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Refª Atividade Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Dinamização / 
Coordenação Participantes Calendarização Avaliação Custos

B050 “Vamos criar” - na EBFAV        2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Educadora Dulce Ramos e 
Professora Manuela 
Candeias

Crianças e Docentes 
do JI (sala 2) e 1º Ciclo-
3ºB da FAV 

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.

Indicadores de 
medida: nº de 
atividades. 

Sem custos 
diretos

B052 “A Arte no Jardim de 
Infância” - projeto do 
departamento

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover pelo menos uma 
atividade no âmbito do 
projeto, que promova a 
articulação entre todos os JI. 

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e educadoras 
de todos os Jardins de 
Infância

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Atividade 
realizada/Não 
realizadas

Sem custos 
diretos

B053 Comemoração do S. 
Martinho e do Carnaval no JI 
da EBFAV

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Festejar as datas de 
acordo com as nossas 
tradições

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e Educadoras 2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
2016/11/11 e 2017/02/24

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B054 Hora do Conto - Nas 
Bibliotecas Municipais

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 2 
sessões da Hora do Conto

Grupo 100
Educadoras de Infância
Técnicas das Bibliotecas 
Municipais

Todos os Grupos da 
Educação Pré-escolar

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Uma  em cada  período, 
por sala)

Grelha de registo 
/Nº de sessões em 
que participou

Sem custos 
diretos

B055 Projeto “Leitura Vai e Vem” - 
nos JI

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a leitura em 
Família, pelo menos duas 
vezes por mês.

Grupo 100
Educadoras de Infância 
Coordenadora da Biblioteca 
da EBFAV.

Crianças/Educadoras/F
amílias

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação das 
famílias.

Sem custos 
diretos

B056 Projeto da Quinta de 
Educação e Ambiente - 
Aulas de campo no Monte 
do Paio.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 3 
aulas de campo ao longo do 
ano letivo

Grupo 100
Educadoras de Infância
Técnicas do Instituto das 
Comunidades Educativas.

Crianças/Educadoras e 
Técnicas do Instituto 
das Comunidades 
Educativas.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Calendário definido pelo 
ICE)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Nº de aulas 
de campo.

Sem custos 
diretos
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B060 "Trocadilhar" -  na EB/JI de 
Aldeia dos Chãos

2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano que 
permitam a  partilha de 
experiências e atividades  
entre os alunos do Pré-
escolar e do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e Professora Edite Parreira

Alunos e docentes da 
EB/JI de Aldeia dos 
Chãos

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.
 
Indicador de 
medida: nº 
atividades.

Sem custos 
diretos

B061 “Cientistas de Palmo e 
Meio”
JI/EB da FAV

2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
grupo 110
Educadora Teresa Caroço e 
Professor Paulo Ribeiro

Alunos e Docentes das 
duas turmas - JI (sala 
3) e 1º ciclo (1º A) da 
EBFAV.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo. 

Indicador de 
medida: nº de 
atividades

Sem custos 
diretos

B062 “Trocas e baldrocas” - na 
EBFAV

2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Rosa do Ó e 
Professora Paula Freitas

Crianças e docentes da 
duas turmas - JI (sala 
4) e 1º Ciclo-2ºB  

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)

Instrumento: Grelha 
de Registo.
 
Indicadores de 
medida: nº 
atividades.

Sem custos 
diretos

B063 Projeto “ Juntos ficamos 
mais fortes” (EB/JI de Relvas 
Verdes)

2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
os alunos do Pré-escolar e 
do 1º Ciclo.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Isabel Carlos e a 
Professora Cira Cardoso

Crianças e Docentes 
das turmas do(a) JI/EB 
de Relvas Verdes

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Ao longo do ano letivo)

Instrumento: 
Grelhas de Registo.

Indicadores de 
medida: nº de 
atividades.

Sem custos 
diretos

B064 “A mina vai à escola e a 
escola vai à mina” - 
Educação para a/pela 
Ciência.
Nas salas de 1º ciclo e do 
Pré escolar do Agrupamento 
e no Centro de Ciência Viva 
do Lousal.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Participar em pelo menos 3 
experiências que 
desenvolvam competências 
essenciais para a 
estruturação de um 
pensamento científico cada 
vez mais elaborado.

Grupo 100
Grupo 110
Educadoras de Infância e 
Professores Titulares de 
Turma.

Alunos e docentes de 
todos os JI e EB do 
AESC, exceto as 
turmas do 4.A e 4.C
Técnicos do Centro de 
Ciência Viva do Lousal

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
(Por acertar)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: nº de 
experiências 
realizadas.

€ 1500,00

C001 "Oportunid'Arte" 4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças  visitarem uma 
exposição com obras de 
arte; de contactarem  com 
um artista plástico/pintor e 
de realizarem uma pintura 
em azulejo e/ou tela com a 
orientação do artista.

Grupo 100
Município de Santiago do 
Cacém
Educadoras do AESC
Professor Charles Hejnal 
(Museu Municipal de 
Santiago do Cacém)

Todos os Grupos e 
respetivos docentes da 
EPE do AESC.

2016/09/12 a  2017/07/30 
(No ano letivo 2016/2017)
A definir pela entidade 
promotora

Observação direta
Indicador de 
medida- Grau de 
satisfação das 
crianças

Sem custos 
diretos
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B100 “Arte andarilho” - JI da Fav 
(sala 3);JI de Abela e  EPEI 
do Roncão.

2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Promover pelo menos 3 
atividades por ano, que 
permitam a articulação entre 
alunos do Pré-escolar

Grupo 100
Educadoras:  Sílvia Gil, 
Cristina Buraca e Teresa 
Caroço.

Crianças/Docentes do 
JI da EBFAV (sala 3) do 
JI de Abela e do EPEI do 
Roncão.

2016/09/12 a 2016/12/16 
(No 1º período de 
2016/2017)
(Ao longo do ano letivo)

Instrumento: Grelha 
de Registo.

Indicador de 
medida: nº de 
atividades. 

Sem custos 
diretos

B117 Um pequeno museu 
outoniço                                                           

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Fazer um museu dedicado 
ao outono. 

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Sílvia Gil; 
Professora Catarina 
Raimundo

Crianças/Docentes d o 
JI e EB de Abela
Professora Paula 
Cusati

2016/11/11 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B118 Magusto/Feira de S. 
Martinho na EB/JI de Aldeia 
dos Chãos

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

- Festejar o S. Martinho com 
uma feirinha, com a 
participação das Famílias

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e Professora Edite Parreira

Alunos/docentes/Comu
nidade  do JI/ EB de 
Aldeia dos Chãos

2016/11/11 Instrumento: Nível 
de participação das 
famílias.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada

Sem custos 
diretos

B119 "Dia do Pijama"
Nos Jardins de Infância

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Festejar a data, com pelo 
menos, metade das crianças 
vestidos de pijama (por 
sala).

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/F
amílias dos Jardins de 
Infância, exceto do EPEI 
de  S. Bartolomeu.

2016/11/21
(Dia do Pijama)

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nº de 
crianças vestidas 
de pijama (por 
sala).

Sem custos 
diretos

B123 Visita de estudo à Abela 
para observar uma  
exposição de presépios,
(no âmbito do projeto de 
Departamento “A Arte no 
Jardim de Infância ) 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Observar diversas 
representações artísticas 
alusivas ao nascimento de 
Jesus.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras 
dos JI/EPEIs do  AESC

2016/12/12 a 2016/12/21
(12 dez – JI da EBFAV 
[salas 1 e 2 e 4)]
20 dez - Epei do Roncão e  
JI da EBFAV [sala 3 e 
Abela]
21 dez.- JI de Aldeia dos 
Chãos, EPEI de S. 
Bartolomeu e JI de Relvas 
Verdes)

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B127 Festa de natal  da EBFAV, 
no Auditório António 
Chainho;
Festa de natal da EB/JI de 
Aldeia dos Chãos e do EPEI 
do  Roncão nas respetivas 
Associações de Moradores.

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma festa de natal 
que envolva, pelo menos, 
metade das Famílias.

Grupo 100
Educadoras de Infância.

Crianças/Educadoras/F
amílias do JI Da FAV e 
do EPEI do Roncão

2016/12/15 Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de medida 
Grau de 
participação das 
Famílias.

Sem custos 
diretos

B155 Visita de Estudo a Lisboa – 
Teatro  e Exposição 
Interativa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Assistir a uma peça de 
teatro e visitar uma 
exposição no intuito de 
promover aprendizagens 
fora do contexto da sala de 
aula.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Sílvia Gil  e 
Professora Catarina 
Raimundo

Alunos e Docentes do 
JI e EB de Abela

2017/01/27 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B157 Desfile de Carnaval, 
organizado pela autarquia - 
em Santiago do Cacém

 

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Promover a oportunidade 
das crianças participarem 
fantasiadas no Desfile das 
Escolas, dirigido à 
Comunidade de Santiago do 
Cacém.

Grupo 100
Educadoras de Infância
Câmara Municipal

Grupos/Docentes do JI 
das Relvas Verdes; do 
JI de Aldeia dos Chãos, 
do JI da FAV (sala 1 e 
2) e do Epei do Roncão.

2017/02/24 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças

Sem custos 
diretos

B160 Visita de estudo à “Kidzânia” 
em Lisboa (Dolce Vita Tejo)

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma visita de 
estudo que promova 
aptidões para a vida real de 
uma forma lúdica e 
interativa..

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Cristina Buraca e 
Professora Ana Paula Reis

Alunos e Docentes do 
EPEI do Roncão  e EB 
da Cruz de João 
Mendes.

2017/03/07 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B169 Comemoração o Dia do Pai -  
nos JI

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

- Promover uma atividade 
para pais e filhos que 
envolva, pelo menos, 1/3 
dos pais de cada sala. 

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/educadoras/P
ais da  Educação Pré-
Escolar do AESC

2017/03/19 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação dos 
pais.

Sem custos 
diretos
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B212 Comemorar o dia da Mãe - 
nos JI

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

- Promover uma atividade 
para mães e filhos que 
envolva, pelo menos, 1/3 
das mães de cada sala.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/M
ães - da Educação Pré-
Escolar do AESC

2017/05/05
2017/05/08

Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Nível de 
participação das 
mães.

Sem custos 
diretos

B214 Piquenique na Abela         2 – Proceder à 
articulação curricular 
intra e interciclos a nível 
horizontal e vertical

- Realizar um piquenique 
para promover o convívio 
entre todos os grupos 
envolvidos no Projeto “Arte 
andarilho”

Grupo 100
Educadoras: Sílvia Gil, 
Cristina Buraca e Teresa 
Caroço.

Crianças/Educadoras/F
amílias do JI EBFAV 
(sala 3) do JIde Abela e 
do EPEI do Roncão

2017/05/09 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B221 Ida à Feira Agrícola de 
Santiago do Cacém

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma visita que 
proporcione aprendizagens 
relacionadas com o mundo 
rural e/ou agrícola.

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e educadoras  
(exceto do EPEI de S. 
Bartolomeu).

2017/05/26 Atividade realizada/ 
não realizada

Sem custos 
diretos

B223 Encerramento do ano letivo 
em cada JI

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

- Realizar uma atividade de 
convívio entre o JI e as 
Famílias

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Educadoras/F
amílias

2017/06
(dia a definir por cada 
educadora)

Instrumento: Grelha 
de registo.

Indicador de 
medida: Atividade 
realizada/não 
realizada.

Sem custos 
diretos

B225 Visita de estudo ao 
Zoomarine

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Isabel Carlos e 
Professora Cira Cardoso

Alunos e docentes das 
turmas  do JI/EB de 
Relvas Verdes 

2017/06/05 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B226 Visita de estudo: ida ao 
teatro “A pequena Sereia no 
Politeama em Lisboa e ao 
Planetário de Lisboa

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

Assistir a uma peça de 
teatro do agrado de grandes 
e pequenos; Realizar uma 
visita ao Planetário para 
conhecer o funcionamento 
da esfera celeste, planetas 
e estrelas.

Grupo 100
Grupo 110
Educadora Manuela Ganhão 
e a Professora Edite Parreira

Alunos e docentes/ da 
EB/JI de Aldeia dos 
Chãos
Representantes de pais 
da EB de Aldeia dos 
Chãos

2017/06/06 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos
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B227 Visita de estudo ao Jardim 
zoológico

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Promover a oportunidade 
das crianças realizarem 
aprendizagens fora do 
contexto de sala de aula

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças e 
educadoras, exceto do 
EPEI de S. Bartolomeu e 
do JI de Relvas Verdes

2017/06/06 a 2017/06/08 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos

B234 Comemoração do dia da 
criança

4 – Promover atividades 
de enriquecimento ou de 
complemento do 
currículo

- Realizar uma atividade 
lúdica para assinalar a data, 
proporcionando às crianças 
um dia recreativo.
  

Grupo 100
Educadoras de Infância

Crianças/Docentes da 
Educação Pré-Escolar 
do AESC

2017/07/01 Instrumento: 
Observação direta.

Indicador de 
medida: Grau de 
satisfação das 
crianças.

Sem custos 
diretos


