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      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 

 

ADENDA 1 - PAA        
JANEIRO 2019 

2018/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elencam-se, neste documento, todas as atividades que, apesar de concretizadas no 1º 

período não foram registadas no PAA, bem como novas propostas de atividades enviadas 

até ao dia 20/01/2019 e aprovadas na reunião do Conselho Pedagógico do dia 

23/01/2019. No total, serão acrescentadas ao PAA neste momento, mais 14 atividades. 
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ATIVIDADES 

Nº ESTRUTURA 
PROPONENTE 

DESIGNAÇÃO 
ATIVIDADE ESTRATÉGIAS / AÇÕES LOCAL DE 

REALIZAÇÃO  DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA DA 
ATIVIDADE 

METAS 
DO PEA RECURSOS CUSTOS / FF 

195 
Jardim de 

Infância de 
Cruz 

Visita de 
Estudo 

Visita aos Bombeiros Voluntários, 
organizada em colaboração com pais que 
exercem a sua profissão como bombeiros, 
no sentido de sensibilizar e dar a conhecer 
às crianças a atividade da instituição em 
prole da comunidade ao nível da 
segurança, saúde, bem-estar e proteção. 
Visita concretizada no dia 14 de janeiro. 

Bombeiros 
Voluntários 

de Sátão 
Alunos do Pré-
Escolar 

Visita de estudo 
ou saída de 
campo 

1 A, 1 B, 
1 D, 2 A, 
2 C, 2 D, 
4 A, 4 B 

Autarquia - 
transporte  

196 

EBI de 
Abrunhosa(1º 
ciclo) e EB1 
de Casal de 

Cima 

Visita de 
Estudo, 

Oceanário de 
Lisboa 

Visita de Estudo ao Oceanário (Lisboa) 
dos alunos das EB1 de Abrunhosa e Casal 
de Cima. 
Visita prevista para o dia 31/05/2019 (3º 
período). 

Parque das 
Nações, 
Lisboa 

Alunos do 1º 
ciclo 

Visita de estudo 
ou saída de 

campo 
1 D, 2 A Transporte e 

entradas 

Transporte e 
aquisição de 

bilhetes 
FF129 e 
pais/E.E. 

Previsão de 
custos: 20 
euros por 

aluno. 
 

197 Departamento 
do 1º Ciclo 

Visita de 
Estudo à 

nascente do 
rio Vouga 

Visita de Estudo à nascente do rio Vouga, 
na Serra da Lapa. Serra da Lapa Alunos do 1º 

ciclo 
Visita de estudo 

ou saída de 
campo 

1 D, 2 A 
Transporte 

para a 
viagem 

Não há 
custos para 

a escola. 

198 Departamento 
do 1º Ciclo 

Visita de 
Estudo ao 

Parque 
"Arbutus do 

Demo", em V. 
Nova Paiva   

Visita de Estudo ao Parque "Arbutus do 
Demo", em Vila Nova de Paiva pelos 
alunos do 1.º ano a decorrer no 3º 
período). 

 
Vila Nova de 

Paiva 
Alunos do 1º 

ciclo 
Visita de estudo 

ou saída de 
campo 

1 D, 2 A Transporte 
Não há 

custos para 
a escola. 
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Nº ESTRUTURA 
PROPONENTE  

DESIGNAÇÃO 
ATIVIDADE ESTRATÉGIAS / AÇÕES LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA DA 
ATIVIDADE 

METAS 
DO PEA RECURSOS CUSTOS / FF 

199 
Dep. Cursos 

Profisionalizan
tes 

Visita de 
estudo a Seia 

e Gouveia 

A decorrer no 2º período. Visita ao 
Museu do pão (Seia) e ao Museu do 
queijo (Gouveai). 

Seia e 
Gouveia 

Alunos do 
ensino 

profissional 
Visita de estudo 1 D, 2 A 

B, 4 B Autocarro 242 (POCH) 

200 Grupo 210 e 
220 Ida ao Teatro 2º período. Cineteatro Alunos do 2º 

ciclo 

Animação, 
artística, 

musical ou de 
representação 

1 D, 2 A, 
4 B 

Cineteatro 
/Transportes
/ Autarquia/ 
Companhia 
de Teatro- 

Educa 

 
50% para 
bilhetes 

(2,50 €). O 
transporte 
dos alunos 

da EBIFA é 
financiado 

p/ Autarquia 
e E.E. 

201 Grupo 210 e 
220 Feira do Livro 

11 a 15 de março - Promoção de uma feira 
do livro aberta aos alunos e encarregados 
de educação com a finalidade divulgar 
obras e autores diversos e de incentivar a 
leitura e aquisição de livros. 

Escola Básica 
Ferreira Lapa 

Alunos do 2ºe 
3º ciclos, Pais 
/Encarregados 
de Educação, 

Docentes, 
Assistentes 

operacionais 
/técnicos 

Feira ou 
campanha 

1 A, 2 A, 
4 B 

Sala de  
trabalho da 

EBFL / 
Livraria -

Cruzeiro das 
Letras/ 

Assistente 
operacional 

Sem custos 

202 

Grupo 240 em 
articulação 

com 
Educação 

para a 
Cidadania 

Declaração 
dos Direitos 

Universais da 
Criança 

Divulgação e exposição de um painel 
alusivo ao tema “Declaração dos Direitos 
Universais da Criança” elaborado em 
Educação Visual em articulação com 
Educação para a Cidadania, contando com 
o contributo do desenho efetuado pela 
professora Sandra Santos e os dotes de 
pintura dos alunos do 6ºF que 
transcreveram as frases com os direitos 
universais da criança. 

Exposto no 
hall da 
EBIFA. 

 

Alunos do 2º 
ciclo 

 

Comemoração 
de efemérides, 
Exposição de 

um painel. 
 

1 A, 1 B, 
2 A, 2 B, 
2 C, 2 D, 
3 B, 3 C, 

4 B 
 

cartolina, 
Marcador de 
ponta fina, 
material de 
pintura,... 

5€ 
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Nº ESTRUTURA 
PROPONENTE  

DESIGNAÇÃO 
ATIVIDADE ESTRATÉGIAS / AÇÕES LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA DA 
ATIVIDADE 

METAS 
DO PEA RECURSOS CUSTOS / FF 

203 
Grupo 

Disciplinar 
510 

Palestra 
"Partículas 

elementares e 
forças 

fundamentais: 
o LHC" 

2º período – 12 de fevereiro 
Escola 

Secundária 
Frei Rosa 
Viterbo 

Alunos do 
Secundário 

Palestra / 
Conferência / 
Seminário / 
sessão de 

esclarecimentos 

2 D   

204 
Grupo 

Disciplinar 
550 

Plano 
nacional de 

Cinema 
(PNC) 

O PNC tem como principais objetivos: 
contribuir para o desenvolvimento da 
literacia cinematográfica e do sentido 
estético dos alunos; fomentar a 
transversalidade nas aprendizagens e a 
interdisciplinaridade e valorizar a literacia 
para os médios e promover o 
conhecimento de obras cinematográficas e 
audiovisuais, enquanto instrumentos de 
expressão e diversidade culturais. Para 
atingir estes e outros objetivos, serão 
desenvolvidas as seguintes atividades: 
- Deslocação dos alunos ao Cine Club de 
Viseu para assistirem a propostas de 
cinema de animação e participarem na 
MASTERCLASS com as realizadoras 
ALEXANDRA RAMIRES e LAURA 
GONÇALVES, que assinala o DIA 
INTERNACIONAL DO CINEMA DE 
ANIMAÇÃO; - Sessão de cinema no 
cineteatro do Sátão para visualização do 
filme “Os Maias”; - Visionamento de um 
filme nos cinemas NOS Palácio do Gelo 
“O ladrão de bicicletas”; - Sessão de 
cinema no cineteatro de Sátão (para 

Escolas do 1º 
Ciclo; 
Escola Básica 
Ferreira Lapa; 
Escola Básica 
de Ferreira de 
Aves;  
Escola 
Secundária 
Frei Rosa 
Viterbo; 
Cineteatro; 
Cinema NÓS 
Viseu 

Alunos do 1º 
ciclo, Alunos 
do 3º ciclo, 
Alunos do 

Secundário, 
Alunos do 

Ensino 
Profissional/Pro
fissionalizante 

Projeto 
1 B, 1 C, 
2 A, 3 B, 
3 C, 4 B 

Transportes, 
cineteatro 

 
FF 242 
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alunos dos 3º e 4º anos); - Oficina de 
animação 3D; - Oficina de brinquedos 
óticos (1º ciclo); - Conferências e/ou 
outras atividades com a presença de um 
realizador de cinema ou ator e/ou 
professor. 

205 
Grupo 

Disciplinar 
910 

Cinema 
Sensorial 

A decorrer nos 2º e 3º períodos - O D.L. 
54/2018 vem trazer uma nova dinâmica 
aos contextos educativos e à promoção da 
inclusão em contexto escolar. No nº 6 do 
13º artigo estipulam-se como objetivos 
dos CAA a qualidade da participação dos 
alunos nas atividades da turma e nos 
outros contextos, a criação de recursos de 
aprendizagem, desenvolver processos de 
adaptação ao contexto escolar, criar 
ambientes ricos em interação 
fomentadores da aprendizagem, entre 
outros. Tendo em consideração os 
equipamentos disponíveis, as atividades 
desenvolvidas pelo Centro de Apoio à 
Aprendizagem e a própria dinâmica do 
Agrupamento de Escolas do Sátão, 
incluída na medida 5 do PNPSE, 
pretende-se realizar atividade de inclusão 
em que participem os alunos apoiados 
pelo CAA e alunos das respetivas ou de 
outras turmas e docentes com os quais 
interagem no dia-a-dia nos contextos 
escolares. 
A visualização de filmes de animação de 
curta metragem, com elevada componente 
sensorial (som, imagem) e baixa 

CAA 1º CEB 
Sátão 

Alunos do 1º 
ciclo, Alunos 
do 2º ciclo, 
Alunos do 

Secundário, 
Docentes 

PNPSE- 
Medida 5, 
Inclusão 

Cultural e 
Cidadania 

2 A, 2 D, 
3 B 

sala CAA 
EB1 Sátão, 
docentes, 
assistentes 

operacionais 
e Terapeutas 

CRI 
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componente cognitiva, associados ao 
ambiente snoezelen da sala e à 
interatividade proporcionada pelos 
colaboradores (professores, auxiliares, 
terapeutas) usando instrumentos musicais, 
efeitos com bolas de sabão, por exemplo, 
será um meio facilitador da inclusão. A 
este nível a sensibilização para a interação 
com o outro e para a perceção das 
necessidades e capacidades de cada um, 
num ambiente prazeroso, serão também 
objetivos desta atividade. 

206 
Grupo 

Disciplinar 
910 

Voluntariado 
"Abraçar a 
diferença" 

A decorrer ao longo do ano - Os alunos 
voluntários, são alunos que fazem parte 
das turmas onde estão matriculados os 
alunos com multideficiência profunda 
que, devido às suas especificidades, não 
podem acompanhar a turma na sala de 
aula e alunos de outras turmas a partir do 
3º Ciclo. Estes alunos poderão escolher o 
dia e a hora de acordo com o seu horário e 
ir colaborar nas atividades que se 
desenvolvem no CAA, ajudando os alunos 
diretamente na execução das atividades ou 
na construção de materiais pedagógicos. 
Este clube tem como objetivo tornar a 
escola mais inclusiva e uma escola capaz 
de desenvolver sentimentos de amizade e 
da valorização da diferença onde todos os 
alunos podem conviver com as diferenças. 
Terão sempre a supervisão da docente 
responsável pelo projeto: Fernanda 
Paixão. 

Centro de 
Apoio à 

Aprendizagem 
do 1º CEB de 

Sátão 

Alunos do 3º 
ciclo, Alunos 
do Secundário 

Projeto 2 A, 2 D 

Sala onde 
funciona o 
Centro de 
Apoio à 

Aprendizagem, 
Recursos 

materiais lá 
existentes, 
professora 

de EE e 
Assistentes 

Operacionais 
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Nº ESTRUTURA 
PROPONENTE  

DESIGNAÇÃO 
ATIVIDADE ESTRATÉGIAS / AÇÕES LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DESTINATÁRIOS TIPOLOGIA DA 
ATIVIDADE 

METAS 
DO PEA RECURSOS CUSTOS / FF 

207 
Grupo 

Disciplinar 
910 

Hipoterapia 

Ao longo do ano - Os alunos com 
multideficiência utilizam o andamento do 
cavalo como terapia para promover áreas 
que não estão desenvolvidas e potenciam 
outras que estão emergentes. 

Centro Hípico 
de Cavernães 

Alunos com 
medidas 

adicionais 
Projeto 1 B, 2 A, 

2 B 

Transporte 
assegurado 

pela 
Autarquia, 
Terapeuta 
do Centro 
Hípico, 

Docentes, 

Os E.E  
suportam 

metade das 
despesas 
pagas ao 
centro 

hípico e a 
escola a 

outra parte. 
O custo é de 
22€ a hora 

208 
Grupo 

Disciplinar 
910 

Dia da 
Família 

3º período - Os Encarregados de Educação 
e os alunos que frequentam os dois 
Centros de Apoio à Aprendizagem farão 
uma visita de estudo, no final do ano 
letivo, a um local ainda por definir. 

A decidir 

Pais 
/Encarregados 
de Educação; 

Docentes; 
Assistentes 

operacionais 
/técnicos; 

alunos com 
multideficiênci

a que 
frequentam os 

Centros de 
Apoio à 

Aprendizagem 
na EB1 de 

Sátão e EB2. 

Comemoração 
de efemérides, 
dias ou festa 
tradicional 

2 A, 4 A, 
4 B 

Autocarro 
da Câmara 
Municipal e 

motorista 
Nenhum 

 
 
 


