
Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil 

Calendarização das atividades previstas para janeiro/2014 

Atividades Janeiro 
 Atividades previstas para serem efetuadas ao longo 

do ano letivo 

21. Presépio Químico - exposição de um presépio com 
materiais de laboratório e produtos químicos  

até 7 
 

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 

134. Clube Desportivo: AE Vale Ovil - Modalidade: Andebol; 
Escalão: Minis – dois treinos semanais; jogos ao fim de 
semana de acordo com o calendário da Associação de 
Andebol do Porto 

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 

91. Jornal Escolar Noitibó (receção de trabalhos) até 8 
 

95. VI Campeonato de Língua Portuguesa - divulgação 
dos resultados do 1º teste de qualificação (alunos do 4º, 
5º e 6º anos) 

8 
 

31. Visita de estudo ao Mosteiro de Ancede (alunos do 
10º C e 10º D) 

13 a 17 
 

92. Já comeu fruta hoje? Concurso Heróis da Fruta - 
confeção de salada e espetadas de frutas (alunos, 
professores e assistentes técnicos e operacionais) 

15 
 

94. Dinamização de mega aula de dança - abertura com 
uma atuação dos alunos do clube de dança 
(comunidade educativa) 

15 
 

154. Provas de Orientação - Desporto Escolar (alunos 
inscritos no clube de orientação) 

18 
 

99. Projetos internacionais: mobilidades no âmbito do 
projeto “More trees? Yes, please!”, do programa 
COMENIUS  - Espanha  

20 a 24 
 

32. Visita de estudo ao Museu de História Natural da 
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, ao 
Museu Romântico e ida ao teatro - Frei Luís de Sousa 
(alunos do 11º A, B e C) 

28 

 

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

5ª feira 
 

33. Empreendedorismo, competitividade e inovação: 
desafios para o futuro - Workshop no âmbito do 
programa Impulso Jovem (alunos dos cursos 
profissionais) 

 

 

34. Visita de estudo às caves da Murganheira e Douro 
River Hotel (alunos do CEF A3, 10º PB e 10º PC) 

 
 

35. Cantar as Janeiras/Reis - recolha de cantares 
tradicionais dos Reis e cântico das Janeiras; 
ensaio/cantar de um poema alusivo ao tema e a Baião 
(crianças do pré-escolar e alunos do 1º ciclo) 

 

 

89. Apanha da bolota, sementeira e plantação (alunos 
do 4º ano, 6º C e D, 10º PA, 12º PA e 12º PC) 

 
 

96. Concurso de Leitura 2013/2014 - divulgação dos 
resultados da prova realizada a nível da Escola e 
inscrição dos finalistas na fase regional (alunos do 3º 
ciclo e secundário) 

 

 

97. Leituras especiais - sessões ligadas à hora do conto, 
com adaptação de excertos de obras à comunicação 
alternativa (UEE) 

 

 

105. Um mês, um departamento, um saber – janeiro, 
mês da Matemática (docentes do departamento de 
Matemática) 
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