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APRESENTAÇÃO DO PAA
Neste ano lectivo, o Plano Anual de Actividades do Agrupamento Lapiás tem
como tema “Construir o Saber, Promover a Cidadania…“. Como se pode depreender a
escolha deste tema prende‐se com a necessidade sentida em todo o Agrupamento, em
todos os graus de ensino e em todas as áreas curriculares, em darmos o nosso tributo
para melhorar os resultados escolares. No entanto, somos de opinião de que esse
contributo deve ter igualmente presente a qualidade do ensino e das aprendizagens
assimiladas pelos nossos alunos. Tornar a aprendizagem um acto responsável que
pressupõe esforço, esforço esse que é facilmente superado pela vontade e
disponibilidade do aprendente, deverá ser um desejo/ vontade comum a todos os
intervenientes da Comunidade Educativa. Ao levar a cabo esta vontade, a Escola
também está a contribuir para a formação de um cidadão consciente e responsável. O
qual irá intervir positivamente, espera‐se, na sociedade do seu tempo.
Tendo em conta os pressupostos anteriormente referidos, as actividades do
PAA foram, neste ano lectivo, agrupadas em quatro Sub‐Temas, a saber: Construção
do Saber; Cidadania; Ambiente e Educação para a Saúde. Estes quatro sub‐temas
pretendem aglutinar as actividades desenvolvidas por este agrupamento nas
diferentes áreas e subáreas, nas quais o PAA se encontra estruturado, tal como consta
no documento de organização do PAA. É claro que Construção do Saber e Cidadania
estão subjacentes a todas as actividades implementadas pelo agrupamento, são como
que a pedra e cal deste edifício. No entanto, esta organização pretende dar resposta a
dois grandes projectos que serão desenvolvidos, neste ano lectivo, no nosso
agrupamento – Educação para a Saúde e Eco‐Escolas –, os quais abarcarão grande
parte das actividades desenvolvidas nomeadamente nas Áreas Curriculares não
Disciplinares como a Área de projecto e a Formação Cívica. Deste modo, a inserção
destes sub‐temas faz todo o sentido. Isto porque se pretende formar cidadãos que
interiorizem hábitos de vida saudável e que sejam ecologicamente conscientes e
preocupados.
É igualmente obrigação do PAA estabelecer uma articulação com o Projecto
Educativo do Agrupamento. Tal articulação é feita através das cinco metas do mesmo,
às quais as actividades tentam responder. As cinco metas do Projecto Educativo são as
seguintes:
 META 1: PROMOVER O SUCESSO DE QUALIDADE
 META 2: EDUCAR PARA A CIDADANIA FOMENTANDO O CIVISMO,
O RIGOR E A DISCIPLINA
 META 3: CONSTRUIR UMA ESCOLA INCLUSIVA
 META 4: PROMOVER A FORMAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS
AGENTES EDUCATIVOS
 META 5: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO
AGRUPAMENTO
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Esta articulação é também uma resposta a um trabalho continuado desde o
Jardim‐de‐infância até ao 3º Ciclo. As preocupações e as necessidades são as mesmas.
Daí a preocupação de rumarmos todos na mesma direcção desde o primeiro dia em
que o aluno passa a fazer parte do nosso Agrupamento até ao dia que sai. Assim, sem
surpresas, as metas um e dois, as que se prendem com o sucesso escolar e cidadania,
são aquelas que apresentam mais actividades em todos os níveis de ensino.
As actividades constantes do PAA são, uma vez mais, diversificadas, e
pretendem, quando possível extravasar o espaço da sala de aula e envolver outros
elementos da Comunidade Educativa. Concretamente ao nível da relação com a
comunidade, e mais precisamente com os Encarregados de Educação, este é um
objectivo recorrente das nossas actividades. O tipo de actividade também é variado e
vão desde exposições, a campanhas de sensibilização, a elaboração de peças em
materiais reciclados, a visitas de estudo, a dramatizações, a idas ao teatro… a
realização destas actividades é um factor de enriquecimento dos nossos alunos pois
permite‐lhes contactar com realidades diferentes, fá‐los sair da rotina diária da sala de
aula, fá‐los construir coisas diferentes mas igualmente importantes. No fundo,
aprendendo fazendo, aprendendo construindo, aprendendo contactando, aprendendo
gostando do que se está a fazer!
Critérios e instrumentos de avaliação
Quanto à avaliação do PAA esta passará pelas seguintes fases. Numa 1ª fase
será feito uma avaliação periódica das actividades em sede de Departamento
Curricular e/ ou Conselho de disciplina, a qual constará na respectiva acta bem como
no relatório elaborado por cada um dos dinamizadores.
No final do ano lectivo, será solicitado a todos os dinamizadores que
preencham uma grelha de avaliação da dita actividade. Esta grelha terá como objectivo
verificar se a actividade foi ou não realizada; se correspondeu aos objectivos traçados;
se teve ou não adesão do por parte do público‐alvo; etc. Após esta recolha os dados
constantes nas ditas grelhas servirão para aferir até que ponto as actividades
constantes no PAA se traduziram numa mais‐valia para o processo ensino‐
aprendizagem e, por último se deram algum contributo para a consecução das metas
constantes no Projecto Educativo do Agrupamento.
Depois da recolha e tratamento destes dados será elaborado Relatório Final de
Execução do Plano Anual de Actividades a cargo do Órgão de Gestão. Este relatório
será apresentado em reunião do Conselho Pedagógico e, posteriormente, aprovação
em Conselho Geral.
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

ÁREA CURRICULAR ‐ ACTIVIDADES DISCIPLINARES

• JARDINS DE INFÂNCIA
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização /
Custos
previs‐
tos

JI DE MONTELAVAR
Semana da leitura e
Poesia
Parceria com a
escola sede
(apresentação
actividades
realizadas pelas
crianças)

Construção do Saber

Actividades
itinerantes pelos
Jardins de Infância
do Agrupamento

Teatro Tivoli
‐ Reconto da
história
‐ Registo gráfico

Reunião de pais de
final de período
dinamizada pelas
crianças

Intercâmbio Escolar
Actividades de
parceria com o
colégio Pinheirinho
Sabichão

- Diversificar os
espaços e formas
de apoiar as
aprendizagens das
crianças
‐ Desenvolver a
expressão e
comunicação
- Promover
actividades com a
participação da
comunidade
escolar
‐ Desenvolver a
expressão e
comunicação
‐ Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de expressão
‐ Desenvolver a
capacidade de
comunicação e
expressão
‐ valorizar a escola
como espaço
privilegiado de
aprendizagem
‐ Diversificar os
espaços e formas
de apoiar as
aprendizagens das
crianças

Educadoras

Crianças dos
jardins e
Infância do
Agrupamento

Educadoras
dos Jardins de
Infância do
agrupamento

Crianças dos
Jardins de
Infância do
Agrupamento

x

x

Reuniões
de Pais

Março
/
40€

Reuniões
de Pais

2º e
3ºperio‐
dos
/
80€

x

Educadoras

crianças

x x

Educadora
Augusta
Rodrigues e
crianças da
sala B

Pais e
encarregados
de educação
da sala B

Educadoras do
JI de
Montelavar e
do Colégio
Pinheirinho
Sabichão

Crianças dos
dois
estabelecimen
tos de ensino

x

Dezem‐
bro
/
475€

Abril
/
___

Reuniões
de Pais

4

2º e 3º
Período
/
50€
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Sub‐
tema

Objectivos

Metas

Actividade/
Operacionalização

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

x

Educadoras e
Grupo de
Teatro Reflexo

Crianças

x

Educadoras e
auxiliares

Crianças e
famílias

x

Educadoras
auxiliares e
crianças

comunidade

x

Educadoras,
auxiliares e
pais

Crianças e
famílias

1 2 3 4 5

Construção
do Saber

Teatro Reflexo
Reconto
Registos

S Martinho
Magusto com as
famílias

Dia de Reis
Cantar as janeiras
na comunidade

Dia do Pai e da Mãe
‐ Dinamização de
actividades pelos
pais

Cidadania
Conhecer a
localidade
‐Visitas na
mediante projectos
a desenvolver

Escola aberta à
família Actividades
dinamizadas pelos
encarregados de
educação

‐ Conhecer e
estimular
diferentes formas
de expressão

‐ Promover uma
maior
aproximação entre
escola e família
‐ Promover
actividades com a
participação da
comunidade
educativa
‐ Promover uma
maior
aproximação entre
escola e família
‐ Promover
actividades com a
participação da
comunidade
educativa‐
Diversificar os
espaços e formas
de apoiar as
aprendizagens das
crianças

‐ Valorizar os
saberes das
familias
‐ Promover uma
maior
aproximação entre
escola e família

x x

x

Educadoras e
auxiliares

Educadoras,
auxiliares e
família

Crianças e
comunidade

crianças

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos

125€

11 de
Novem‐
bro/
100€
6 de
Janeiro
/
50€

18 de
Março e
29 de
Abril/‐‐

Reuniões
de pais

Ao longo
do ano
lectivo
/
__

Reuniões
de pais

Ao longo
do ano
lectivo
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x

Educadoras,
auxiliares e
crianças

Comunidade

Reuniões
de pais

x

Crianças,
Educadoras,
Auxiliares

Crianças e
famílias

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Cidadania

Crianças a intervir
na comunidade
Observar e registar
situações erradas na
comunidade
Festa final de ano
lectivo
‐ Mostra de
actividades
desenvolvidas e
lanche convívio com
as crianças e
famílias

Educação para a Saúde

Participação no
projecto de
educação para a
saúde
‐ Historias
‐ Confecção de
alimentos
‐ Comemoração do
dia mundial da
alimentação
‐ Elaboração de livro
de receitas
Higiene oral
‐ Rasteio
‐ Acção de
Sensibilização aos
Encarregados de
Educação
Visita ao museu da
criança
Atelier de
Exploração dos
sentidos

‐ Desenvolver
sentido critico
‐ Desenvolver a
capacidade de
observação
‐ Estimular a
participação activa
na comunidade
‐ valorizar a escola
como espaço
privilegiado de
aprendizagem
‐ Promover a auto
estima das
crianças

‐ Promover a
saúde e hábitos de
higiene
‐ Desenvolver
sentido critico
‐ Reconhecer
alimentos
saudáveis e não
saudáveis
‐ Desenvolver a
autonomia

x x

Educadoras e
auxiliares

x

Educadoras e
Técnica do
Centro de
Saúde de Pêro
Pinheiro

‐ Promover a
saúde oral
‐ Sensibilizar as
famílias para a
importância da
higiene oral

‐ Conhecer o corpo
e seu
funcionamento

x

Educadores
técnicos do
Museu

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos

Ao longo
do ano
lectivo
/
40€

Junho

/
150€

Crianças e
famílias

Reuniões
de pais

Crianças e
famílias

Registos
gráficos e
fotográfi‐
cos

Crianças

Reuniões
de pais

6

Ao longo
do ano
lectivo
/
150€

2º /3º
Períodos
/
__

2º
Período

/
420€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x

Educadores e
animadores
do SMAS

crianças

Reuniões
de pais

x x

Educadores,
auxiliares
crianças e
famílias

x x

1 2 3 4 5

Actividade com o
SMAS
Teatro de fantoches

‐ Sensibilizar para a
preservação dos
recursos naturais

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos

2º
Período/
100€

‐ Conhecer o ciclo
de vida das plantas

Construção de uma
Horta pedagógica

‐ Estimular o
consumo de
legumes e frutas

Crianças e
famílias

2º e 3º
Períodos
/
50€

Educadores ,
auxiliares,
Famílias e
crianças

Crianças e
Famílias

Ao longo
do ano
lectivo/

x x

Educadoras e
crianças

Famílias e
comunidade

x x

Educadora,
auxiliares e
animadores
do espaço
Naturanima

‐ Responsabilizar
para a
preservação dos
espaços

Ambiente

Separação Selectiva
de resíduos sólidos
Elaboração e
distribuição de
desdobráveis sobre
preservação
ambiental
Participação em
atelier ambiental
Naturanima

Participação em
atelier no Museu de
História natural
(Plantas aos
bocados)

Visita ao Jardim
zoológico

‐ Sensibilizar para a
preservação dos
recursos naturais
‐ Sensibilizar para a
preservação dos
recursos naturais
‐ Sensibilizar para a
extinção de alguns
animais
‐ proporcionar o
contacto com o
mundo natural
‐ Conhecer as
características das
plantas
‐ Estimular o
consumo de
legumes e frutas
‐ Sensibilizar para
os perigos de
extinção de alguns
animais
‐ Conhecer a
diversidade animal

Reuniões
de pais

100€
3º
Período
/
50€

Crianças

Reuniões
de Pais

3º
período
/
420€

x x

Educadoras,
auxiliares
animadores
do Museu

crianças

Reuniões
de Pais

3º
Período
/
270€

x x

Educadores e
auxiliaras

Crianças

500€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Educadoras

Todos os
alunos

Exposição

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos

JI DE MORELENA
Semana da Leitura e
Poesia:
‐ Parceria com a
Escola Sede,
‐ apresentação de
um trabalho
realizado com as
crianças

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa

x

Março
/
40€

Construção do Saber

Estafeta de
Histórias/Actividade
itinerante nos JI do
Agrupamento

Estimular e
desenvolver a
Expressão e
Comunicação

x

Educadoras

Crianças dos JI

Reunião de
Pais

Quinta dos Olivais/
Actividades: “Da
tosquia à cor da lã”

Estimular as
aprendizagens das
crianças nas
diferentes áreas de
conteúdo
(conhecimento do
mundo)

x

Associação de
Pais
Educadora

Crianças

Fotografia

x

Educadora

Crianças

Fotografia

27 de
Jan./
190€

Fotografia

16 de
Maio
/
120€

Teatro Tivoli/Peça
“Bzzz”
Teatro
PapaLéguas/Assistir
a peça de teatro

Dia Mundial da
Alimentação/Mãe
confecciona sopa na
escola, lanche com
alimentos saudáveis

Participação no
Projecto para a
saúde/Saúde Oral,
concurso de
logótipos; trabalhos
sobre alimentação

Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de expressão
Conhecer e
desenvolver dif.
Formas de
expressão
Promover o
envolvimento da
comunidade
educativa
Sensibilizar e
promover hábitos
alimentares
saudáveis
Promover o
envolvimento da
comunidade
educativa
Promover a saúde
e hábitos de
higiene oral

x

x

x

Educadora

Mãe
Educadora

Educadora
Higienista Oral

Crianças

10 de
Dez.
/
30€

19 de
Outubro
/
‐‐‐

Crianças

Todos os
alunos
Comunidade

Ao longo
do ano/
40€

Exposição
de
trabalhos
Dia aberto
à
comunida‐
de

8

Ao longo
do Ano
/
60€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Educadora

Crianças

Fotografia

1 2 3 4 5

Ed. para a
Saúde

Museu da
Criança/Actividades
de sensibilização:
“Que rica
alimentação”
Proteger o
Ambiente/Participaç
ão da comunidade: ‐
Separação de
resíduos recicláveis,
sólidos e líquidos,
oleão; pacotão
;Pilhão, compustor
(horta pedagógica);
‐ reciclagem dentro
da sala

Ambiente

SMAS/Teatro de
Marionetas: “A
gotinha de água”

Naturanima/
Ateliers
de educação
ambiental
Dia Mundial da
Árvore:
‐ Pai planta árvores
com as crianças;
‐ trabalhos alusivos
ao tema

Sensibilizar para
uma alimentação
saudável e
equilibrada

x

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa
Sensibilizar para a
protecção do
ambiente

Sensibilizar as
crianças para a
importância da
água e formas de
poupar
Diversificar os
espaços e formas
de aplicar as
aprendizagens das
crianças em ed.
ambiental
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e
Património

x

Educadora

Crianças e
comunidade

Distribui‐
ção de
desdobrá‐
veis

x

Educadora
Smas

Crianças

Fotografias

Educadora

Crianças

Fotografias

x

x

Educadora e
Pai

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos
13 de
Maio
/
110€

Ao longo
do Ano
/
150€

17 de
Janeiro
/
‐‐‐

18 de
Fev./
135€

21 de
Março
/
25€

Crianças

JI DE PALMEIROS
Construção do Saber

Projecto
“As Profissões”
‐ Elaboração de um
livro das profissões
dos pais das
crianças;
‐ Convidar os pais a
virem à sala falar
acerca das suas
profissões

‐ Estabelecer uma
maior
aproximação entre
a Escola, família e
comunidade.
‐ Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e de
respeito pelo
outro.

X

Educadora

Alunos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Família

9

Ao longo
do ano
lectivo
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Semana da Leitura e
da Poesia
‐ Parceria com a
escola sede e
ilustração de
poemas.

Construção do Saber

Projecto:
“Pequenos
Cientistas”
‐ Fazer experiências:
sensoriais,
reagentes, cores,
forças, movimento,
ar, pesos, luz, água,
etc.

Visita de Estudo:
“Casa – Museu de
Leal da Câmara

Ed. para a Saúde

Projecto:
“Horta Pedagógica”
‐ Plantar legumes e
plantas aromáticas.
‐ Fazer registos das
observações.

Visita de Estudo
Museu das Crianças
“Que Rica
Alimentação”

‐ Promover
actividades que
desenvolvam a
memorização e a
concentração.

‐ Desmistificar a
Ciência e os
fenómenos da
natureza,
aproximando as
crianças das
atitudes correctas
para com o
conhecimento, a
ciência e a
tecnologia;
‐ Incrementar a
capacidade de
observar e ouvir e
discutir;
‐ Promover
actividades que
desenvolvam a
memorização e a
concentração
‐ Promover o
conhecimento fora
da comunidade
escolar.

‐ Promover a
saúde em meio
escolar.
‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.
‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

Educadora

X

X

Destinatários/
Público ‐alvo

Alunos

Educadora

Alunos

X

Educadora

Alunos

X

Educadora

Forma de
Divulgação

Exposição

1º e 2º
Períodos
/
40€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ao longo
do ano
lectivo
/
60€

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2º
Período/
120€

Alunos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Família

Alunos
X

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Educadora

Calenda‐
rização/
Custos
previs‐
tos

Família

10

2º e 3º
Períodos
/
70€

2º
Período
/
240€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Saúde Oral
‐ Sessões
informativas e
esclarecimentos
acerca da saúde
oral.

Ed. para a Saúde

Saúde em Meio
escolar
‐ Realização de uma
roda dos alimentos,
assim como
trabalhos
relacionados com o
tema;
‐ Conversas diárias
acerca do pequeno‐
almoço dos alunos.
‐ Trabalhos e
pesquisas acerca
desta temática;
Os 3 Rs
Reutilizar / Reduzir/
Reciclar
‐ Organizar
actividades de
sensibilização para
os 3R’s – Reutilizar/
Reduzir/ Reciclar;

Ambiente

‐ Recolher alguns
materiais recicláveis
na escola (óleo
usado, pilhas,
tampas de plástico
entre outros);
‐ Fazer separação de
lixos na escola;

‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Educadora
X

Higienista oral
do Centro de
Saúde de Pêro
Pinheiro

Alunos
Família

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
60€

‐ Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade;

Educadora
X

Animadora da
C.A.F.

Todos os
intervenientes
do processo
educativo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ao longo
do ano
lectivo
/
150€

‐ Promover a
saúde em meio
escolar.

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e do
Património;

X
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.

Educadora

Comunidade
escolar

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐ Elaboração de
trabalhos com
materiais de
desperdício

11

Ao longo
do Mês
de
Março
/
80€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Educadora

Comunidade
escolar

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1 2 3 4 5

Brigadas Verdes
Limpeza periódica
com as crianças do
jardim, do jardim‐
de‐infância, assim
como a sua rega

Ambiente
Visita de Estudo
Museu do Mar:
“O Eco Pirata uma
aventura Ecológica”

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e do
Património;
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa.

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
60€

‐ Sensibilizar para a
interiorização de
valores e regras.
‐ Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e do
Património;

X

Educadora

Alunos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2º
Período
/
200€

• JI/ EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

1 2 3 4 5

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE CORTEGAÇA
Construção do Saber

Leitura orientada do
PNL
Ler e inventar
histórias
Sensibilização para
a leitura:
‐ Conto e reconto
das histórias
‐Construção de
histórias, rimas,
frases, canções,
dramatizações,
poemas

Fomentar o gosto
pela leitura;
Criar Hábitos de
leitura;

Professoras
X

Educadora

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐

Alunos
Crianças do J.I.

Desenvolver a
linguagem;
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Educadora

Crianças do J.I.

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Vinda dos Pais e
avós ao J.I.
‐ Vinda dos Pais e
avós ao J.I. contar
histórias
Semana da leitura e
da poesia
Parceria com a
escola sede:
‐ Escrita e ilustração
de poemas
‐ Elaboração de um
livro de poemas
Semana da leitura e
da poesia
‐ Apresentação de
uma dramatização
com as crianças do
J.I.
Estafeta de histórias
‐ Actividade
itinerante nos
Jardins de Infância
do Agrupamento

Projecto
”Leitura em Vai e
Vem”

Visita à Gulbenkian
‐ Participação no
ateliê “Quem é
Quem

Promover e
estreitar a
relação escola
/família

Fomentar o gosto
pela leitura;

Desenvolver as
capacidades
expressivas e a
criatividade

Promover o
intercâmbio entre
jardins de infância
Promover a
interacção da
escola com a
família;
‐ Despertar o
interesse pelos
livros e pela
leitura;
‐ Desenvolver a
linguagem
oral;
‐ Desenvolver a
capacidade
de atenção e
concentração.
Promover a
vivência de novas
experiências e
despertar a
curiosidade pelo
ambiente que a
rodeia

X

Forma de
Divulgação

Ao longo
do ano
lectivo/
‐‐‐

Professoras
X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

1º e 2º
Períodos
/
10€

Alunos

Exposição

X

Educadora
Professora da
educação
especial
(Sandra
Carvalho)

Crianças do J.I.

Actuação
na
biblioteca
da escola
sede

X

Educadora

Crianças do J.I.

Reunião de
Pais

Ao longo
do ano
lectivo/
40€

Reunião de
Pais

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐

Educadora

X

Educadora

Crianças do J.I.

Março
/
10€

Educadora

X

Professora da
educação
especial
(Sandra
Carvalho)

Janeiro
/
70€

Crianças do J.I

13
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Visita ao Planetário

Construção do Saber

Visita final
“Castelo de
Almourol e
Mosteiro da Batalha

Visitas regulares
à comunidade de
modo a
operacionalizar o
desenvolvimento de
projectos pontuais a
desenvolver alongo
do ano lectivo
S. Martinho

Cidadania

Magusto
‐Jogos tradicionais.
‐Dramatização da
Lenda de S.
Martinho.
‐ Ateliês de
actividades abertos
a todas as crianças
da E.B.1/J.I.

Fomentar a
curiosidade e
desejo de saber e
estimular a
capacidade de
observação

X

Professoras
Professora do
sócio
– educativo
(Vanessa
Mafra)

X

Professoras

Promover a
vivência de novas
experiências.

Fomentar a
relação
escola/comunida‐
de.

Professora da
educação
especial
( Maria do Céu
Medeiros)

X

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
período
/
70€

Alunos

3º
Período
/
400€

Alunos

Crianças do J.I.

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐

Alunos
Crianças do J.I

Novem‐
bro
/
20€

‐ Professoras

Promover a
vivência das
tradições
Promover o
convívio e
intercâmbio entre
alunos do 1º ciclo
e crianças do J.I

Educadora

Destinatários/
Público ‐alvo

‐ Educadora

X

‐ Professoras
da Educação
Especial
(Sandra
Carvalho e
Maria do Céu
Medeiros )
‐ Educadora

Outono
‐ Feira de sabores
do Outono
Elaboração de doces

Promover as
vivências do
Outono
Explorar os frutos
do Outono

X

‐ Professora
da Educação
Especial
(Sandra
Carvalho)

Crianças do J.I

Feira
aberta aos
Pais

14

1º
período
/
10€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Natal
Trabalhos de
exploração do tema
‐ Festa de Natal
aberta à
comunidade, com
dramatizações,
poesias e canções.
‐ Decoração da
Escola, do J.I. e do
‐ Elaboração de
cartões de Boas
Festas.
‐ Visita do Pai Natal
e distribuição de
prendas

Cidadania
Carnaval Construção
de máscaras
‐ Desfile de Carnaval
‐ Baile de máscaras

Promover a
vivência das
tradições
Promover o
envolvimento
da família na
vivência desta
quadra.
Promover o
conhecimento
da tradição da
festa do Natal:
sua história,
hábitos de
comemoração
‐Promover nos
os alunos o
despertar de
sentimentos
como o amor, a
solidariedade, a
paz, a
partilha e a alegria
Conhecer e
preservar as
tradições desta
época;
Desenvolver a
criatividade
e a imaginação;
Estimular o
sentido
estético;
Fomentar a
relação
escola/comunida‐
de.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

‐ Educadora
‐ Professoras

X

‐ Professoras
da educação
especial
(Sandra
Carvalho
Maria do Céu
Medeiros )

Alunos
Crianças do J.I
Pais e
Encarregados
de Educação

Convite
aos Pais
para a
festa
Festa para
os pais e
encarrega‐
dos de
educação

Dezem‐
bro
/
180€

‐ Professoras
das
actividades
extra‐
curriculares

Educadora
Professoras

X

Professoras da
educação
especial
(Sandra
Carvalho e
Maria do Céu
Medeiros)

Alunos
Crianças do J.I

Pais e
Encarregados
de Educação

Desfile na
comunida‐
de

Março
/
20€

Professoras
Dia do Pai
Dia da Mãe
‐ Elaboração de
prendas
‐ Vinda dos Pais e
Mães ao Jardim de
Infância e à escola
do 1º ciclo

Educadora
Promover e
estreitar a
relação escola
/família

X

‐ Professoras
da educação
especial
(Sandra
Carvalho e
Maria do Céu
Medeiros)

Alunos
Crianças do J.I
Convite
Pais e Mães
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2º e 3º
períodos
/
240€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Páscoa
‐ Pintura de motivos
alusivos da Páscoa
e decoração do
espaço
‐ Jogos tradicionais
‐ Elaboração da
prenda da Páscoa

Conhecer as
tradições
da época;
Conhecer o
significado
desta quadra;
Incentivar o
espírito de
solidariedade,
partilha e inter‐
ajuda;

Cidadania
Festa de Final de
Ano Lectivo

Promover o
desenvolvimento
pessoal e social
das crianças

Promover o
desenvolvimento
pessoal e social
das crianças

Ida ao teatro
Politeama
“ O Sitio do PicaPau
Amarelo

Tomar consciência
de si e da sua
relação com os
outros

Visita de estudo à
Assembleia da
República

Promover atitudes
que lhes permitam
tornar‐se cidadãos
conscientes.
Alargar e
contextualizar
saberes

Ed.
Saúde

Sessão de
sensibilização à
higiene oral
Vinda à E.B.1/J.I da
higienista oral

Promover a saúde
oral em meio
escolar

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Professoras
Educadora

X

Dia da Criança
‐ Jogos
‐ Ateliês
‐ Actividades
diversas

Destinatários/
Público ‐alvo

X

X

X

X

X

Alunos
Crianças do J.I

Abril
/
50€

Professoras
Educadora
Professoras da
educação
especial
Professora do
sócio ‐
educativo
Professoras das
actividades
extra‐
curriculares

Alunos
Crianças do J.I

Junho
/
‐‐‐

Professoras
Educadora

Alunos
Crianças do J.I

Professoras
Professora da
educação
especial
(Maria do Céu
Medeiros)

Alunos

Professoras da
educação
especial
(Sandra
Carvalho Maria
do Céu
Medeiros)

Professora
Professora da
educação
especial
(Maria do Céu
Medeiros)

Professoras e
Educadora

Convite
aos Pais
das
crianças do
J.I.

Novem‐
bro
/
350€

2º
Período
/
100€

Alunos

Alunos
Crianças do J.I

Junho e
Julho/
‐‐‐

Folha
informati‐
va
Reunião
Pais

16

Ao longo
do ano
lectivo/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Professoras
Educadora

Alunos
Crianças do J.I

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

‐ Escovagem diária
dos dentes
(E.B.1/J.I.)
‐ Bochecho
quinzenal com flúor
(1º ciclo)
Participação no
projecto de
Educação para a
Saúde
Logótipos ;
‐ Trabalhos sobre
alimentação;
‐ Concurso “ A Sopa
da Avó”
‐ Dia aberto à
comunidade;
‐ Implementação do
Programa de
Educação Sexual;
‐ Implementação do
Programa Nacional
de Saúde Oral
‐ Participação na
Feira da Saúde
Dinamização de
projectos ligados à
criação de hábitos de
alimentação saudável:
‐ Conhecer a
importância de todos
os alimentos numa
alimentação
equilibrada;
‐ Debate sobre o
tema;
‐ Construção da roda
dos alimentos
‐ Observação e
identificação dos
alimentos;
‐ Confecção de uma
salada de fruta.
‐ Elaboração de
desdobrável sobre a
alimentação
‐ Elaboração de
cartazes e textos
alusivos ao tema
‐ Visionamento de
PowerPoint relativo à
importância da
alimentação

Promover a saúde
oral em meio
escolar

Promover a saúde
em meio escolar

X

X

Sensibilizar os
alunos e pais
para a importância
de uma
alimentação
correcta e
Equilibrada

Promover bons
hábitos
alimentares;

Promover a saúde
em meio escolar

Professoras e
Educadora

Todos os
alunos

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Ao longo
do ano
lectivo/
‐‐‐

Exposição
de
trabalhos.
Dia aberto
à
comunida‐
de

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐‐

Professoras
Educadora

Alunos
Crianças do J.I
Pais/Encar‐
regados de
educação

Ao longo
do ano
lectivo
/
30€

X

Professoras
Educadora

Alunos
Crianças do J.I
Pais/Encarreg
ados de
educação

Desdobrá‐
vel
Exposição
de cartazes
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Visita ao Museu das
Criança
‐ Participação na
oficina do conto
“ Que rica
alimentação”
Visita ao Museu da
Criança
‐ Participação no
ateliê “ Os cinco
sentidos”

Desenvolvimento de
projectos a nível do
ambiente;
‐ “SUMA”
‐ Desenvolvimento
de actividades com
materiais recicláveis
‐ Seriação,
classificação e
reciclagem de lixos

Ambiente

‐ Participação em
trabalhos de
sensibilização sobre
temas relacionados
com o ambiente
‐ Comemoração de
datas alusivas ao
ambiente
reciclagem
Elaboração de
cartazes
‐ Recolha de óleos
alimentares
‐Vigilância do
recreio
‐ Criação de equipas
que vigiam a
limpeza do recreio
– Brigadas verdes

Sensibilizar para
importância da
alimentação
saudável

Tomar consciência
da importância dos
sentidos

X

X

Fomentar a
curiosidade e
desejo de saber
Desenvolver a
consciência
ecológica e
ambiental

Educadora
Professora da
educação
especial
( Sandra
Carvalho)
Professora
Professora do
sócio –
educativo
( Vanessa
Mafra)

Professoras
X

Compreender a
importância
da reutilização dos
materiais

Destinatários/
Público ‐alvo

Professoras
X

Março
/
140€

Alunos

Alunos
Crianças do J.I

Exposição
de
trabalhos
diversos
com
materiais
reciclados

Desenvolver a
consciência
ecológica e o
espírito de equipa

Professoras
X

Ao longo
do ano
lectivo
/
10€

Ao longo
do ano
lectivo
/
10€

Alunos
Crianças do J.I

Educadora
Desenvolver o
respeito e
preservação do
meio ambiente
Desenvolver o
respeito e
preservação do
meio ambiente

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Maio
/
90€

Crianças do J.I

Educadora

Desenvolver a
consciência
ecológica e
ambiental

Forma de
Divulgação

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐

Alunos
Crianças do J.I

Educadora
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Crianças do J.I

Reunião de
Pais

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Educadora

Ambiente

Visita à
Culturgest
Participação no
ateliê
“Natureza viva”

Desenvolver a
sensibilidade
estética, a
criatividade e o
espírito crítico.

Visita ao Museu de
História Natural
Participação no
ateliê “ Plantas aos
bocados”

Proporcionar
aprendizagens
activas e
diversificadas

Visita ao Jardim
Zoológico

X

X

Proporcionar a
observação de
diferentes tipos de
animais.
Alargar e
contextualizar
saberes

X

Professora
da educação
especial
( Sandra
Carvalho)
Educadora
Professora
da educação
especial

Educadora
Professora da
educação
especial

Crianças do J.I

Reunião de
Pais

Crianças do J.I

Reunião de
Pais

Novem‐
bro/
70€

Março
/
110€

Junho
/
180€

Educadora
Ateliê de
sensibilização
ambiental
SMAS‐ Sintra
Teatro de Fantoches

Desenvolver a
criatividade
e a imaginação

X

Professora
da educação
especial
( Sandra
Carvalho)

Crianças do J.I

Reunião de
Pais

Feverei‐
ro/
‐‐‐

EB1/ JI DE LAMEIRAS

Construção do Saber

‐ Semana da Leitura
e da Poesia
Parceria com a
escola sede: Escrita
e ilustração de
poemas.
Elaboração de um
livro de poemas.
Apresentação de
trabalhos realizados
pelas crianças dos JI

‐ O escritor vem à
escola
Vinda da escritora
Carla Antunes à
escola.

Melhorar o
desempenho dos
alunos
promovendo o
gosto pela leitura e
escrita

Melhorar o
desempenho dos
alunos
promovendo o
gosto pela leitura e
escrita

x

x

Professoras,
professora da
educação
especial e
educadora

Professoras,
professora do
apoio
socioeducati‐
vo e
educadora

Todos os
alunos

Exposição
Blogue

1º e 2º
Período
(1º ciclo)
Março
(JI)/
50€

Todos os
alunos

Exposição
de
trabalhos.
Comunica‐
ção por
escrito aos
pais.
Blogue.
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31 de
Março
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

‐Festa da Páscoa
Realização de uma
caça ao tesouro,
baseada numa
história explorada
pelos alunos.
Estafeta de Histórias
‐ Actividade
itinerante nos
Jardins de Infância
do Agrupamento

‐ Ida ao museu de
História Natural ‐
Sintra

Melhorar o
desempenho dos
alunos
promovendo o
gosto pela leitura e
escrita
Estimular e
desenvolver a
expressão /
comunicação
Promover a
articulação entre a
Comunidade
Educativa
Conhecer factos
importantes da
história natural da
terra.

x

X X

x

Professoras e
educadora

Educadora

Professora
Helena

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Todos os
alunos

Elaboração
de
trabalhos.
Blogue

08 de
Abril
/
60€

Alunos do JI

Reunião de
Pais
Blogue

Ao longo
do Ano
/
40€

Alunos do 3º
ano

Autoriza‐
ções
enviadas
aos pais.
Blogue

4 de
Novem‐
bro

EB1/ JI DE MACEIRA

Construção do Saber

JI:“Ler e Inventar
Histórias”
2º /3º anos:
“Avó conta‐me uma
história”
3º ano: “Fábrica de
Histórias”
4º ano:
“Histórias com
História”
4º ano:
“Ler e Aprender
‐ Requisição de
livros da biblioteca
escolar.
‐ A hora do conto.
‐ Vinda de avós à
escola.
‐ Exploração de
livros do PNL:
‐ Realização de
fichas de leitura,
‐ resumos, ‐
ilustrações.
‐ Concurso de
leitura.
‐ Inventar histórias.
‐ Vinda de um
escritor à escola

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Desenvolver o
gosto pela leitura.

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.
X
Desenvolver o
espírito crítico, a
criatividade.

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora

Todos os
alunos

Cartazes

20

Ao longo
do ano
/
300€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

x

Educadora

Alunos do JI

x

Professoras do
2º e 3º anos

Alunos dos 2º e
3º anos

Recontos
Ilustrações

X

Educadoras

Jardim de
Infância

Encontro de
todos os
alunos dos
JI.

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora

Todos os
alunos

Exposição

X

Professora
do 1º ano

Alunos
do 1º ano

Exposição

X X

Professores
do 2º/3º, e 3º
anos

Alunos do 2º e
3º

_

X

Professoras do
2º/3º, 3º e 4º
anos

Alunos do 2º,
3º e 4º anos

_

1 2 3 4 5
Visita à Biblioteca de
Sintra
Visita à Biblioteca de
Sintra

Estafeta de Histórias
‐ Criação de Histórias
pelos alunos dos JI

Desenvolver o gosto
pela leitura.

Proporcionar
aprendizagens
activas, significativas,
diversificadas e
integradoras.

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
23 de
Novem‐
bro/20€
18 de
Janeiro/
20€

Ao longo
do ano
/
60€

.

Construção do Saber

Semana da Leitura e
Poesia
‐Parceria com a
escola sede:
Escrita e ilustração
de poemas.
Elaboração de um
livro de poemas

1º ano
“Contando para um
mundo melhor”
‐ Construção de
jogos matemáticos

Visita à Junta de
Freguesia
‐Ficha preparatória.
‐Visita.
‐Avaliação.

Desenvolver o
gosto pela leitura.
Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras
Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Desenvolver a
capacidade de
raciocínio.
Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras
Conhecer as
instituições do
meio local.

1º e 2º
Períodos
/
60€

Ao
longo
do ano
/
65€

Novem‐
bro
/
‐‐‐

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Visita ao Planetário
‐Ficha preparatória.
‐Visita.
‐Avaliação.

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.

Feverei‐
ro
/
€350
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Crianças
2º,3º e 4º ano

Painel da
Escola
Jornal
escolar

Crianças
2º,3º e 4º ano

Painel da
Escola
Jornal
escolar

Crianças
2º,3º e 4º ano

Painel da
Escola
Jornal
escolar

Alunos
Encarregados
de Educação

Painel da
escola
Jornal
escolar

Alunos

Álbum
Painel da
escola
Jornal
escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE PÊRO PINHEIRO
Campeonatos
SuperT matik
‐ Torneios de
Cálculo mentais
entre alunos da
turma/ anos

‐ Torneio de Língua
Portuguesa entre
alunos da
turma/anos

Construção do Saber

‐‐ Campeonato
Nacional via
Internet

Plano nacional de
Leitura
‐Ler histórias
‐Fichas de leitura
‐dramatizações
‐Trabalhos
sugeridos a partir
dos livros lidos.
‐Actividades
propostas por
outras entidades
(CMS…)

Fábrica de Histórias
‐ Escrever histórias;
‐(Desenvolvido
dentro da sala de
aula)

‐Desenvolver
destrezas
numéricas e de
calculo

‐ Reconhecer os
objectivos
comunicativos do
interlocutor
através de chaves
linguísticas e para
linguísticas

‐Reforçar a
componente lúdica
na aprendizagem

X X

Professoras
turma /
coordenadora
do Projecto na
Escola de
Cálculo
Mental

X X

Professoras
turma /
coordenadora
do Projecto na
Escola de
Língua
Portuguesa

X X

Professoras
turma /
coordenadora
do Projecto na
Escola de
Cálculo
Mental e
Língua
Portuguesa

‐ Exprimir‐se por
iniciativa própria
em momentos
privilegiados de
comunicação oral
‐ Relacionar livros
e outros textos
com as suas
vivências escolares
e extra‐escolares,
com os seus gostos
e preferências

‐ Promover o gosto
pela leitura e a
escrita

X

X

Professoras
Encarregados
de Educação
Entidades
dinamizadoras

Professora
Turma do 4.º
ano

22

Datas a
combi‐
nar 2ºe
3º
período/
‐‐‐

Datas a
combi‐
nar 2ºe
3º
período
/
‐‐‐

Datas a
combi‐
nar 2ºe
3º
período
/
‐‐‐

Ao longo
do ano
lectivo
/
20€

Ao longo
do ano
lectivo
/
20€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

As estações do ano
‐Construção de um
painel sobre o
Outono

Os saberes da
comunidade
‐ Deslocação à escola
de elementos que
possam colaborar com
os alunos na
transmissão de
saberes

‐ Observar
directamente os
aspectos naturais e
humanos do meio
e realização de
actividades
práticas
‐Identificar e
descodificar
mensagens visuais.
‐ Valorizar as
experiências e
saberes na realização
das aprendizagens
‐Contribuir para a
compreensão das
inter‐relações da
sociedade

Professoras

X

x

Professoras/
Turma
Elementos da
Comunidade

x

Professoras/
Turma (2º,3º,4º
anos)
Professora do
Ensino Especial
Professora do
Apoio
socioeducativo;
Professoras/
Turma (2º e
3ºanos)
Professora
Ensino Especial
Professora do
Apoio
socioeduca‐tivo

‐Visita de Estudo

Construção do Saber

‐Ida ao Teatro

Museu das Crianças
‐ Sentidos e
emoções, segredos
para desvendar…
Uma viagem ao
corpo humano

‐ Criação de um
espaço de carácter
lúdico na sala de aula;
‐Jogos e materiais
específicos
desenvolvido dentro
da sala de aula, com a
professora do Ensino
especial

Museu da Criança
‐ Sentidos e
emoções, segredos
para desvendar…
Uma viagem ao
corpo humano

‐ Fomentar hábitos
culturais

‐ Conhecer o seu
corpo.
‐ Explorar as
potencialidades
dos nossos
sentidos na
apreensão do meio
envolvente
Promover a
integração dos
alunos com NEE,
contribuindo para
a sua valorização
global

‐ Conhecer o seu
corpo.
‐ Explorar as
potencialidades
dos nossos
sentidos na
apreensão do meio
envolvente

X

x x

x

x x

Professora
titular de
turma e
professora do
Ensino
Especial;
turma do 2º
ano
Professora/
Turma (3ºanos)
Professora do
Apoio
socioeducativo

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Alunos

Painel da
escola

Alunos

Jornal
escolar
Painel da
sala/escola

Alunos
Álbum
Jornal
escolar

Alunos

Alunos com
NEE (2 alunos
na turma no
Dec. Lei
3/2008

Alunos

Álbum
Jornal
escolar

Painel sala
de aula

Álbum
Jornal
escolar

23

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Outubro
/
20€

Outubro e
ao longo
do ano de
acordo
com as
temát‐icas
desen‐
volvidas/
20€

Novem‐
bro
e / ou
outra
data a
confir‐
mar/
150€

Novem‐
bro
(8 e 29
respec‐
tiva‐
mente)/
125€
Ao longo
do ano
lectivo
/
10€

Novem‐
bro
/
125€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Os Caça _
Actividades
no âmbito espacial
no espaço sala de
aula e fora
‐ Deslocação ao
local da equipa e
participar em
actividades diversas
Correspondência
Inter‐escolas
‐Criar
correspondência
com alunos de
outras escolas

Construção do Saber

‐Criação de uma
Biblioteca de turma
com livros trazidos
pelos alunos da
turma

‐Projecto “Aprender
a Empreender”
A Família
A Comunidade

Visita à Biblioteca
Municipal de Sintra
‐ Visitar a biblioteca
‐Participar na
dinâmica de acordo
com o programa
apresentado

‐Reconhecer a
importância da
ciência e da
tecnologia na
observação de
fenómenos.

x x

‐ Promover o gosto
pela leitura e a
escrita

‐Promover o gosto
pela leitura e a
escrita

‐ Reconhecer como
os membros da
Família dependem
de várias empresas
para satisfazer as
suas necessidades
e desejos;
‐Reconhecer como
as pessoas vivem e
trabalham juntas
numa comunidade
‐ Reconhecer
serviços públicos
na comunidade

‐ Exprimir‐se
oralmente, de
uma forma
confiante,
autónoma e
criativa.

Professoras/T
urmas 4º ano
Grupo de
aeromodelism
o
“Os Caça”

X

x

x x

x

Professora
Alunos

Professora
Encarregados
de Educação
Turma do 2º
ano

Forma de
Divulgação

Alunos

Álbum
Jornal
escolar

1º
Período
e 2º
período
/
‐‐‐

Alunos

Painel sala
de aula
Jornal da
escola

Ao longo
do ano
lectivo
/
5€

Alunos

Sala de
aula
Jornal
Painel

Professoras
Elemento da
equipa do
Projecto

Professora/tur‐
ma 1º ano
Professora do
Apoio
Socioeducativo

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Painel
Cartazes
Jornal
Álbum

Alunos

Sala de
aula
Jornal
Álbum

24

Outubro
/
‐‐‐

Ao longo
do ano
/
20€

2º
Período
/
20€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

‐Visita de Estudo
Ida à «Kidzania»

‐Promover o
conhecimento e a
autonomia

Construção do Saber

Páscoa
‐Actividades
Expressão plástica

‐Utilizar diferentes
materiais e realizar
trabalhos
temáticos

Visita à Caravela
Portuguesa Vera
Cruz/Visita de
Estudo Guiada ‐
Visitar a Caravela
e Monumentos da
zona histórica:
Mosteiro dos
Jerónimos
Torre de Belém

‐Consolidar os
conhecimentos
teóricos adquiridos
em contexto sala
de aula.
‐ Distinguir fontes
de informação
com diferentes
linguagens: orais,
escritas,
monumentais.

‐Visitaà Assembleia
da República
‐ Participar nas
actividades
proporcionadas
pelo guia da visita

‐Contribuir para a
compreensão
progressiva das
inter‐ relações na
sociedade

‐Visita de Estudo Ida
ao «Jardim
Zoológico»

Visita de Estudo ao
Palácio Nacional de
Queluz/ Visita jogo
de exploração
temática
Visitas à
comunidade/
Contacto com o
meio envolvente à
escola

‐ Proporcionar
Momentos
de aprendizagem
sobre a vida
animal

‐Ampliar as
vivências e os
saberes
‐Promover a
autonomia e a
responsabilidade
‐Promover a
relação e
envolvência com a
comunidade

x

x

x x

Professora
titular de
turma;
Professora do
Ensino Especial
turma do 2º
ano

Professoras/
Turmas

Professoras/
Turmas
4º ano

x x

Professoras/
Turmas
4º ano

x

Professora
titular da
turma
Professora do
Ensino
Especial;
Turmas do 2º
ano

X

Educadora e
dinamizadores
de actividade

X X

Educadora

Destinatários/
Público ‐alvo

Alunos

Alunos

Alunos

Forma de
Divulgação

Jornal
escolar
Álbum

Março
(data a
confir‐
mar)/
200€

Painel
Cartazes

Abril
/
20€

Jornal
escolar
Álbum

Alunos

Jornal
escolar
Álbum

Alunos

Jornal
escolar
Álbum

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.

Crianças/com
unidade

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E.

25

2º
Período
ou
3º
Período
/
150€

Março
/Abril
(me‐
diante a
disponi‐
bilidade)
/60€
Maio/
Junho
(data a
confir‐
mar)
/
260€
2º
Período/
100€

Todo o
ano
/
‐‐‐‐

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Articulação com o
1º Ciclo/ Visita à
futura sala de 1º
ano

Estafeta de
Histórias/
Actividade
itinerante nos JI do
Agrupamento

Construção do Saber

Semana da Leitura e
da Poesia/ Parceria
com a escola sede
Apresentação de
um trabalho
realizado pelas
crianças

‐Promover
articulação entre
ciclos.
‐Promover uma
adaptação positiva
à escola do 1ºCiclo

‐Fomentar o
espírito de
comunidade
educativa
‐Promover o
convívio entre as
crianças dos JIs

‐Desenvolver
competências
linguísticas
‐Promover o
encontro entre os
alunos do
Agrupamento

Ida ao Teatro
Papa‐léguas/
Assistir à peça
“O espantoso gato
das botas”

‐Fomentar o
desenvolvimento
cognitivo através
do estímulo da
imaginação e
criatividade

Reuniões E.E. e
Atendimento aos
E.E.

‐Sensibilizar pais e
familiares para a
importância da
escola, do saber
ser e das
aprendizagens

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Jornal
escolar
X

*Docentes

Alunos
Reuniões
com os E.E.

X X

X X

X

X

*Educadoras

Educadora /
Professora

Educadora/
Actores

Educadora

Crianças do
Agrupamento

Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E.

Jornal
escolar
Alunos
Reuniões
com os E.E

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.

Pais e E.E.

Convocató‐
ria

26

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Maio/
Junho/
‐‐

Ao longo
do ano
/
40€

Março
/30€

1º
Período
/
130€

Ao longo
do ano
lectivo/
20€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Professoras
/Educadora

Crianças
Pais e
encarregados
de educação
outros
elementos da
comunidade

1 2 3 4 5
Jornal Escolar
‐ Construção do jornal
referente ao grupo
/turma;
‐recolha de trabalhos
mais significativos de
cada grupo /turma;
‐ Ilustração da capa e
das páginas através de
desenho ou
fotografias;
‐ Participação na
montagem do jornal
‐ Distribuição dos
jornais

Cidadania

Projecto
“Educar para a
cidadania”
‐ Sessões temáticas
‐Jogos que
promovam a
reflexão dos temas
abordados
‐ Peças de Teatro
temáticas espaço
escola ou
deslocando‐se ao
teatro (local a
definir pela equipa
promotora do
projecto)
‐ Conferências,
reflexões/debate
sobre valores que
fomentem um
exercício activo de
cidadania
‐ Visita ao Banco
Alimentar Contra a
Fome
‐Outras visitas
planeadas pela
equipa
”Educar para a
cidadania”

‐ Planificar com o
grupo de
professoras/educado
ra a estrutura do
jornal e a
contribuição de cada
uma;
‐ Valorizar as
produções dos
alunos;
‐ Criar hábitos de
entreajuda nas
actividades
educativas;
‐Permitir aos alunos
a escolha dos seus
trabalhos
‐Criar um clima
favorável à
socialização e ao
desenvolvimento
moral.

X

X

Forma de
Divulgação

Distribuição
periódica do
jornal

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Um por
período
/
150€

‐ Proporcionar
uma abordagem
aos valores e à
importância das
relações;
_ Transmitir
elementos básicos
de convivência,
promotoras de
relações
construtivas intra e
interpessoais;
‐Assegurar o
crescimento e
realização pessoal,
consequentemen‐
te, o bem estar
colectivo;

Equipa Banco
Alimentar
Contra a Fome
X X X
*Professoras/
educadora

Crianças
Pais e
encarregados
de educação
outros
elementos da
comunidade

Álbum
Jornal
escolar
Panfletos
Painel
escolar

Repensar atitudes
e preconceitos
‐ reflectir sobre si
próprios e sobre a
sua relação com os
outros

27

Ao longo
do ano
/
50€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5
Dia do Idoso
‐realização de
trabalhos a oferecer
aos idosos
‐ Deslocação ao
Centro de Dia de
Pêro Pinheiro

‐ Viver e conviver
com valores e com
a comunidade

Cidadania

S. Martinho
Dramatização
‐Magusto
‐construção de
painel temático
‐escrita de
textos/provérbios/
quadras

‐ Promover a
interacção entre
todos os
elementos da
comunidade
educativa

Dia da Declaração
dos Direitos do
Homem
‐Soltar balões com
mensagens

‐Promover o
desenvolvimento
de valores cívicos

Festa de Natal
‐Apresentação à
comunidade de uma
dramatização
Espaço: Sociedade
Filarmónica de P. P.

‐ Promover o
envolvimento com
a comunidade,
descobrindo os
valores do Natal

Projectos para
obtenção de
financiamentos/
donativos
‐Confecção e venda
de compotas
Cabaz de Natal

As Janeiras
‐Visita a vários
estabelecimentos
comerciais da área;
‐Passeio pelas ruas
da freguesia
‐Cantar as janeiras

‐Desenvolver
actividades de
interajuda dentro
da comunidade
educativa
‐proporcionar uma
melhor qualidade
de ensino atrvés
de aquisição de
materiais
didácticos ou
Visitas de Estuudo
‐Promover a
interacção entre
todos os
elementos da
comunidade
educativa
*Viver as
tradições”

x x

Professoras
Educadora

x

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

x

x

x

x

Destinatários/
Público ‐alvo

Crianças

Crianças

Crianças
Comunidade
local

Professoras
Educadora
Professores
AECs

Crianças
Comunidade
local

Professoras
Educadora

Crianças
Comunidade
local

Professoras/
turmas 2º,4º
ano
Educadora

Crianças
Comunidade
local

Forma de
Divulgação

Álbum
Jornal
escolar

Álbum
Jornal
escolar

Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E.
Álbum
Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E

Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E.

Álbum
Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E

28

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Novem‐
bro
/ 15€

Novem‐
bro
/
70€

Dezem‐
bro
/
40€

Dezem‐
bro
/
100€

Todo o
ano
/
80€

Janeiro
/
40€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras
Educadora

Alunos
Pais
Comunidade

Álbum
Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E

Professoras
Educadora
Junta de
Freguesia de
Pêro Pinheiro

Alunos
Pais
Comunidade

1 2 3 4 5

Carnaval
‐Desfile pelas salas e
pelas ruas de Pêro
Pinheiro
‐Baile de máscaras

‐Promover a
interacção entre
todos os
elementos da
comunidade
educativa
*Viver as tradições

Comemorações da
Freguesia
‐Participar nas
actividades
promovidas pela
Junta de Freguesia
no âmbito das
comemorações

‐ Promover a
interacção entre
todos os
elementos da
comunidade
educativa

Cidadania

Dia do Pai
‐Escrita de textos
‐Escrita de poemas
‐Elaborar um
trabalho manual
‐ Convidar os pais
dos alunos e
apresentar uma
actividade
apresentada pelos
alunos/ Lanche
convívio( turma2º
ano)
‐Sala aberta aos Pais
no Jardim de
Infância.

Biblioteca do
Agrupamento
‐ Semana da Leitura
e da Poesia/ ‐
Parceria com a
escola sede
‐ Apresentação de
um trabalho
realizado pelas
crianças

‐ Promover o
envolvimento das
famílias,
valorizando a
relação pai/filho,

‐ Desenvolver
competências
linguísticas
Promover o
encontro entre os
alunos do
Agrupamento

X

x

x

Professoras
Educadora

x

Educadora/
Professoras
Turmas 2º/3º
e 4ºano

Alunos
Pais

Álbum
Jornal
escolar

Álbum
Jornal
escolar
Painel

Jornal
escolar
Alunos
Reuniões
com os E.E

29

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Março
/
70€

Março
/
‐‐‐

Março
/
100€

Março
/
30€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras
Educadora

Alunos
Mães

Álbum
Jornal
escolar
Painel

Maio
/
100€

x

Professoras
Educadora

Alunos

Álbum
Jornal
escolar
Painel

Junho
/
50€

x

Professoras
Educadora
Professores
AECs

Álbuns
temáticos
Reuniões
com os E.E.

Junho
/
100€

1 2 3 4 5

Cidadania

Dia da Mãe
‐Escrita de textos
‐Escrita de poemas
‐Elaborar um
trabalho manual
‐ Convidar as mães
dos alunos e
apresentar uma
actividade
apresentada pelos
alunos/ Lanche
convívio ( turma2º
ano)
Sala aberta às Mães,
no Jardim de
Infância

Dia da Criança
‐Ateliers de pintura,
experiencias, contos
e lendas
‐Actividades
desportivas

Festa Final de Ano
‐Apresentação à
comunidade de
actividades
diversificadas
(dramatizações,
canções, recita de
poemas…)
‐exposição de
trabalhos

‐ Promover o
envolvimento das
famílias,
valorizando a
relação pai/filho,

‐ Fomentar
momentos de
partilha

‐ Proporcionar um
momento de
convívio entre a
comunidade
educativa

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

x

Alunos e
comunidade

30
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Acções de
sensibilização
‐Momentos de
sensibilização
‐Visionamento de
slides/CDs
PowerPoint
‐Sessões de
formação para pais
sobre nutrição e
higiene oral
Bochecho quinzenal
‐Bochechar com
solução adequada
Escovagem dentária

Educação para a Saúde

‐Escovar os dentes
Criação de hábitos
de alimentação
saudável
‐ Dialogar sobre a
importância de uma
alimentação
saudável

‐Sensibilizar as
crianças, pais e
enc. de educação
para regras a
respeitar numa
vida saudável

Higienista oral
Outros
técnicos de
saúde

x

Professoras/
Turmas

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Crianças
Pais e enc de
educação

Jornal
panfletos
Power‐
Point

Crianças

‐

‐Prevenir a cárie
dentária

x

‐Prevenir a cárie
dentária
‐Promover hábitos
de higiene diária

x

Professoras/
Turmas
2º/3º e 4º ano

Crianças

x

Professoras/
Turmas
Educadora

Crianças

‐Sensibilizar para a
ingestão dos
alimentos
fornecidos
diariamente no
refeitório

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
70€

Quin‐
zenal
/
‐‐‐
Dia‐a‐dia
/
‐‐‐

Painel

Ao longo
do ano
/
10€

‐ Regras na hora da
refeição

Projecto
“Apetece‐me”

Os alimentos
‐ Observar/
construir/
puzzle
roda dos alimentos

‐Criar hábitos
alimentares que
proporcionem às
novas gerações um
melhor estado de
saúde e bem‐estar
‐ Compreender a
mensagem da roda
dos alimentos e a
necessidade de
uma alimentação
equilibrada

x

x

x

Professoras
Educadora
Equipa
dinamizadora

*Professoras/
Turmas

Crianças

Painel

Ao longo
do ano
/
20€

Crianças

Roda dos
alimentos
Cartazes

1º
período
/
5€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Programa Leite
Escolar
‐‐Beber leite
diariamente

Educação para a Saúde

Programa Fruta
Escolar
Comer diariamente
fruta escolar
Dia Mundial da
Alimentação
‐ Confecção de
compotas/doces
‐ Painel informativo
com trabalhos das
crianças
‐ Visionar
PowerPoint sobre o
tema
‐ Panfletos
Confecção de salada
de fruta
‐ Escrita de textos
Concurso”Sopa da
Avó” no âmbito do
projecto “Educação
para a Saúde

Confecção de
refeições saudáveis

Visita de Estudo ao
Museu da Criança/
Hora do conto
“Aventura dos
sentidos”

Visita de Estudo ao
Pavilhão do
Conhecimento

‐ Incentivar o
consumo diário de
leite na escola
‐Incentivar o
consumo de fruta,
Programa “Fruta
escolar”

X

Professoras/
Turmas

x

Professoras/
Turmas

‐ Comemorar o dia
da alimentação
‐Sensibilizar alunos
e enc.de educação
para a importância
da alimentação no
desenvolvimento
integral das
crianças e adultos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Crianças

Cartaz

Crianças

Cartaz

Professoras/
Turmas
Técnicas
operacionais
X X

Crianças
Pais e Enc de
educação

Vigilantes do
Refeitório
Educadora

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Ao longo
do ano
/
‐‐‐
Diaria‐
mente/
‐‐‐

Jornal

Outubro

Painel

Novem‐
bro

Panfletos
Reuniões
com os E.E

Dezem‐
bro
/
60€

Jornal
escolar
Painel

Ao longo
do ano
Lectivo
(uma
vez por
trimes‐
tre)/ 10€

Produzir trabalhos
temáticos

‐Confeccionar
Refeições
‐Valorizar hábitos
de alimentação
saudável
Fomentar o gosto
pelo livro e pela
leitura.
‐Desenvolver
competências
linguísticas de
comunicação e
expressão
Estimular a
curiosidade e a
vontade de saber
Promover a
autonomia e a
responsabilidade
Desenvolver o
raciocínio lógico

X

X

X

Professoras;
Auxiliares
Turma do 2º
ano

Educadora e
dinamizadores
da actividade

Educadora e
dinamizadores
da actividade

Alunos
Comunidade
Educativa

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.
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2º
Período
/
130€

2º
Período
/
60€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
‐ Acções diversas
para promover a
mudança de
atitudes e adopção
de comportamentos
sustentáveis no
quotidiano no
âmbito do Projecto
Eco Escolas

Motivar para a
necessidade de
mudança de
atitudes e adopção
de
comportamentos
sustentáveis no
quotidiano

Participação em
actividades no
âmbito do Projecto
“Eco Escolas”
‐Actividades de
acordo com as
temáticas
ambientais
‐Visitas a locais a
combinar

‐Estimular o hábito
de participação
envolvendo
activamente as
crianças

Ambiente

Galardão
Eco‐Escolas
“Bandeira Verde
2010”
‐ Deslocação a
Ourém para receber
o galardão, pelo
empenhamento
demonstrado
Manutenção dos
espaços: criar equipas
vigilantes de recreio

A água: um bem a
preservar
‐ Observação de
imagens e através do
diálogo reconhecer as
diferentes formas da
água na Natureza
A importância da água
para os seres vivos
‐ A poluição da água
‐ A água como um
bem a preservar

X X

X X

Divulgar boas
práticas
ambientais

Encorajar,
reconhecer e
premiar o trabalho
desenvolvido pela
escola/JI

x x

Responsabilizar as
crianças para a
manutenção dos
espaços limpos

X

X

Professoras/
Turma
Educadora

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Jornal
Crianças

Equipa
dinamizadora
do
projecto/enti‐
dades
envolvidas

Crianças

Professora 4º
ano
Representan‐
tes dos alunos

Pequeno
grupo de
alunos

Blogs

Jornal
escolar
Álbum

Jornal
escolar
Álbum

Professora/
Turma/
Educadora

Crianças

Mapa de
Tarefas

Professoras
/Turma
Educadora

Crianças

Jornal
escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
__

Ao longo
do ano
/
__

Setem‐
bro
/
__

Ao longo
do ano
/
__

X

‐ Reconhecer as
diferentes formas de
água na natureza
‐ Reconhecer a
importância da água
como um bem a
preservar

33

Ao longo
do ano
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras/
Turma
Educadora

Crianças

Painéis de
divulgação

Professoras/
Turma
Educadora

Crianças

Jornal
escolar
Álbum
Painéis de
divulgação

Professoras/
Turmas 1ºe 3º
anos
Professora
Apoio
Socioeducati‐
vo

Alunos

Jornal
escolar
Álbum

1 2 3 4 5
Elaboração de
cartazes
‐Pesquisas
Temáticas sobre
questões
ambientais
‐ Comemoração de
datas alusivas ao
ambiente

Ambiente

Reciclagem
‐ Recolha de
diferentes materiais
para reciclar:
Tampas, pilhas,
toners telemóveis
‐ Recolha de
pequenos
electrodomésticos
Projecto
Depositrao
‐ Entrega na escola
dos óleos
alimentares usados

Sensibilizar pais,
encarregados de
educação e outros
elementos da
comunidade para a
mudança de
comportamentos
favoráveis a um
respeito ambiental
‐ Sensibilizar pais,
encarregados de
educação e outros
elementos da
comunidade
educativa, através
de painéis
apelativos, para a
mudança de
comportamentos
‐ Recolher
diferentes
materiais para
reciclar.
‐ Proceder à
selecção de lixos
no espaço escola e
em casa

Visita ao Aquário
Vasco da Gama

Contactar com
diferentes espécies
de animais

Horta Pedagógica

‐Fomentar o
sentido de
responsabilidade
‐Reconhecer o
ciclo de algumas
plantas utilizadas
na alimentação,
compreender a sua
evolução.
‐Favorecer noções
de espaço e tempo
‐Semear/plantar
produtos
hortícolas

X X

X X

x

Educadora
Professoras
Alunos
X

Crianças

Jornal
escolar
Reuniões
com os E.E

34

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do
Ano
/
25€

Ao longo
do ano
/
10€

3º
Período
/
80€

Todo o
ano
/
60€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Visita a uma
quinta/Horta
pedagógica ‐

. Visitar uma
quinta:
‐Ida à horta ‐ ‐ ‐
Tratar e alimentar
os animais da
quinta
‐Participar em
actividades
diversas

Ambiente

Visita de estudo ao
Aquário Vasco da
Gama/ Observação
de espécies
marinhas

Enriquecer as
vivências e os
conhecimentos das
crianças sobre
espécies marinhas

Visita de estudo à
Quinta Pedagógica
dos Olivais/
Observação da
quinta
Participação do
ateliê “O ciclo do
pão”

Enriquecer as
vivências e os
conhecimentos das
crianças sobre
animais
domésticos.
Vivenciar a
confecção do pão

Visita de estudo à
Tapada de Mafra/
Observação do meio
ambiente
Construção de
placares sobre o
observado

Promover o
contacto directo
com os animais e a
natureza
Explorar novos
espaços.

Vinda do SMAS à
sala/ Teatro de
Marionetas

Reciclagem de
papel/ Construção
de fantoches
Construção de um
livro

Vinda do SMAS à sala/
Ateliê de expressão
corporal

Sensibilizar para a
defesa do
património
ambiental
(água um bem
essencial à vida)
Sensibilizar para a
necessidade da
reciclagem
Explorar novas
técnicas
Sensibilizar para a
defesa do património
ambiental.
Fomentar a criação
de hábitos de vida
saudável.

x x

X

X

X

X

Professora/
Turma 4ºano
Professora
Apoio
Socioeducati‐
vo

Educadora e
Dinamizado‐
res da
actividade

Educadora e
Dinamizado‐
res da
actividade

Educadora e
Dinamizado‐
res da
actividade

Educadora e
Dinamizado‐
res da
actividade

Forma de
Divulgação

Alunos do 4º
ano

Jornal
escolar
Álbum

3º
Período
/
160€

Jornal
escolar

2º
Período
/
80€

Crianças
Reuniões
com os E.E.

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E.
Jornal
escolar

x

Educadora

Crianças
Reuniões
com os E.E.

x

Educadora e
Dinamizadores
da actividade

Calenda‐
rizaçã/
Custos
prev.o

Destinatários/
Público ‐alvo

Jornal
escolar
Crianças
Reuniões
com os E.E
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3º
Período
/
60€

3º
Período
/
130€

2º
Período
/
__

2º
Período
/
50€

3º
Período
/
__
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• EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Alunos do 4º
ano

Exposição
sala de
aula
Jornal
Escolar

Calenda‐
riza/
Custos
prev.

EB1 DE MONTELAVAR

Os Caças
‐ Visualização de um
filme
‐ Trabalhos plásticos
‐ Experiências

Construção do Saber
Comemoração do S.
Martinho
‐ Magusto
‐ Entoação de
canções e de
poemas

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro/Ambiente.
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola e família;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa das
tradições;
Preservar
tradições culturais
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade;

x x

x

x

Equipa dos
Caças

Professores
titulares das
turmas e
professora do
Apoio
Educativo

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comunida
de

36

28 / 09
e outro
dia a
agendar
/
40€

11 de
Nov.
/
30€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x x

Professores
titulares das
turmas e
auxiliares

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

x

Professores
titulares das
turmas

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Março
/
30€

x x

Grupo de
Teatro

Todos os
alunos

Comuni‐
dade
Jornal
Escolar

28 de
Março
/
325€

X X

Professores
Titulares das
Turmas

Todos os
alunos

Comunida
de/ Jornal
Escolar

1 de
Abril
/
35€

1 2 3 4 5

Comemoração do
Dia de Reis
‐ Escrita da receita
‐ Confecção de um
Bolo Rei

Construção do Saber

Comemoração do
Carnaval
‐ Construção de
instrumentos
musicais

Vinda do teatro à
escola
‐ Apresentação da
peça de teatro
“Capuchinho
Vermelho Nova
Geração”

Comemoração do
Dia Internacional do
Livro Infantil:
construção de um
marcador, biografia
de alguns autores

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Preservar tradições
culturais;
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, Família
e Comunidade;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Património

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a Comunidade
Educativa;
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, Família
e Comunidade;
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para
defesa do Património
Melhorar o
desempenho dos
alunos
Promover o
envolvimento da
Comunidade
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Património
Literário

Calenda‐
Rização

Dinamizadores

37

1º
Período
/
30€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores
titulares das
turmas

Todos os
alunos
Mães

Comuni‐
dade
Jornal
Escolar

1 2 3 4 5

Comemoração do
Dia da Mãe
‐ Construção de
prenda
‐ Escrita de poemas

Construção do Saber
Semana da Leitura e
da Poesia
‐ Parceria com a
escola sede:
Escrita e ilustração
de poemas
Elaboração de um
livro de poemas

Cidadania

Recepção aos
alunos do 1º ano de
escolaridade
‐ Elaboração de um
diploma

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Património
Melhorar o
desempenho dos
alunos;
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Património
Literário
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola e família;
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro

x x

X X

X X X

Professoras e
educadoras

Professoras do
1º e 4º ano

Todos os
alunos

Exposição

Alunos do 1º e
4º ano

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

38

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

29 de
Abril
/
100€

1º e 2º
períodos
/
30€

13 de
Setem‐
bro
/
10€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola e Escola
Sede
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro

Professoras do
2º ciclo e do
4º ano

Alunos do 4º
ano

Jornal
Escolar
Escola
Sede

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola e família;
Promover a saúde
em meio escolar.

X X

Professores
titulares das
turmas,
auxiliares,
enfermeiras e
higienista oral

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

x x

Grupo de
teatro da
Câmara
Municipal de
Sintra

Os alunos do
1º e 2º ano

Jornal
Escolar
Comunida‐
de

1 2 3 4 5

Cidadania

Convívio com os
alunos da escola
Sede
‐ Peça de teatro de
Natal

Educação para a Saúde

Comemoração do
Dia Mundial da
Alimentação
‐ Confecção de uma
salada de fruta
‐ Degustação

Vinda do teatro à
escola
‐ Apresentação da
peça de teatro “ O
nabo gigante”

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola e
Recursos Municipais;
Promover a saúde
em meio escolar.

39

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

14 de
Dezem‐
bro
/
__

15 de
Outubro
/
70€

16 de
Dezem‐
bro
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras e
Educadoras

Todos os
alunos

Exposição
de
trabalhos
Dia aberto
à Comuni‐
dade

Professores
titulares das
turmas

Todos os alunos
Comunidade

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Todos os alunos
Pais

Jornal
Escolar
Comunida‐
de

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Participação no
projecto de
Educação para a
Saúde
‐ Logótipos:
trabalhos sobre a
alimentação;
‐ Concurso “A sopa
da Avó” Dia aberto
à comunidade;
‐ Implementação do
Programa Nacional
de Saúde Oral
‐ Participação na
Feira da Saúde

Comemoração do Dia
Mundial da Água
‐ Elaboração de um
folheto

Ambiente
Dia do Pai
‐ Reutilização de
madeira para oferta
‐ Elaboração de
poemas e postais

Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro;
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola e família;
Promover a saúde
em meio escolar.
Incentivar a
formação dos
alunos
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente;
Promover a Saúde
em meio escolar.
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, Família
e Comunidade;
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a Comunidade
Educativa;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Património

x x

x

x

x

x

x

Professores
titulares das
turmas

40

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
60€

1 de
Outubro
/
10€

18 de
Março
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores
titulares das
turmas

Todos os
alunos
família

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Professores
titulares das
turmas,
professora do
Apoio
Educativo e
auxiliares

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Alunos do
4ºano

Jornal
Escolar
Exposição
sala de
aula

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Exposição
sala de
aula

1 2 3 4 5
Dia Mundial da
árvore e da floresta
‐ Plantação de uma
flor num vaso

Actividade final do
Ano lectivo
‐ Ida a uma quinta
pedagógica

Ambiente

Os Caças
( sinergia)
‐ Visualização de um
filme
‐ Trabalhos plásticos
‐ Experiências

SUMA
‐ participação da
escola em diversas
actividades

Melhorar o
desempenho dos
alunos
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento
de comunicação e
expressão;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e
Património
Incentivar a
formação dos
alunos.
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente
e Património.
Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas de
conhecimento de
comunicação e
expressão;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente
e Património

X

X

x x

x

Equipa dos
Caças

x x

x x

x

Equiap da
SUMA

Incentivar a
formação dos alunos
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

21 de
Março
/
100€

A
agendar
/
250€

A
agendar
/
__

A
agendar
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos

Escrita e
oral

EB1/ JI/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos e
Comunidade

Escrita e
oral

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MORELENA
S.Martinho
‐ Dramatização
‐Magusto
‐ Exposição de
trabalhos manuais

Carnaval

Construção do Saber

‐Desfile de máscaras
pelas ruas de
Morelena.

Visita ao Museu
Ciência Viva em
Lisboa
‐Experiências
cientificas
Empreendedorismo
Kids
‐Análise de futuras
profissões

‐Reviver e valorizar
tradições.
‐Comemorar a
data, o Santo e a
Lenda associada.

X

‐Promover o
encontro e
convívio com toda
a comunidade.
‐Reviver a
tradição.
‐Desenvolver a
capacidade
criativa.
‐Promover o
espírito cientifico.
‐Experimentar
novas vivências.

‐Promover novas
experiências.
‐ Sensibilizar as
crianças para a
importância das
profissões.

Cidadania

Natal
‐Danças
‐Canções
‐ Dramatizações

‐ Promover o
espírito natalício.
‐ Desenvolver o
espírito de
solidariedade.

Dia dos Reis
‐ Cantar as Janeiras
pelas ruas de
Morelena

‐Compreender
costumes e
tradições.
‐ Promover
relações de
convívio com a
comunidade.

X

X

EB1/ Ass.Pais

Alunos

Escrita e
oral

X

EB1/ Ass. Pais/
Prof. Sócio‐
Educativo

Alunos

Escrita e
oral

X

EB1/
Sociedade
Recreativa/
Centro de Dia/
Ass. Pais/ JI/
Prof. Sócio‐
Educativo

X

EB1/JI/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Comunidade

Escrita e
oral

Comunidade

Escrita e
oral
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11 de
Nov.
/
200€

4 de
Março
de 2011
/
150€

30/31
de
Março
de 2011
/
300€
Ao longo
do
3.ºPe‐
ríodo
/
150€

17
Dezem‐
bro de
2010
/
250€

6 de
Janeiro
2011
/
40€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos/
Enc.Educação

Oral

EB1/ Centro
de Dia/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Comunidade

Escrita e
oral

X

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos/
Enc.Educação

Escrita e
oral

X

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos

Oral

1 2 3 4 5

Páscoa
‐Jogos tradicionais

‐Desenvolver o
interesse pelas
tradições.
‐ Desenvolver a
capacidade
criativa.
‐ Promover as
relações
familiares.

Cidadania

Dia do Pai
‐ Trabalhos manuais

‐Promover a
relação pai/filho.
‐ Desenvolver
criatividade na
elaboração de uma
prenda.

Dia da Mãe
‐Trabalhos manuais

Festa de Final de
Ano
‐Dramatizações
‐Canções
‐Danças
‐ Painéis temáticos

Educação para a Saúde

Oficina Pedagógica/
Fisioterapeuta
‐Demonstração/
Informação

Oficina Pedagógica/
Psicóloga
‐Demonstração/
Informação

X

‐ Promover o
convívio.
‐ Promover
relações de
convívio com a
comunidade

‐ Promover novas
experiências.
‐ Sensibilizar os
alunos para a
Saúde.

X

X

EB1/ Ass. de
Pais

EB1/ Ass. de
Pais

Alunos

Alunos

Calenda‐
rização

14 a 17
de
Março
/
100€

X

‐Sensibilizar as
crianças para a
importância e o
papel da Mãe na
família.
‐ Fortalecer laços
familiares.
‐ Desenvolver
criatividade na
elaboração de uma
prenda.

‐ Promover novas
experiências.
‐ Sensibilizar os
alunos para a
Saúde.

Forma de
Divulgação

8 de
Abril
2011
/
50€

27 a 29
de Abril
2011
/
100€

22 de
Junho
de 2011
/
300€

Escrita e
oral

Escrita e
oral

43

20
Outubro
2010
/
30€
14/15
ou 16 de
Junho
/
50€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Participação no
projecto de
Educação para a
Saúde
‐logótipos ;
Trabalhos sobre
alimentação;
Concurso “ A Sopa
da Avó”
‐Dia aberto à
comunidade;
‐Implementação do
Programa de
Educação Sexual;
Implementação do
Programa Nacional
de Saúde Oral
‐Participação na
Feira da Saúde;
Dia da Árvore
‐ Tratar do Jardim
circundante da
escola.

Ambiente

‐Elaboração de
painéis alusivos ao
tema.
‐ Visualização de
Powerpoints
relacionados com o
tema.

‐ Promover novas
experiências.
‐ Sensibilizar os
alunos para a
Saúde.
‐ Reconhecer a
necessidade de
praticar uma
alimentação
saudável.
‐ Promover o
convívio.
‐ Promover
relações de
convívio com a
comunidade

X

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Todos os
alunos

Exposição
de
trabalhos.
Dia aberto
à
comunida‐
de

‐Sensibilizar os
alunos para a
preservação do
ambiente.
‐ Proporcionar
momentos de
criatividade e
diversão.

X

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
__

21
Março
de 2011
/
30€

Oral

44

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

• EB 2,3 DR. RUI GRÁCIO
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Turmas de 5º
e 6º Anos

Cartazes
Leitura
lúdica

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

“Queres ouvir?
Eu conto…”

Construção do saber

Ida ao Teatro
Peças:
“As cozinheiras de
Livros”
e
“O Quebra‐nozes”

Concurso de Poesia

Promover o gosto
pelo livro e pela
Leitura;
Divulgar diferentes
formas de Ler;
Conhecer e dar a
conhecer textos de
diferentes autores;
Proporcionar
contacto com
outros espaços e
outros textos.

Promover o gosto
pelo livro e pela
Leitura;
Divulgar diferentes
formas de Ler;
Conhecer e dar a
conhecer textos de
diferentes autores;
Proporcionar
contacto com
outros espaços e
outros textos

Promover o gosto
pelo livro e pela
Leitura;
Divulgar diferentes
formas de Ler;
Conhecer e dar a
conhecer textos de
diferentes autores;
Proporcionar
contacto com
outros espaços e
outros textos

x x

Professores de
LP do 2º ciclo
Turmas de 5º
e 6º Anos

2º
Período
/
__

9
Dezem‐
bro

x x

Professores de
LP do 2º ciclo
Turmas de 5º
e 6º Anos

Turmas de 5º
e 6º Anos

Data a
definir
/
3600€

___
/

x x

Professoras
Adriana,
Anabela e
Dora
(5ºC,D,E e
6ºB,C,E, G)

Turmas de 5º
e 6º Anos

Declama‐
ção
de Poemas

45

__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Professores
de LP do 2º
ciclo
Turmas de 5º
e 6º Anos

Turmas de 5º
e 6º Anos

1 2 3 4 5

Contador de
Histórias

Auto da Barca do
Inferno: ida ao
teatro

O Cavaleiro da
Dinamarca : ida ao
teatro

Construção do saber

Falar a Verdade a
Mentir ou outra
peça a designar
Ida ao teatro
Ida ao teatro:
‐ Preparação prévia
dos alunos para a
peça através de
uma ficha de
trabalho
‐ Discussão sobre a
peça
Exposição de
trabalhos
Subordinados ao
tema: “Língua e
Cultura de
expressão inglesa”
‐ Recolha de
informação
‐ Apresentação dos
trabalhos às turmas
de 5º ano
‐ Venda de scones e
crepes

Promover o gosto
pelo livro e pela
Leitura;
Divulgar diferentes
formas de Ler;
Conhecer e dar a
conhecer textos de
diferentes autores;
Proporcionar
contacto com
outros espaços e
outros textos.
Contactar com o
texto dramático na
sua funcionalidade
primeira‐ a
representação
Contactar com o
texto dramático na
sua funcionalidade
primeira‐ a
representação
Contactar com o
texto dramático na
sua funcionalidade
primeira‐ a
representação
‐ Desenvolver
atitudes positivas
perante universos
culturais e sociais
diferenciados
‐ Criar o gosto pela
Língua Inglesa.
‐ Organizar e
utilizar os
materiais de
trabalho num
processo
progressivo de
trabalho
autónomo
‐ Adoptar uma
atitude de
abertura face à
cultura
inglesa/americana
‐ Identificar os
sinais da cultura
anglo‐americana

x x

X X

X X

X X

X

X

X

X

Professoras de
LP‐ 9ano

Professoras de
LP
7º ano

Professoras LP
8º ano

Turmas de
9ºano

Turmas de 7º
ano

Turmas 8º ano

Professores de
Inglês de 2º e
3º ciclos

Alunos de 5º,
6º e 7º Ano

Professores de
Inglês de 2º
Ciclo

Turmas de 5º
Ano

X

Forma de
Divulgação

2º
Período
/
__

Dezem‐
bro
/
1200€

‐

Novem‐
bro ou
Dezem‐
bro
/
2170€

.

Abril ou
Maio
/
1680€

.

2º
Período
/
600€

Exposição
Professores de
Inglês 2º e 3º
ciclo
Professores de
Francês

Calenda‐
Rização

Turmas de 2º
e 3º ciclo

46

1ª
Semana
de
Fever.
/
150€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Professores de
Inglês e
Francês 3º
ciclo

Alunos do 8º
ano de
escolaridade

Professores de
Inglês e
Francês 3º
ciclo

Alunos do 9º
ano de
escolaridade

1 2 3 4 5
‐ Concurso de
leitura
. Realização de
provas de leitura
‐ Concurso de
ortografia
. Realização de
provas de ortografia
de vocábulos

‐ Dia da
gastronomia inglesa
. Almoço

Construção do saber

‐ Refeição
Multicultural
. English Tea

Semana das Línguas

‐Desenvolver a
competências de
leitura

‐Desenvolver a
competências de
escrita

X

X

. Relacionar‐se
com a cultura
anglo‐americana;
. Manifestar
atitudes positivas
perante universos
culturais
diferenciados
. Relacionar‐se
com a cultura
anglo‐americana;
. Manifestar
atitudes positivas
perante universos
culturais
diferenciados

‐Melhorar a taxa
de transição;
‐Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro;

Professores de
Inglês 3º ciclo
X

Comunidade
escolar

Forma de
Divulgação

Cartazes

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
1ª
semana
de Fever.

/
20€

Cartazes

Cartazes

X

1ª
semana
de Fever.
/
20€

1ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
__

X

X

X

Professores de
Inglês 2º e 3º
ciclo

Professores de
Francês e
Inglês

Comunidade
escolar

Comunidade
escolar

Cartazes

7ºano:con‐
curso de
audição;
8ºano:con‐
curso de
leitura;
9ºano:
concurso
de
ortografia
‐Visiona‐
mento de
filmes;
‐Exposição
de
trabalhos;
‐Audição
de música
francesa

47

1ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
20€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Criação de postais
de Natal

Construção do saber

Ami secret

Semana das Línguas

Cidadania

Confecção de
crepes

‐Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.

‐Desenvolver
competências em
língua estrangeira;

‐Melhorar a taxa
de transição;
‐Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro;

‐Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.

Destinatários/
Público ‐alvo

X

Professores de
Francês

Comunidade
escolar

X

Professores de
Francês

Alunos do 3º
ciclo

Professores de
Francês e
Inglês

X

X

Professores de
Francês

Comunidade
escolar

Comunidade
escolar

Forma de
Divulgação
realização
de postais
alusivos ao
Natal,
pelos
alunos do
3º ciclo,
que serão
afixados
no
Polivalente
‐Os alunos
correspon‐
dem‐se em
língua
francesa
com outras
turmas da
escola
7ºano:con‐
curso de
audição;
8ºano:con‐
curso de
leitura;
9ºano:
concurso
de
ortografia
‐Visiona‐
mento de
filmes;
‐Exposição
de
trabalhos;
‐Audição
de música
francesa

Confecção
e venda de
crepes no
polivalente
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Calenda‐
Rização

2ª
semana
de
Dezem‐
bro
/
5€

Durante
o ano
lectivo
/
__

1ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
‐‐‐

1ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
30€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar

Atelier de
construção
/
exposição

1ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
__

Código Eco‐Escola:

Ambiente

. Construção de
máximas acerca de
atitudes e hábitos
saudáveis para a
preservação do
ambiente

Semana das Línguas

«Sou adolescente,
porquê?»:
Dramatização

Educação para a Saúde

«Diz‐me como
amas, dir‐te‐ei
quem és»: quadros
vivos sobre
escritores que
trataram a temática
do amor
«O amor é feito de
muitas cores»:
apresentação crítica
de textos
«Histórias que o
amor tece ou
evocação de Pedro
e Inês :
apresentação de
trabalhos

. Sensibilizar para
as questões
ambientais;
. Promover hábitos
protecção e
preservação do
ambiente

‐Fomentar o gosto
pela língua e
cultura francesas1;
‐Desenvolver
competências
escritas.

Analisar/compreen
der alterações
inerentes à
adolescência com
vista a um
desenvolvimento
saudável
Compreender/dest
rinçar a
multiplicidade de
perspectivas
literárias acerca
deste sentimento.
Compreender/des‐
trinçar diferentes
formas de
tratamento da
temática por
diversos sujeitos
poéticos
Alargar
conhecimentos
sobre mitos
amorosos através
dos tempos

Prof.Ilda
Mendes/
Alunos do
7º C
(colaboração
com o
Projecto Eco‐
Escolas)

X X

Final do
1º
período
/
‐‐‐‐

X

Professores de
Francês de
9ºano

Comunidade
escolar

‐Exposição
de
trabalhos
dos alunos
do 9º
ano,relacio
nados com
o ambiente

X X

7ºB
Professoras:
Paula Santos
Paula Ferreiro

Alunos de
diversas
turmas

Represen‐
tação na
biblioteca
escolar

2º
período
/
__

Alunos e
X X X X X professoras de
LP do 7º ano

Comunidade
escolar

Quadros
vivos
/leitura de
poemas na
biblioteca

2º
período
/
__

Alunos e
X X X X X professoras de
LP do 8º ano

Comunidade
escolar

Leituras e
apresenta‐
ções em
PPT

Alunos e
X X X X X professoras de
LP do 9º ano

Comunidade
escolar

Leituras,
apresenta‐
ções em
PPT

X X

49

2º
período
/
__

2º
período
/
__

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Comemoração do
Centenário da
República
Exposição:
.Cronologia de uma
revolução ;
.Imagens da vida
quotidiana na
transição do século;
‐Mostra de objecto
de época;
‐ Apresentação de
powerpoints ;
‐Quadros vivos ;
‐Teatro de
marionetas

Construção do Saber

Página Moodle da
disciplina de
História 5º e 6º
anos_
‐Elaboração de
materiais
diversificados ;
‐Actualização e
enriquecimento das
páinas da disciplinas
Construção de
materiais
manipuláveis de
apoio à disciplina:
‐construção de
jogos
‐escolha de imagens
e texto
Pequenos
apontamentos
dramáticos para
divulgação em sala
de aula:
‐Construção dos
textos dramáticos;
‐Selecção do
vestuário e
adereços ;
‐Apresentação nas
turmas

Compreender a
importância de
acontecimentos
históricos na vida
do país,
sensibilizando‐os
para os conceitos
de
interacção/causali
dade

. Exposição
Professoras do
grupo de
H.G.P.

Todos os anos
de
escolaridade

Professoras
Isabel Barros e
Alice
Monteiro

Alunos do 5º e
6º anos

Páginas
Moodle da
disciplina

X

Grupo
disciplinar de
HGP

Alunos do 5º e
6º anos

Apresenta‐
ção em
sala de
aula/ sala
de História

X

Professoras
Isabel Barros,
Alice
Monteiro e
Ana Paula
Carvalho
com a
colaboração
de alunos da
opção Teatro
(9º ano)

Turmas do 5º
e 6º anos

Apresenta‐
ção em
sala de
aula

X X

Fomentar a
imaginação através
da recriação de
vivências de outras
épocas
Estimular nos
alunos o gosto
pelo saber e pelo
estudo da História
Diversificar
espaços/formas de
apoiar os alunos,
reforçando e
desenvolvendo as
aprendizagens
Contribuir para um
melhor
desempenho
escolar dos alunos,
aplicando e
consolidando
conhecimentos

Estimular o gosto
pela disciplina e
pelo estudo da
História

X

X

.Apresen‐
tação das
actividades

50

Semana
de 4 a 8
de
Outubro
/
10€

Ao longo
do ano
/
__

Ao longo
do ano
/
10€

Ao longo
do ano
/
__

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras
Alice
Monteiro e
Isabel Barros

Alunos do 5º e
6º anos

Sala de
História

1 2 3 4 5
Dinamização da Sala
de História:
‐Elaboração de
materiais
diversificados ;
‐Disponibilização de
actividades de
reforço,
desenvolvimento e
esclarecimento de
dúvidas
Visitas de Estudo:

Construção do Saber

.Museu de Arte
Antiga
.Convento de Mafra
(visita com
animação)
. Mosteiro dos
Jerónimos
.Museu das
Telecomunicações
‐planificação da
visita ;
‐contactos com as
entidades ;
‐concretização da
visita de estudo ;
‐elaboração do
relatório ;
‐avaliação da
actividade
Comemoração do
centenário da
implantação da
República
(em colaboração
com o grupo de
História do 2º ciclo):
‐Elaboração de
apresentações em
“Power Point”
‐Exposição de
cartazes e objectos
de época
Dramatizações

Dar resposta a
necessidades
educativas
diversificadas de
forma a optimizar
capacidades e
conhecimentos
revelados

X

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
10€

1º
Período

Estimular o gosto
pelo
conhecimento,
valorização e
preservação do
património
histórico cultural

‐ Sensibilizar os
alunos para nossa
história nacional
‐ Promover o
interesse pela
história de uma
forma mais
apelativa

X X

Prof. Alice
Monteiro
e
Graça Cabral

Visita de
estudo
Alunos do 6º
ano

Relatório
Avaliação

X

Grupo
Disciplinar de
História

Todas as
turmas do 3º
ciclo

2º
Período

Cartazes e
“site” do
agrupa‐
mento

51

3º
Período
/
2475€

Semana
de 4 a 8
de
Outubro
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Visita ao Museu
Nacional de
Arqueologia :
‐Elaboração de
guião
‐ Concretização da
visita
‐ avaliação
Visita à Caravela da
Boa Esperança
(8ºano)
‐ Elaboração de
guião
‐ Concretização da
visita

Construção do Saber

Visita de estudo ao
Palácio da Pena
(9ºano)
‐ Elaboração de
guião
‐ Concretização da
visita

‐ Consolidar
aprendizagens
relativas ao
programa do 7º
ano
‐ Permitir aos
alunos o contacto
directo com fontes
históricas
‐ Consolidar
aprendizagens
relativas ao
programa do 8º
ano
‐ sensibilizar para o
património
histórico‐cultural
‐Sensibilizar para o
património
histórico‐cultural
‐ Promover a
preservação do
património
histórico e
ambiental a nível
local

Concurso
“Quem sabe,sabe !”
‐ perguntas
elaboradas pelos
alunos e
regulamento
elaborado pelos
docentes

‐ Promover o gosto
pelo saber
‐ Estimular a
cooperação entre
os alunos

Definição de
critérios,
procedimentos e
estratégias comuns
às diferentes
disciplinas do
Departamento.

Adoptar critérios,
procedimentos e
estratégias
comuns às
diferentes
disciplinas do
Departamento;
Promover o rigor e
a uniformidade na
avaliação dos
alunos.

X

Grupo
disciplinar de
História

X

Grupo
disciplinar de
História

X

X X

Grupo
disciplinar de
História

Grupo
disciplinar de
História

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

7º ano

Folha
informati‐
va para
E.E.

8ºano

Folha
informati‐
va para
E.E.

9ºano

Cartazes e
“site” do
agrupa‐
mento

3ºciclo

Cartazes e
“site” do
agrupa‐
mento

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
período
/
600€

2º
período
/
600€

3º
período
/
100€

3º
período
/
20€

1º
período

X

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Professores
do
Departamento

‐‐‐‐‐‐‐
Ao longo
do ano
/
___

52

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Perdidos e achados
pelo Monte da Lua
‐ Visita guiada ao
Palácio da Pena
‐ Peddy papper nos
jardins do Palácio
‐ Jogos
‐ Concursos

Construção do Saber

Visita de estudo ao
Planetário de Lisboa

Conhecer e dar a
conhecer o
património
histórico e natural
da região;
Favorecer a
criação de laços
entre membros da
comunidade
escolar;
Promover o
trabalho
colaborativo e a
troca de
experiências e
conhecimentos.
Valorizar o saber
em diferentes
espaços
privilegiando as
aprendizagens;
Estimular a
curiosidade e o
gosto pelo
aprender.

Visita de estudo ao
Carsoscópio

Valorizar o saber
em diferentes
espaços
privilegiando as
aprendizagens;
Estimular a
curiosidade e o
gosto pelo
aprender.

Visita de estudo ao
Museu da
Electricidade

Valorizar o saber
em diferentes
espaços
privilegiando as
aprendizagens;
Estimular a
curiosidade e o
gosto pelo
aprender.

X

X

X

Departamento
de Ciências
X
Sociais e
Humanas

Professores de
Geografia com
a colaboração
de Físico‐
Química

X

Professores de
Geografia com
a colaboração
de Ciências
Naturais e
Físico‐Química

X

Professores de
Geografia com
a colaboração
de Físico‐
Química

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores

Actividade
de exterior

3º
período
/
100€

Alunos do
7ºano

___

2º
período
/
700€

Alunos de
7ºano
e alunos dos
8ºB, C,D e E

Alunos do 9º
ano

3º
período
/
1000€
para o
8º ano;
os
custos
de 7º
estão
referi‐
dos em
CN

___

____
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2º
período
/
600€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores de
Geografia

Alunos do 9º
ano

Palestra

Professores
EMRC

Turmas de
EMRC do 5º e
6º

Ficha de
Observa‐
ção
e
Fotos

Novem‐
bro
/
1800€

Turmas de
EMRC do 7º

Ficha de
Observa‐
ção
e
Fotos

Feverei‐
ro
/
1900€

1 2 3 4 5

Palestra dinamizada
por uma ONG

Visita de Estudo ao
Cinema do Cascais
Shopping;
/
‐ Preparação da
Visita de Estudo.

Construção do Saber

‐ Visita de estudo.
‐ Preenchimento de
uma ficha de
observação.
‐ Avaliação da
actividade.

Visita de Estudo a
Fátima
/
‐ Preparação da
Visita de Estudo;
‐Elaboração de um
guião;
‐ Visita de estudo;
‐ Avaliação da
actividade

Valorizar o saber
em diferentes
espaços
privilegiando as
aprendizagens;
Estimular a
curiosidade e o
gosto pelo
aprender
Reconhecer, à luz da
mensagem cristã, a
dignidade da pessoa
humana;
Relacionar‐se com os
outros com base nos
princípios de
cooperação e
solidariedade,
assumindo a
alteridade e
diversidade como
factor de
enriquecimento
mútuo. (Cg 1, 7, 9)
Agir em
conformidade com
as posições
assumidas em
relação ao fenómeno
religioso, no respeito
pelos valores
fundamentais do
diálogo e da
tolerância. (Cg 1, 7)

Reconhecer, à luz
da mensagem
cristã, a dignidade
da pessoa
humana;
Identificar o
núcleo central
constitutivo da
identidade do
Cristianismo,
particularmente
do Catolicismo. (Cg
1, 2);
Interpretar
produções
estéticas de
temática cristã, de
âmbito universal e
local. (Cg 1, 2)

X

X X

X X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

Professores
EMRC
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3º
período
/
___

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Visita de Estudo a
Vila Nova de Mil
Fontes
/
‐ Preparação da
Visita de Estudo.
‐Elaboração de um
guião;
‐ Reunião com os
Encarregados de
Educação.
‐ Visita de estudo;

Construção do Saber

‐ Avaliação da
actividade.

Campeonato escolar
SuperTmatik Quiz
Cristianismo
/
Inscrição on‐line;
Exercícios de
preparação on‐line;
Participação no
Campeonato;
Avaliação da
actividade.

Reconhecer, à luz
da mensagem
cristã, a dignidade
da pessoa
humana;
Relacionar‐se com
os outros com
base nos princípios
de cooperação e
solidariedade,
assumindo a
alteridade e
diversidade como
factor de
enriquecimento
mútuo. (Cg 1, 7, 9)
Agir em
conformidade com
as posições
assumidas em
relação ao
fenómeno
religioso, no
respeito pelos
valores
fundamentais do
diálogo e da
tolerância. (Cg 1,
7)
Identificar o
núcleo central
constitutivo da
identidade do
Cristianismo,
particularmente
do Catolicismo. (Cg
1, 2);
Distinguir os
elementos
convergentes dos
elementos
divergentes das
principais
confissões
religiosas, cristãs e
não cristãs.

X X

Professores
EMRC

X X

Professores
EMRC

Destinatários/
Público ‐alvo

Turmas de
EMRC do 8º e
9º

Todos os anos
de
escolaridade

Forma de
Divulgação

Calenda‐
Rização

Ficha de
Observa‐
ção
e
Fotos

Março
/
2700€

Fotos e
Registo de
participa‐
ção
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Ao longo
do 2º e
3º
Período
/
__

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras do
grupo de
H.G.P.

Alunos do 6º
Ano

Jogo intra‐
turma

X

Professores
EMRC

Comunidade
Educativa
/
Todas as
turmas

Cartazes

X

Prof.
Alexandra
Gomes
9ºB

Comunidade
Escolar

Exposição

1 2 3 4 5

As Eleições
‐ Construção de um
jogo de tabuleiro

Cidadania

Sou voluntário, sou
solidário
/
Elaboração dos
cartazes;
Recolha de
alimentos e
brinquedos;
Preparação para a
entrega dos
brinquedos;
Entrega na Paróquia
para distribuição.

‐Estimular nos
alunos o gosto
pelo saber
‐Contribuir para
um melhor
desempenho
escolar dos alunos,
aplicando e
consolidando
conhecimentos
Contribuir para a
formação integral
dos alunos
levando‐os a
descobrir no
voluntariado e na
solidariedade o
fundamento das
relações
interpessoais e
duma sociedade
verdadeiramente
nova e feliz;
Contribuir para
gerar na escola
iniciativas de
voluntariado
capazes de
promover uma
verdadeira
educação para a
solidariedade;
Descobrir Jesus
Cristo como o
exemplo
máximo de
amor ao
próximo.

X X

Ambiente

Exposição
“20 motivos para
proteger a Floresta”
‐ realização de
trabalhos de
pesquisa
‐ exposição dos
trabalhos realizados

‐ sensibilizar para a
preservação da
Floresta

56

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

3º
Período
/
10€

Ano
Lectivo
/
30€

21 de
Março
/
50€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

X

Prof. Alexandra
Gomes
7º A e 7º B

7º ano de
escolaridade

Concurso

X

Professores de
EMRC

Turmas de
EMRC de 8º e
9º Anos

Nas aulas

1 2 3 4 5

Ambiente

Concurso de slogans
“Água mole em pedra
dura.“
‐ criação do
regulamento do
concurso
‐ angariação de
prémios
‐ constituição de um
júri
‐ divulgação dos
slogans premiados
Visita às Centrais
Eólica e
Termoeléctrica em
Sines:
Preparação, Visita e
Avaliação.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

‐ Consciencializar
para a importância
do uso racional da
água
‐ desenvolver a
capacidade de
organização

Relacionar o
fundamento religioso
da moral cristã com
os princípios, valores
e orientações para o
agir humano
propostos pela
Igreja.
Organizar um
Universo coerente
de valores éticos e
cristãos

X

22 de
Março
/
100€

Março
/
100€

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Plano da Matemática
II
‐Desenvolvimento
dentro e fora da sala
de aula medidas que
desenvolvam o gosto
pelo saber;
‐Realização de
reuniões periódicas
com carácter
pedagógico‐didáctico
‐Implementação da
heteroformação
‐Promoção da
utilização das
tecnologias de
Informação e
Comunicação nas
áreas Curriculares e
Não Curriculares
‐Optimização dos
recursos
disponibilizados pela
escola na Área das TIC;
‐Criação de espaços e
momentos de troca de
experiências e
conhecimentos, em
diversas áreas do
saber, entre docentes.

Platafor‐
mas Moodle

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.
X
Viabilizar a
actualização
científica,
pedagógica e
didáctica do grupo
de Matemática

X

Grupo de
professores de
Matemática do
2.º e 3º ciclo.

Alunos do 2.º e
3º ciclo
Professores de
Matemática

Espaço Mat
– Criação e
divulgação
de materiais
a colocar na
plataforma
Moodle de
apoio a
alunos
(consolida‐
ção das
aprendiza‐
gens e
desenvol‐
vimento de
capacida‐
des
transver‐
sais) e a
profes‐sores
(Estudo
Acomp‐
anhado,
aulas de
substitui‐
ção, sites
bibliografia).

57

Ao longo
do ano
/
__

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

FotoMat
Concurso de
fotografias que
evidenciem a
Matemática no
quotidiano

Construção do Saber

Teatro Pedagógico –
“Querida
Matemática”
Desenvolvimento
dentro e fora da
sala de aula
medidas que
desenvolvam o
gosto pelo saber;
Realização de visitas
de estudo
Testes intermédios
2010‐2011:
Desenvolvimento
dentro e fora da
sala de aula
medidas que
desenvolvam o
gosto pelo saber.
Canguru
Matemático:
Desenvolvimento
dentro e fora da
sala de aula
medidas que
desenvolvam o
gosto pelo saber;
Oferta de
actividades de
enriquecimento

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.

X X

Grupo de
professores de
Matemática
do 2.º e 3º
ciclo.

X X

Grupo de
professores de
Matemática
do 2.ºciclo e
3.º ciclos

X

X X

Prof. João
Paulo Passos

Prof. Vera
Loureiro e
Prof. Catarina
Carvalho

Destinatários/
Público ‐alvo

Alunos do 2.º
ciclo e 3º ciclo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Exposição

2.º
Período
/
100€

Alunos do 2.º
ciclo e
8.º anos

__
/
2750€

Alunos do 8.º
ano e 9.º ano

‐

8.º ano –
11 de
Maio
9.º ano –
7 de
Feverei‐
ro e 17
de Maio
/
90€

Alunos do 3º
ciclo

Elaboração
de cartazes
de
divulgação
Entrega de
Prémios

A definir
/
40€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Professores de
Ciências da
Natureza

Alunos de 2º
Ciclo

1 2 3 4 5

Ida ao Teatro ‐
“Biodiversidade”

Visita de estudo
ao Oceanário

Visita de estudo à
Exposição “Sexo… e
então?” no Pavilhão
do Conhecimento

Construção do Saber

Peddy‐Papper das
Ciências da Natureza

Visita de estudo ao
Planetário e à
Exposição “Sexo… e
então?” no Pavilhão
do Conhecimento
‐ Elaboração de um
guião da exposição
‐ Visita de estudo
‐ Preenchimento do
guião da visita
‐ Avaliação da
actividade

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente
e do Património

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente
e do Património

Promover a saúde
em Meio Escolar

Fomentar o gosto
pelo saber

. Promover a
Saúde em meio
escolar
. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de
adoptar atitudes
promotoras da sua
saúde individual e
da dos que os
rodeiam
. Consolidar e
aprofundar
conhecimentos
relacionados com
os conteúdos
programáticos
. Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
. Favorecer a
aceitação da
diferença

x

x

x

x

x

x

x

x

Professores de
Ciências da
Natureza de 5º
Ano
Professores de
Ciências da
Natureza de 6º
Ano e
Coordenadora
do CEF de LA
Professores de
Ciências da
Natureza

e

2º
Período
/
2052€

Alunos de 6º
Ano e
CEF – Logística e
Armazena‐
mento

Comunidade
escolar

Alunos do 7º ,
8º e 9º anos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

1º
Período
/
725€

Alunos de 5º
Ano

Professores de
Ciências
Naturais
x x

Forma de
Divulgação

2º
Período
/
2148€

Folhetos

Relatório
da
Actividade

Directores de
Turma
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3º
Período
/
150€

2º
período
/
1300 €
(uma
parte já
está
referido
em
Geog.)

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Visita de estudo ao
Carsoscópio e à
Pedreira do Galinha
‐ Preparação da
visita de estudo
‐ Visita de estudo
‐ Elaboração de um
pequeno relatório
‐ Avaliação da
actividade

Construção do Saber

Visita de estudo à
Zona de Interesse
Biofísico das
Avencas

Feira de Conchas,
Minerais e Fósseis
‐ Exposição de
conchas, minerais e
fósseis
‐ Comercialização
de alguns produtos

. Sensibilizar para a
defesa do
Ambiente e do
Património Natural
‐Consolidar e
aprofundar
conhecimentos
relacionados com
os conteúdos
programáticos
. Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
. Favorecer a
aceitação da
diferença
. Conhecer a ZIBA e
a sua importância
. Conhecer as
diferentes espécies
que habitam a
ZIBA
. Divulgar a
importância da
preservação das
praias
. Conhecer a
importância da
conservação dos
recursos marinhos

. Valorização do
saber e da Escola
como espaço
privilegiado de
aprendizagem

x x

Professores de
Ciências
Naturais

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Alunos do 7º
ano

Relatório
da
Actividade

3º
período
/
2200 €

Alunos dos
8º A, B, C e D

Relatório
da
Actividade

Professores de
Geografia

x x

Professora
Paula Pelicano

Professora
Paula Santos
x
Sr. Carlos Lage

Comunidade
escolar

Cartazes

2º
período
/
500€

29 e 30
de
Novem‐
bro e 2
de
Dezem‐
bro de
2010
2º/3º
período
/
___

. Fomentar o gosto
pelo conhecimento
científico
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
“Dia da
Alimentação”
“Alimentação e
Actividade Física”
“Feira da Saúde”
“Dia do Ambiente”
(?)

Construção do Saber

Ida aoa Planetário
Gulbenkian:
‐ Preparação da
visita
‐ Elaboração de um
questionário
‐ Visita de estudo

Participação dos
professores do
grupo de Ciências
Naturais, de
acordo com o que
consta no
“Projecto de
Educação para a
Saúde” e no
“Projecto Eco‐
escolas”
‐ Melhorar a taxa
de transição/
resultados à
disciplina;
‐ Relacionar os
conceitos teóricos
com a realidade.

Ambiente

Ida ao Pavilhão do
Conhecimento:
‐ Preparação da
visita
‐ Elaboração de um
questionário
‐ Visita à exposição
permanente
Ida ao Museu da
Electricidade:
‐ Preparação da
visita
‐ Elaboração de um
inquérito
‐ Visita à exposiçaõ
permanente e
interactiva

‐ Melhorar a taxa
de transição/
resultados à
disciplina;
‐ Relacionaros
conceitos teóricos
com a realidade.

Estudo estatístico
sobre o consumo de
água numa
perspectiva de
gestão de recursos

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplin
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente

Desenvolvimento
dentro e fora da
sala de aula
medidas que
desenvolvam o
gosto pelo saber;

‐ Melhorar a taxa
de
transição/resulta‐
dos à disciplina;
‐ Relacionar os
conceitos teóricos
com a realidade

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

X

Grupos
disciplinares
de FQ e Geog.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Alunos do 7º
ano

_______

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

/
___

2º
período
/
já referi‐
dos em
Geog.
2º
período
/
Já referi‐
dos em
CN

X

Grupo
disciplinar de
FQ e CN

X

Grupos
disciplinares
de de FQ, e
Geog

Alunos do
9ºano

_________

2º
período
/
já referi‐
dos em
Geog.

Professores de
Matemática
do 2.º Ciclo a
leccionarem o
5.º ano

Alunos do 5.º
ano

Folheto
informati‐
vo

3.º
Período
/
50€

X X

Alunos do 8º
ano

________
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Dia do Ambiente
‐ Venda de plantas à
Comunidade em
parceria com uma
estufa da região
‐ Elaboração de
trabalhos diversos

Ambiente

Eco‐ Jornal:
‐ Recolha de
informação
‐ Elaboração do
Jornal

Atelier de
Reciclagem

“Renovar com
Energia”:
‐ Recolha de
informações sobre
Energias Renováveis
‐Realização de
trabalhos diversos

Educação para a Saúde

Estudo estatístico
sobre o tabagismo:
Desenvolvimento
dentro e fora da
sala de aula
medidas que
desenvolvam o
gosto pelo saber;
Dia da Alimentação:
‐ Elaboração de
trabalhos diversos
‐ Exposição de
alimentos com
informação
nutricional
‐ Distribuição
gratuita de frutas

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
ambiente;
Promover o
envolvimento
responsável da
Comunidade
Educativa
‐ Sensibilizar a
comunidade
educativa para as
questões
ambientais
‐ Incutir nos alunos
a importância da
Reciclagem como
forma de
preservação do
ambiente
‐ Sensibilizar a
comunidade
escolar para a
importância das
Energias
Renováveis;
‐ Sensibilizar os
alunos para a
importância de um
Desenvolvimento
Sustentável

Melhorar o
desempenho dos
alunos ao nível da
disciplina.

Professores de
Ciências da
Natureza
x
Equipa do
Projecto Eco‐
Escola

X

Grupo de FQ/
Biblioteca

X

Prof. Ana
Moura/
Biblioteca

Forma de
Divulgação

Cartazes
Comunidade
Escolar e Local

Comunidade
Escolar

Uma turnma
do 5º ano e
uma turma do
6º ano

Folhetos

Jornal de
Parede

____

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

3º
Período
/
140€

Ao longo
do ano
lectivo
/
100€
A definir
/
20€

Exposição
dos
trabalhos

X

Alunos e prof
de FQ

Comunidade
escolar

Demons‐
tração com
carros e
fornos
solares

Final do
ano
lectivo
/
250€

Concurso

X X

Promover a saúde
em meio escolar
Sensibilizar a
Comunidade
Escolar para a
importância de
hábitos
alimentares e de
vida saudável

Destinatários/
Público ‐alvo

Professores de
Matemática
do 2.º Ciclo a
leccionarem o
6.º ano

Alunos do 6.º
ano

Exposição

Comunidade
Escolar

Exposição
dos
trabalhos
produzidos

Professores de
Ciências da
Natureza
x

X

Equipa de
Educação para
a Saúde
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3.º
Período
/
50€

1º
Período
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES

Construção do Saber

Visitas de estudo

‐Saber ouvir e
saber estar
‐ Fruir a música
‐ Conhecer novos
espaços

Intercâmbio de
turma entre os
professores de
Educação Musical

‐ Saber ouvir e
saber estar
‐Partilhar
experiências

Dinamização do
Projecto: “Um olhar
sobre a Pintura
portuguesa
contemporânea”:
‐ Estudo e análise da
obra de pintores
portugueses
contemporâneos;
‐ Exploração de
técnicas /materiais
de expressão
plástica
diversificados;
‐ Visita de Estudo ao
Museu do Chiado
em Lisboa;
‐ Apresentação de
todo o trabalho
desenvolvido numa
exposição a realizar
no espaço escolar

Promover a
participação dos
alunos em
actividades de
envolvimento na
comunidade
educativa;
‐ Promover nos
alunos o
desenvolvimento da
Criatividade e da
capacidade de
comunicar
visualmente;
‐ Divulgar a Arte
Portuguesa
Contemporânea;
‐ Divulgar espaços
culturais
diferenciados;
‐ Sensibilizar os
Intervenientes para a
utilização de técnicas
diversificadas de
expressão plástica

x x x x

Professores de
Educação
Musical

x x x x

Professoras
Cecília
Miranda e
Luisa
Sebastiao

X

Todos os
professores
do grupo
disciplinar de
EVT a
leccionar
turmas do 5.º
ano de
escolaridade.

Ao longo
do ano
/
2000€

Alunos do 2º
ciclo

Alunos do 2º
ciclo

Alunos do 5.º
ano de
escolaridade

Nas
respectivas
salas de
aula

Exposição
Final de
trabalhos
realizados
pelos
alunos
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Ao longo
do ano
/
___

3.º
Período
/
450€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Dinamização do
Projecto: “O Corpo
na Arte – Do
Impressionismo à
actualidade”
‐ Estudo e análise de
diferentes obras de
pintura do
Impressionismo à
actualidade;
‐ Exploração de
técnicas /materiais
de expressão
plástica
diversificados;

Construção do Saber

‐ Apresentação de
todo o trabalho
desenvolvido numa
exposição a realizar
no espaço escolar.

Dinamização do
workshop “3 M’s
(marioneta, mão e
movimento)”

‐ Promover nos
alunos o
desenvolvimento
da criatividade,
comunicação e
espírito crítico;
‐ Sensibilizar os
alunos para a
necessidade de
preservação e
embelezamento
do espaço escolar;
‐ Fomentar a
reutilização e
recuperação de
materiais;
‐ Aplicar conteúdos
relacionados com
a Antropometria e
o Desenho do
Corpo Humano em
construções bi e
tridimencionais .
‐ Promover a
partilha de
experiências e
conhecimentos
entre docentes;
‐ Divulgar
experiências
artísticas
diferenciadas e
práticas
pedagógicas
positivas,
conducentes à
melhoria do
sucesso escolar
dos alunos;
‐ Avaliar
estratégias e
processos de
operacionalização
relativos às
finalidades da
Educação Artística.

X

x

Todos os
professores
do grupo
disciplinar de
EVT a
leccionar
turmas do 6.º
ano de
escolaridade.

Professor
Jorge
Cerqueira

Destinatários/
Público ‐alvo

Alunos do 6.º
ano de
escolaridade

Forma de
Divulgação

Exposição
Final de
trabalhos
realizados
pelos
alunos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2.º
Período
/
100€

Período
de Inter‐
rupção
lectiva

Educadores de
Infância e
Professores
do 1.º, 2.º e
3.º ciclos.

(data a
designar)

/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Transformação da
aplicação EXCEL de
suporte à avaliação
em Educação Física,
contemplando os
objectivos
operacionais de
padrão de
movimento, leia‐se,
componentes
críticas

Contribuir para
que a escola atinja
os seus objectivos
institucionais,
designadamente, a
diminuição da taxa
de Repetência,
através da criação
de um instrumento
que monitorize o
desenvolvimento
das aprendizagens,
desde a Avaliação
Diagnóstica,
passando pela
Avaliação
Formativa e
culminando na
Avaliação
Sumativa.
‐Melhorar a
qualidade das
aprendizagens dos
alunos, assumindo
a responsabilidade
de realizar um
trabalho
organizacional que
introduza um maior
rigor na estratégia
de avaliação das
aprendizagens,
promovendo
e normalizando a
Avaliação
Qualitativa,
facilitando‐a.

Destinatários/
Público ‐alvo

Numa
primeira fase,
os Professores
de Educação
Física ‐
Grupos 260 e
620.

X

Prof.Carlos
Heitor
Numa
segunda fase
e principais
destinatários
do projecto,
todos os
alunos da
escola.

Forma de
Divulgação

“Workshop
” para
divulgar a
forma de
utilização
da
aplicação
aos
professores
de
Educação
Física e
promover
o seu
trabalho
colaborativ
o
Divulgar a
versão final
aos
professores
através de
correio
electrónico
.
Divulgar
eventuais
“upgrades”
de forma
presencial
e por
correio
electrónico
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

6 de
Setem‐
bro de
2010

13 de
Setem‐
bro de
2010
/
___
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

‐Produzir um sistema
de apoio às decisões
estratégicas pós‐
interactivas de ensino
que permita
identificar as
aprendizagens que,
em cada aluno,
carecem de
intervenção
diferenciada e
orientar esta, dando
a conhecer o grau de
consecução dos
objectivos
operacionais do
padrão de
movimento
(componentes
críticas), formulados
com base em
conhecimentos
científicos e
didáctico‐
pedagógicos
actualizados.
‐Incentivar a reflexão
partilhada sobre os
resultados
quantitativos e
qualitativos da
avaliação que
fundamentem os
Planeamentos
subsequente,
constituindo desta
forma, uma referência
para o desempenho
dos colegas dos
grupos 260 e 620,
promovendo e
apoiando o trabalho
colaborativo inter‐
pares na utilização da
avaliação como
elemento regulador e
promotor da
qualidade do ensino,
da aprendizagem e da
formação do
professor

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação
Divulgar
em reunião
conjunta
dos grupos
disciplina‐
res, o grau
de
consecução
dos
objectivos
operacio‐
nais nas
diversas
turmas e o
sequente
balanço,
tendo em
vista
regular e
promover a
reflexão
sobre os
resultados
quantitati‐
vos e
qualitati‐
vos da
avaliação
e, conse‐
quen‐
temente,
fundamen‐
tando os
Planea‐
mentos
subse‐
quentes e
a versão
seguinte da
aplicação
Excel
Divulgar a
próxima
versão
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Calenda‐
Rização

Ao longo
do ano
lectivo

Após 30
de
Junho
de 2010

Setem‐
bro de
2011
/
___
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Divulgação e
apresentação dos
trabalhos
realizados, ao
longo do ano
lectivo, pelos
alunos na
disciplina de
Educação
Tecnológica à
comunidade.

Construção do Saber

Apresentação de
projectos
Coreográficos
desenvolvidos pelos
alunos da turma 7ºE
(sobre o Tema
“Natal” )e pelas
turmas 8ºC e 8ºF

Visita de Estudo ao
PEOPLE Family Club
Conhecimento das
instalações do Club
e actividades nelas
desenvolvidas
Aula de Hip‐Hop
com professor
especializado neste
estilo de Dança

Aulas dedicadas ao
Kuduro e Hip‐Hop
com professor
convidado
(especialista nestes
estilos de dança)

Estabelecer uma
maior
aproximação
entre Escola,
Família e
Comunidade

Divulgar a Dança
dentro do
Agrupamento
Compreensão da
Dança enquanto
forma de Arte
Desenvolvimento
de experiências e
capacidades na
área da
Interpretação
Incentivar a prática
de Actividades
Físicas,
nomeadamente a
Dança
Melhorar
competências em
Hip‐Hop

Desenvolvimento
em sala de aula de
medidas que
fomentem o gosto
pelo saber
Melhorar
competências em
Kuduro e Hip‐Hop

X

x

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Professoras:
Dança ‐ Teresa
Rodrigues
7ºE, 8ºC e 8ºF
Professoras do
JI e EB 1ºciclo
de Montelavar
Professora
Cláudia
Oliveira de ET

Destinatários/
Público ‐alvo

Comunidade
Educativa

Alunos do
Jardim de
Infância de
Montelavar
Alunos do 4º
ano da Escola
Básica do 1º
Ciclo de
Montelavar
Comunidade
Educativa

Professoras:
x

Dança ‐ Teresa
Rodrigues

Alunos da
Turma 7ºE

Hip‐Hop ‐ ?

Professores

x

Dança ‐ Teresa
Rodrigues,
Jorge Oliveira
Kuduro/Hip‐
Hop – Fábio
Januário

Alunos das
Turmas 7ºE,
7ºH, 8ºC e 8ºF

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Exposição
dos
trabalhos
realizados,
ao longo
do ano
lectivo

No final
do ano
lectivo
no
lectivo
/
200€

Aulas de
Dança
do7ºE
Profes‐
soras do JI
e EB
1ºciclo nas
suas aulas
Cartazes

Últimas
semanas
de aulas
do 1º
Período
(7ºE)
Final do
ano
lectivo
(8ºC e
8ºF)
/
___

Aulas de
Dança
Boletim
informati‐
vo para os
Encarrega‐
dos de
Educação

Aulas de
Dança
Boletim
informati‐
vo para os
Encarrega‐
dos de
Educação
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2ª ou 3ª
semana
de
Feverei‐
ro
/
100€

Turmas
7ºE e
7ºH,
finais de
Janeiro;
Turmas
8ºC e
8ºF
durante
o mês
de Fev.
/
80€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Forma de
Divulgação

Alunos das
Turmas 7ºE,
8ºC e 8ºF

Aulas de
Dança

x x

Professoras de
Educação
Musical

Alunos do 2º
ciclo

Debate e
actividade
prática
(polivalen‐
te da
escola)

2º
período
/
___

x

Professores de
EV e alunos do
7º e 8ºano

Comunidade
escolar

Exposição

Dezem‐
bro
/
___

x

Professores
das disciplinas
e respectivos
alunos

Comunidade
escolar

Exposição

3º
Período
/
___

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Intercâmbio
Educação
Musical/Educação
Artística – Dança
Actividade de Dança
em sala de aula,
com exploração de
timbres corporais e
instrumentais e
audição de música
Composição musical
e coreográfica

Seminário/work‐
shop sobre o tema
“ dança vs música”,
dinamizada pela
professora de dança
Lucília Baleicho

Decoração de Natal
do Polivalente

Cidadania
Exposição

Desenvolver em
sala de aula de
medidas que
fomentem o gosto
pelo saber
Motivar para a
prática da Dança
Revisão de
Batimentos
Rítmicos, Pulsação
e Andamento
Materializar a
relação
música/som e
movimento

‐Percepção da
relação entre a
música e a dança

‐ Tomar de contacto
com diferentes
representações
artísticas;
‐ Desenvolver o
espírito de
observação e crítico.
‐ Envolver e
sensibilizar os alunos
para a comemoração
de datas.
‐ Desenvolver a
capacidade de
trabalhar em equipa
com outras turmas e
disciplinas.
‐ Tomar de contacto
com diferentes
representações
artísticas;
‐ Desenvolver o
espírito de
observação e crítico.
‐ Envolver e
sensibilizar os alunos
para a comemoração
de datas.
‐ Desenvolver a
capacidade de
trabalhar em equipa
com outras turmas e
disciplinas.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Para a
turma
7ºE ‐
Novem‐
bro
Para as
turmas
8ºC e
8ºF –
Novem‐
bro e
Dezem‐
bro
/
___

Destinatários/
Público ‐alvo

Dinamizadores

Professoras:
Dança ‐ Teresa
Rodrigues
x

Musica ‐
Cecília
Miranda
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Pintura do interior
da sala de Educação
Tecnológica e
respectiva
arrecadação.

Pintura de espaços
escolares exteriores
(muros e muretes)

Renovar e
optimizar os
recursos materiais
para uma melhoria
da prática
educativa.
Alterar a forma de
estar e a relação
dos alunos no e
com o espaço
escolar.

Ambiente

Execução de
caixotes do
lixo/recipientes de
recolha selectiva
para o recinto
escolar;

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente e do
Património

Execução de
elementos
decorativos de
Natal ( árvores de
Natal e outros),
reutilizando
diversos materiais

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente

Interpretação da
peça “PRIMAVERA”
de Vivaldi, com
instrumentos/object
os recicláveis

Exposição de
instrumentos
musicais
construídos pelos
alunos com
materiais recicláveis

X

‐Reciclagem de
materiais do
quotidiano
‐ Execução da obra
em grupo
‐Reciclagem de
materiais do
quotidiano
‐Compreensão da
produção sonora
através construção
de instrumentos
musicais

X

X

X

X X

X

Destinatários/
Público ‐alvo

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Comunidade
Escolar

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Comunidade
Escolar

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Comunidade
Escolar

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Comunidade
Escolar

Professora
Luisa
sebastião

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Professora
Cecília
Miranda

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Forma de
Divulgação

________

_________

Instalação
dos
caixotes do
lixo/
recipientes
de recolha
selectiva
no recinto
escolar.
Instalação
dos
elementos
decorati‐
vos de
Natal no
recinto
escolar.
Concerto
para a
comunida‐
de escolar
e extra‐
escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Ao longo
do ano
lectivo
/
100€

Ao longo
do ano
lectivo
/
100€

Ao longo
do ano
lectivo
/
100€

No final
do 1º
Período
/
100€

3º
período
/
___

3º
período
/
___
Exposição
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público ‐alvo

Professores de
EV e alunos do
7º e 8ºano

Comunidade
escolar

Exposição

1º
Período
/
___

Comunidade
Educativa

Indicada
em cada
Actividade
que
constitui o
Projecto

Pluria‐
nual
/
___

1 2 3 4 5

Criação do Logótipo
do
Projecto de
Educação para a
Saúde

Educação para a Saúde
O Projecto
Actividade Física e
Saúde contempla as
actividades que
seguidamente se
indicam:

- Desenvolver o
espírito de
observação e
crítico;
- Conceber
projectos e
organizar com
funcionalidade e
equilíbrio
espaços
bidimensionais;
- saber construir
uma mensagem
recorrendo á
linguagem
visual;
- Organizar e
hierarquizar
visualmente a
informação.
Promover a Saúde
em meio escolar.
Incentivar a
criação de hábitos
de vida saudável.
Desenhar e
desenvolver um
modelo de
intervenção
fundamentado
numa realidade
identificada e nos
recursos
existentes que
conduza ao prazer
da prática regular
da actividade
física e ao
respeito por si
próprio,
estabelecendo as
bases para um
modo de vida
activo em adulto
através da
promoção dos
alunos como
sujeitos‐autores
deste projecto.

X

X

Responsável
do Projecto ‐
Carlos Heitor

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Construção de uma
Folha de Cálculo a
integrar na
aplicação Excel para
a avaliação em EF
para efectuar os
cálculos
necessários.

Introduzir um
conjunto de
fórmulas que,
estruturadas
segundo campos,
calculem: o IMC;
as Zonas de IMC;
as Zonas de PMG;
o grau de risco
para a saúde a
partir do PA.

Medição dos alunos
quanto à Altura e ao
Peso.

Determinar o IMC
e a respectiva
Zona Saudável a
partir da Altura e
do Peso.
Identificar os casos
que, no início do
ano lectivo,
apresentem
valores de IMC fora
do Peso Adequado.

Medição dos alunos
quanto ao PMG e ao
PA.

Aprofundar o
conhecimento
quanto à PMG e
respectiva Zona
Saudável e ao PA e
respectivos riscos
para a saúde,
sobre os casos que
apresentem
valores de IMC
fora da Zona
saudável.

Envio dos dados ao
Responsável do
Projecto.

Inserir todos os
dados na mesma
aplicação de
software
estatístico.

Destinatários/
Público ‐alvo

Prof. de EF
X

Responsável
do Projecto

Todos os
alunos da
escola

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Divulgar a
versão final
aos
professores
através de
correio
electrónico

Até 13
de
Setem‐
bro
/
___

Presencial

Setem‐
bro
Outubro
/
___

Outubro
Novem‐
bro
/
___

X

Todos os
Professores de
E.F.

Alunos da
Escola

X

Professores de
E.F. com casos
fora da IMC

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC

Presencial

X

Todos os
professores de
E.F.

Responsável
do Projecto

Divulgação
dos dados
por correio
electrónico
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__
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Responsável do
Projecto

Prof. de EF
Coord. de EPS
Responsável
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra
Nutricionistas

Divulgação
do Relatório
por correio
electrónico

___
/
___

Por correio
electrónico

Conce‐
pção de
um
Inquéri‐to
sobre
Actividade
Física e
Quali‐dade
de Vida.
/
___

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Tratamento estatístico
e Conclusões ‐ I.
Elaboração e envio do
Relatório – I.

Determinar o perfil
de cada aluno
segundo a
conjugação de três
variáveis: Zona de
IMC; Zona de PMG;
Risco de saúde de
PA.
Ordenar os casos
por Ordem de
prioridade segundo
os perfis
encontrados pela
conjugação das três
variáveis referidas.
Determinar o perfil
de IMC dos alunos
por Género e Idade.

Concepção de um
Inquérito sobre
Actividade Física e
Qualidade de Vida.

Identificar
possíveis relações
entre os casos
problemáticos e
alguns factores
ligados à
Actividade Física e
à Qualidade de
Vida.

Aplicação e recolha
de um Inquérito
sobre Actividade
Física e Qualidade
de Vida aos alunos.

Identificar
possíveis relações
entre os casos
problemáticos e
alguns factores
ligados à
Actividade Física e
à Qualidade de
Vida.

x

Entrega dos
Inquéritos
preenchidos pelos
alunos ao
Responsável do
Projecto.

Identificar
possíveis relações
entre os casos
problemáticos e
alguns factores
ligados à
Actividade Física e
à Qualidade de
Vida.

X

X

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

Responsável
do Projecto
Prof. de EF

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC

Prof. de EF

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC

Presencial
durante as
aulas de EF

Prof. de EF

Responsável
do Projecto

Presencial
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Aplica‐ção
e recolha
de um
Inquéri‐to
sobre
Actividade
Física e
Quali‐dade
de Vida
aos alunos.
/
___
Entrega
dos
Inquéri‐tos
preen‐
chidos
pelos
alunos ao
Respon‐
sável do
Projecto
/
___

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Tratamento
estatístico e
Conclusões – II
Elaboração e envio
do Relatório – II.

Educação para a Saúde

Pesquisa de
informação sobre
equilíbrio entre
Consumo Calórico e
dispêndio
energético e regras
de Alimentação aos
alunos com Ordem
de Prioridade baixa.

Frequência das
sessões do Clube de
Actividade Física e
Saúde.
Consulta de
Nutricionismo com
apoio da
Responsável pela
UC na Comunidade
PP/Sintra.

Identificar
possíveis relações
entre os casos
problemáticos e
alguns factores
ligados à
Actividade Física e
à Qualidade de
Vida.
Promover os
alunos como
sujeitos‐autores
deste projecto,
com a colaboração
dos respectivos
encarregados de
educação através
de
aconselhamento
envolvendo
somente a
influência
informativa

Promover os
alunos como
sujeitos‐autores
deste projecto,
com a colaboração
dos respectivos
encarregados de
educação através
de
aconselhamento
da carga formal de
actividade
física/desporto e
proposta de
adequação
nutricional.

X

x

X

Responsável
do Projecto

Prof. de EF
Resp. EPS
Prof. de CN e
AP
Responsável
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra
Nutricionistas

Responsável
do Projecto.
Prof. de EF
com CNL para
o Clube de
Actividade
Física.
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra
Nutricionistas.

Destinatários/
Público ‐alvo

Prof. de EF
Coord. de EPS
Responsável
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra
Nutricionistas

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC com
Ordem de
Prioridade
baixa e
respectivos
EE.

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC com
Ordem de
Prioridade alta
e respectivos
EE.

Forma de
Divulgação

Por correio
electrónico

Internet
Prof. do
aluno
Presencial

Através do
Prof. do
aluno
Presencial

73

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Trata‐
mento
estatísti‐co
e Conclu‐
sões – II
Elabor‐
ação e
envio do
Relató‐rio
– II.
/
___
Pesquisa
de
informa‐
ção sobre
equilí‐brio
entre
Consu‐mo
Calórico e
dispên‐dio
energé‐
tico e
regras de
Alimen‐
tação aos
alunos
com
Ordem de
Prioridade
baixa.
/
___

Fre‐
quência
das
sessões
do Clube
de
Actividad
e Física e
Saúde.
Consulta
de Nutri‐
cionis‐mo
com
apoio da
Respon‐
sável pela
UC na
Comu‐
nidade
PP/Sin‐
tra.
/
____

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Responsável
do Projecto.
Prof. de EF
com CNL para
o Clube de
Actividade
Física.

Alunos fora do
Peso
Adequado de
IMC com
Ordem de
Prioridade alta
que
frequentaram
o Clube de
Actividade
Física e
respectivos
EE.

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Concepção e
aplicação de um
Inquérito sobre o
Grau de satisfação e
a noção de auto‐
empenhamento dos
alunos que
frequentaram o
Clube de Actividade
Física e Saúde e
respectivos
encarregados de
educação.

Tratamento
estatístico e
Conclusões – III.
Elaboração e envio
do Relatório – III.

Avaliar o Grau de
satisfação dos
alunos e dos seus
encarregados de
educação face ao
Clube de
Actividade Física,
bem como, a sua
noção de auto‐
empenhamento
na execução do
mesmo.

Avaliar o Grau de
satisfação dos
alunos e dos seus
encarregados de
educação face ao
Clube de
Actividade Física,
bem como, a sua
noção de auto‐
empenhamento
na execução do
mesmo.

X

X

Responsável
do Projecto

Prof. de EF
Coord. de EPS
Responsável
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra

Forma de
Divulgação

Por correio
electrónico
Presencial

Por correio
electrónico

Nutricionistas
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Concep‐
ção e
aplica‐
ção de
um
Inquéri‐
to sobre
o Grau
de
satisfa‐
ção e a
noção
de auto‐
empe‐
nha‐
mento
dos
alunos
que
frequen‐
taram o
Clube de
Activi‐
dade
Física e
Saúde e
respec‐
tivos
encar‐
regados
de
educa‐
ção.
/
___
Trata‐
mento
estatísti‐
co e
Conclu‐
sões –
III.
Elabora‐
ção e
envio do
Relató‐
rio – III.
/
___

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Direcção da
Escola

Responsável
do Projecto

Presencial
durante as
aulas de EF

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Recolha de dados
sobre o Sucesso
Escolar dos alunos ‐
escala dicotómica
de Transitou/Não
Transitou.
Estudo da relação
entre Sucesso
Escolar e a variável
de IMC.

Identificar a
relação entre o
IMC e o sucesso
escolar, através de
tratamento
estatístico.

Tratamento
estatístico e
Conclusões – IV.
Elaboração e envio
do Relatório – IV

Identificar a
relação entre o
IMC e o sucesso
escolar, através de
tratamento
estatístico.

X

X

Responsável
do Projecto

Prof. de EF
Coord. de EPS
Responsável
pela UC na
Comunidade
PP/Sintra

Por correio
electrónico

Nutricionistas

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Recolha
de
dados
sobre o
Sucesso
Escolar
dos
alunos ‐
escala
dicotó‐
mica de
Transi‐
tou/Não
Transi‐
tou.
Estudo
da
relação
entre
Sucesso
Escolar e
a
variável
de IMC.
/
___
Trata‐
mento
estatísti‐
co e
Conclu‐
sões –
IV.
Elabora‐
ção e
envio do
Relató‐
rio – IV
/
___

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
Construção do
Saber

Visita aos Estúdios e
Museu da RTP:
Elaboração de uma
ficha preparatória.
Relatório
Avaliação

Estabelecer uma
aproximação entre
os conteúdos
trabalhados na
escola e a
realidade.

x

Prof. Ed.
Artística Paula
Custódio

8ºB
Foto e Vídeo

7
Dezem‐
bro
2010
/
120€

___
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Forma de
Divulgação

Prof. Ed.
Artística José
Salvador Silva
7ºA, 7ºC, 8ºD

Comunidade
educativa

Projecção
de filme ou
através do
acesso à
galeria
virtual pela
internet

Final do
ano
lectivo
/
‐‐‐

X

Professores e
alunos de
Educação
Artística ‐
Teatro

Comunidade
Educativa

Dramatiza‐
ções

2º e 3º
períodos
/
200 €

X

Professores e
alunos de
Educação
Artistíca‐
Teatro

Comunidade
Escolar

Quadros
vivos
Pequenas
dramatiza‐
ções com
figuras
animadas

1º
período
/
50 €

8ºA
Comunidade
Educativa

Apresenta‐
ção da
peça de
teatro

1 2 3 4 5
Exposição de
Pintura através de
filme ou da visita à
galeria de arte
virtual, em
ambiente
interactivo

Dramatizando…

Promover a
utilização das TIC
na apresentação
dos trabalhos de
pintura à
comunidade

Construção do Saber

Divulgar o trabalho
realizado na
disciplina;
Aproximar a Escola
da Comunidade

Comemorações do
Centenário da
República

Conhecer e dar a
conhecer factos e
aspectos do
quotidiano na
viragem do séc.
XIX

Ida ao Teatro e Peça
de Teatro

Desenvolver o
gosto pela
encenação e pela
representação;
Proporcionar
contacto com
outros espaços e
outros textos;
Fomentar o gosto
pela escrita, pela
expressão oral
desbloqueada e
expressiva

Ambiente

“ Eco‐Repórteres na
escola”
Elaboração de
cartazes,
reportagens e
produtos
multimédia de
divulgação,
sensibilização e
acompanhamento
de actividades do
projecto ECO
Escolas

Promover o
envolvimento e
sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente

x

X

X

x

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Dinamizadores

Professoras
Ed. Artística
Isabel Gama e
Paula Ferreiro

Prof.Paula
Custódio
e
alunos do 9ºA
com opção de
Foto e Vídeo

Comunidade
Escolar

A definir
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3º
Período
/
300 €

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Prof Ed.
Artística Paula
Custódio e
alunos do 8ºB

Comunidade
Educativa

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Produção de um
vídeo de divulgação
da visita do 8ºB à
exposição "Sexo... e
então?"
Registo de imagens
da visita
Montagem do vídeo
com o programa
“Windows Movie
Maker

Promover a saúde
em meio escolar

X

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

A definir

2º
Período
/
‐‐‐

________

2º
período
/
80€

_________

Ao longo
do ano
lectivo
(até ao
final de
Maio)
/
___

_________

2º
período
/
370 €

CEF’S
Visita ao Museu da
Marioneta:
participação num
atelier de
construção de
marionetas

Aprender a
trabalhar
diferentes
materiais

Construção do Saber

Visitas a JI`s do
Agrupamento e a
outros
estabelecimentos
educativos da área
geográfica do
Agrupamento

Observar /
colaborar em
práticas
educativas, com
vista à
consciencialização
da importância da
formação do
acompanhante de
acção educativa

Visita ao Jardim
Zoológico
+
Museu da Criança

. Interiorizar
conceitos de
cidadania e
preservação das
espécies;
. Aprender a
trabalhar as
emoções

X

Professoras da
Componente
Tecnológica

Alunas do CEF
AE

X

Professoras da
Componente
Tecnológica

Alunas do CEF
AE

X X

Professoras da
Componente
Tecnológica

Alunas do CEF
AE
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Produção de um
PowerPoint a incluir
num DVD sobre a
Preservação do
meio
ambiente/espécies
que contemple a
Biografia de
cientistas que
desenvolveram
actividades nesta
área.

‐Aumentar o número
de alunos que transita
sem níveis inferiores a
três.
‐Sensibilizar a
Comunidade Educativa
para a defesa do
Ambiente e do
Património.
‐Promover de forma
consistente a
articulação entre
diferentes disciplinas e
áreas curriculares,
Língua Portuguesa
com Tecnologias da
Informação e da
Comunicação, e a
planificação conjunta.
‐Contribuir para
melhorar o ambiente
da comunidade
educativa.
‐Fomentar a pesquisa
e a utilização correcta
da língua portuguesa
nas suas vertentes
escrita e oral.
‐Integrar no projecto
curricular de turma
saberes
multidisciplinares,
através da promoção
de aprendizagens
significativas a partir
de competências de
duas disciplinas ‐
Língua Portuguesa e
Tecnologias da
Informação e da
Comunicação.
‐Promover o
envolvimento activo
dos alunos no próprio
processo de
aprendizagem,
responsabilizando‐os
pela iniciativa da
mesma.
‐Desenvolver uma
estratégia pedagógica
diferente e de
produção divergente,
conducente ao sucesso
de cada aluno.
Desenvolver nos
alunos a capacidade de
avaliação e controlo
das próprias tarefas.

X X

Paula Ferreiro
e alunos do
CefAC com o
apoio em TIC
do respectivo
professor
(Carlos Heitor)

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
Escolar

Apresen‐
tação
visual/oral
na BE de
um
PowerPoin
t a incluir
num DVD e
de
Cartazes.

78

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
Período
/
20€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Festa de Natal:
. decoração de
espaços;
.dinamização de
ateliers de
actividades lúdico‐
infantis;
(em colaboração
com o CEF SM)

Experimentar
práticas e
conhecimentos
adquiridos em
contexto real

Visita de Estudo ao
Modelo e à Próvida
‐ preparação da
visita de estudo
‐ visita às
instalações

‐ conhecer o
funcionamento de
um unidade
hoteleira
‐ compreender a
importância da
polivalência dos
trabalhadores na
área

Visita de estudo ao
Jardim ao Zoológico:
‐ preparação da
visita de estudo
‐ visita ao local

‐ observar os
animais no seu
habitat natural

Visita ao centro de
Interpretação da
Batalha de
Aljubarrota

‐Elaborar um
trabalho sobre o
tema;
‐Participar na visita
temática “De
Camões a Pessoa,
Aljubarrota nas
entrelinhas”;
‐Utilizar as novas
tecnologias .

Criação de um Blog
‐ trabalhos de
pesquisa
‐ produção de
documentos
Visita de Estudo à
Adega Cooperativa
de Carvoeira:
‐ visita às
instalações
‐ elaboração da
reportagem
fotográfica
‐ colocação da
reportagem no
blogue

‐ divulgar o
trabalho realizado
pela turma CEF SM

‐ conhecer
diferentes
processos de
vinificação

X X

X

X

X

X

Professoras da
Componente
Tecnológica
CEF AE

Prof. Ana
Bessa
Mónica Rola

Prof. Ana
Bessa
Mónica Rola

Prof.Odete
Bernardes
Vanda Hilário
Vera Oliveira

Prof.Fábio
Bernardino

Destinatários/
Público ‐alvo

Filhos dos
Professores

CEF LA

CEF LA

Forma de
Divulgação

Festa
Infantil

_________

_________

X

Inter‐
rupção
das
activi‐
dades
lectivas
Natal
/ 80€

2º
Período
/
50€

2º
Período
/
200€

2º
Período
( 04‐03‐
11)
/
455€

CE‐OSI

População em
geral

Blog

CEF SM
CEF Bar 2

Blog

Ao longo
do ano
/‐‐

CEF SM

Prof.Alexan‐
dra Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

28/09/
10
/
120€

CEF SM
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

X

Prof.André
Oliveira
CEF SM

CEF SM

____

X

Prof.Alexan‐dra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

X

Prof.Alexan‐dra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

1 2 3 4 5
Visita de Estudo à
secção de Vinhos dos
Supermercados
Modelo
Comemoração do
Halloween
‐ decoração de eespaços
‐‐ mise‐en‐place
‐ confeccção de iguarias
alusivas à época
Visita de Estudo à
Fábrica de Cafés Delta
e Museu do Café
‐ visionamento de
vídeos para motivação
da visita de estudo
‐ elaboração da
reportagem
fotográfica
‐ colocação da
reportagem no blogue

Construção do Saber

Festa Infantil
‐decoração de espaços
‐mise‐en‐place
‐confeccção e
decoração de
alimentos e bebidas
para crianças

Five a`clock tea”
‐ decoração do espaço
‐ mise‐en‐place
‐ serviço de chá
Visita de Estudo a uma
Unidade Hoteleira e à
Escola de Hotelaria do
Estoril
‐ preparação da visita
de estudo
‐ visita às instalações
da escola
‐ almoço no
restaurante de
aplicação
‐ sessão de
esclarecimento sobre
os diversos cursos
‐ visita às instalações
de um Hotel

‐ conhecer a
diversidade da
produção vinícola
Portuguesa
‐ aplicar na prática os
conhecimentos
adquiridos nas aulas
de Serviço de Mesa
‐ divulgar tradições
de outros países

‐ conhecer o
processo de
produção do café
‐ conhecer diferentes
utilizações dadas ao
café

‐ aplicar na prática os
conhecimentos
adquiridos nas aulas
de Serviço de Mesa

‐ aplicar na prática os
conhecimentos
adquiridos nas aulas
de Serviço de Mesa

X

Prof.Alexan‐dra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

X

Prof. Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEFSM

‐ conhecer cursos
que possibilitem o
prosseguimento de
estudos na área da
hotelaria e
restauração
‐ conhecer o
funcionamento de
uma unidade
hoteleira

X

Prof.
Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

Professores e
Funcionários

CEF SM

Filhos dos
professores

Professores do
grupo de Inglês

CEF SM
CEF Bar 2

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
29/09/
10
/
‐‐‐

Festa
Temática

29/10/
10
/
100€

11/11/
10
/
600€

Blog

Festa
Infantil

Inter‐
rupção
das
activi‐
dades
lectivas
Natal
/
100€

Serviço de
um
Five a`clock
tee”

2º
período
/
50€

2º
Período
/
350€

Blog

‐ compreender a
importância da
polivalência dos
trabalhadores na
área da hotelaria e
restauração
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Visita de estudo ao
Teatro
“ Auto da Barca do
Inferno”
‐ preparação da
visita de estudo
‐ assistência à peça
‐ visita aos
bastidores

Construção do Saber

Visita de estudo a
um navio de
cruzeiro
‐ preparação da
visita de estudo
‐ elaboração da
reportagem
fotográfica
Agarra as Novas
Oportunidades:
‐ sessão de
divulgação do CEF
SM
‐ actividade de
demonstração
‐ esclarecimento de
dúvidas
Exposição
“Lixo de Luxo”

Ambiente

‐Realização de
trabalhos de
pesquisa
‐ Elaboração de
embalagens
criativas
‐ Exposição dos
trabalhos realizados

Reciclagem:
Construção de jogos
e outros materiais
didácticos com
materiais reciclados

‐ contactar com
outras formas de
arte
‐ observar
linguagens e
técnicas teatrais

‐ conhecer saídas
profissionais
proporcionadas
pelo CEF SM
‐ compreender a
importância da
polivalência dos
trabalhadores na
área da hotelaria e
restauração
‐ divulgar o
trabalho realizado
pelo CEF SM
‐ esclarecer as
dúvidas sobre o
funcionamento do
curso CEF SM
‐ consciencializar
os alunos para a
importância da
polivalência dos
trabalhadores
‐ desenvolver a
criatividade e o
sentido estético
‐ sensibilizar para a
necessidade de
proteger o
ambiente
. Sensibilizar para
as questões
ambientais;
. Promover hábitos
protecção e
preservação do
ambiente

X

Prof.Nazaré
Frade

Destinatários/
Público ‐alvo

CEF SM

Forma de
Divulgação

_________
___

CEF SM

X

Prof.
Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

CEF SM

X

Prof.
Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

Candidatos à
frequência de
CEFs no ano
lectivo
2011/2012

X X

Prof.
Alexandra
Gomes

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
Período
/
200€

Blog

3º
período
/
150€

Sessão de
divulgação

3º
período
/
60€

Comunidade
escolar

Exposição

Comunidade
escolar

Atelier de
construção
/
exposição

Natal
/
50€

CEF AC

X X

Professoras da
Componente
Tecnológica
CEF AE

81

Final do
1º e do
2º
períodos
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Prof. Helena
Fino, José
Farinha, Ana
Bess/ CEF‐AC
,CT e LA
Enfermeira
Beatriz/C.S.P.P
inheiro

CEF‐AC, CT e
LA

Apresenta‐
ção
visual/oral

1 2 3 4 5

Acções de
formação:
‐Suporte Básico de
Vida
‐Primeiros Socorros

Sexualidade e
consumos Nocíveis
Centro de Saúde de
Pêro‐Pinheiro

‐Promover a
consciencialização
para a existência
de riscos nos locais
de trabalho. ‐‐
Motivar para a
importância da
Segurança, Higiene
e Saúde no
Trabalho

X

Informar e formar
sobre o tema.

x

Educação para a Saúde

Participação no
projecto “
Gastronomia e
Saúde”
‐ confecção e
decoração de pratos
dietéticos

‐ aplicar na prática
os conhecimentos
adquiridos nas
aulas de serviço de
Mesa

“Sopa da Avó”
‐ confecção e
serviço das sopas
mais votadas
durante o concurso

‐ aplicar na prática
os conhecimentos
adquiridos nas
aulas de serviço de
Mesa

X

Alimentação e
Actividade Física
‐ confecção e
serviço de
alimentos/bebidas
saudáveis

‐ aplicar na prática
os conhecimentos
adquiridos nas
aulas de serviço de
Mesa

X

Criação
gastronómica
“Doce Dr. Rui
Grácio”
‐ trabalho de
pesquisa
‐ criação
gastronómica
‐ confecção do doce
criado

‐ estimular a
criatividade dos
alunos na área da
gastronomia

X

Prof.Albertina
Martins

Prof.
Alexandra
Gomes
Fábio
Bernardino
CEF SM
Prof.
Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM
Prof.
Alexandra
Gomes
André Oliveira
Fábio
Bernardino
CEF SM

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
Período
/
‐‐‐

A definir
com o
Centro
de
saúde
de Pero‐
Pinheiro
/‐‐‐

CEF‐OSI

CEF SM

Publicação
de livro

Professores e
Funcionários

Serviço de
Sopas

Encarregados
de Educação

Acção de
Formação

1º
período
/
300€

2º
período
/
150€

2º
período
/
120€

Blog
X

Prof. Fábio
Bernardino
CEF SM

CEF SM

Apresenta‐
ção à
Comunida
de escolar

82

2º
período
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

‐ Exploração de
temas nas aulas de:
‐ Pré‐escolar na
Área do
Conhecimento do
Mundo e Domínio
da Expressão
Motora
‐ 1º ciclo – Estudo
do Meio
‐ 2º ciclo – Ciências
da Natureza
‐ 3º ciclo‐ Ciências
Naturais
‐ Formação dos
alunos nas áreas da
Educação para a
Saúde, de acordo
com os conteúdos
programáticos, com
a planificação de
cada grupo de
trabalho
‐ Produção de
trabalhos diversos
pelos alunos
‐ Dinamização de
actividades
concebidas pelos
professores
‐ Participação nas
actividades
dinamizadas pela
escola

. Melhorar a taxa
de transição
. Promover a
Saúde em meio
escolar
. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de
adoptar atitudes
promotoras da sua
saúde individual e
da dos que os
rodeiam
. Consolidar e
aprofundar
conhecimentos
relacionados com
os conteúdos
programáticos
. Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
. Favorecer a
aceitação da
diferença

Professores
do
Agrupamento
envolvidos

x x x

Destinatários/
Público ‐alvo

Alunos do
agrupamento
Comunidade
escolar e local

Forma de
Divulgação

Participa‐
ção nas
actividades
da escola

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
‐‐‐

CURRÍCULO ALTERNATIVO
Anfiteatro/Lago.
‐ Design e
construção

Cidadania

Bancos/mesas.
Restauro

Sinalética de
acessibilidades.
Restauro

Requalificar os
espaços escolares
Estimular o gosto
pelo fazer/ pela
Escola
Requalificar os
espaços escolares
Estimular o gosto
pelo fazer/ pela
Escola
Requalificar os
espaços escolares
Estimular o gosto
pelo fazer/ pela
Escola

X

X

Prof.s de DC /
5ºA

X

Prof.s de DC /
5ºA

Prof.s de DC
em parceria
com Ed.
Especial / 5ºA

Escola

Inaugura‐
ção

2010/20
11
/
A definir

Escola

Inaugura‐
ção

2010
/
___

Escola

Inaugura‐
ção

2010/20
11
/
___
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ÁREA: CURRICULAR ‐ ACTIVIDADES NÃO
DISCIPLINARES
• EB1/ JI
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras e
educadora

Todos os
alunos

Avisos aos
pais
Blogue

Professora ,
professora do
apoio
socioeducativ
o e educadora

Todos os
alunos

Elaboração
de
trabalhos.
Blogue

Professoras,
professora do
apoio
socioeducativ
o e professora
do ensino
especial e
educadora

Todos os
alunos

Avisos aos
pais
Blogue

Professoras e
educadora

Todos os
alunos

Elaboração
de
trabalhos.
Blogue

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB/JI DE LAMEIRAS
‐ O teatro vem à
escola
Vinda de um grupo
de teatro à escola
apresentar a peça
“Capuchinho
Vermelho – a nova
geração”

Cidadania

‐Comemoração do
dia de São Martinho
Elaboração de
cartuchos para as
castanhas assadas,
Magusto, canções;
Dramatização da
Lenda de S.
Martinho.

‐ Encerramento do
1º período
Ida ao cinema.

‐Comemoração do
Dia do Pai
Realização de uma
prenda para
oferecer ao pai.

Melhorar o
desempenho dos
alunos;
Fomentar o gosto
pelo teatro;
Reconhecer/
valorizar
diferentes tipos de
expressão
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.
Preservar as
tradições.
Melhorar o
desempenho dos
alunos;
Proporcionar aos
alunos o contacto
com outros meios
culturais e de
comunicação.
Valorizar o papel
do pai;
Estimular a relação
afectiva entre pai e
filho.

X

x

X

x
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15 de
Outubro
/
280€

11 de
Novem‐
bro
/
30€

17 de
Dezem‐
bro
/
500€

18 de
Março
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professoras e
educadora

Todos os
alunos

Elaboração
de
trabalhos.
Blogue

Todos os
alunos

Elaboração
de
trabalhos.
Blogue

1 2 3 4 5

‐ Festa das flores
Realização de um
desfile pelas ruas da
localidade, com as
crianças vestidas de
flores.

Cidadania

‐Comemoração do
Dia da Mãe
Realização de uma
prenda para
oferecer à mãe.

‐Comemoração do
Dia Mundial da
Criança
Ateliers, actividades
desportivas.

‐Comemoração do
Dia da Espiga
Saída ao meio para
apanhar a espiga

Fomentar o
convívio entre as
diversas turmas da
escola; Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa;
Valorizar a
reutilização de
materiais.
Valorizar o papel
da mãe;
Estimular a relação
afectiva entre mãe
e filho.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.
Promover o
convívio entre as
crianças.
Fomentar o
convívio entre as
diversas turmas da
escola;

x

x

Professoras e
educadora

x

Professoras e
educadora

x

Professoras,
professora do
apoio
socioeducativ
o e educadora

Todos os
alunos

Blogue

Todos os
alunos

Levar o
ramo para
casa.
Blogue

Alunos do 4º
ano (Apoio)

_

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

21 de
Março
/
60€

29 de
Abril
/
100€

01 de
Junho
/
300€

02 de
Junho
/
___

EB1/ JI DE MACEIRA

Construção do Saber

“Brincar com os
números”
Alunos do Apoio 4º
ano
‐ Resolução e de
problemas e
desafios
matemáticos

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Desenvolver a
capacidade de
raciocínio, de
comunicação e de
resolução de
problemas.
Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras

X

Professora do
Apoio
Educativo.

Ao longo
do ano
/
30€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Dia Mundial da
Alimentação
‐ Confecção de
salada de fruta com
frutos de Outono.
‐ Participação na
Festa do leite
Mimosa

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Promover a saúde
em meio escolar.
Sensibilizar as
crianças para uma
alimentação
saudável.

Visita ao MARL
‐ Participação no
Programa “5 ao Dia

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Sensibilizar as
crianças para
hábitos saudáveis
na alimentação

Participação no
Projecto de
Educação para a
Saúde
‐ Logótipos.
‐ Trabalhos sobre
alimentação.
‐ Concurso “ A Sopa
da Avó”.
‐ Dia aberto à
comunidade.
‐ Implementação do
Programa de
Educação Sexual.
‐ Implementação do
Programa Nacional
de Saúde Oral
‐ Participação na
Feira da Saúde

X

X

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
X X
Promover a saúde
em meio escolar.

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares

Associação 5
ao Dia,
Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares

Destinatários/
Público ‐alvo

Todos os
alunos

Forma de
Divulgação

18 de
Out.
/
60€
Cartazes

Todos os
alunos

Todos os
alunos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Feverei‐
ro
/
450€

Exposição
de
trabalhos.

Sensibilizar para a
criação de hábitos
saudáveis.
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Ao longo
do ano
/
80€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

2º/3º anos

Folhetos

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo,
Educação
Especial e
Educadora

Todos os
alunos

Cartazes

X

Educadora e
Professora dos
1º/4º anos

Alunos do JI e
1º/4º anos

Folhetos

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo,
Educação
Especial e
Educadora

Todos os
alunos

_

Professoras do
2º/3º e 3º
anos

Alunos dos
2º/3º e 3º
anos

Cartazes

Educadora

Alunos do JI

Exposição

Educadora
Professoras
do1º,
2º/3º

Alunos JI,1º,
2º/3º anos

_

Dinamizadores

1 2 3 4 5

“EcoTurma”
‐ Criação de um
ecoponto.
‐ Realização de
folhetos de
sensibilização.
‐ Realização de
objectos com
matérias reciclados
Dia Mundial da
Árvore e da Floresta
Trabalhos de
expressão, plástica
e escrita, alusivos ao
tema

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente.
Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.
Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente e do
património

Ambiente

Visita ao Museu da
Água.
Ficha preparatória.
Visita.
Folhetos.
Avaliação

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente.
Sensibilizar para o
uso racional da
água.

Teatro de
Marionetas
‐ Participação no
programa do SMAS

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente.

Visita à
Suma/Tratolixo ‐
Ficha preparatória.
‐ Visita.
‐ Avaliação
Reciclar para brincar
‐ Construção de
brinquedos com
materiais reciclados.
Ida aoTeatro
Politeama “Sítio do
Pica Pau Amarelo
Ficha preparatória.
Visita.
Avaliação.

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente.
Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente
Promover valores
de
tolerância,
partilha,
solidariedade
e
respeito pelo outro

X

X X

X

X

X

Professora
Titular, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
/
100€

21 de
Março
/
40€

Março
/
300€

Maio
/
__

Março
/
200€
Ao longo
do ano
/
100€

Janeiro
/
600€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Educadora

Alunos do JI

_

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo,
Educação
Especial e
Educadora

Todos

1 2 3 4 5

Visita ao Oceanário.
‐Ficha preparatória.
‐ Visita.
‐ Avaliação

Ambiente

Visita ao Jardim
Zoológico.
‐ Ficha preparatória.
‐ Visita.
‐ Avaliação

Sensibilizar as
crianças para a
defesa do
ambiente.
Promover a área
de conhecimento
do Mundo.

X X

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Sensibilizar as
crianças para a
diversidade e defesa
do ambiente.

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Maio
/
500€

Junho
/
1560€
_

EB1/ JI DE PÊRO PINHEIRO

Construção do Saber (Apoio ao Estudo)

Fichas de trabalho

Exprimir as suas
dúvidas.
Identificar com
clareza as suas
dúvidas e
dificuldades.

PowerPoint
CDS

‐Desenvolver a
curiosidade e o
gosto de saber.

Jogos interactivos

‐ Fomentar o
desenvolvimento
cognitivo através
do estímulo/
Imaginação/criativi
dade

Materiais
manipuláveis

‐Aplicar
conhecimentos
adquiridos em
novas situações
‐ Recolher e
organizar
informação para
resolução de
problemas

x

Professoras/
turma

Alunos

Grelhas

x

Professoras/
turma

Alunos

Grelhas

x x

Professoras/
turma

Alunos

Grelhas

Professoras/
turma

Alunos

Grelhas

x

88

Ao longo
do ano e
no horário
estipulado
para cada
professora
/
10€
Ao longo
do ano e
no horário
estipulado
para cada
professora
/
___
Ao longo
do ano e
no horário
estipulado
para cada
professora
/
___

Ao longo
do ano e
no
horário
estipula
do para
cada
profes‐
sora
/
___
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• EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Alunos do 1º e
4º ano

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MONTELAVAR

Recepção aos
alunos do 1º ano de
escolaridade
‐ Promoção de
actividades entre o
1º e 4º ano
‐ Apadrinhamento
‐ Entrega de
diplomas

Comemoração do
Dia do Idoso

Cidadania

‐ Convívio no Centro
de Dia

Comemoração do
Dia Internacional
das pessoas com
deficiência (3/12)
‐ Exposição
interactiva

Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola e
família;
Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e
respeito pelo Outro.
Apoiar a integração
de alunos
estrangeiros e/ou
com o português
como língua não
materna;
Favorecer a
aceitação da
diferença

Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro.
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa das
tradições;
Promover a
partilha cultural
entre gerações
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
Outro;
Apoiar a
integração de
alunos com
deficiência;
Favorecer a
aceitação da
diferença.

X X

Professoras do
1º e 4º ano

x

Professores
titulares das
turmas e
auxiliares

x x x

Equipa de
monitores da
Câmara
Municipal de
Sintra

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

89

13/9
/
10€

11 / 11
/
20€

15 e 16
/12
/
___
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

EB1/ Ass. Pais/
Sociedade
Recreativa de
Morelena

Alunos

Escrita e
oral

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos

Oral

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Todos os
alunos

Exposição

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 MORELENA
Vinda do teatro do
Centro Cultural Olga
Cadaval
‐Espectáculo

Construção do Saber

Visita de uma
escritora
‐ Leitura de histórias

Semana da Leitura
e da Poesia
‐Parceria com a
escola sede:
‐Escrita e ilustração
de poemas.
‐Elaboração de um
livro de poemas.

‐Estimular a
fantasia e a
animação.
‐ Proporcionar
novas
experiências.

X

‐Despertar o gosto
pela leitura.
X

‐Desenvolver o
gosto pela escrita
e pela leitura.
‐ Proporcionar
novas experiências
aos alunos.

X

17
Novem‐
bro de
2010
/
150€

10
Feverei‐
ro 2011
/
____

90

1º e 2º
Períodos
/
___
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• EB2,3 DR. RUI GRÁCIO
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Coordenado‐
ras Formação
Cívica/
Direcção

Comunidade
Escolar

Realização
dos
Simulacros

X

Coordenado‐
ras Formação
Cívica/
Directores de
Turma

Turmas do 5º
Ano

Trabalho
de Aula

X

Psicóloga
Escolar/
Coordenado‐
ras Formação
Cívica/
Directores de
Turma

Turmas do 9º
Ano

Trabalho
de Aula

X

Directores de
Turma das
turmas
participantes

Uma do 6º
Ano e outra
do 9º Ano

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

FORMAÇÃO CÍVICA
Simulacro:
‐ Visionamento de
um DVD e
powerpoint sobre o
tema

Módulo “Cidadania
e Segurannça”
‐ Visionamento de
um DVD e
powerpoint sobre o
tema

Cidadania

Orientação
Profissional e
Escolar
‐ Sessões orientadas
pela Psicóloga
Escolar
Preparação e
Participação num
debate na
Assembleia da
República

Ética e Saúde:
trabalho de grupo

Integração de
minorias étnicas:
trabalho de grupo

‐Conhecer as
regras de
segurança.
‐ Aplicar as regras
de segurança em
caso de riscos
naturais.
‐ Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
‐ Promover o
desenvolvimento
de um cidadão
responsável e
interveniente na
sociedade
‐ Orientar os
alunos nas suas
escolhas
educativas/
profissionais

Promver hábitos
de cidadania

Aprofundar /
consciencializar
sobre problemas
colocados pela
ética
relativamente à
vida humana
Aprofundar/
consciencializar
sobre valores
como a integração,
a cidadania e a
interculturalidade

X

X X X X X

Alunos 9A/
Professora de
Formação
Cívica

X X X X X

Alunos 9A/
Professora de
Formação
Cívica

1º e 2º
Períodos
/
__

Ao longo
do ano
/
__

3º
Período
/
__

3º
Período
/
400€

Alunos do 9ºA

Power‐
point
Cartaz
Debate

Alunos do 9ºA

Power‐
point
Cartaz
Debate

91

Dezem‐
bro
/
__

Dezem‐
bro
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

Campanha de
Sensibilização por
uma “Escola Limpa”
‐ Visionamento de
powerpoint
‐ Recolha de lixo
‐ Manutenção do
Espaço Escolar
limpo
Trabalhos
subordinados ao
Tema
‐ Pesquisa de
Informação
‐ Elaboração dos
Trabalhos
‐ Apresentação dos
mesmos

Espécies em vias de
extinção: trabalho
de grupo

‐ Sensibilizar para a
necessidade de
mantermos a
nossa Escola limpa
‐ Incentivar os
alunos a fazerem a
reciclagem do lixo

‐ Contribuir para a
formação de um
cidadão amigo do
ambiente
Sensibilizar para as
questões
ambientais

Sensibilizar e
alargar
conhecimentos
sobre a
biodiversidade e o
respeito pelo
ambiente

Educação para a Saúde

Desflorestação:
trabalho de grupo

Sensibilizar e
alargar
conhecimentos
sobre a
biodiversidade e o
respeito pelo
ambiente

Dinamização do
Programa de
Educação Sexual
‐ Jogos,
‐ Visionamento de
Documentários
‐ Sessões
Formativas
‐ Campanhas de
Sensibilização

‐ Promover
Hábitos de Higiene
‐ Contribuir para
uma Vida Saudável
Sensibilizar para
questões
relacionadas com a
sexualidade

X

X

Coordenadora
do
Projecto
Eco‐Escolas/
Directores de
Turma/
Turmas

Coordenadora
do Projecto
Eco‐Escolas/
Directores de
Turma/
‐ Turma

Alunos do 9A/
Professora de
Formação
Cívica/Possível
X X X X X
articulação
com o
Projecto
Ecoescolas
Alunos do 9A/
Professora de
Formação
Cívica
X X X X X
Possível
articulação
com o
projecto Eco
escolas

X

Coordenador
da Área de
Saúde/
Directores de
Turma

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
Escolar

Dia
dedicado à
Escola
Limpa

Comunidade
Escolar

Exposição
de
trabalhos

Turma do 9ºA

Power‐
point
Cartaz
Debate

Turma do 9ºA

Power‐
point
Cartaz
Debate

Comunidade
Escolar

Exposição
de
Trabalhos

92

Calenda‐
ização/
Custos
prev.

3º
Período
/
__

2º e 3º
Períodos
/
___

Dezem‐
bro
/
__

Dezem‐
bro
/
____

Ao longo
do Ano
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

ESTUDO ACOMPANHADO
Aprender
a Estudar:
. Organização dos
materiais;
. Estudo transversal;
. Treino da atenção e
concentração;
.Treino de
competências;
. Aquisição / treino de
técnicas de estudo;
. Utilização das T.I.C.;
‐. Leitura recreativa;
. Leitura para
informação e estudo.

.Melhorar a taxa de
transição;
‐Aumentar o número
de alunos que
transita sem níveis
inferiores a três;
‐ Melhorar o
desempenho dos
alunos nos exames e
provas de aferição;
‐Manter o reduzido
abandono escolar.
.Promover hábitos
de leitura

Professores
de
Estudo
Acompanhado

x

Alunos dos 2º
E 3º ciclos

‐‐‐‐‐‐‐

Ao
longo
do
ano
lectivo
/
2800€

Escola

Inaugura‐
ção

2010/20
11
/
100€
2010
/
50€

ÁREA DE PROJECTO
Construção do Saber

Requalificação de
espaços escolares ‐
Anfiteatro/Lago
Design e construção

X

Prof.s de DC /
5ºA

Requalificação de
espaços escolares ‐
Bancos/mesas.
Restauro

X

Prof.s de DC /
5ºA

Escola

Inaugura‐
ção

Prof.(s) AP 5ºB
Cecília Miranda,
Elizabeth Dupic
e Margarida
Manso

Alunos da
turma/
Comunidade
educativa

Apresenta‐
ção Final de
Trabalhos

Os Grandes
Compositores de
Música Clássica
através dos Tempos:
‐ Recolha de
informação sobre
diferentes
compositores;
‐ Elaboração de um
trabalho escrito e
apresentação oral do
mesmo;
‐ Audição de peças
musicais de vários
compositores a fim de
“educar o ouvido” e
motivar os alunos para
a música clássica;
‐ Apresentação
Final/Exposição,
audição e Jogos sobre
música clássica.

‐Sensibilizar os
alunos (Ensino
articulado de
Música) para o
desenvolvimento de
uma cultura musical;
‐ Conhecer e
identificar diferentes
compositores e
respectiva obra;
‐ Conhecer os
diferentes
instrumentos que
compõem uma
orquestra.

X

93

3.º
Período
/
70€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Grupo E ‐ Actividade
Física e Mental.

‐À descoberta de um
Projecto.

Construção do Saber

‐Jogos de exploração
dos sentidos.
‐Construção de
Formas
Tridimensionais e
Dinâmicas.
‐Exploração de
elementos da
comunicação visual e
musical.

Resolver problemas da
vida real adequados
ao respectivo nível de
ensino, tornando, no
âmbito do projecto
curricular de turma,
significativas as
aprendizagens de
conteúdos
curriculares de
diferentes disciplinas.
Apresentam‐se
seguidamente três
exemplos:
• Porque numa corrida
de atletismo de pista
devo correr “à
corda”?
• Porque num esforço
físico devo tomar
mais atenção à
expiração?
• Que sólidos
geométricos se
encontram na
maqueta da “Quinta
Ecológica”?
Construir e resolver
problemas colocados
por um jogo lógico‐
dedutivo.
Elaborar perguntas e
respostas de várias
disciplinas para um
Pedy‐Paper / Foto‐
orientação.

‐Identificação das
diversas fases de um
projecto
‐Como elaborar um
projecto
‐Promover valores de
partilha de ideias,
respeito e
cooperação.
‐Desenvolver o
sentido estético.
Promover a
capacidade de
intervir, respeitando
o ambiente,
melhorando o meio.
‐Despertar o sentido
de conservação e
reutilização .

Destinatários/
Público –alvo

Numa primeira
fase, cada grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes alunos
da própria
turma.
X

Professores de
Área de Projecto
Turma do 5º D

X

Prof Jorge
Cerqueira e
Cecília Miranda
AP 5ºF

Numa segunda
fase,
seleccionam‐‐se
os trabalhos que
tenham
qualidade e
oportunida‐de
para serem
apresenta‐dos a
outras turmas.

Comunidade
escolar

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Cartazes.
Power‐Point.
Inquérito
Blog do grupo
ou do sub‐
tema.
Perguntas e
respostas
para um
Pedy‐Paper /
Foto‐
orienta‐ção

Interven‐
ção no
espaço
/escola com
elementos e
jogos
referentes
ao tema
abordado.

94

Durante
todo o
ano
lectivo
/
40€

Ao longo
do ano
/
30€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Prof.s de DC
em parceria
com Ed.
Especial / 5ºA

Escola

Inaugura‐
ção

OCUPAÇÃO
TEMPOS LIVRES
Levantamento dos
jogos tradicionais da
região

Professores
Acacio e
Luisa
Sebastião e
turma 5E

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Apresenta‐
ção dos
jogos
tradicio‐
nais

CLUBE DE AMIGOS
Prevenção da vio‐
lência:DIALOGO E
DEBATE‐ discussão
sobreimagens onde
se pode observar
situações de
injustiça, de falta de
amizade e a
necessidade de
ajudar os outros

Professoras
Cláudia,
Luisa
Sebastiáo e
turma 5ºG

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Exposição
final de
trabalhos
(cartazes,
fotografia
ou filmes)

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Requalificação de
espaços escolares ‐
Sinalética de
acessibilidades.
Design e construção

Cidadania

Criação de letra e
música sobre o tema:
Criação da letra da
musica na disciplina
de língua portuguesa e
criação da música na
disciplina de educação
musical

X

X

Professores
Luísa
Sebastião,
Augusto
Natividade e
alunos da
turma 6ºE

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2010/20
11
/
30€

2º
período
/
30€

2º
período
/
50€

__
/
___

___
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Trabalho escrito:
“ Mar,
Biodiversidade,
Floresta e Energias”
Peça de teatro:
“ Mar,
Biodiversidade,
Floresta e Energias”

Sensibilizar os
alunos para a
preservação do
ambiente
Sensibilizar para a
importância do uso
de energias
renováveis

Folhetos
Marcadores
Cartazes:
“ Mar,
Biodiversidade,
Floresta e Energias”

x

x x

x x

Ambiente

Apresentação em
Power Point:
“ Mar,
Biodiversidade,
Floresta e Energias”

Grupo A ‐ Ambiente
Saudável ‐ Poluição
nas Cidades.

x

x x

Conhecer algumas
regras para se
promover um
ambiente do
saudável.
Conhecer se, na
escola e em casa,
contribuímos
para um
ambiente
saudável.
Conhecer alguns
riscos de saúde
se não vivermos
num ambiente
saudável.
Contribuir para
que os membros
da Escola e da
Comunidade
promovam um
ambiente
saudável.

X

Dora Justino
Acácio Neves‐
AP 5ºC

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar

Distribui‐
ção de
folhetos e
marcad‐
ores
Apresenta‐
ção de
trabalho em
Power point

Dora Justino
Acácio Neves‐
AP 5ºC

Dora Justino
Acácio Neves‐
AP 5ºC

Peça de
teatro

Dora Justino
Acácio Neves‐
AP 5ºC

Professores de
Área de
Projecto
Turma do 5º D

Exposição
de cartazes

Numa
primeira
fase, cada
grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes
alunos da
própria
turma.
Numa
segunda
fase,
seleccionam‐
‐se os
trabalhos
que tenham
qualidade e
oportunida‐
de para
serem
apresenta‐
dos a outras
turmas.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Ao longo
do ano
lectivo
/
50€
___
/
___

___
/
___

___
/
___

Cartazes.
Power‐
Point.
Inquérito
Blog do
grupo ou
do sub‐
tema.
Perguntas
e
respostas
para um
Pedy‐
Paper /
Foto‐
orienta‐
ção

96

Durante
todo o
ano
lectivo
/
10€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Grupo D ‐ Ambiente
Saudável ‐ ?.

Ambiente
Grupo F ‐ Ambiente
Saudável ‐ Quinta
Ecológica.

Conhecer algumas
regras para se
promover um
ambiente do
saudável.
Conhecer se, na
escola e em casa,
contribuímos
para um
ambiente
saudável.
Conhecer alguns
riscos de saúde
se não vivermos
num ambiente
saudável.
Contribuir para
que os membros
da Escola e da
Comunidade
promovam um
ambiente
saudável.
Conhecer algumas
regras para se
promover um
ambiente do
saudável.
Conhecer se, na
escola e em casa,
contribuímos
para um
ambiente
saudável.
Conhecer alguns
riscos de saúde
se não vivermos
num ambiente
saudável.
Contribuir para
que os membros
da Escola e da
Comunidade
promovam um
ambiente
saudável.

X

Professores de
Área de
Projecto
Turma do 5º D

X

Professores de
Área de
Projecto
Turma do 5º D

Destinatários/
Público –alvo
Numa
primeira
fase, cada
grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes
alunos da
própria
turma.
Numa
segunda
fase,
seleccionam‐
‐se os
trabalhos
que tenham
qualidade e
oportunida‐
de para
serem
apresenta‐
dos a outras
turmas.
Numa
primeira
fase, cada
grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes
alunos da
própria
turma.
Numa
segunda
fase,
seleccionam‐
‐se os
trabalhos
que tenham
qualidade e
oportunida‐
de para
serem
apresenta‐
dos a outras
turmas.

Forma de
Divulgação

Cartazes.
Power‐
Point.
Inquérito
Blog do
grupo ou
do sub‐
‐tema.
Perguntas
e
respostas
para um
Pedy‐
Paper /
Foto‐
orienta‐
ção

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Durante
todo o
ano
lectivo
/
10€

Cartazes.
Power
Point.
Inquérito
Blog do
grupo ou
do sub‐
tema.
Perguntas
e
respostas
para um
Pedy‐
Paper /
Foto‐
orienta‐
ção

97

Durante
todo o
ano
lectivo
/
10€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Professores
Acacio e Luisa
Sebastião e
turma 5E

Comunidade
escolar e extra‐
escolar

Exposição
de cartazes

Comunidade
escolar

Interven‐
ção no
espaço
/escola
com
elementos
e jogos
referentes
ao tema
abordado.

1 2 3 4 5
Os vários tipos de
poluição e sua
solução”POLUIÇÃO
NÃO”

‐À descoberta de
um Projecto.
‐Jogos de
exploração dos
sentidos.
‐Construção de
Formas
Tridimensionais e
Dinâmicas.

Ambiente

‐Exploração de
elementos da
comunicação visual
e musical.
Construção de Painel
Tridimensional ‐
“Mergulhando num
Oceano”
‐ Planear as fases de
trabalho, os
procedimentos, a
organização e divisão
das tarefas de grupo;
‐ Desenvolvimento de
ideias e actividades
individuais, dentro e fora
da sala de aula,
valorizando as regras de
trabalho e utilizando
linguagem apropriada;
‐ Identificação de
diferentes materiais
básicos e algumas das
suas principais aplicações
tendo em conta as suas
qualidades expressivas e
estéticas.
‐ Realização de
produções plásticas
usando os elementos da
comunicação e da forma
visual;
‐ Construção de Objectos
(peixes) simples/ fundo
do mar ( Habitat)

Pesquisa dos vários
tipos de poluição
existentes e sua
solução para o futuro
‐Identificação das
diversas fases de um
projecto
‐Como elaborar um
projecto
‐Promover valores de
partilha de ideias,
respeito e
cooperação.
‐Desenvolver o
sentido estético.
Promover a
capacidade de
intervir, respeitando
o ambiente,
melhorando o meio.
‐Despertar o sentido
de conservação e
reutilização .

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa
 Estabelecer uma
maior
aproximação
entre a escola,
família e a
Comunidade
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.

X

Prof Jorge
Cerqueira e
Cecília
Miranda
AP 5ºF

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
1º
período
/
___

Ao longo
do ano
/
30€



x

Professoras de
AP:
Rute Afonso
Sandra Tomás
Turma: 5º H

Alunos do 5ºH
Comunidade
Educativa

Embele‐
zamento e
decoração
de um
espaço
Escolar

98

3º
Período
/
80€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

A Biodiversidade
(Animais em vias de
Extinção):
‐ Recolha de
informação sobre
espécies animais em
vias de extinção;
‐ Elaboração de um
trabalho escrito e
apresentação oral do
mesmo;
‐ Exposição de
trabalhos (desenho e
construções) sobre a
temática da
biodiversidade.
“Brigadas do
Ambiente”:
‐ Recolha de lixo no
espaço escolar e
reciclagem do mesmo;
‐ Elaboração de
panfletos/cartazes.
“Do Pomar à Horta…”
‐Pesquisas
documentais sobre:
‐ Agricultura biológica;
Compostagem;
Produtos a semear;
Épocas de plantação;
Poda; Alimentação
saudável.
‐Organização e
tratamento da
informação obtida;
‐Preparação do espaço
físico destinado ao
projecto;
‐Podar as árvores;
‐Tratamento do solo e
cultivo;
‐Realização de
trabalhos na horta
(semear, regar,
mondar, colher);
‐Construção de
espantalhos.

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
ambiente;

Prof.(s) de AP
do 6ºA,
Fátima Silva e
José Claro

Envolvimento dos
alunos na
preservação do
Meio Ambiente;

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Alunos da
turma/
Comunidade
educativa

Exposição
Final de
Trabalhos

Comunidade
educativa

Limpeza e
cultivo do
espaço

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

3.º
Período
/
50€

X

Sensibilizar os
alunos para a
problemática das
espécies em vias
de extinção

‐Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
preservação da
natureza;
‐Tomar consciência
das vantagens da
utilização de
composto orgânico
na agricultura;
‐Aprender e adoptar
técnicas da
agricultura
tradicional e
biológica;

1

2

6º B
Professoras:
Patrícia
Marques e
Elvira Sequeira

‐Promover uma
alimentação
saudável;

99

Ao longo
do ano
/
250€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

Construção de 2‐
“Jogos Didácticos”
‐ Desenvolvimento
em sala de aula de
medidas que
fomentem o gosto
pelo saber ;
‐ Desenvolvimento
de ideias e
actividades
individuais e em
grupo, dentro e fora
da sala de aula,
valorizando as
regras de trabalho e
utilizando
linguagens
apropriadas;
‐Planear as fases de
trabalho, os
procedimentos, a
organização e
divisão das tarefas
de grupo;
‐Promoção da
utilização das
Tecnologias de
informação e
Comunicação em
Área de Projecto.
‐Incentivo à
utilização da
biblioteca escolar/
centro de recursos.
‐Optimização dos
recursos
disponibilizados
pela escola na Área
das TIC.

Melhorar o
desempenho dos
alunos

x

Professoras de
AP:
Ana Alenquer
Sandra Tomás
Turma: 6ºC

Destinatários/
Público –alvo

Alunos do6ºC
Comunidade
Educativa

Forma de
Divulgação

Interacção
dos Jogos e
aplicação
nas aulas
de
Substitui‐
ção

100

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
Período
/
50€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5
‐Identificação de
diferentes matérias
básicos e algumas
das suas principais
aplicações tendo em
conta as suas
qualidades
expressivas /
estéticas.
‐Dinamização de
actividades culturais
e lúdicas entre
membros da
Comunidade
Educativa.
A Floresta/
Apresentação de
um trabalho oral e
escrito

Ambiente

Escola
Limpa/limpeza da
escola:
‐ recolha do lixo na
escola (jogo)
A necessidade de
preservar a
Natureza e cuidado
do meio ambiente
que nos
rodeia/qualidade de
vida nos meios
humanos No
percurso casa‐
escola fazer o
levantamento dos
aspectos do
trânsito, espaços
verdes prédios
moradias locais para
colocar lixo,
estacionamento dos
carros passadeiras
para os peões

‐Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa
‐Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro
‐Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Ambiente
‐ Sensibilizar os
alunos para a
preservação do meio
ambiente
‐ Valorizar o contacto
com a natureza
‐ Contribuir para
uma melhoria do
ambiente escolar.
‐ Melhorar o
ambiente através de
pequenas mudanças
de atitudes

x

Professoras de
AP:
Ana Alenquer
Sandra Tomás

Destinatários/
Público –alvo

Alunos do6ºC
Comunidade
Educativa

Turma: 6ºC

Forma de
Divulgação

Interacção
dos Jogos e
aplicação
nas aulas
de
Substitui‐
ção

2º
período
/
___

1º
Período
/
___

x

Prof. deAP
João Gama
Prof. José
Claro/
Alunos do 6ºD

Comunidade
Escolar
/alunos

Exposição
dos
trabalhos
individuais

x

Prof. de AP
João Gama
Prof. José
Claro/
Alunos do
6º D

Alunos

Exposição
Fotográfica

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Exposição
de uma
maqueta
com a
cidade
inventada
e como
solucionar
a limpeza
da cidade

X

Professores
Luísa
Sebastião,
Augusto
Natividade e
alunos da
turma 6ºE

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

101

1ºPerío‐
do
/
___

3º
período
/
____

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Os vários tipos de
poluição e sua
solução
Pesquisa dos vários
tipos de poluição
existentes e sua
solução para o
futuro
Embelezamento da
Escola/ Energias
renováveis:
Arranjo e cultivo de
canteiros/horta
Construção de um
aerogerador

Ambiente

Energias
alternativas:
‐ Eólica,
‐ Térmica
‐Hidráulica
‐ Solar...
‐ Elaboração de
pequenos trabalhos,
cartazes e
construção de
maquetes alusivas
ao tema.
A moda e os 3 R’s/
. Recolha de
materiais usados
. Reaproveitamento
de materiais
. Elaboração de
peças de vestuário
. Desfile
Informar é poupar/
. Pesquisa sobre a
importância de
poupar água e
energia
. Selecção de
informação
. Elaboração de
PowerPoint
. Elaboração de
cartazes
. Exposição
. Comunicação às
turmas

Forma de
Divulgação

Professores
Luísa
Sebastião,
Augusto
Natividade e
alunos da
turma 6ºE

X

‐ Sensiblilizar os
alunos para a
preservação do
espaço escolar e
para as energias
renováveis
‐Melhorar o aspecto
exterior da escola

‐ Sensibilizar para a
necessidade de
encontrar fontes
alternativas de
energia.

Destinatários/
Público –alvo

X

X X

Prof. de AP
Sofia Castro
Acácio Neves

Prof.
Fernando
Rossa
e Prof. Zélia
Viana

1º
Período
/
___

Alunos do 6ºG

Observa‐
ção directa

Dar a conhecer
formas de
preservação do
nosso património
natural

Ao longo
do ano
lectivo
/
60€

Alunos
Professores

Exposição

Funcionários
6ºF

Comprender a
importância da
política dos 3 R’s
na presevação dos
recursos.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

X

Prof de AP Isa
Santos/
Alunos do 7ºD

Comunidade
escolar

Desfile

X

Prof de AP Isa
Santos/
Alunos do 7ºD

Comunidade
escolar

Comunica‐
ção às
turmas

102

3ºPerio‐
do
/
100€

3º
Período
/
100€

2ºPerío‐
do
/
30€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Preservação do
ambiente – mares/
‐ Pequisa da
informação e
tratamento da
mesma
Energia Solar/
‐ Pequisa da
informação e
tratamento da mesma
‐Elaboração de uma
maquete

Mares: animais
marinhos e
poluição/
‐ Pequisa da
informação e
tratamento da
mesma

Ambiente

Mares: Poluição e
aproveitamento de
energias/
‐ Elaboração de um
inquérito
‐ Tratamento
estatístico
‐ Panfleto
informativo
Agricultura
biológica/
‐ Pequisa da
informação e
tratamento da
mesma
‐Mares:
características dos
oceanos e animais
marinhos/
‐ Pequisa da
informação e
tratamento da
mesma
‐ Elaboração de um
livro

‐ Conhecer as
várias formas de
poluição marinha

‐ Conhecer os
benefícios da energia
solar

‐ Conhecer as
espécies marinhas
‐ Conhecer as
várias formas de
poluição marinha

‐ Conhecer as
várias formas de
poluição marinha
‐ Conecer a forma
de aproveitamento
de energia a partir
do mar
‐ Conhecer a
pretica da
agricultura
bioógica e suas
vantagens

‐ Conhecer as
espécies marinhas
‐ Localizar
os várias oceanos
na terra

Destinatários/
Público –alvo

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º F

Comunidade
escolar

X X

Prof. de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º F

Comunidade
escolar

X X

Prof. de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º F

X X

X

X

Comunidade
escolar

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Prof. de AP
Marta Martins
7ºG

Comunidade
escolar

cartazes
panfletos

1º
Período
/
10€

Prof.de AP
Marta Martins
7ºG

Comunidade
escolar

panfletos

1º/2ºPe‐
ríodo
/
10€

‐ panfletos

Todo o
ano
lectivo
/
10€

1 2 3 4 5

Ambiente

“Reciclagem”
Os alunos vão,
numa primeira
abordagem,
pesquisar
informação sobre
materiais recicláveis
e sobre reciclagem.
Posteriormente,
escolherão um
material, e farão
uma pesquisa
exaustiva sobre a
importância da sua
reciclagem/reutili‐
zação
“Construção/Re‐
construção de
recipientes de
reciclagem”
Os alunos farão um
levantamento dos
“ecopontos
escolares” e
construirão os que
estão em falta ou
melhorarão os que
estão deteriorados

“Recolha de rolhas
de cortiça e de
tampas de plástico”
Ao longo do ano, os
alunos vão recolher
tampas de plástico e
rolhas de cortiça

‐ conhecer os
materiais
reciclados/reciclá‐
veis
‐ pesquisar os
processos de
reciclagem dos
materiais
escolhidos

x

‐sensibilizar para a
necessidade de
separar o lixo
produzido na
escola

‐ participar, se
possível, no
projecto
tampinhas, em
parceria com o
rotary club de
Sintra, de forma a
transformar as
tampas recolhidas
em material
ortopédico
‐ entregar as
rolhas de cortiça
recolhidas numa
grande superfície,
sensibilizando para
a necessidade de
preservar o
montado
português

x

x

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

Prof de AP.
Marta Martins
7ºG

Comunidade
escolar
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

Os Custos e as
Quantidades
consumidas
mensalmente nos
diferentes serviços
das Escola
(electricidade, água,
telefone, gás, papel;
lixo orgânico;
produtos de
limpeza; …)
Elaboração de
questionários,
recolha e
tratamento
informático dos
dados recolhidos e
divulgação à
comunidade

‐ Tomar contacto
com a realidade
económica actual,
nomeadamente
quantos aos custos
e às quantidades
dispendidos nos
diferentes serviços
para
funcionamento da
comunidade
escolar (escola
sede)
‐ Desenvolver o
gosto pela
investigação e pela
divulgação do
conhecimento
alcançado,
nomeadamente
através do
tratamento gráfico
dos dados obtidos
e da sua ilustração
‐ Utilizar meios
informáticos no
tratamento e
recolha da
informação,
nomeadamente na
utilização do Excel
e do Powerpoint
‐ Divulgar à
comunidade os
resultados do
trabalho
desenvolvido no
âmbito da Área de
Projecto
‐ Cooperar na
realização de
trabalhos de
equipa

x

Prof. de AP
Samuel Santos
8º A

Destinatários/
Público –alvo

Comunidade
escolar/Alu‐
nos

Forma de
Divulgação

Exposição
e/ou
diaporama
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
ao ano
lectivo
(Dia da
Eco‐
Escola?)
/
____
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Elaboração de
trabalhos de
pesquisa em Power
Point e criação de 3
blogues
consagrados ao
Ambiente

Fomentar a
aquisição de
conhecimentos na
área ambiental
que permitam ao
aluno desenvolver
uma consciência
ecológica.

Prof. de AP
Fernando
Matos

X X

Destinatários/
Público –alvo

Comunidade
escolar e local

8º D, E, F

Forma de
Divulgação

Apresenta‐
ção dos
Power
Point e de
reporta‐
gens
fotográfi‐
cas
na semana
da escola

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Execu‐
ção ao
longo dos
2º e 3º
períodos
Apre‐
senta‐ção
em
meados/f
inal do 3º
período
/
30€

Internet

Ambiente

Organização da
“SEMANA DA
TURMA GUARDIÃ
DO AMBIENTE” : ‐‐
concurso de recolha
de lixo no espaço
exterior e
envolvente da
escola
‐ plantação de uma
árvore por turma

Envolver o aluno,
através de
actividades
práticas e
teóricas, na defesa
do ambiente.

Prof. de AP
Fernando
Matos
X

X

Comunidade
escolar e local

8º D, E, F

Apresenta‐
ção dos
Power
Point e de
reporta‐
gens
fotográfi‐
cas
na semana
da escola

Internet

Energias
Renováveis:
‐ Recolha de
informação.
‐ Elaboração de
trabalhos escritos.
‐ Elaboração de
maquetas.
‐ Construção de
fornos e carrinhos
solares.

‐Ter consciência da
limitação dos
recursos da terra,
com vista à
qualidade de vida.
– Reconhecer que
a utilização das
energias
renováveis
contribuem para
um bom ambiente
e para um futuro
sustentável .

X

Prof. de AP
Helena Fino
9ºA

Comunidade
escolar

‐ Exposição
de
trabalhos
realizados
e participa‐
ção no dia
das
Ciências

106

Execu‐
ção ao
longo
dos 2º e
3º
períodos
Apre‐
senta‐
ção em
meados/
final do
3º
período
/
20€

3º
Período
/
200€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

Protecção e
conservação da
natureza
‐ Gestão sustentável
dos recursos
‐ Reciclagem

Educação para a Saúde

Grupo C ‐
Alimentação
Saudável.

‐ Desenvolver o
espiríto de
cooperação e
inter‐ajuda.
‐ Sensibilizar os
alunos para a
importância de
cuidar do meio
ambiente.
‐ Estimular o
espiríto criativo.
‐ Promover
atitudes
responsáveis para
a sustentabilidade
da Terra.
‐ Compreender a a
importância da
reciclagem de
materiais.
‐ Conhecer
alternativas que
permitam manter
a sustentabilidade
da Terra.

Conhecer algumas
regras de uma
alimentação
equilibrada.
Conhecer se os
alunos, na escola
e em casa, têm
uma alimentação
equilibrada.
Conhecer alguns
riscos para a
saúde
provenientes de
uma alimentação
desequilibrada.
Contribuir para
que os membros
da Comunidade
Educativa
adoptem uma
alimentação
equilibrada.

Professora de
AP Célia
Teixeira
x
Alunos do 9ºB

X

Professores de
Área de
Projecto
Turma do 5º D

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar e local

Divulgação
dos
trabalhos
efectuados
pelos
alunos no
final do 1º
período.

Numa
primeira
fase, cada
grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes
alunos da
própria
turma.
Numa
segunda
fase,
seleccionam‐
‐se os
trabalhos
que tenham
qualidade e
oportunida‐
de para
serem
apresenta‐
dos a outras
turmas.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Novem‐
bro e
Dezem‐
bro
/
30€

Cartazes.
Power
Point.
Inquérito
Blog do
grupo ou
do sub‐
tema.
Perguntas
e
respostas
para um
Pedy‐
Paper /
Foto‐
orienta‐
ção
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Durante
todo o
ano
lectivo
/
15€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Grupo B ‐
Comportamentos
Individuais
Saudáveis ‐ Saúde
Oral.

Educação para a Saúde

UMA ESCOLA
SAUDAVEL

A importância da
actividade física

Logótipo para o
Projecto “Educação
para a Saúde”:
‐ Recolha de
informação sobre o
tema;
‐ Criação de
Logótipos (Desenho
e Pintura);
‐ Participação no
Concurso/Exposição
de Logótipos
promovido pela
equipa de Educação
para a Saúde.

Conhecer algumas
regras para uma
boa saúde oral.
Conhecer os
comportamentos
de saúde oral dos
alunos da Escola.
Conhecer os riscos
de saúde que
podem ocorrer se
não houver uma
boa saúde oral.
Contribuir para
que os membros
da Comunidade
Educativa
preservem uma
boa saúde oral.
Textos escritos
sobre as opiniões
dos alunos como
melhorar a escola

X

Turma do 5º D

x

Levantamento de
clubes ou
associações
desportivas e
ginásios na zona
geográfica do
agrupamento

‐ Promover a
saúde em meio
escolar;
‐ Participar em
projectos de
envolvimento na
comunidade
educativa.

Professores de
Área de
Projecto

X

x

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Numa primeira
fase, cada
grupo
apresenta o
trabalho aos
restantes
alunos da
própria turma.
Numa segunda
fase,
seleccionam‐‐
se os
trabalhos que
tenham
qualidade e
oportunida‐de
para serem
apresentados
a outras
turmas.

Cartazes.
Power‐
Point.
Inquérito
Blog do
grupo ou
do sub‐
tema.
Perguntas
e
respostas
para um
Pedy‐
Paper /
Foto‐
orienta‐
ção

Professores
Acacio e
Luisa
Sebastião e
turma 5E

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Entrega de
folhetos à
população
escolar

Professoras
Cláudia
,Luisa
Sebastiáo e
turma 5ºG

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Cartazes /
panfletos

Alunos do 6.º
A

Concurso/
Exposição
final de
trabalhos

Prof.(s) de AP
do 6ºA,
Fátima Silva e
José Claro
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Durante
todo o
ano
lectivo
/
15€

3º
período
/
10€

1º
período
/
10€

2.º
Período
/
10€

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Prof. AP . João
Gama
Prof. José
Claro/
Alunos 6ºD

Comunidade
Escolar/Alu‐
nos

Exposição
alusiva aos
exercícios
(trabalhos
e
fotografias
);
Demons‐
tração/Exi
bição à
Escola e à
Comuni‐
dade no
final do
ano.

Professores
Luísa
Sebastião,
Augusto
Natividade e
alunos da
turma 6E

Comunidade
escolar e
extra‐escolar

Entrega de
folhetos à
população
extra‐
escolar

Comunidade
escolar

Exposição
dos
trabalhos
produzidos
no
polivalente
da escola

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Exercícios
Saudáveis/
‐ Exposição
(trabalhos e
desenhos)
‐ Prática de
exercícios
‐ Demonstração e
Exibição (final do
ano)

‐ Promover a
saúde através de
exercícios
saudáveis
‐ Sensibilizar os
alunos para a
importância da
respiração
‐Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola,família e
Comunidade

Educação para a Saúde

A alimentação
saudável e seus
nutrientes
essenciais
Pesquisa sobre
Dieta alimentar
equilibrada e os
nutrientes
necessários ao
organismo humano
Elaboração de
folhetos /campanha
de divulgação
(possível local
MODELO de
Montelavar

Dia da Alimentação
Campanha “Coma
Frutas e Legumes”:
‐ Elaboração
“slogans” de
sensibilização
‐ Exposição de
alimentos com
informação
nutricional
‐ Distribuição
gratuita de frutas

x

X

. Promover a
Saúde em Meio
escolar
. Sensibilizar a
população escolar
para a importância
de uma
alimentação
saudável e
equilibrada
. Promover hábitos
de consumo de
alimentos
saudáveis,
nomeadamente
frutos e legumes

x

Professora de
AP Paula
Santos
Alunos do 7ºA
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Final do
3º
Período
/
50€

2º
período
/
30€

15 a 22
de
Outubro
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

“Alimentação e
Actividade Física” –
dia aberto à
comunidade
‐ Actividades de
pesquisa de
informação sobre os
temas (kits da
biblioteca, livros,
internet,…)
‐ Concepção e
produção de
trabalhos a
apresentar (jogos,
passatempos, …)
‐ Participação na
actividade

Educação para a Saúde

Saúde Oral/
‐ Elaboração de
inquéritos
‐ Tratamento dos
inquéritos
‐ Panfleto
informativo
Doenças
sexualmente
transmissíveis/
‐ Pesquisa da
informação e
tratamento da
mesma
‐ Gravidez
prematura
‐ Pesquisa da
informação e
tratamento da
mesma
Doenças
sexualmente
transmissíveis/
‐ Pesquisa da
informação e
tratamento da
mesma

. Promover a
Saúde em Meio
escolar
. Sensibilizar a
população escolar
para a importância
de uma
alimentação
saudável e
equilibrada.
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a
Comunidade
Educativa
. Estabelecer uma
maior
aproximação entre
escola, família e
comunidade
‐ Tomar
conhecimento de
problemas de
saúde relacionados
com a falta de
higiene oral
‐ Tomar
conhecimento
sobre as doenças
sexualmente
transmissíveis

‐ Saber prevenir a
gravidez
prematura
‐ Alertar para
situações de
gravidez
prematura
‐ Tomar
conhecimento
sobre as doenças
sexualmente
transmissiveis
‐ Explicar formas
de contágio

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar e local

Divulgação
dos
trabalhos
produzidos
na
dinamiza‐
ção da
actividade
“Alimenta‐
ção e
Actividade
Física”

Professora de
AP Paula
Santos
x x

Alunos do 7ºA
Coordenadora
da Biblioteca

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º E

Comunidade
escolar

X X

Prof de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º F

Comunidade
escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Março/
Abril
2011
(1 de
Abril?)
/
300€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público –alvo

Prof. de AP
Alexandra
Carrasqueira /
7º F

Comunidade
escolar

Exposição

Ao longo
do ano
/
20€

Paula Santos/
7ºG (AP)
enfermeiras
do Centro de
Saúde

7ºs anos

Palestra

2ºP
/
‐‐‐

1 2 3 4 5

Bulling/
‐ Pesquisa da
informação e
tratamento da
mesma

‐ Saber como
prevenir o bulling
‐ Conhecer locais
mais frequentes
onde se pode
praticar

“Violência no
namoro”
Participar na
palestra dada pelas
enfermeiras do
Centro de Saúde de
Montelavar

‐ Sensibilizar para a
diferença e para a
tolerância

Educação para a Saúde

Elaboração de
trabalhos de
pesquisa
em Power Point

Criação de 3 blogs
consagrados à
Educação para a
Saúde em que
Inserção de textos ;
power
point, fotos etc,

Presença na escola das
enfermeiras do Centro
de Saúde para uma
mini conferência sobre
prevenção de DST

Promover a
aquisição de
conhecimentos
básicos que
permitam a opção
por uma vida
salutar.

X X

x x

Prof. de AP
Fernando
Matos
X X

8º D, E, F

Centro de
saúde

Prof. de AP
Fernando
Matos
Envolver os alunos
na divulgação de
hábitos de vida
saudáveis e
responsáveis.

Transmitir aos alunos
conhecimentos que
lhes permitam evitar
as DST.

Comunidade
escolar

x X
8º D, E, F
Centro de
saúde

x

8º D, E, F

Centro de
Saúde

Apresenta‐
ção dos
Power
Point
na semana
da escola

Internet

Comunidade
escolar

Apresenta‐
ção dos
Power
Point
na semana
da escola
Internet

Prof. de AP
Fernando
Matos
x

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

Comunidade
escolar

Apresenta‐
ção dos
Power Point
na semana
da escola

Internet
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Execu‐
ção ao
longo do
1º
período
Apre‐
senta‐
ção no
final do
3º
período
/
‐‐‐
Execução
ao longo
do 1 º
período
Apre‐
sentação
no final
do 3º
período
Execu‐
ção ao
longo do
1º
período
Apre‐
sentação
no final
do 3º
período
/
‐‐‐

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Dia da Alimentação

Educação para a Saúde

‐ Elaboração de
ementas saudáveis.
‐ Exposição de
cestos de frutas,
legumes e ervas
aromáticas com
indicação das
propriedades
nutritivas e as suas
diferentes
aplicações na
culinária.
‐ Exposição de
receitas culinárias
saudáveis.
‐ Exposição de
cartazes sobre:
Distúrbios
alimentares; Saber
fazer compras ; e
Alimentação errada.

“Alimentação e
Actividade Física” –
dia aberto à
comunidade
‐ Actividades de
pesquisa de
informação sobre os
temas (kits da
biblioteca, livros,
internet,…)
‐ Concepção e
produção de
trabalhos a
apresentar (jogos,
passatempos, …)
‐ Participação na
actividade

‐ Promover bons
hábitos
alimentares.
‐ Sensibilizar a
comunidade
escolar para a
importância de
adquirir uma
alimentação
saudável e
equilibrada.
‐ Conhecer o valor
nutritivo dos
alimentos.
‐ Conhecer os
efeitos resultantes
de uma
alimentação
desequilibrada.
‐ Compreender
que a alimentação
equilibrada, a
higiene e o
exercício físico são
práticas saudáveis.

‐ Promover a
prática do
exercício físico.
‐ Construção de
jogos didácticos e
passatempos
‐ Motivar os alunos
para a prática da
ginástica física e
mental.

x

Professora de
AP
Célia Teixeira

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar

Exposição
dos
trabalhos
produzidos
no
polivalente
da escola e
na
biblioteca

Comunidade
escolar e local

Divulgação
dos
trabalhos
produzidos
na
dinamiza‐
ção da
actividade
“Alimenta‐
ção e
Actividade
Física”

Alunos do 9ºB

Professora de
AP Célia
Teixeira
x

Alunos do 9ºB
Coordenadora
da Biblioteca

112

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

15 a 22
de
Outubro
/
50€

Março/
Abril
2011
/
300€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

“Vamos divulgar a
ciência pelo
agrupamento.”
‐ Actividades de
pesquisa de
informação sobre os
temas (kits da
biblioteca, livros,
internet,…)
‐ Elaboração de
trabalhos sobre:
Distúrbios
alimentares
Higiene corporal;
Higiene oral;
Vantagens do
exercício físico;

‐ Desenvolver o
espiríto criativo e a
interajuda.
‐ Organizar a
informação e
aprender a
divulga‐lá.
‐ Motivar os alunos
para práticas
pedagógicas
diferentes.
‐ Promover o
intercâmbio de
conhecimentos e
amizades dentro
do agrupamento.

x

Professora de
AP Célia
Teixeira

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Comunidade
escolar

Divulgação
dos
trabalhos
através da
elaboração
de
apresenta‐
ções a
alunos do
4ºe 5º
anos.

Comunidade
escolar

Trabalhos
escritos;
Cartazes;
Panfletos
(na
biblioteca).

Alunos do 9ºB

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Abril e
Maio
2011
/
150€

Alcoolismo;
Tabagisno;
Drogas ilícitas;
Doenças
sexualmente
trasmissíveis.

Feira da Saúde –
Exposição
(recolha e selecção
de informação e de
imagens; redacção
de resumos, de
textos; realização de
inquéritos,
entrevistas;
elaboração de
cartazes)

‐ Identificar um
regime alimentar
saudável e ser
capaz de aplicar a
nível pessoal os
princípios de
equilíbrio e
moderação no
consumo
de alimentos;
‐Conhecer a cadeia
de transformação,
produção e
distribuição de
alimentos.

x x

Prof. AP Paula
Lourenço
9ºC
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

x x

Prof. de AP
Paula
Lourenço
9ºC

Turmas do 2º
ciclo

Power
point

x x

Prof. de AP
Paula
Lourenço
9ºC

Comunidade
escolar

Dramatiza‐
ção
Filmes

Comunidade
escolar

Trabalhos
escritos;
Cartazes;
Panfletos
(na
biblioteca).

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Feira da Saúde –
Sessões de
sensibilização
(pesquisa em livros,
revistas,
enciclopédias e
internet; recolha de
imagens, de
pequenos filmes;
elaboração de
power point)

‐Fomentar o
desenvolvimento
da autonomia dos
alunos;
‐Conhecer os
sintomas
emocionais que
levam aos
distúrbios
alimentares e ser
responsável pelas
próprias escolhas;
‐Compreender e
saber lidar com a
pressão dos pares,
saber
distinguir as modas
alimentares.

Feira da Saúde –
Apresentação de
dramatizações e
filmes
(redacção de textos
dramáticos;
filmagens)

‐Reforçar a
capacidade de
fazer escolhas
saudáveis;
‐Conhecer políticas
alimentares e
aspectos
ambientais
relacionados com
as práticas de
produção e o seu
impacto no
ambiente.

Feira da Saúde –
Exposição
(recolha e selecção
de informação e de
imagens; redacção
de resumos, de
textos; realização de
inquéritos,
entrevistas;
elaboração de
cartazes)

‐Aumentar a
informação sobre
os malefícios do
tabaco, álcool e
outras drogas;

x x

Paula
Lourenço
9ºD
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Maio
2011
/
20€

Maio
2011
/
50€

Maio
2011
/
20€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Educação para a Saúde

Feira da Saúde –
Sessões de
sensibilização
(pesquisa em livros,
revistas,
enciclopédias e
internet; recolha de
imagens, de
pequenos filmes;
elaboração de
power point)

Feira da Saúde –
Apresentação de
dramatizações e
filmes
(redacção de textos
dramáticos;
filmagens)

‐Prevenir o
consumo destas
substâncias em
meio escolar

‐ Aumentar a
informação sobre
os malefícios do
tabaco, álcool e
outras drogas.

x x

x x

Paula
Lourenço
9ºD

Paula
Lourenço
9ºD

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Turmas do 2º
ciclo

Power
point

Comunidade
escolar

Dramatiza‐
ção
Filmes
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Maio
2011
/
20€

Maio
2011
/
50€
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ÁREA NÃO CURRICULAR ‐ ACTIVIDADES DE
COMPLEMENTO CURRICULAR
• EB1/ JI
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE CORTEGAÇA
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Falar sobre a
cultura Inglesa

X

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com as
professoras das
turmas nas seguintes
actividades: canções
de Natal, canções em
Inglês e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC

Professoras,
titulares, de
Apoio Educativo
e Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores AEC

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC
Participação
de toda a
comunidade
escolar

Toda a
Comunidade

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐

_

_
17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

Toda a
comunidade

Toda a
comunidade

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐‐

Todos os
alunos AEC
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE MACEIRA
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween

Falar sobre a
cultura Inglesa

Todos os
alunos de AEC

X
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com
as professoras das
turmas nas
seguintes
actividades:
canções de Natal,
canções em Inglês
e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras,
titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

Participação
de toda a
comunidade
escolar

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐

_

Todos os
alunos

_
Toda a
comunidade

Toda a
comunidade

17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐

Todos os
alunos AEC
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE PÊRO PINHEIRO
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween

Falar sobre a
cultura Inglesa

Todos os
alunos de AEC

X
Comemoração do S.
Martinho

Cidadnia

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com
as professoras das
turmas nas
seguintes
actividades:
canções de Natal,
canções em Inglês
e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras,
titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC
Participação
de toda a
comunidade
escolar

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐

_

Todos os
alunos

_
Toda a
comunidade

Toda a
comunidade

17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐

Todos os
alunos AEC
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• EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE LAMEIRAS
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween

Falar sobre a
cultura Inglesa

Todos os
alunos de AEC

X
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com
as professoras das
turmas nas
seguintes
actividades:
canções de Natal,
canções em Inglês
e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras,
titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐‐

_

Todos os
alunos

_
17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

Toda a
comunidade

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

Toda a
comunidade

Participação
de toda a
comunidade
escolar

Todos os
alunos AEC

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MONTELAVAR
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween

Falar sobre a
cultura Inglesa

Todos os
alunos de AEC

X
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com
as professoras das
turmas nas
seguintes
actividades:
canções de Natal,
canções em Inglês
e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras,
titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐

_

Todos os
alunos

_
17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

Toda a
comunidade

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

Toda a
comunidade

Participação
de toda a
comunidade
escolar

Todos os
alunos AEC

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MORELENA
Professores de
Inglês
Comemoração do
Halloween

Falar sobre a
cultura Inglesa

Todos os
alunos de AEC

X
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

Festa de Natal

Comemoração do
Carnaval

Festa de final do
ano escolar

Realização de
trabalhos alusivos
ao Magusto nas
disciplinas de
inglês e música

Colaboração com
as professoras das
turmas nas
seguintes
actividades:
canções de Natal,
canções em Inglês
e esquemas de
AFD

Participação no
desfile
carnavalesco pelas
ruas da localidade.

Participação na
festa de
encerramento de
actividades

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora e
Auxiliares e
Professores
AEC
Professoras,
titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

29 de
Outubro
e
11 de
Novem‐
bro
/
‐‐‐

_

Todos os
alunos

_
17 de
Dezem‐
bro
/
‐‐‐

Toda a
comunidade

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

Toda a
comunidade

Participação
de toda a
comunidade
escolar

Todos os
alunos AEC

4 de
Março
/
‐‐‐

_

17 de
Junho
/
‐‐‐
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• EB2,3 DR. RUI GRÁCIO
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

5º ano

Contactos
verbais c/
DT’s/profs
de
AP/EA/FC

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

BIBLIOTECA

Construção do Saber – Apoio ao Desenvolvimento Curricular

Visita guiada à BE
‐explicitação da
orgânica do espaço
a partir de de 2
tutoriais em vídeo
‐jogo lúdico para
compreensão da
CDU
‐distribuição de
livros do PNL
Aprendo a
pesquisar…
‐adopção de modelo
de pesquisa
‐exploração dos
recursos da BE

Navegação segura
‐avaliação de sítios
da Internet

Campanha
Publicitária
Construção de
documento áudio
digital (Podcast)

Espectáculo Teatral
na escola

Formar
utilizadores
desenvolvendo
competências na
área da literacia da
informação

Formar
utilizadores
desenvolvendo
competências na
área da literacia da
informação
Colaborar com os
professores de AP
e EA
Formar
utilizadores
desenvolvendo
competências na
área da literacia da
informação
Incentivar a leitura
em ambientes
digitais
Colaborar com os
professores das
áreras curriculares
Difundir recursos
documentais

Comemorar o
Centenário da
República

Profª
Bibliotecária

X

Cartaz na
sala dos
profs

X
Equipa da BE

X

Equipa da BE

Profª
Bibliotecária
Profª Mª João
Henriques
(Dept de
Línguas)

X

x

Profª
Bibliotecária
Dept de
Humanidades
Animadora
Cultural do
CCB

5º ano

Correio
electrónico
Site da BE

3º ciclo

Documen‐
to de
apresenta‐
ção gráfica

8ºD

2º ciclo e 3º
ciclo

Setem‐
bro
/
10€

Ao longo
do ano
/
‐‐‐

Ao longo
do ano
/
‐‐‐

Ferramen‐
ta de
comunica‐
ção on‐line

2ºperío‐
do
/
‐‐‐

Cartaz no
Polivalente
e
Sala dos
profs

1ºperío‐
do
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público –alvo

Forma de
Divulgação

Profª Alice
Monteiro

___

1 2 3 4 5

Acção de Formação

Acção de Formação

Construção do Saber ‐Gestão da Biblioteca ‐

Reforçar a
formação da
equipa da BE

X

Bibliosoft
(empresa de
software
educativo)

Reforçar a
formação da
equipa da BE

x

RBE

Professora
Bibliotecária

___

Profª
Bibliotecária

Comunidade
Educativa

Site do
Agrupa‐
mento

Equipa da BE

Equipa da BE

Actualização do
Manual de
Procedimentos

Possibilitar à
comunidade
educativa o acesso
ao fundo
documental
Possuir registo dos
procedimentos
adoptados na
organização da BE

Catalogação de 368
novos documentos

Actualizar base de
dados

Colocação do
Catálogo on‐line

Criação dos
Monitores da BE:
Divulgação
Entrevistas
Selecção
Formação
Implementação

Clube de xadrez

x

x

x

___

Responsabilizar
para a importância
de ser solidário
Profª
Bibliotecária

Motivar para a
importância de
saber utilizar a BE

Reforçar o papel
formativo da BE
Apoiar a utilização
autónoma da BE
como espaço de
lazer e de trabalho
independente;
Contribuir para a
ocupação dos
tempos livres dos
alunos

‐‐‐‐‐

Alunos do
2º e 3º ciclos

Blogue da
BE

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Data a
definir
pela
entidade
forma‐
dora/
250€
2ºperío‐
do
/
‐‐
Ao longo
do ano
/
‐‐‐
1º perío‐
do
/
‐‐‐
Ao longo
de todo
o ano
/
‐‐‐‐

1º
período
/
‐‐‐

Circular

x

Prof Óscar
Martins
Prof Paulo
Passos
(MAT)

Alunos do
2º e 3º ciclos

Placards da
BE
Site da BE
Sala dos
profs

123

Ao longo
de todo
o ano
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ciddania

Feira do Livro
Temática

Possibilitar o
contacto alargado
com o objecto livro

Workshop

Aprender a escutar

Atelier de
reciclagem

Aprender a reciclar

Ambiente

Dinamização de
Jornal de Parede

Produção de livro
digital

Educação para a Saúde – Leitura e Literacia

Hora do Conto:
Leitura dinâmica de
textos
Jogos lúdicos
Interacção com o
público‐alvo
Avaliação

Estimular à leitura
através da
divulgação de
informações
actuais sobre
Ambiente

Pesquisar e tratar
informação

Equipa da BE
BMS
Associação de
Pais e Enc de
Ed.

x

Equipa da BE
Ensino
Especial

x

Destinatários/
Público ‐alvo

Comunidade
Educativa

Alunos do
3º ciclos

Forma de
Divulgação
Site da BE
Placard da
sala dos
profs
Painel do
Polivalente
Placard da
sala dos
profs/
Cartaz

Equipa da BE
Equipa da Eco‐
‐escolas

Alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

X

Equipa da BE

Comunidade
Educativa

Jornal

x

Profª
Bibliotecária
Profª Paula
Ferreiro

Turma de
CEF AC

Livro
Digital

x

Cartazes

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Março
/
‐‐‐

Março
/
‐‐‐
2ºp
/
25€

Ao longo
de todo
o ano
/
10€
Ao longo
de todo
o ano
/
10€

Placards da
BE

Motivar para a
leitura
Incentivar à leitura
expressiva
Promover a leitura
em Família

Semana da Leitura e
da Poesia:
Concurso de Poesia
declamada
Avaliação

Promover a leitura
Promover a
cãoação de
cidadãos leitores

Semana da Leitura e
da Poesia:
Entroncamento de
textos poéticos

‐Promover a
leitura
‐divulgar a poesia
portuguesa

x

Equipa da BE

Alunos do
Agrupamento
Associação de
Pais e EE

Folheto
informati‐vo
Site do
Agrupa‐
mento

x

x

Equipa da BE
Profs JI
Profs 1º ciclo
Alunos e Profs
do 3º ciclo
(LP)
Equipa da BE
Alunos 3ºciclo
Profs 3º ciclo
(LP)

Comunidade
Educativa

Ao longo
de todo
o ano
/
50€

Site da BE
Sala dos
profs
Blogue da
BE
Junta de
Freguesia

Comunidade
Educativa
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25)
/
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Semana da Leitura e
da Poesia:
Histórias dos nossos
bisavós
(comemoração do
Centenário da
República)
Avaliação

Jornal de Parede
(Dinamização de)

Educação para a Saúde

Os Melhores
Leitores da BE

‐Promover a
leitura
‐Estabelecer
parceria com
escola do concelho

Ler dá Saúde

Avaliação

Forma de
Divulgação

Placards da
BE
Equipa da BE
Profª de LP

x

Comunidade
Educativa

Site da BE
Sala dos
profs

Estimular para a
leitura
divulgando
informações
actuais sobre
Saúde
Disponibilizar op
espaço da BE para
actividades
propostas pelos
Departamentos

Destacar e premiar
os melhores
leitores

Divulgação de
sinopses de leituras
individuais

A História da
Semana

Destinatários/
Público ‐alvo

Divulgar escritores
Incentivar à leitura

Promover a leitura
recreativa semanal
na sala de aula
Dinamizar o PNL
nas ACND e aulas
de substituição
Construir
guiões/jogos
lúdicos de apoio

Equipa da BE
Profs do
Departamento
de
Ciências

x

Equipa da BE

x

Equipa da BE

Comunidade
educativa

Jornal de
parede

Leitores da BE

Placard
Sala de
profs
Festa do
final do
ano lectivo

Leitores da BE

Placard

x

x

Equipa da BE
Profs de EA/FC

Alunos do
2º e 3º ciclos

Reuniões
c/ profs de
EA/FC
Sala dos
profs
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Março
(De 21 a
25)
/
‐‐‐

Ao longo
de todo
o ano
/
‐‐‐

Final de
cada
período
lectivo
/
‐‐‐
Ao longo
de todo
o ano
/
‐‐‐

Ao longo
de todo
o ano
/
‐‐‐
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Mesa Redonda
Despiste dos
melhores leitores
Reuniões
preparatórias com
os alunos escolhidos
Selecção de livros
temáticos para
participação dos
alunos na actividade

Visita à BMS

Parceria com E B 2,3
do concelho
Selecção de turma
Selecção de livro
comum
Correspondência
inter‐turmas através
de correio
electrónico
Produção de poster
Encontro no final do
ano entre escolas
Avaliação

Valorizar as
competências
leitoras dos alunos
Atrair novos
leitores através
das opiniões
veiculadas pelos
pares
Esbater o
anonimato dos
bons leitores
Reforçar as
capacidades
expressivas dos
melhores leitores

Produzir guia de
utilização cívica do
correio electrónico

Forma de
Divulgação

Programa
da Semana
da Leitura
e da Poesia
x

Equipa da BE

Alunos do 2º e
3º ciclos

Placards da
BE

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Março
/
‐‐‐‐

Sala de
profs

Assistir a
espectáculo de
Teatro
Visitar espaço da
BMS

Utilizar as TIC
como meio de
promoção da
leitura

Destinatários/
Público ‐alvo

x

x

Profª
Bibliotecária
Dept de
Ciências/Lín‐
guas

Equipa da BE
Parceria com
EB 2,3 do
concelho de
Sintra

5º e 6º anos

Folheto ao
Enc de Ed

Placards da
BE
Turma de
7ºano

Folheto ao
encarrega‐
do de
educação

126

9 de
Nov.
e
9 de
Dez.
/
300€

Ao longo
de todo
o ano
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

5º, 6º, 7º e 8º
anos

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

DESPORTO ESCOLAR
Festa Final do
Desporto Escolar –
Exibições Ginástica
e Jogo do Pau

Grupos‐Equipa/
Multiactividades Ar‐
Livre

Cidadania

Grupos‐Equipa/
Jogo do Pau

Grupos‐Equipa/
Futsal

Grupos Equipa/
Ginástica Acrobática

Divulgar a toda a
comunidade
educativa o
trabalho
desenvolvido pelo
Projecto de
Desporto Escolar;
Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina de Ed.
Física, aplicando‐as
em contexto de
convívio e
competição inter‐
escolas;
Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina de Ed.
Física, aplicando‐as
em contexto de
convívio e
competição inter‐
escolas;
Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina de Ed.
Física, aplicando‐as
em contexto de
convívio e
competição inter‐
escolas;

Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina de Ed.
Física, aplicando‐as
em contexto de
convívio e
competição inter‐
escolas;

x

Prof.Prof.Jorg
e Oliveira
(Coord. Desp.
Esc.)

x

Prof. Jorge
Oliveira
(Desporto
escolar)

x

x

x

Prof. João
Gama
(Desporto
Escolar)

Prof.Ricardo
Carmezim
(Desporto
Escolar)

Prof.Marco
Lobato
(Desporto
Escolar)

Alunos
Inscritos

Alunos
Inscritos

Alunos
Inscritos –
Iniciados
Masc.

Alunos
Inscritos

Cartaz –
Aulas de
Ed. Física

Cartaz –
Aulas de
Ed. Física

Cartaz –
Aulas de
Ed. Física

Cartaz –
Aulas de
Ed. Física
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22 de
Junho
/
‐‐‐

Todo
ano: 4ªs
(14h00 –
17h00 e
Sábados
)
/
200€
Todo
ano: 3ªs
(14h15 –
15h30) e
6ªs
(14h15 –
15h30)
/
200€
Todo
ano: 2ªs
(14h15 –
15h30) e
4ªs
(14h15 –
15h30)
/
200€
Todo
ano: 5ªs
(13h30 –
14h15) e
6ªs
(13h30 –
14h45)
/
200€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Grupos‐Equipa/
Ginástica
Trampolins

1ºCiclo
Jogo do Pau
/Demonstração de
exercícios de
sensibilização e
adaptação á vara

Corta‐Mato Escolar

Cidadania
Torneios Inter‐
Turmas/Mega‐
sprinter

Torneios Inter‐
Turmas de
Basquetebol

Torneios
Inter‐Turmas
Futebol (7º)
Andebol (8º)
Voleibol (9º)
Torneio Inter‐
Turmas
Basquetebol (7º)
Futebol (5º,6ºe 8º)

Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina de Ed.
Física, aplicando‐as
em contexto de
convívio e
competição inter‐
escolas;
‐ Dar a conhecer o
Jogo do Pau ao 1º
Ciclo
‐ Incentivar os
alunos para a
prática de um
desporto
tradicional
Português.
Promover a
actividade Física
através da
dinamização de
actividades inter‐
turmas e inter‐
escolas;
Promover a
actividade Física
através da
dinamização de
actividades inter‐
turmas e inter‐
escolas
Promover a
actividade Física
através da
dinamização de
actividades inter‐
turmas
Promover a
actividade Física
através da
dinamização de
actividades inter‐
turmas
Promover a
actividade Física
através da
dinamização de
actividades inter‐
turmas

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Todo
ano: 3ªs
(14h00 –
15h30) e
4ªs
(13h45 –
14h30)
/
200€

Prof.Sofia
Castro
(Desporto
Escolar)

Alunos
Inscritos

Cartaz –
Aulas de
Ed. Física

Prof. João
Gama

Comunidade
Escolar/alunos
do 1º Ciclo

Cartazes

x

Professores de
Ed. Física

Todos os
alunos da
escola

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

16 de
Dezem‐
bro
/
150€

x

Professores de
Ed. Física

Todos os
alunos da
escola

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

17 de
Dezem‐
bro
/
100€

x

Professores de
Ed. Física

Alunos dos 5º
e 6º anos

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

x

Professores de
Ed. Física

Alunos do 3º
ciclo

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

x

Professores de
Ed. Física

Alunos dos
5º,6º,7º e 8º
anos

Aulas de
Ed. Física
Cartazes

x

x
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22 de
Junho
/
‐‐‐

8 de
Abril
/
100€

8 de
Abril
/
100€

22 de
Junho
/
150€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores
Teresa
Rodrigues e
Jorge Oliveira

Alunos das
Turmas 8ºC,
8ºF, 9ºC e 9ºD

Aulas de
Educação
Física
Boletim
Informati‐
vo dirigido
aos
Encarrega‐
dos de
Educação

Prof. João
Gama

Professores e
Funcionários

Cartazes

Prof. João
Gama

Comunidade
escolar/Profes
sores, Pais e
alunos

Cartazes

Alunos do CEF
‐ LA

Aulas de
Ed. Física;
Boletim
Informati‐
vo dirigido
aos
Encarrega‐
dos de
Educação

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Cidadania

Realização de uma
visita de estudo ao
Clube de Surf do
Desporto Escolar da
Praia de S. Pedro do
Estoril

Exercícios
Saudáveis/ Aulas
Práticas – 5ª feira
das 8h ás 8h25

Educação para a Saúde

Feira da Saúde/Aula
prática de Chi Kung

Iniciação à
Canoagem

Promover a
actividade física
através da
dinamização de uma
sessão de iniciação
ao Surf orientada, no
sentido de dotar os
alunos de
conhecimentos
mínimos adequados
à prática da
modalidade.
Incentivar a prática
desportiva em
contacto com o Meio
Ambiente, o respeito
pelos outros, espírito
de grupo,
cooperação e
entreajuda.
Incentivar a
aprendizagem de
códigos de conduta,
nomeadamente no
meio da prática do
Surf.

x

‐ Promover a
saúde através de
exercícios
saudáveis
‐ Melhorar e
activar a nossa
energia
‐ Dar a conhecer a
prática de uma
actividade milenar
chinesa
(exercícios
saudáveis)

‐ Promover a
actividade física
‐ Dar a conhecer
uma actividade de
desportos náuticos

x

x

x

Professor João
Gama

129

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Datas a
marcar
em
Abril/
Maio
/
240€

1º, 2º e
3º
Período
/
‐‐‐
Junho
(a
divulgar)
/
‐‐‐

3º
Período
(Data a
definir)
/
‐‐‐
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ÁREA: OUTRAS ACTIVIDADES – RELAÇÃO COM A
COMUNIDADE
• JARDINS DE INFÂNCIA
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x

Educadora
Assistentes
Operacionais

Crianças e
Comunidade

Feira
aberta à
comunida‐
de

x

Associação de
Pais

JI/EB1

Fotografia

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

JI DE MORELENA
Feira de Outono
‐Doces e trabalhos
com frutos da época

Teatro na Sociedade
de Morelena

S.Martinho
‐Dramatização;
‐Magusto;
‐Exposição de
trabalhos

Cidadania

Natal
‐Dança;
‐Canções
‐ Dramatizações

Dia de Reis
‐ Cantar as Janeiras
pelas ruas de
Morelena
Carnaval
‐ Realização de
trabalhos;
‐ desfile de máscaras e
trajes pelas ruas de
Morelena

Dia do Pai
‐Presente para o
Pai;
‐ Surpresas dos Pais

Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
comunidade
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa
Promover as
tradições culturais

Promover valores
de
tolerância,partilha,
solidariedadee
respeito pelo outro
Estabelecer maior
aproximação com
comunidade/Prom
over
as tradições
culturais

17 de
Nov.
/
140€
11 de
Nov.
/
80€

JI/Comunida‐
de

Fotografia

x

JI/EB1/Centro
de
Dia/Sociedade
/Ass. De Pais

Comunidade

Fotografia/
Audio‐
visual

x

JI/EB1

Comunidade

Elaboração
de cartazes

6 de Jan.
/
40€

JI/EB1

Alunos e
Comunidade

Exposição
fotográfica

4 de
Março
/
60€

JI

Crianças e Pais

Fotografia

x

Estabelecer uma
maior
aproximação entre
escola, família e
comunidade
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
escola e família

Educadora
Associação de
Pais
Assistentes
Operacionais

4‐5 de
Nov.
/
30€

x

x
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17 de
Dez.
/
100€

18 de
Março
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

1 2 3 4 5
Páscoa
‐ Actividades
integradas nas dif.
áreas de conteúdo
‐ Árvore da Páscoa ‐
jogos
Festa Final
‐ Rep. das crianças
para Família

Valorizar os
saberes da família
Preservar as
nossas tradições
Estabelecer uma
maior aprox. entre
escola e família

Cidadania

Dia da Mãe
‐ Presente; ‐
Surpresas
dinamizadas pelas
mães
Dia Mundial da
Criança
‐ Actividades lúdicas
e desportivas com
família;
‐ Lanche

Estabelecer uma
maior
aproximação entre
escola e família
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro

Visitas
‐Saídas à
Comunidade

Estabelecer
aproximação entre
escola e
comunidade
Valorizar a
comunidade

Visitas à EB1
‐partilha de recreio;
visita à sala do
1ºano

Estabelecer uma
aproximação e
articulação com a
EB1

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
8 de
Abril
/
50€

x

JI/Mãe

Crianças

Fotografia

x

JI

Crianças/
Família

Fotografia

x

JI

Crianças e
Mães

Fotografia

x

Educadora/
Pais/Ass.
Operacionais

Crianças

Exp.
Fotográfica

1 de
Junho
/
50€

x

Educadora
Obs.
Autorizações
estão no JI

Crianças/
Comuunidade

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ao longo
do Ano
/
‐‐‐

JI/EB1

Todos as
crianças

Fotografia

x

28 de
Junho
/
150€
29 de
Abril
/
50€

Ao longo
do Ano
/
‐‐‐

JI DE PALMEIROS
Festa de Natal
- Almoço convívio
entre os alunos e a
sua família.
‐ Apresentação aos
pais de algumas
actividades
orientadas.
‐ Elaboração de
presentes para
oferecer aos Pais.

‐ Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.
‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

Educadora
X

Animadora
C.A.F.

Todos os
intervenientes
do processo
educativo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Final do
1º
Período
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

1 2 3 4 5
Dia dos Reis
‐Elaboração de
coroas de Reis na
sala do Jardim‐de‐
infância e na sala da
C.A.F. procedem à
respectiva
decoração.

Carnaval
‐ Trabalhos alusivos
a esta época festiva;
‐ Elaboração de
máscaras
carnavalescas;
‐ Desfile
Carnavalesco;

Cidadania

‐ Matinée dançante
com pipocas e
sumos para todos os
presentes.

Dia do Pai
‐ Convidar os pais a
virem ao Jardim
conviver com a
comunidade
escolar, lanchar e
receber o presente
que o seu filho
elaborou para ele.

Dia da Mãe
‐ Convidar as Mães
a virem ao Jardim
conviver com a
comunidade
escolar, lanchar e
receber o presente
que o seu filho
elaborou para ela

‐ Promover o
envolvimento de
toda a comunidade
educativa.

Educadora
X

‐ Promover o
envolvimento de
toda a comunidade
educativa;

Educadora
X

‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.
X

- Promover um
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.
X
‐ Promover um
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.

Animadora
C.A.F.

Alunos

Animadora
C.A.F.

Todos os
intervenientes
do processo
educativo

Educadora

Alunos

Animadora
C.A.F.

Pais dos
Alunos

Educadora

Alunos

Animadora
C.A.F.

Mães dos
alunos

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Início do
2º
Período
/
20€

2º
Período
/
50€

2º
Período
/
50€

3º
Período
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

1 2 3 4 5
Dia da Criança
‐ Jogos tradicionais;

‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

Educadora

‐ Gincanas;
‐ Pintura colectiva
ao ar livre;
‐ Almoço e lanche
ao ar livre;

Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.

X

Animadora
C.A.F.

Alunos

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

3º
Período
/
40€

Festa de Final de Ano
‐ Danças;
‐ Entrega de
diplomas e
certificados;
‐ Almoço convívio;

Cidadania

‐ Estabelecer um
maior contacto
entre Escola/
Família e
Comunidade.

Educadora
X

Animadora
C.A.F.

Todos os
intervenientes
do processo
educativo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Educadora

Alunos

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Final do
3º
Período
/
100€

‐ Exposição de
alguns trabalhos
elaborados ao longo
do ano lectivo.

Visita de Estudo
“Burros Derraínhas”

Passeio de Final de
Ano
“Jardim Zoológico”

Saídas de estudo ao
Meio em que o
jardim‐de‐infância
está envolvido
Visitas e saídas de
estudo durante o
ano lectivo ao
espaço envolvente.

‐ Sensibilizar para a
interiorização de
valores e regras.

‐ Promover um
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.

‐ Estabelecer uma
maior
aproximação
entre/ Escola/
Família e
comunidade.

X

Educadora
X
Animadora
C.A.F.

Alunos

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Alunos
X

Educadora
Comunidade

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

133

3º
Período
/
200€
3º
Período
/
300€

Ao longo
do ano
lectivo
/
90€
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• EB1/ JI
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x

Professoras,
professora do
apoio e
educadora

Todos os alunos

Recados aos
pais
Saída ao
meio
Blogue

2 de Nov
/
100€

x

Professoras,
professora do
apoio e
educadora

Todos os alunos

Blogue

6 de Jan.
/
50€

Todos os alunos

Elaboração
de trabalhos
Blogue

4 de
Março
/
50€

Todos os alunos

Exposição
final.
Blogue

22 de
Junho
/
400€

Dinamizadores

1 2 3 4 5

EB1 DE LAMEIRAS
‐ Comemoração do Dia
do Pão por Deus

Cidadania

‐Comemoração do Dia
de Reis

‐Comemoração do
Carnaval

Promover o
envolvimento
responsável da
comunidade, a
tolerância, partilha,
solidariedade e respeito
pelos outros
Preservar as tradições
Promover o
envolvimento
responsável da
comunidade, a
tolerância, partilha,
solidariedade e respeito
pelos outros
Preservar as tradições
Fomentar o convívio
ente as turmas da
escola
Promover o
intercâmbio coma
comunidade educativa
Valorizar a reutilização
de materiais

Educação para a Saúde

‐ Festa de
encerramento do ano
lectivo

Apresentação de
marchas, danças,
canções e poemas
(AEC’s)

‐ Dia Mundial da
Alimentação
Elaboração de trabalhos
confecção de espetadas
de frutas.
Confecção de bolos
saudáveis

Promover a saúde em
meio escolar.
Reconhecer a
importância de uma
alimentação para uma
vida saudável.
Conhecer normas de
higiene alimentar.
Promover a saúde em
meio escolar.
Reconhecer a
importância de uma
alimentação correcta
para uma vida
saudável.

‐ Participação no projecto
de Educação para a
Saúde

Professoras e
educadora

x

x

Professoras,
professoras do
apoio, do ensino
especial e
educadora

x

Professoras,
professora do
apoio
socioeducativo,
professora do
ensino especial e
educadora

Todos os
alunos

x

Professoras e
educadora

Todos os
alunos

Exposição de
trabalhos.
Dia aberto à
comuni‐
dade

Ao longo
do ano
/
‐‐‐‐

Toda a
comunidade

Feira aberta
a toda a
comunidade
.

4 e 5 de
Novem‐
Bro
/
150€

Exposição de
trabalhos
Dia aberto à
Comuni‐
dade

15 de
Outubro
/
‐‐‐

EB1/ JI DE MACEIRA

Cidadania

Feira do Outono
‐ Elaboração de doces,
bolinhos e broas.
‐ Elaboração de
trabalhos manuais

Promover o
envolvimento
responsável de toda a
comunidade educativa.
Estabelecer u ma maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade.
Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e respeito
pelo outro

Professoras
Titulares, de
Apoio Educativo
e Educação
Especial,
Educadora

134
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Comemoração do S.
Martinho
‐ Realização de
trabalhos alusivos.
‐ Magusto

Cidadania

Festa de Natal
‐ Apresentação de:
Actividades
desportivas;
Canções;
Poemas;
Teatros.
‐ Lanche para todos

Comemoração do
Carnaval
‐Realização de
Máscaras e
Fatos com materiais
reciclados.
‐ Realização de
desfile carnavalesco
pelas ruas da
localidade
Dia do Pai
Dia da Mãe
‐ Realização de
prendas.
‐ Recepção aos pais
e mães, na sala do
JI.

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo
outro.
Promover os
valores culturais.«
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa.
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade.
Promover os
valores culturais
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família.

X

X

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora.
Prof. das AEC
e Auxiliares

Destinatários/
Público ‐alvo

Todos os
alunos

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora.
Prof. das AEC

Toda a
Comunidade

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora,
Auxiliares e
Professores
AEC

Toda a
comunidade

Professoras e
Educadora

Pais e mães

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

11 de
Novem‐
bro
/
60€

_

__

17 de
Dez.
/
200€

_

4 de
Março
/
50€

Oferta das
prendas.

Março
e
Maio
/
200€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Cidadania

Comemoração do
Dia Mundial da
Criança
‐ Teatro

SintrAnima
‐ Visita ao
SintrAnima

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.

X

Professoras
Titulares, de
Apoio
Educativo e
Educação
Especial,
Educadora

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Todos os
alunos

_

1 de
Junho
/
400€

CMS

Todos os
alunos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Professores
titulares das
turmas, das
AEC’s e
auxiliares

Todos os
alunos a
idosos do
Centro de Dia

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

x

Professores
titulares das
turmas e
auxiliares

Todos os
alunos
Comunidade

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade

x x

Professores
titulares das
turmas e
auxiliares

X

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

A definir
/
‐‐‐

• EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MONTELAVAR
Comemoração do S.
Martinho

Cidadania

‐ Convívio no Centro
de Dia
‐ Oferta de uma
prenda elaborada
pelos alunos
Comemoração do
Carnaval
‐ Desfile

Educação para a Saúde

Comemoração do
Dia Mundial da
Criança:
Jogos tradicionais
em colaboração
com os idosos do
Centro de Dia

Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e respeito
pelo Outro.
Sensibilizar a
Comunidade Educativa
para a defesa das
tradições;
Promover a partilha
cultural entre gerações
Promover o
envolvimento
responsável de toda a
Comunidade Educativa;
Estabelecer uma maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade;
Melhorar o
desempenho dos
alunos; conhecer os
deveres e direitos da
Criança;
Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e respeito
pelo Outro;
Estabelecer uma maior
aproximação entre
turmas; Promover a
partilha cultural entre
gerações

x

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comuni‐
dade
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11 / 11
/
50€

4 / 03
/
50€

1/6
/
100€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MORELENA
Reunião de Pais
‐ Informações de
carácter geral

Cidadania

Mês do Idoso
‐Danças
‐Canções
‐Recitação de poesia

Estimular as
relações entre
Encarregados de
Educação e Escola

‐Promover o
convívio
intergeracional.
‐ Sensibilizar os
alunos para a troca
de experiências
com idosos.

X

X

EB1

EB1/ Centro
de Dia

Enc. de
Educação

Comunidade

Escrita,
oral e
telefónica.

Oral
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10
Setembro
de 2010
Final de
cada
Período
/
‐‐‐

Outubro
de 2010
/
30€
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• EB2,3 DR. RUI GRÁCIO
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Prof.Óscar
Martins
Vera Oliveira
CEF‐OSI

Alunos da EB
do
Agrupamento
de Lapiás

1 2 3 4 5

Equipa de
Reparação de
Computadores
(E.R.C.)
Serviço de apoio na
área das Novas
tecnologias da
Informação

Cidadania

Recepção aos
alunos :
‐ organização,
planificação e
realização das
mesmas

Comemoração do
Aniversário da
Escola:
‐ Divulgação e
entrega dos
Diplomas de Mérito
e Excelência
referentes ao ano
lectivo transacto.
‐ Apresentação de
diversas acts
dinamizadas na
escola‐sede.

Apoiar a
comunidade
escolar na
utilização das TIC

Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade.
Sensibilizar os
alunos e
Encarregados de
Educação para o
cumprimento das
regras do
Regulamento
Interno
Estabelecer uma
maior
aproximação entre
Escola, Família e
Comunidade
Organizar as
actividades no
âmbito da
celebração do
aniversário da
Escola sede.

Ambiente

Concurso de
Fotografia
“Repórter Verde”

Divulgar as Boas e
Más acções Eco
Ambientais

Alerta para o Dia de
Água, Energia,
Ambiente

Sensibilizar para a
poupança da água,
da energia

X

Órgão de
Gestão

X X

Órgão de
Gestão,
directores de
turma e
Professores
responsáveis
pelas
actividades

X

Forma de
Divulgação

Cartazes
folhetos

Alunos e
Enc..Educação

Calendário
Escolar

Alunos e
Enc..Educação

Cerimónia
dinami‐
zada no dia
de
celebração
do
aniversário
da Escola

X

Equipa do Eco
Escolas

Alunos

X

Equipa do Eco
Escolas
Directores de
Turma

Alunos

Cartazes
Blog
Moodle
Eco Jornal
FC
AP
Moodle
Blog
Eco Jornal
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
475€

Início do
ano
Lectivo
/
___

Abril
/
300€

2º
Período
/
10€
2º e 3º
Períodos
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Equipa do Eco
Escolas
Direcção da
escola

Comunidade
Escolar

Cartazes
Moodle
Eco Jornal

Comunidade
escolar

Exposição
dos
trabalhos
produzidos

1 2 3 4 5

Ambiente

Dia Eco‐Escola

Dia da Alimentação
‐ Elaboração de
trabalhos diversos
‐ Exposição de
alimentos com
informação
nutricional
‐ Distribuição
gratuita de frutas

Educação para a Saúde

“Alimentação e
Actividade Física” –
dia aberto à
comunidade
‐ Concepção de um
jogo de grupo que
inclua diferentes
elementos da
comunidade
educativa e local
‐ Exposição de
trabalhos diversos
relacionados com o
tema
‐ Lanche convívio
concebido e
confeccionado pelos
alunos do CEF de
Serviço de Mesa

Sensibilizar a
comunidade
escolar para a
importância de
manter a escola
limpa

. Promover a
Saúde em Meio
escolar
. Sensibilizar a
população escolar
para a importância
de uma
alimentação
saudável e
equilibrada
. Promover hábitos
de consumo de
alimentos
saudáveis,
nomeadamente
frutos e legumes

X

Equipa de
Educação para
a Saúde
X

Professores
envolvidos
(disciplinas,
AP, FC,…)

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
3º
Período
/
100€

15 a 22
de
Outubro
/
50€

. Promover a Saúde
em Meio escolar
. Sensibilizar para a
importância da
aquisição de hábitos
de vida saudável
para a manutenção
da saúde pessoal e
da qualidade de vida
– alimentação e
actividade física.
Promover valores de
tolerância, partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
. Promover o
envolvimento
responsável de toda
a Comunidade
Educativa
. Estabelecer uma
maior aproximação
entre escola, família
e comunidade

Equipa de
Educação para
a Saúde

X x x

Professores
envolvidos
(disciplinas,
AP, FC,…)
Coordenadora
do CEF de
Serviço de
Mesa

Cartazes
Folhetos
Comunidade
escolar e local

Dinamiza‐
ção do Dia
da
“Alimenta‐
ção e
Actividade
Física”

Coordenadora
da Biblioteca
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Março/A
bril 2011
(1 de
Abril?)
/
300€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Concursos:
Concepção e
elaboração de um
Logótipo para o
Projecto de
Educação para a
Saúde
Concurso “A Sopa
da Avó”

Educação para a Saúde

Criação do Gabinete
de Informação e Apoio
ao Aluno na Área da
Educação para a
Saúde (GAPES)
‐ Organização do
GAPES
‐ Divulgação das
actividades do GAPES
‐ Atendimento a
alunos
‐Encaminhamento de
alunos para o Centro
de Saúde
‐ Rastreios no âmbito
da implementação do
“Programa Nacional
de Promoção da
Saúde Oral e do
Projecto “Actividade
Física e Saúde”

Contribuir para a
promoção da
Saúde em meio
escolar;
. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de
adoptar atitudes
promotoras da sua
saúde individual e
da dos que os
rodeiam;
. Envolver a
comunidade
escolar e local no
projecto de
Educação para a
Saúde
. Contribuir para a
promoção da Saúde
em meio escolar
. Contribuir para a
formação de
cidadãos informados
e participativos,
capazes de adoptar
atitudes promotoras
da sua saúde
individual e da dos
que os rodeiam
. Articular o trabalho
desenvolvido pelos
diferentes agentes
educativos
envolvidos na
Educação para a
Saúde
. Apoiar todos os
elementos que
recorram ao GAPES
. Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
. Favorecer a
aceitação da
diferença

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Equipa de
Educação para
a Saúde
Professores
do
Agrupamento
envolvidos

x

Alunos do
agrupamento

Exposição
dos
trabalhos
premiados

1º e 2º
período
/
50€

Cartazes
Equipa de
Educação para a
Saúde
X

X

Folhetos
Alunos do
agrupamento

X
Professores do
Agrupamento
envolvidos

Comunidade
escolar e local

Informação
nos Jornais
de Parede
da Equipa
de Educação
para a
Saúde

140

Ao longo
do ano
lectivo
/
50€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

“As muitas formas
de amar”

Educação para a Saúde

Peça de Teatro
sobre o tema
“Adolescência”
‐ Concepção e
ensaios da peça de
teatro
‐ Apresentação da
peça de teatro à
comunidade

. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de
adoptar atitudes
promotoras da sua
saúde individual e
da dos que os
rodeiam;
. Envolver a
comunidade
escolar e local no
projecto de
Educação para a
Saúde
. Contribuir para a
promoção da
Saúde em meio
escolar;
. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de
adoptar atitudes
promotoras da sua
saúde individual e
da dos que os
rodeiam

Destinatários/
Público ‐alvo

Exposição
dos
trabalhos
premiados

Equipa de
Educação para
a Saúde
x

Professores de
Língua
Portuguesa
envolvidos

Professora
Paula Ferreiro
x

Alunos do 7º B
Equipa de
Educação para
a Saúde

Forma de
Divulgação

Alunos dos 8º
e 9º anos

A determinar
de acordo
com o
conteúdo da
peça de teatro

Apresenta‐
ção de
alguns dos
trabalhos
na
biblioteca
da escola

Apresenta‐
ção da
peça de
teatro na
Feira da
Saúde
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Calenda‐
rização/
Custos
prev.

2º
período
/
____

Ao longo
do ano
lectivo
Maio/
Junho
2011
/
___
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ÁREA: OUTRAS ACTIVIDADES – SERVIÇOS DE APOIO
EDUCATIVO

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE CORTEGAÇA
‐ Professoras

Cidadania

‐ Articulação de
estratégias
diferenciadas com o
docente de
educação especial
‐ Realizar
actividades de
dinâmica de grupo
que contribuam
para a integração

Promover a
integração dos
alunos com
necessidades
educativas
especiais
contribuindo para
a sua valorização
global

‐ Educadora

X

‐ Professoras
da educação
especial

Alunos
Criança do J.I

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

(Sandra
Carvalho e
Maria do Céu
Medeiros)

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dinamizar a área de
Educação Especial
na página web do
Agrupamento

Construção do Saber

Construir a
sinalética de
acessibilidade para
os diversos espaços
da escola sede do
Agrupamento
Apoio directo e
indirecto aos alunos
com NEE
Levantamento,
identificação e
intervenção junto
dos alunos com NEE

Dar a conhecer à
comunidade
educativa
informações gerais
relativas à
Educação Especial
Melhorar as
condições de
acessibilidades da
escola sede do
Agrupamento

Promover a
integração dos
alunos NEE,
contribuindo para
a sua valorização
global

Alunos, pais,
encarregados
de educação e
professores
do
Agrupamento

Página
web do
Agrupame
nto

x

Docentes de
Educação
Especial e
Director de
Turma do 5º A

Comunidade
educativa

Afixação
da sinaliza‐
ção nos
pavilhões
da escola
sede do
Agrupa‐
mento

X

Docentes do
1º ,2º e 3º
ciclos,
Educadoras de
Infância e
docentes de
Educação
Especial

Comunidade
educativa

x

Docentes de
Educação
Especial

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

3º
Período
/
200€

Ao longo
do ano
lectivo
/
__
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

x

Docentes de
Educação
Especial

Crianças do JI
de Pero
Pinheiro,
alunos da
turma do 2º
ano da EB1 de
Pero Pinheiro

Exposição
fotográfica

x

Docentes do 1º
,2º e 3º ciclos,
Educadoras de
Infância e
docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE

Exposição
fotográfica

3º
Período
/
__

x

Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE

Exposição
fotográfica

3º
Período
/
50€

X X X

Órgão de
Gestão
Professores

X X X

Órgão de
Gestão
Professores

1 2 3 4 5

Dinamizar o
Projecto Ao
Encontro dos
Sentidos

Participar e
acompanhar os
alunos NEE a visitas
de estudo

Desenvolvimento de
protocolos de
colaboração

Cidadania

Tutorias:
‐ Disponibilização de
acompanhado
individualizado a
alunos indicados
pelos Conselhos de
Turma

Criação de um
espaço para a
resolução de
conflitos (Gabinete
de Apoio ao Aluno)
‐ Encaminhamento
de alunos com
comportamentos
desajustados em
sala de aula para o
GAP

Sensibilizar para a
diferença
Favorecer a
aceitação da
diferença
Promover atitudes
e valores de
solidariedade,
tolerância e
respeito pela
diferença
Promover a
integração dos
alunos NEE,
contribuindo para
a sua valorização
global
Implementar
protocolos que
visem a
sensibilização pré‐
profissional dos
alunos com NEE
Melhorar a taxa de
transição
Manter o reduzido
abandono escolar
Ajudar os alunos a
ultrapassarem as
suas dificuldades
quer ao nível da
aprendizagem
quer ao nível das
relações
interpessoais.
Melhorar a taxa de
transição
Manter o reduzido
abandono escolar
Sensibilizar para a
interiorização de
valores e regras
Promover o
cumprimento das
regras do
Regulamento
Interno
Promover um bom
ambiente na
Escola

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Dinamizadores

3º
Período
/
30€

Ao longo
do ano
Lectivo
/
____

Alunos

Ao longo
do ano
Lectivo
/
600€

Alunos

143

PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – 2010-2011

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE

Exposição
na escola
sede

Comunidade
Educativa

Colocação
de
recipientes
para
recolha de
tampas
nos
espaços da
escola
sede

Alunos do
Agrupamento

Divulgação
nos
Conselhos
de Grupo
disciplinar,
de
Docentes e
de
Educado‐
ras

Alunos do
Agrupamento

Entrega
dos
respectivos
documen‐
tos à
equipa de
Saúde
Escolar

1 2 3 4 5

Ambiente

Participar em
actividades dos
seguintes projectos:
• Eco‐Escolas
• Eco‐turma
Programa de
Educação Ambiental
desenvolvido pela
HPEM em parceria
com a CMSintra e a
SUMA

Colocação de
recipientes nos
espaços da escola
sede e recolha de
tampas

Educação para a Saúde

Elaboração de
protocolos de
parcerias e
colaboração com
serviços de saúde e
outras instituições
de segurança social

Participar nas
reuniões mensais da
Equipa de Saúde
Escolar do Centro
de Saúde de Pero
Pinheiro

Sensibilizar para a
reutilização dos
materiais
recicláveis

Promover a
aquisição de
hábitos de
reciclagem;
Envolver a
comunidade
educativa na
participação da
recolha de tampas
para a aquisição de
cadeiras de rodas

Desenvolver
parcerias com
instituições e
serviços de Saúde
e Acção Social

Encaminhar os
alunos do
Agrupamento para
os técnicos que
constituem a
Equipa de Saúde
Escolar do Centro
de Saúde de Pero
Pinheiro

x

x

x

x

Docentes de
Educação
Especial

Docentes de
Educação
Especial

Docentes de
Educação
Especial

144

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

1º Pe‐
ríodo
/
100€

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Ao longo
do ano
lectivo
/
___
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ÁREA: OUTRAS ACTIVIDADES – ACTIVIDADES
DIVERSAS
• JARDINS DE INFÂNCIA
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

JI DE MORELENA

Ambiente

Dia da Espiga
‐ visita de uma avó
ao JI;
‐ visita ao exterior
colher a espiga
Convite de um Enc.
De Educ. para as
crianças irem a sua
casa dar um passeio
de pónei

Valorizar os
saberes da família
e comunidade
Preservar as
tradições culturais
Proporcionar: um
contacto mais
directo com os
animais;
momentos de lazer

x

Educadora
Avó

Crianças

Levar a
espiga
para casa

x

Enc. de
Educação

Crianças

Fotografias

Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

2 de
Junho
/
___
A
designar
/
____

• EB1/ JI
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

1 2 3 4 5

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1/ JI DE LAMEIRAS
‐Ida ao Sintranima

Cidadania

‐ Ida a uma quinta

pedagógica

Sensibilizar
os
comportamentos
para a preservação
do ambiente como
a poupança de
energia, água…
Promover
o contacto real das
crianças com a
natureza e com o
mundo rural;
Fomentar a
consciencialização
e
responsabilização
pela Educação
Ambiental;
Promover a
interacção,
integração e
inclusão social das
crianças.

x x

x x

Professoras,
professora do
apoio
socioeducativ
o educadora

Professoras,
educadora

Todos os
alunos

Todos os
alunos

Blogue

Blogue
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27 de
Maio a
3 de
Junho
/
______

22 de
Junho
/
1000€
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

‐ Visita de estudo ao
Planetário

‐ Visita à
Naturanima

Cidadania

‐ Ida ao teatro

‐ Ida ao Jardim
Zoológico

Ambiente

Comemoração da
entrega do Galardão
eco‐escolas
Realização de uma
festa com a
participação dos
pais, bolo,
plantação de
arbusto, içar do
galardão
Dinamização do
Projecto Eco‐escolas
Comemoração de
todas as efemérides
ligadas ao ambiente
(Plano de Acção
Eco‐escolas)

Aprofundar
conhecimentos
relacionados com
a astrologia.
Valorizar a
importância da
higiene, da
alimentação
biológica e da
actividade física
para a saúde
Fomentar o gosto
pelo teatro;
Reconhecer/
valorizar
diferentes tipos de
expressão
Consciencializar as
crianças para os
problemas das
espécies e do
ambiente.
Desenvolver a
importância da
conservação do
Ambiente

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
Ambiente

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
Ambiente.

x

Professora
Helena,
professora do
apoio
socioeducativ
o

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Turma do 3º
ano

Envio de
autorizaçõ
es aos pais.
Blogue.

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Feverei‐
ro
/
40€

Feverei‐
ro
/
160€

x x

Educadora
Fátima

Alunos do JI

Envio de
autorizaçõ
es aos pais.
Blogue.

x x

Professora
Paula,
professora do
apoio
socioeducativ
o

Turma do
1º/4º

Envio de
autorizaçõ
es aos pais.
Blogue.

Feverei‐
ro
/
200€

x x

Educadora
Fátima

Alunos do JI

Envio de
autorizaçõ
es aos pais.
Blogue.

Maio
/
260€

X X

Professoras e
Educadoras

X X

Professoras,
professora do
apoio
socioeducativ
o e educadora

Todos os
alunos

Todos os
alunos

Blogue da
Escola e
Blogue Eco
escolas

Exposição
de
trabalhos.

146

Outubro
/
60€

Ao longo
do ano
/
500€
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• EB1
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Alunos

Escrita e
oral

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MORELENA
Dia da Espiga
‐Apanha da Espiga

Ambiente

Dia Mundial da
Criança
‐Percurso na
Natureza.
‐ Painéis alusivos ao
tema.
‐ Jogos Infantis.

‐ Proporcionar
momentos de
convívio e diversão
‐Promover um dia
diferente para os
alunos.
‐Promover
momentos de
criatividade e
diversão.
‐ Estabelecer laços
de união entre
colegas.
‐ Desenvolver o
interesse pelos
seus direitos e
deveres e pelos
dos outros.

X

X

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

EB1/ Prof.
Sócio‐
Educativo

Alunos

Escrita e
oral
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2 Junho
de 2011
/
___

1 Junho
de 2011
/
50€
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• EB 2, 3 DR. RUI GRÁCIO
Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

x

Professoras
Sofia Castro e
Teresa
Rodrigues

Professores
dos grupos
disciplinares
260 e 620

Plataforma
Moodle

X

Coordenado‐
ras de ciclo

Directores de
Turma

Área
moodle

Coordenado‐
ras de ciclo

Directores de
Turma

Reuniões
individuali‐
zadas

Alunos

Informa‐
ção a
alunos e
Encarrega‐
dos de
Educação

1 2 3 4 5

Construção
do Saber

Construção de
páginas Moodle
para os grupos
disciplinares 260 e
620

‐ Divulgar e
facilitar o acesso
dos docentes aos
documentos dos
grupos
disciplinares.

Criação de uma área
para Directores de
Turma na
plataforma moodle

Fomentar a
aproximação
Escola / Directores
de Turma

Formação de
Directores de Turma

Definição de um
Plano Individual de
trabalho

Cidadania

Elaboração de um
projecto adequado
à diversidade do
grupo‐turma

Recepção aos
Professores; Almoço
de Natal e Almoço
de Final de Ano
‐ Dinamização de
actividades
culturais e lúdicas
entre os diferentes
membros do
Agrupamento

Apoiar professores
na utilização do
programa JPM‐
alunos
Integrar alunos
com elevado
absentismo;
Favorecer a
aprendizagem de
conteúdos não
adquiridos
Mobilizar
estratégias e
recursos na
definição do
Projecto Curricular
de Turma
Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa
Integrar os novos
elementos no
Agrupamento

X

Directores de
Turma
X X

Professores
Professores
do GAP
Directores de
Turma

X X X

X X

Professores
do Conselho
de Turma

Órgão de
Gestão

Alunos

Forma de
Divulgação

Activida‐
des
realizadas
Resultados
escolares

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Ao longo
do ano
/
___
Ao longo
do ano
/
_____

Ao longo
do ano
/
_____

Ao longo
do ano
/
___

Ao longo
do ano
lectivo
/
2000€

Pessoal
docente e não
docente

Uniformizar
critérios e formas
de actuação
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Órgão de
Gestão

Professores e
Educadores

Calendário
Escolar

1 2 3 4 5
Reuniões gerais:
início do ano;
Projecto Curricular
de Agrupamento,
final do ano e
sempre que
necessário
‐ Organização e
realização das
mesmas
Estabelecimento de
circuitos das
necessidades de
intervenção;
Reparação de
estragos

Cidadania

Responsabilização
dos Encarregados
de Educação pelos
estragos
provocados pelos
seus educandos
Recurso a
candidaturas a
projectos ou
concurso para
obtenção de
financiamentos
Apetrechamento
gradual de todas as
escolas
Aquisição de
equipamentos para
a melhoria das
condições de
trabalho do pessoal
docente e não
docente
Disponibilização dos
espaços escolares
para actividades da
Comunidade

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa

X X X

Uniformizar
critérios e formas
de actuação
Promover a
recuperação dos
espaços escolares
Renovar e
modernizar
instalações e
equipamentos

X

Órgão de
Gestão

Promover o bem
estar em todos os
estabelecimentos
do Agrupamento

X

X

Órgão de
Gestão

Órgão de
Gestão

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Ao longo
do ano
lectivo
/
1500€

Agrupamento

Promover a
recuperação dos
espaços escolares
Renovar e
modernizar
instalações e
equipamentos

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
_____

Agrupamento

Ao longo
do ano
lectivo
/
1500€

Agrupamento
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Ambiente

Distribuição de
computadores pelas
escolas do 1º ciclo e
J.Infância do
agrupamento

Reutilizar os
computadores
ainda funcionais
da escola sede

x

Equipa PTE

Destinatários/
Público ‐alvo

Escolas do 1º
ciclo e J.
Infância do
agrupamento

Forma de
Divulgação

Local

Calenda‐
rização/
Custos
prev.
A
desen‐
volver
durante
o 1º
período
/
___

BIBLIOTECA
Divulgação de
recursos

Aplicação do
Modelo de Auto‐
Avaliação da BE
(Domínio B)

Colaborar
pedagogicamente
com os profs dos
diferentes Depts

/
___
/

x

Avaliar a qualidade
e a eficácia da BE
Dar continuidade à
realização
estatísticas
mensais
Dar continuidade à
recolha de
evidências

Profª
Bibliotecária
x

Agrupamento

Integrado
no balanço
do PAA do
Agrupame
nto
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Julho
/
____
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ÁREA: FORMAÇÃO

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comunida
de

Todos os
alunos

Jornal
Escolar
Comunida
de

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

EB1 DE MONTELAVAR

Educação para a Saúde

Comemoração do
Dia Mundial da
Alimentação
‐ Acção de
sensibilização de
hábitos saudáveis
de alimentação

Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola , Centro
de saúde e família;
Promover a saúde
em meio escolar.
Incentivar a
formação dos alunos.

Comemoração do
Dia Mundial da
Alimentação
‐ Acção de
sensibilização de
hábitos de higiene
oral

Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola , Centro
de saúde e família;
Promover a saúde
em meio escolar.
Incentivar a
formação dos alunos

x x

x x

x

Professores
titulares das
turmas e
enfermeiras

x

Professores
titulares das
turmas e
higienista oral

15 / 10
/
____

26 / 10
/
___

EB 2, 3 DR. RUI GRÁCIO
Construção do
Saber

Geogebra em sala
de aula
Acção de formação

Cidadania

Realização de
formação na área
de resolução de
conflitos para os
professores do GAP

Ambiente

Formação para
funcionárias

Formação para
professores

Viabilizar a
actualização
científica,
pedagógica e
didáctica do grupo
de Matemática
Uniformizar
procedimentos e
formas de actuação

Sensibilizar para a
importância pa
política dos 3 R`s na
preservação dos
recursos naturais

Divulgar o projecto
Eco Escolas

X

X

Prof. Isabel
Jordão

Órgão de
Gestão

X X

Prof. de
Matemática
2º e 3º ciclo

9, 16 e
23 de
Outubro
/
630€

‐

Ao longo
do ano
Lectivo
/
___

Professores
do GAP

X

Equipa do Eco
Escolas
Dra.
Margarida
Gomes

Funcionárias

_________

X

Equipa do Eco
Escolas
Dr. Rui
Pinheiro

Professores

________

151

1º
Período
/
____
1º
Período
/
____
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ÁREA: ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E GESTÃO ESCOLAR

Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

COORDENAÇÃO DE CICLO
Reuniões com
Directores de Turma
Documentos
orientadores
Contactos via mail

Divulgar regras e
procedimentos em
vigor na Escola

Construção do Saber

Criação de
documentos que se
enquadrem no
quadro legislativo
em vigor

Promover a
implementação da
legislação em vigor

Disponibilização
de
materiais de apoio

Normalizar
procedimentos

X

Coordenado‐
ras de ciclo

Directores de
Turma

X

Coordenado‐
ras de ciclo

Directores de
Turma

X

Coordenado‐
ras de ciclo

Directores de
Turma

Reuniões
Contactos
individuali‐
zados
Contactos
on‐line
Pasta DT.s
1011(sala
de D.T.s);
Plataforma
moodle
Reuniões
Contactos
individuali‐
zados
Contactos
on‐line

Ao longo
do ano
/
____
Ao longo
do ano
/
100€
Ao longo
do ano
/
___

ÓRGÃO DE GESTÃO
Implementação de
aulas de Apoio
Pedagógico
leccionadas
prioritariamente
pelo professor da
disciplina aos alunos
com dificuldades de
aprendizagem:
‐ Estabelecimento
de critério,
organização e
calendarização das
mesmas
Salas de Estudo
‐ Criação de salas
específicas para
esclarecimento de
dúvidas

Melhorar a taxa de
transição
Manter o reduzido
abandono escolar
Valorizar a Escola
como espaço
privilegiado do
saber e da
aprendizagem
Diversificar
espaços e formas
de apoiar os
alunos

X X X

Órgão de
Gestão
e professores

X X X

Órgão de
Gestão
e professores

Ao longo
do ano
lectivo
/
___
Alunos

Ao longo
do ano
lectivo
/
____

Alunos
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Metas

Objectivos

Dinamizadores

1 2 3 4 5
Implementação de
um programa de
apoio para alunos
de Língua
Portuguesa Não
Materna

Diversificação de
Oferta Educativa:
Criação de Turmas
de Percurso
Alternativo
CEF

Construção do Saber

Diversificação de
Oferta Educativa:
Turma de ensino
articulado de
música

Análise periódica
dos níveis de
insucesso escolar e
definição de
estratégias em
função dos
resultados

Definição de um
Plano do
Agrupamento de
aquisição de
competências
articulado e
sequencial entre
ciclos: Reuniões de
Departamento e de
Grupo Disciplinar

Melhorar a taxa de
transição
Manter o reduzido
abandono escolar
Valorizar a Escola
como espaço
privilegiado do
saber e da
aprendizagem
Diversificar
espaços e formas
de apoiar os
alunos

Valorizar a Escola
como espaço
privilegiado do
saber e da
aprendizagem

Melhorar a taxa de
transição

X X X

X X X

X

Promover a
articulação entre
ciclos
X

Órgão de
Gestão
e professores

Órgão de
Gestão
e professores

Órgão de
Gestão

Órgão de
Gestão

Destinatários/
Público ‐alvo

Forma de
Divulgação

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Alunos

Ao longo
do ano
lectivo
/
____

Alunos

Professores

Em
reuniões
das
diferentes
estruturas
educativas

Professores

Em
reuniões
das
diferentes
estruturas
educativas
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No final
de cada
período
/
____

Ao longo
do Ano
Lectivo
/
____
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Sub‐
tema

Actividade/
Operacionalização

Objectivos

Metas
Dinamizadores

1 2 3 4 5

Construção do Saber

Conselhos de
Turma: início,
intercalar, final de
cada período e
sempre que
necessário:
‐organização e
realização dos
mesmos

Actuação de forma
rigorosa e célere
nos casos de
incumprimento das
normas

Forma de
Divulgação

Promover o
envolvimento
responsável de
toda a comunidade
educativa
Uniformizar
critérios e formas
de actuação

X X X

Órgão de
Gestão

Professores e
Educadores

Calendário
Escolar

Calenda‐
rização/
Custos
prev.

Ao longo
do ano
lectivo
/
___

Promover uma
avaliação rigorosa
sobre o
desempenho
escolar dos alunos

Cidadania

Promover valores
de tolerância,
partilha
solidariedade e
respeito pelos
outros
X

Acompanhamento
de alunos
problemáticos:
‐ Solicitação de
apoio de entidades
exteriores à Escola
‐ Envolvimento de
Técnicos
Especializados

Educação para a
Saúde

Alteração
progressiva dos
produtos à venda na
Escola

Destinatários/
Público ‐alvo

Promover a saúde
em meio escolar
Promover hábitos
de uma
alimentação
saudável

X

Órgão de
Gestão

Órgão de
Gestão

Ao
Longo
do ano
lectivo
/
____

Alunos

Ao
Longo
do ano
lectivo
/
____

Alunos
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