
Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 

Calendarização das atividades previstas para fevereiro/2014 

Atividades Fevereiro 
 Atividades previstas para serem efetuadas ao 

longo do ano letivo, incluindo o mês em curso 

S/N. Ação de sensibilização do Dia Mundial Contra o 
Cancro (alunos do secundário regular) 

4 
 

87. Programa de Saúde Oral – Cheques dentistas 
(Alunos com 7, 10 e 13 anos) 

101. Um euro faz sorrir – cada diretor de turma 
dinamizará na sua turma a campanha de recolha de 
fundos com o objetivo de cada membro da 
comunidade contribuir com 1 euro para ser enviado 
para Moçambique 

102. Criar laços com a leitura e o saber – atividades de 
incentivo à leitura e articulação com o currículo, 
nomeadamente na área da saúde, do PNL/Educação 
Literária, da literacia da informação, …) 

103. Biblioteca digital – atualização do blogue Degraus 
de Saber http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt e de 
leituras digitais http://leituras-digitais.blogspot.pt, da 
página da biblioteca 
http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com e de 
distribuição de informação através dos contactos 
eletrónicos 

104. Indexação do fundo documental da biblioteca – 
classificação dos livros segundo os assuntos para 
facilitar a consulta e recuperação dos documentos no 
catálogo 

106. Oficina da Ciência – O Laboratório das Letras 
(sessões de leitura e atividades práticas/laboratoriais, 
de articulação entre a biblioteca e o Estudo do Meio) – 
à sexta feira, das 12,30 às 13,20 horas (alunos do 4º 
ano inscritos na Oficina)  

107. Hospital dos Livros – recuperação e restauro de 
livros danificados e ações de sensibilização para a 
conservação do fundo documental da biblioteca 

109. Separação e recolha de resíduos – separação e 
recolha de papel, plástico, metal, vidro, pilhas, 
eletrodomésticos, rolhas de cortiça, tampas de plástico, 
toners e tinteiros, óleos domésticos, radiografias…; 
manutenção/construção de recipientes de recolha 

110. Campanhas de sensibilização sobre água e energia 
– realização de atividades que promovam hábitos de 
poupança de água e energia, como cartazes e placas 
informativas 

112. Oficina da reciclagem – realização de produtos a 
partir de materiais reciclados 

114. Rastreios visuais e auxílio social – rastreios visuais 
à comunidade e apoio aos mais desfavorecidos 

145. Avaliação e acompanhamento psicológico dos 
alunos  

146. Avaliação por referência à CIF (Alunos de 
Necessidades Educativas Especiais) 

147. Atendimento a pais e encarregados de educação 
pela psicóloga do Agrupamento 

151. Programa de Orientação Escolar e Profissional 

134. Clube de Andebol do Agrupamento  
AC Lusitanos – AE Vale Ovil 

8 
 

154. Provas de Orientação – Desporto Escolar 8  

S/N. Sessão de esclarecimento/divulgação sobre o 
próximo Quadro Comunitário (alunos do profissional e 
do 12º ano) 

12 
(dia a 

confirmar) 

 

148. Ação de Formação “Proteção de Dados Pessoais e 
Privacidade no Uso da Internet” (alunos do 9º ano – SPO) 

13 
 

36. Dia dos Namorados – lanche em diversos espaços da 
escola (curso profissional de Restaurante e Bar) 

14 
 

64. Dia Internacional da Pessoa com síndrome de 
Asperger (UEE) 

18 
 

92. Já comeu fruta hoje? Concurso Heróis da Fruta 
(PESES) 

19 
 

94. Dinamização de mega aula de dança (PESES e 
Educação Física) 

19 
 

95. VI Campeonato de Língua Portuguesa – 2º teste  21 a 28 
 

134. Clube de Andebol do Agrupamento: AE Vale Ovil – 
Macieira Andebol Clube 

22 
 

137. Visita de estudo ao Parque Nacional da Serra do 
Gerês (profissional do 12º ano) 

24 a 26 
 

126. Mega Sprinter  28 
 

38. Desfile de Carnaval (pré-escolar e 1º ciclo) 28 
 

90. Aplicação dos guiões de conversas no âmbito do 
projeto “Escola em Casa – Conversas em Casa inspiradas 
na Escola” 

28/2 a 7/3 
 

98. Formação sobre uso seguro da Internet (para 
encarregados de educação) 

28/2 a 7/3 
(data a 
definir) 

 

156. Visita de estudo à estação arqueológica do Freixo – 
Tongobriga  - Marco de Canaveses (7º B) 

2ª quinzena 
(data a 
definir) 

 

113. Ecocinema – visualização de filmes ou 
documentários de carácter ambiental (alunos) 

5ª feira 
 

S/N. Reunião dos representantes de turma dos 
Encarregados de Educação (APAVO) 

 
 

S/N. Junior Achievment (APAVO)  
 

91. Jornal escolar Noitibó   

37. As manifestações do barroco no concelho de Baião 
(alunos do 11º PB) 

 
 

131. Organização de atividade sobre o Carnaval: coffee-
break (CEF e profissional) 

 
 

132. Concurso de pratos flamejados (CEF e profissional)   

97. Leituras especiais   
 

105. Um mês, um departamento, um saber – fevereiro, 
mês das Expressões (departamento de Expressões e Tecnologias)  

 

41. A Península Ibérica romana (7º e 10º anos)  
 

 

http://biblioteca-baiao.blogs.sapo.pt/
http://leituras-digitais.blogspot.pt/
http://bibliotecaebsbaiao.webnode.com/

