irá visitar as instituições envolventes à escola. Alunos P5

Jardim de Infância de Ribes, 

Vila Nova de Gaia

Campeonato do jogo do 24 Concurso

Esta atividade é dirigida aos alunos do 2º ciclo no âmbito da 

disciplina de Matemática e decorrerá ao longo do ano letivo, data 

em que se realizará um campeonato entre os alunos selecionados 

de cada turma do 6º ano. O objetivo do jogo é ganhar o máximo de 

pontos por ser o primeiro a chegar ao resultado 24, utilizando os 4 

algarismos da carta e as operações de adição, subtração, 

multiplicação ou divisão. 

Numa primeira fase, alunos serão treinados no jogo, sendo 

exploradas diferentes estratégias de cálculo. No final do ano letivo, 

os alunos do 6º ano, participarão então no campeonato interturmas. 

Pretende-se desenvolver a capacidade de cálculo mental, 

desenvolver estratégias de cálculo nos alunos, através de uma 

atividade lúdica e aumentar a velocidade de raciocínio matemático.  

Alunos 5.º, 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo, em autocarro turístico, à cidade do 

Porto e Cais de Gaia [no âmbito da X Mostra de 

Turismo]

Visita de estudo

- reconhecer a importância da Arte, da Cultura, da História e do 

Turismo (cultural) na geografia dos espaços de uma cidade; 

- fomentar o gosto pelo património histórico e cultural, pela sua 

valorização e sua preservação; 

- desenvolver o espírito de observação e de sensibilidade estética; 

- proporcionar uma abordagem estimulante dos conteúdos 

programáticos, fora do contexto da sala de aula.

Alunos

9.º, 

10.º, 

11.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Dias temáticos Convívio/Comemoração

Realização de várias atividades a realizar durante o ano letivo, 

relacionadas com a Hotelaria/Restauração - Dia dos Cocktails, Dia 

do Chá, Dia do Café, Dia dos Petiscos, Dia das Sobremesas - onde 

os alunos, realizarão a confeção das diversas iguarias e realizarão, o 

respetivo serviço das mesmas e de bebidas.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Idas ao TEATRO, de acordo com as ofertas de 

espetáculos que se enquadrem no programa 

curricular de Português e na componente 

sociocultural do curso profissional e/ou na 

transversalidade curricular das diversas áreas 

disciplinares

Visita de estudo

- proporcionar o contacto com formas de arte diversificadas e, em 

particular, o meio teatral;  

- desenvolver a sensibilidade estética, o sentido crítico e o espírito 

de observação; 

- compreender a importância da obra literária como objeto artístico e 

testemunho do seu tempo histórico; 

- desenvolver uma atitude crítica enquanto espetador e recetor de 

objetos de cultura e de arte.

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita de estudo ao Solar dos Condes de Resende Visita de estudo

- compreender a importância do património nacional, regional e 

local, da cultura e da arte; 

- assistir a atividades diversificadas na área da Cultura, do 

Património, da Arte, da História e do Turismo; 

- fomentar o reconhecimento pelo valor e pela salvaguarda do 

património português – monumentos e sítios históricos; 

- proporcionar aos alunos novas experiências de aprendizagem, fora 

do contexto da sala de aula.

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Vida nova para os garrafões de água - projeto em 

continuidade
Eco-escolas

Pretende-se colocar no maior número de salas possível, um 

conjunto de três garrafões de água, com rótulos identificativos da 

recolha seletiva de pilhas, rolhas de cortiça e tampinhas.  Esta 

atividade tem por objetivo o incentivo à separação de resíduos por 

parte de toda a comunidade escolar.

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Projeto Escola Aberta.
Projeto em parceria com 

entidade externa

Participação dos pais/encarregados de educação e outros agentes 

da comunidade na realização de atividades.

Alunos, 

Docentes
P4

Escola Básica do Curro, 

Canelas, Vila Nova de Gaia

 Projeto "Art´Thémis +"
Projeto em parceria com 

entidade externa

O Projecto Art´Thémis + tem por objetivo principal a prevenção da 

violência em geral, promovendo nos alunos competências pessoais 

e comportamentos pró-sociais. A intervenção terá periodicidade 

quinzenal e contemplará cerca de 15 sessões, que decorrerão ao 

longo do ano lectivo.  

Destacam-se como objetivos:  consciencializar os alunos para a 

problemática da desigualdade e da violência no seio das relações, 

desenvolver competências pessoais e sociais e desenvolver 

competências comunicacionais e de resolução de conflitos. 

A iniciativa contempla ainda o desenvolvimento de um projeto a 

apresentar no Seminário Art´Thémis +, que terá lugar no final do ano 

letivo. 

Alunos
12.º, 2.º 

CEF 2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Clube do bosque Projeto/clube interno

Em dois dias da semana, 4ª feira, das 14:10 às 16:00 h e 5ª feira, 

das 15:00 às 16:00 h. 

Pretende-se, em primeiro lugar salvar um conjunto de plantas 

oferecidas à escola que estavam a definhar por falta de rega e 

plantio. 

Os alunos poderão aprender técnicas de plantação, tratamento e 

poda. Vão aprender a fazer compostagem e o que se composta. Vão 

poder reconhecer algumas espécies autóctones e fazer o controlo 

das exóticas e infestantes. Em colaboração com EV e ET vão 

construir placas identificativas de espécies vegetais após a sua 

identificação.

Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Clube de música "Canelas Ensemble" Projeto/clube interno

Um sessão por semana, 5ª feira das 14:10 às 15:00 h, destinado a 

alunos do 6º ano que pretendam participar. 

Tem como objetivo proporcionar um desenvolvimento técnico em 

instrumental Orff e de sentido estético.

Alunos 6.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

«Crossingzone» Projeto/clube interno

Criação de uma "crossingzone"  –  espaço de circulação livre de 

livros –   à entrada da escola, respeitando o espírito do movimento 

"Bookcrossing". 

Objetivos: 

•	Estreitar a ligação entre a área curricular de português, a biblioteca 

e a comunidade envolvente. 

•	Promover hábitos de leitura. 

 

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

7.º, 8.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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Atividade Cat./mod. Descrição/objetivos Mês Data Público Ano Escolas

Geração Depositrão 11 Eco-escolas

Fruto de uma parceria entre a ERP Portugal (Entidade Gestora de 

Resíduos) e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração 

Depositrão visa (in)formar as crianças e jovens e através dos 

mesmos a população em geral, acerca da importância do adequado 

encaminhamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A).

Alunos, 

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

5.º, 6.º, 

7.º, 8.º, 

9.º, 

10.º, 

11.º, 

12.º, 1.º 

CEF 2, 

2.º CEF 

2

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

«Baú das histórias», narração da "Lenda de Cracóvia". Projeto/clube interno

Dinamização de sessões da hora do conto destinadas a todas as 

turmas do 5º ano de escolaridade. 

Principais objetivos:

  •Fortalecer o gosto pelas histórias, ouvidas e ou lidas, como fonte 

de desenvolvimento social e pessoal; 

  •Estimular os hábitos de escutar e ou ler/contar histórias como 

processos dinâmicos e aprazíveis 

Alunos 5.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

HORA DESPORTIVA (ginástica, futsal, voleibol...) – 

QUARTAS-FEIRAS
Atividade desportiva

- potencializar o gosto pelo exercício físico e pela prática desportiva, 

meio privilegiado de desenvolvimento interpessoal e comunitário; 

- favorecer a ocupação de tempos livres de forma saudável e 

situações de convívio e interação humana, com vista à melhoria do 

ambiente e ritmo de trabalho; 

- desenvolver atividades de lazer e recreação e, assim, contribuir 

para uma convivência agradável, pautada pela cooperação, pela 

cordialidade e pelo respeito humano e profissional; 

- promover o combate e prevenção do sedentarismo, ansiedade e 

sensação de fadiga.

Docentes, 

Pessoal não 

docente, 

Encarregados 

de 

educação/Co

munidade

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia

Visita a unidades hoteleiras (hotéis, pousadas e 

termas)
Visita de estudo

- contactar com profissionais (e o ambiente) da área da hotelaria e 

do turismo; 

- conhecer novos contextos de aprendizagem e de trabalho na 

hotelaria nacional; 

- desenvolver o espírito de observação e gosto pelo trabalho 

profissional na área da hotelaria e do turismo como forma de 

compreender o presente e perspetivar o futuro; 

- assistir a atividades diversificadas no mundo do turismo, da 

hotelaria e da animação.

Alunos

10.º, 

11.º, 

12.º

Escola Básica e Secundária 

de Canelas, Vila Nova de 

Gaia
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