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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas Lapiás versa este ano o
Património Concelhio.
Este tema está bem integrado na região em que vivemos dado que Sintra é
considerada, desde 1995, pela UNESCOPatrimónio Mundial no âmbito da categoria
“Paisagem Cultural”.
Tal distinção deve-se ao imenso e variado património que existe nesta vila e serra
adjacente. Mas património não são apenas os monumentos, é todo o registo da
vivência humana que passa pela gastronomia, pela paisagem, pela etnologia e até pela
toponímia, isto porque os nomes revelam sempre um passado, algo que dá identidade
a esse nome.
Deste modo, o PAA deste ano letivo só limita o espaço de abrangência mas o tipo de
património a trabalhar é todo aquele que retrata e define o nosso Concelho. Ao
escolhermos este tema temos igualmente presente o caráter formativo e cívico do
mesmo: ensinar a preservar, a manter e a “amar” o nosso Património é também uma
forma de incutir os valores de cidadania nomeadamente o respeito pela nossa
memória e pela nossa identidade.
Os estabelecimentos que compõem o nosso Agrupamento aderiram com entusiasmo a este
novo tema e as atividades são variadas e grande parte delas visaà descoberta do nosso
Património por parte das nossas crianças e alunos, já que muitas vezes aquilo que está mais
perto de nós é pouco conhecido ou mesmo desconhecido por quem aí habita.
A organização do PAA é feita por atividades por atividades curriculares e por estabelecimento
de ensino, seguida das atividades referentes às outras Estruturas e Serviços e, por fim, aquelas
que fazem parte da gestão do Agrupamento – Órgão de Gestão e Coordenação de Ciclo –. Ao
longo do PAA tentámos relevar a interdisciplinaridade entre ciclos, tanto no âmbito do
departamento como disciplinar. Como e óbvio esta orgânica mostra que estamos, cada vez
mais, a trabalhar numa dinâmica de agrupamento. Mas o PAA é mais um documento, mais um
esforço num caminho difícil no sentido de conseguirmos não só alcançarmos as metas do
Projeto Educativo como também de resolvermos os problemas com os quais nos deparamos
todos os dias e para os quais tarda a chegar qualquer “solução milagrosa”.
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ÁREA CURRICULAR
JI e EB1

Metas do P.E.

Atividades Comuns
Jardins de infância

Atividade

1
2
3

Dia da
Alimentação

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

S.Martinho
Magusto

Natal

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Dia do Pai /
Mãe

Encerramento do ano
letivo

Visitas à
comunidade

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças
Comunidade
Educativa

Outubro

300€

Novembro

400€

Dezembro

1000€

fevereiro

350€

março
maio

1500 €

junho

1200€

Ao longo do ano
letivo

-

Painéis
Desdobráveis
Cartazes

Sensibilizar para
uma alimentação
saudável.

Educadoras

Painéis
Fotos
Jornal escolar
Convites

Valorizar o
património cultural.
Promover a relação
família/escola.

Educadoras

Valorizar o
património cultural.
Fomentar valores.
Promover a relação
família/escola.
Promover a relação
na comunidade
escolar.

Educadoras

Visitas de
estudo.
Festas

Carnaval

Objetivos

Desfile de
Carnaval.

Valorizar o
património cultural.
- Promover a
articulação entre
ciclos

Atividades
desenvolvidas
com pais e
crianças

Promover a relação
família/ escola/
criança

Festas
Visitas
Exposições

Partilhar vivências
com a comunidade
educativa

Visitas regulares
à comunidade
de modo a
operacionalizar
o desenvolvimento de
projetos no
decorrer do ano
letivo

Fomentar a relação
escola/ comunidade

Crianças
Famílias

Crianças
Famílias

Crianças
Educadoras

Comunidade
educativa
Crianças

Educadoras

Famílias

Crianças
Educadoras

Comunidade
educativa

Crianças
Educadoras

Comunidade
educativa

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Metas do P.E.

1º Ciclo

1
2
3

Atividade

S. Martinho
Magusto

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Jogos
tradicionais
Lenda de S.
Martinho
Ateliês de
atividades
alusivos ao dia
Atividades de
expressão
plástica;
Canções
Magusto na
Serra da
Piedade
Dia aberto à
comunidade
Visita/convívio
no Centro de
Dia de
Montelavar
Confeção de
bolinhos e
compotas para
a feira do
outono
Vinda do
vendedor de
castanhas à
escola
Blogue
Exposição de
trabalhos
Jornal de
parede
Envio de
informação aos
pais/ familiares

Objetivos

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

11 denovembro

400€

Professores
Educadoras

Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro.
Preservar e viver as
tradições.
Promover o convívio
e intercâmbio entre
alunos, professores
e assistentes
operacionais

Professores do
apoio
educativo
Professores
daeducação
especial

Alunos do
jardim-deinfância e
1º ciclo
Comunidade

Professores das
AEC
Assistentes
Operacionais

Agrupamento de Escolas Lapiás
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1
2
3

Atividade

Natal

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Trabalhos de
exploração do
tema.
Poesias e
canções.
Decoraçes.
Elaboração de
cartões de Boas
Festas.Cabaz de
Natal.Construção de cenários
eadereços.Ence
nações.
Contos de Natal
na BE e realização de trabalhos de Expressão Plástica com
eles relacionados. Exposição
de presépios
com materiais
de desperdício.
Festa de Natal
aberta à
comunidade.
Ida a
espetáculos:
cinema, teatro e
circo.
Vinda de teatro
à escola com a
peça: “A
Casinha de
Chocolate”.
Participação e
atuação dos
encarregados
de educação na
festa da escola.
Blogues.
Convite aos pais
Página do
Facebook da
biblioteca, envio
de informação
aos pais/
familiares.
Cartazes

Objetivos

Enriquecer as
diferentes formas
de conhecimento,
comunicação e
expressão.
Promover o
conhecimento
da tradição da festa
do Natal: a sua
história, hábitos de
comemoração e
gastronomia típica
Promover nos
alunos o despertar
de sentimentos
como o amor, a
solidariedade, a paz,
a partilha e a
alegria.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Final do 1.º
período

3600€

Professores
Educadoras
Professores do
apoio
educativo
Professores
daeducação
especial

Alunos do
jardim-deinfância e
1º ciclo
Comunidade
educativa

Professores das
AEC
Assistentes
operacionais

Descobrir os valores
do Natal.

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Construção de
máscaras.

1
2
3

Carnaval

Desfiles de
Carnaval de
acordo com a
temática:
Património
(Profissões e
modos de vida
típicos das
aldeias
envolventes).
Construção de
instrumentos
musicais com
materiais de
desperdício
Baile de
máscaras
Blogue
Comunicação/
convite para os
pais/ família;

Objetivos

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola.
Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa.
Valorizar a
reutilização de
materiais.
Conhecer e
preservar as
tradições desta
época.
Desenvolver a
criatividade
e a imaginação.
Estimular o sentido
Estético.
Fomentar a relação
escola/comunidade
Valorizar a
reutilização de
materiais.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
jardim-deinfância e 1º
ciclo

28 defevereiro

750€

Professores
Educadoras
Professores do
apoio
educativo
Professores
daeducação
especial
Professores das
AEC
Assistentes
operacionais

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
jardim-deinfância e 1º
ciclo

30 de maio ou
2 dejunho

770€

Jogos
Ateliês
Ida à quinta
pedagógica
“Palmo de
Terra” em Janas
Pesquisa de
jogos
tradicionais.
Realização de
jogos
tradicionais.
Produzir
materiais que
possam
embelezar o
recinto exterior
da escola.
1
2
3

Dia Mundial
da Criança

Alusão aos
direitos e
deveres das
crianças através
da oralidade.
Oferta de
pequenas
lembranças.

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola e
jardim-de-infância.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro.
Aprofundar
conhecimentos
relacionados com a
tradição.

Professoras
Educadoras
Professores do
apoio
educativo
Professores
daeducação
especial
Professores das
AEC
Assistentes
operacionais

Elaboração de
trabalhos.
Blogue.
Exposição de
trabalhos.
Jornal de
parede.
Cartazes.
Envio de
informação aos
pais/ familiares.
Registo digital.

Agrupamento de Escolas Lapiás

10

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Visitas de Final
de Ano:
Oceanário, com
piquenique na
Tapada de
Mafra, Palácio
da Pena

1
2
3

Encerramento do ano
letivo

Festa na Escola Apresentação à
comunidade de
atividades no
âmbito dos
projectos de
turma/ grupo
desenvolvidos
ao longo do ano
letivo: contos,
dramatizações,
poemas…
Entrega dos
diplomas aos
alunos finalistas
Arraial
Jogos
Ateliês
Exposição final.
Blogue
Convites
enviados aos
pais e expostos
na vitrina da
escola
Festas de
Encerramento
do ano letivo
Mostra de
trabalhos no
Agrupamento.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
jardim-deinfância e 1º
ciclo
Alunos
Comunidade
Educativa

Final do ano
letivo

7800€

Promover o convívio
entre a escola e a
comunidade
Divulgar / preservar
tradições culturais e
artefactos do
património;
Sensibilizar os
alunos para a
educação ambiental
e para a diversidade
e defesa do
ambiente

Professoras
Educadoras
Professores do
apoio
educativo
Professores
daeducação
especial

Valorizar as
produções dos
alunos

Professores das
AEC

Envolver a família
na vida escolar

Assistentes
operacionais

Enriquecer as
diferentes formas
de conhecimento,
comunicação e
expressão.

Pais/Enc. de
Educação

Agrupamento de Escolas Lapiás
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AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

AEC’S
1 Atividades de
3 enriquecimen
to curricular

Objetivos

- Proporcionar
aprendizagens que
enriqueçam o
currículo

Atividades de
1 enriquecimen
3 to curricular
(AECs)

Realização de
atividades
diversificadas e
integradoras.
Participação nas
festas de natal e
final de ano
letivo.

Proporcionar
aprendizagens que
enriquecem o
currículo.
Promover a
articulação entre a
escola e os
professores destas
atividades.

Atividadesde
1
Ednriquecime
3
nto Curricular

Realização de
atividades que
proporcionem
aprendizagens
ativas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.
Atividades
comuns no
âmbito do tema
O Património –
“Era uma vez…”.

Proporcionar um
conjunto de
aprendizagens que
enriquecem o
currículo.
Promover a
articulação entre a
escola e a
organização de
respostas sociais no
apoio social às
famílias.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Professores de
Inglês, musica e
atividade física

Alunos da EB1

Ao longo do ano
letivo

Alunos do
1ºciclo

Ao longo do ano

Custos

Professores
Professores das
AEC

Atividades

Professores
Professores das
AECs

Alunos do
1º ciclo

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Metas do P.E.

Atividades Específicas
JI de Albogas

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Aumentar o
consumo diário de
fruta e vegetais.
Alertar para o não
desperdício dos
alimentos.

Educadora em
parceria com
APCOI

Crianças

setembro a
junho

30 €

Educadora em
parceria com
Associação
Desportiva e
Cultural de
Albogas

Crianças

outubro a junho

50 €

Objetivos

Super- heróis
das frutas e
1
legumes2
lanche
saudável

Reunião com os
E.E.
Introdução de
frutas e vegetais
no lanche da
manhã.

1
2
3

Sessões de
movimento

Reunião com
E.E.
Sessões de
porta aberta
aos E.E.
Sessões no
gimnodesportiv
o de Albogas

Educar para um
estilo de vida mais
saudável

1
2
3

Estudo da
Obra
“Quantas
pingas na
cidade!”
PNL

Leitura em voz
alta.
Construção de
um mobile com
um guardachuva reciclado.

Despertar o hábito e
o gosto pela leitura.
Aprender o nome
dos números
ordinais (1,2,3,4,5…)
e números cardinais
(1º2º3º4º5º…)

Educadora

Crianças

outubro

20 €

2 Pão por Deus

Decoração de
um saco.
Passeio por
Albogas a pedir
o Pão por Deus.

Vivenciar a tradição
do pão por deus.
Valorização do
património histórico
e cultural.

Educadora em
parceria com os
E.E.

Crianças

1 de novembro

20 €

Estudo da
1
Obra
2 “123 conta lá
3
outra vez”
PNL

Leitura em voz
alta.
Construção de
um livro com os
dados de cada
criança( peso,
altura, data de
nascimento, nº
da porta).

Despertar o hábito e
o gosto pela leitura.
Aprender que os
números se utilizam
em varias situações
do quotidiano.

Educadora

Crianças

novembro

30 €

2

Construção de
coroas dos reis.
Cantar as
janeiras.

Vivenciar as
tradições.
Reconhecer e
valorizar o
património cultural

Educadora

Crianças

6 de janeiro

20 €

Dia dos Reis

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Estudo da
obra:
1
“O incrível
2
rapaz que
3
comia livros”
PNL

1
2
3

Estudo da
obra
“As
cozinheiras
dos livros”
PNL

Visita de
1
estudo aos
2
Lapiás
Pedra Furada

1
2
3

1
2
3

1

Semear para
colher

Estudo da
obra
“O que é
preciso?”
PNL

Leitura a par

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Leitura em voz
alta.

Leitura em voz
alta.
Confecção de
biscoitos em
forma de letras.
Construção de
um livro com o
reconto da obra
lida.
Observação das
formações
rochosas.
Passeio pelo
espaço natural
onde se
encontram os
lapiás.

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Despertar o hábito e
o gosto pela leitura
e pelos livros.

Educadora

Crianças

fevereiro

30 €

Despertar o hábito e
o gosto da leitura e
dos livros.

Educadora

Crianças

março

20 €

Conhecer e valorizar
o património
natural.
Incrementar a
consciência
ambiental.

Educadora

Crianças

28 de março

100€

Educadora em
parceria com os
E.E.

Crianças

março

30 €

Plantação de
uma horta.
Arranjo do
jardim.

Incentivar a
participação da
família na escola.

Leitura em voz
alta.
Sementeira de
flores,ervas
aromáticas,
morangos,
frutos silvestres
e tomate.

Desenvolver o
hábito e o gosto
pela leitura e pelos
livros.
Conhecer o
processo de
germinação das
sementes.

Educadora

Crianças

abril

30 €

Ida do livro da
biblioteca da
escola a casa.
Leitura com a
Família.

Criar hábitos de
leitura.

Educadora

Crianças

abril a junho

20 €

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Estudo da
1
obra
2 “A joaninha
3 resmungona”
PNL

Leitura em voz
alta.
Construção de
um relógio.

1
2
3

Atividades no
Centro
Pedagógico

Visita ao Zoo
Lisboa

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Educadora

Crianças

maio

30 €

Educadora

Crianças

30 de maio

120 €

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

-Dar a conhecer
usos e costumes de
outras épocas

Educadora

outubro

___

novembro

20 €

outubro

_

Objetivos

Criar hábitos de
leitura e o gosto
pelos livros.
Perceber a ligação
dos números, a
contagem do tempo
e a utilização do
relógio no nosso
quotidiano.
Educar para a
conservação da
Biodiversidade e
valorização da vida
animal.
Fomentar uma
transformação
progressiva dos
valores, atitudes e
comportamentos.

Metas do P.E.

JI de Camarões

Atividade

1
2

Dia dos
Castelos

1
2

Dia do “Pão
por Deus”

O outono:
Exploração do
2
tema

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Registos

Pedir o “Pão por
Deus”
Registo
fotográfico”

- Conhecer e
preservar os
costumes e
tradições

Realização de
trabalhos
alusivos ao
tema
Registos

Sensibilizar para o
respeito pelo
equilíbrio da
Natureza e o
respeito pelo meio
ambiente.
Exploração e
desenvolvimento da
comunicação oral,
registos escritos e
imagens.

Crianças
Família
Educadora

Crianças

Assistente
operacional

Família

Educadora

Crianças
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1
2

Atividade

Ida ao Teatro
(peça a
definir)

O inverno:
Exploração do
2
tema

1
2

2

Dia de Reis

A Páscoa:

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Registo

Realização de
trabalhos
alusivos ao
tema
Registo

Cantar as
Janeiras
Construção de
coroas
Registos
Registo
fotográfico

Decoração de
ovos de Páscoa
Elaborar jogo:”
Em busca dos
ovos
escondidos”
Registo

Plantar uma
árvore.
Dia da Árvore
2
Primavera

Germinação de
Plantas.
Registos

Objetivos

Fomentar e
diversificar
situações
educativas.
Saber Ser e Saber
estar
Sensibilizar para o
respeito pelo
equilíbrio da
Natureza e o
respeito pelo meio
ambiente.
Exploração e
desenvolvimento da
comunicação oral.
Exploração de
registos escritos.
Exploração de
imagens.

Vivenciar a tradição.
Festejar o dia de
Reis.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

dezembro

A definir

Educadora

Crianças

dezembro
janeiro

_

Educadora

Crianças

Assistente
operacional

Comunidade
educativa

janeiro

20 €

março

10 €

março

10 €

Educadora
Assistente
operacional

Educadora
Dar a conhecer as
diferentes tradições
alusivas à páscoa.

Assistente
operacional

Crianças

Professora de
apoio
educativo
Valorizar a
preservação do
meio ambiente.
Exploração e
desenvolvimento da
comunicação oral.
Exploração de
registos escritos.
Exploração de
imagens.

Educadora
Crianças
Assistente
operacional

Comunidade
educativa

Pais
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Património – Uma Janela para o futuro

1
2

2

2

1
2

Atividade

Dia do Livro

Dia da Família

Dia da Espiga:

Visita de
Estudo ao
Palácio da
Pena

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Visita à BE

Fomentar o gosto
pelos livros.

Receber as
famílias
Registo
fotográfico

Sensibilizar para as
boas relações
familiares

Visita ao
exterior
Colher a espiga
Ramo de espiga.
Registo
fotográfico.

Vivenciar a tradição

Registo

Dar a conhecer usos
e costumes de
outras épocas

Responsável/
Responsáveis

Educadora
Assistente
operacional
Professora
bibliotecária
Educadora
Assistente
operacional
Famílias

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

abril

A definir

Crianças
Comunidade
educativa

maio

15 €

Crianças

maio

_

Crianças

A definir

A definir

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

novembro

20€

Crianças

13 dezembro

150€

Educadora
Assistente
operacional
Educadora
Assistente
operacional

Metas do P.E.

JI de Montelavar

Atividade

1
2

Visita à
Biblioteca
escolar da
EB1 de
Sabugo

1
Teatro
2
Grupo reflexo
3

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Desenvolver
atividade em
parceria com a
professora
bibliotecária.
Registos,
cartazes.
Assistir uma
peça de teatro,
“A casinha de
chocolate”.
Atividade em
articulação com
o 1º ciclo.
Registos, gráficos, cartazes.

Objetivos

Diversificar os
espaços de
aprendizagem das
crianças.
Estimular o gosto
pela litura.
Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de Expressão.
Promover
articulação com o 1º
ciclo

Responsável/
Responsáveis

Educadoras
Assistentes
operacionais
Professora
bibliotecária
Educadoras
Assistentes
operacionais
Grupo de
Teatro Reflexo
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Atividade

2 Jornal escolar

1
2
3

1
2
3

Projeto
“Leitura a
Par”

“Dias com a
Família”

Atividades em
parceria com
as instituições
1
da
2
comunidade
3
(Bombeiros,
Sociedade
Filarmónica)

1
2
3

Visita ao
Palácio de
Queluz

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Colaboração no
jornal escolar da
EB1 de
Montelavar.
Jornal escolar.
Empréstimo de
livros do Jardim
de Infância,
para leitura, em
casa, com as
famílias.
Reunião de pais.
Folhetos
explicativos
Os pais
dinamizam
atividades em
sala de aula.
Reuniões de
pais.
Momentos de
avaliação.
Visita ao quartel
dos bombeiros,
simulacros,
atividades sobre
segurança
infantil.
Deslocação de
alguns
elementos da
banda ao JI.
Reuniões de
pais, momentos
de avaliação,
registos.
Visita guiada
com
componente de
recriação
histórica.
Registos,
cartazes

Objetivos

Promover a
articulação com o 1º
ciclo.
Divulgar a atividade
do jardim de
infância.
Promover o
envolvimento
parental.
Estimular o
interesse pela
leitura.
Desenvolvimento da
comunicação oral.
Conhecer as
características do
livro.
Promover a
aproximação entre
a Escola e a Família.
Valorizar os saberes
da família.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Final do 1º, 2º e
3º períodos

10€

Famílias e
crianças

Ao longo do ano

20€

Crianças

Ao longo do ano

-

Crianças

2º período

-

Crianças

2º período

450€

Crianças
Assistentes
operacionais

Famílias
Comunidade

Educadoras
Crianças
Educadoras
Assistentes
operacionais
Pais

Famílias
Educadoras
Assistentes
operacionais

Conhecer as
instituições da
comunidade e as
suas funções.
Promover a
segurança infantil.

Responsáveis
das instituições

Dar a conhecer o
património
edificado e
histórico.
Diversificar os
espaços de
aprendizagem das
crianças.

Equipa
dinamizadora
do Palácio

Educadoras
Assistentes
operacionais

Educadoras
Asistentes
operacionais
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1
2
3

1
2
3

2

1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

“À
Descoberta
de
Montelavar”

Visitas aos
locais com
história e
tradição em
Montelavar
Peddy- paper
em Montelavar.
Elaboração de
desdobráveis.
Exposição final
de ano.
Registos
fotográficos.

Dar a conhecer o
património local
(Edificado, histórico
e natural).
Estimular o gosto e
preservação do
património.
Estimular a
participação das
famílias e
comunidade.

Visita guiada
ao Parque e
Palácio de
Monserrate

Participação na
atividade “Pão
coentros e
bicharada”.
Jornal escolar.
Registos.
Exposição de
trabalhos.

Dar a conhecer o
património
edificado, cultural e
natural.
Vivenciar hábitos e
tradições.

Rastreio às
crianças pela
higienista oral
do Centro de
Saúde de Pero
Pinheiro.
Animação sobre
o tema.
Desdobrável
para as famílias.

Promover hábitos
de higiene e saúde
oral.
Sensibilizar as
famílias para
cuidados em saúde
oral.

Recolha e
registo de pilhas
recolhidas junto
das famílias e
comunidade.
Reuniões de
pais, momentos
de avaliação,
desdobráveis

Sensibilizar para a
preservação dos
recursos naturais.
Sensibilizar para o
consumo
equilibrado dos
recursos.
Envolver as famílias
nas atividades do
Jardim de Infância.

Rastreio oral

Projeto
“Pilhão vai à
escola”

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

2º e 3º períodos

150€

Crianças

3º Período

400€

2º Período

-

Ao longo do ano

-

Educadoras
Assistentes
operacionais

Grupo de
animação do
palácio
Educadoras
Assistentes
operacionais

Técnicos do
centro saúde
de Pero
Pinheiro

Crianças
Famílias

Educadoras

Crianças
Famílias
Educadoras
Asistentes
operacionais

Crianças
Comunidade

Empresa eco
pilhas

Agrupamento de Escolas Lapiás

19

Património – Uma Janela para o futuro

2013/2014

Metas do P.E.

JI de Morelena

Atividade

Projeto
“Conhecer e
preservar o
Património”
1
em pareceria
com Eb1,
família e
comunidade
SMAS vem à
escola
Teatro de
2
marionetas/
concertos
pedagógicos

2 Comemora3 ção do dia do
Pão por Deus

1
2
3

2

Encerramento do
1º Período

Dia de reis

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Registos,
trabalhos, fotos,
maquetes,
cartazes…
Exposição

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.

Teatro de
marionetas/
concertos
pedagógicos

Sensibilizar para a
importância da água

Saída ao meio
para pedir o Pão
por Deus.

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha e
solidariedade.
Preservar as
tradições do
património cultural.

Ida ao cinema

Proporcionar aos
alunos o contacto
com outros meios
culturais e de
comunicação.

Elaboração de
coroas.
Saída ao meio
(centro de dia e
comunidade)
para cantar as
janeiras.
Distribuir bolo
rei pelas
crianças.

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha, amizade
e solidariedade.
Preservar as
tradições do
património cultural.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

100€

A designar

-

1 de novembro

-

17 dedezembro

600€

janeiro

-

Educadora
Crianças
Família
Comunidade
Comunidade

Educadora
Crianças
SMAS

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Crianças
do jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Criança do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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Atividade

1 O teatro vem
2
à escola
3

2
3

1

1
2
3

1
2
3

Comemoração do
Carnaval

Visita ao
Papaléguas

Dia da
árvore/Festa
das flores

Festa da
Páscoa

1 O teatro vem
2
à escola
3

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Vinda do grupo
de teatro
Refllexo à
escola
apresentar a
peça “A casinha
de chocolate”
Elaboração de
máscaras.
Realização do
desfile de
carnaval pelas
ruas da
localidade.

Teatro

Realização de
um desfile pelas
ruas da
localidade, com
as crianças
vestidas de
flores.
Plantação de
árvores e
plantas nos
recintos
escolares.
Realização de
uma caça ao
tesouro,
baseada numa
história
explorada pelos
alunos.
Vinda do grupo
de teatro
Camarim à
escola para
apresentar uma
peça de teatro.

Objetivos

Fomentar o gosto
pelo teatro.
Contactar com
diferentes
realidades.
Preservar as
tradições do
património cultural.
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Preservar as
tradições do
património cultural.
Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de expressão.
Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola e
jardim-de-infância.
Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa.
Valorizar a
reutilização de
materiais.

Promover o gosto
pela leitura e
escrita.

Fomentar o gosto
pelo teatro.
Contactar com
diferentes
realidades.
Preservar as
tradições do
património cultural.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Educadoras de
Morelena e
Palmeiros

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Edcadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

janeiro

300€

28 defevereiro

50€

14 demarço

190 €

21 demarço

40€

4 deabril

60€

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças doJI
de Morelena e
Palmeiros

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância

maio

300€

Alunos do
1º ciclo
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1

Atividade

Dia Mundial
da criança

Comemora2 ção do Dia da
Espiga

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Visita ao
HubyPark.

Promover valores,
partilha e respeito
pelo outro.
Convívio entre JI.

Saída ao meio
para apanhar a
espiga.

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola e
jardim-de-infância.
Preservar as
tradições do
património cultural.

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Educadoras de
Morelena e
Palmeiros

Alunos dos JI
de Morelena e
Palmeiros

31 de maio

160€

29 de maio

-

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

150 €

Crianças

A designar

-

Crianças

31 deoutubro

20 €

Crianças

dezembro

270 €

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Metas do P.E.

JI de Palmeiros

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Projeto
“Conhecer e
preservar o
Património”

Registos,
trabalhos, fotos,
maquetes,
cartazes.

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.

Educadora
Família
Comunidade

SMAS
Teatro de
marionetas
(no Jardim de
Infância)

Teatro de
marionetas.

Sensibilizar para a
importância da água

Elaboração de
sacos para as
crianças irem no
dia 1 de
novembro ao
“Pão por Deus”.

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha e
solidariedade.
Preservar as
tradições do
património cultural.

Peça de teatro
musical “Zorro”.

Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de expressão

Comemoração do Dia de
Todos os
Santos

Visita ao
Teatro da
Trindade

Público- alvo

Crianças
Comunidade

Educadora
SMAS

Educadora

Educadora
Animadora da
CAF
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Metas do P.E.

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Atividade

Brigadas
Verdes

Dia de Reis

Visita ao
Papaléguas

Dia da
Árvore/
Primavera

Comemoração do Dia da
Espiga

Projecto:
“Horta
Pedagógica”

Atividade

Limpeza
periódica com
as crianças do
jardim, do
jardim-deinfância, assim
como a sua
rega.

Elaboração de
coroas.
Distribuir bolo
rei pelas
crianças.

Objetivos

Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do Ambiente
e do Património.
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha, amizade
e solidariedade;
Preservar as
tradições do
património cultural.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

Ao longo do ano
letivo

60 €

Crianças

janeiro

30 €

Educadoras de
Palmeiros e
Morelena

Crianças dos JI
de Palmeiros e
Morelena

14 demarço

190 €

Educadora
Comunidade
escolar

Educadora
CAF

Teatro

Conhecer e
desenvolver
diferentes formas
de expressão

Plantação de
uma árvore e
plantas no
recinto escolar.

Fomentar o convívio
entre as crianças.
Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa.
Valorizar a
reutilização de
materiais.

Educadora

Crianças

21 demarço

40€

Saída ao meio
para apanhar a
espiga.

Preservar as
tradições do
património cultural.

Educadora

Alunos

29 de maio

-

Plantar legumes
e plantas
aromáticas.
Fazer registos
das
observações.

Sensibilizar de
modo lúdico para a
necessidade de
consumir de modo
racional a água,
adoptando
comportamentos
“mais amigos” do
ambiente.

Educadora

Crianças

2º e 3º Períodos

50 €

Forma de

Objetivos

Responsável/

Público- alvo

Calendarização

Custos

P
.
E
.

d
o

a
s
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Implementação
/ Divulgação

Dia Mundial
da criança

Projecto:
“Pequenos
Cientistas”

Os 3 Rs
Reutilizar /
Reduzir/
Reciclar

2013/2014

Responsáveis

Visita ao
HubyPark

Promover valores,
partilha e respeito
pelo outro.
Convívio entre Jis.

Educadoras dos
JI de Palmeiros
e Morelena

Crianças dos JI
de Palmeiros e
Morelena

31 de maio

160€

Fazer
experiências:
sensorial,
reagentes,
cores, forças,
movimento, ar,
pesos, luz, água,
etc.

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.

Educadora

Crianças

Ao longo do ano
letivo

60 €

Organizar
actividades de
sensibilização
para os 3R’s –
Reutilizar/
Reduzir/
Reciclar.
Recolher alguns
materiais
recicláveis na
escola (óleo
usado, pilhas,
tampas de
plástico entre
outros).
Fazer separação
de lixos na
escola.

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

Educadora

Crianças

Ao longo do ano
letivo

50 €
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2013/2014

Metas do P.E.

EB1 de Montelavar

1
2
3

1
2

Atividade

Receção aos
alunos do 1º
ano de
escolaridade

Comemoração do Dia
Nacional da
Água

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Entoação de
uma canção de
Boas Vindas.
Apadrinhamento.
Elaboração e
entrega de
diplomas.
Visita guiada à
escola.
Divulgação no
jornal escolar.

Leitura/escrita
de um poema e
visualização/au
dição da história
da “Menina
Gotinha de
Água”.
Audição da
canção alusiva,
entoação e
exploração da
letra da mesma;
Ilustrações.
Diálogo e
representações
icónicas sobre a
importância da
água e a
necessidade de
a poupar.
Divulgação no
jornal escolar.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

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.
Apoiar a integração
de novos alunos no
estabelecimento.
Favorecer a
aceitação da
diferença.

Professoras do
1º, 2º e 4º anos

Alunos do
1º, 2º e 4º
anos

16 setembro

10€

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.

Professores
titulares das
turmas

1 de outubro

10€

Todos os
alunos
Comunidade
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Atividade

Comemoração do Dia
1 Mundial da
2 Alimentação
4
através de
uma Ação de
Sensibilização

1
2
4

Comemoração do Dia
Mundial dos
Castelos

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Vinda do
enfermeiro
Hugo Graça.
Realização de
uma sessão
interativa sobre
“Higiene e
saúde
alimentar”.
Realização de
trabalhos
escritos e
plásticos.
Leitura
/exploração de
obras do PNL.
Elaboração/
exploração da
roda dos
alimentos.
Divulgação no
jornal escolar.
Viagem virtual
ao Castelo dos
Mouros, em
Sintra, através
do Data Show.
Pesquisas na
net/
exploração/regi
stos.
Leitura de
lendas de
Sintra.
Elaboração
/exploração de
listas de
vocabulário
relacionado
com castelos.
Realização de
trabalhos
plásticos.
Divulgação no
jornal escolar.

Objetivos

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.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, Centro
de Saúde e família;
Incentivar a
formação dos
alunos.

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento de
comunicação e
expressão.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola e
Património.
Preservar tradições
culturais.
Promover a partilha
cultural.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Professores
titulares das
turmas

Assistentes
operacionais

Todos os
alunos

16 de outubro

10€

7 de outubro

10€

enfermeiro da
USF Lapiás

Professores
titulares das
turmas

Todos os
alunos

Assistentes
operacionais
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Atividade

Comemora1
ção do Dia de
2
Reis

1
2

Comemoração da
Classificação
de Sintra
como
Património
Mundial
(1995)

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Leitura de
textos alusivos
ao tema.
Elaboração de
trabalhos
plásticos.
Construção de
um rei com
material
reciclável (rolha
de cortiça,
tecidos velhos,
…).
Divulgação no
jornal escolar.

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.

Pesquisas na
internet.
Diálogo sobre
Sintra.
Registos
escritos e
gráficos.
Elaboração de
um marcador
de leitura.
Divulgação no
jornal escolar.

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento de
comunicação e
expressão.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, e o
Património local.
Preservar tradições
culturais.
Promover a partilha
cultural.

Responsável/
Responsáveis

Professores
titulares das
turmas

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Todos os
alunos

6 de janeiro

100 €

Todos os
alunos

6 de dezembro

20€

Assistentes
operacionais

Professores
titulares das
turmas
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Atividade

Comemora1
ção do Dia do
2
Pai

Comemora1 ção do Dia da
2
Árvore

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Construção de
uma prenda
para oferta –
tradição
cultural.
Escrita de
poemas.
Elaboração de
postais.
Divulgação no
jornal escolar.

Leitura de
textos alusivos
ao tema.
Diálogo sobre a
importância da
Natureza e
regras a ter em
conta na sua
preservação.
Construção de
uma tulipa
através da
técnica do
origami para
inclusão em
desdobrável a
distribuir.
Plantação de
uma árvore (a
ser possível).
Divulgação no
jornal escolar.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

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.

Professores
titulares das
turmas

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.

Público- alvo

Todos os
alunos

2013/2014

Calendarização

Custos

Entre 18 e 19 de
março

100 €

21 de março

50 €

Pais

Professores
titulares das
turmas
Todos os
alunos
Assistentes
operacionais

Comunidade

Junta de
Freguesia/
Câmara
Municipal
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1
2

1
2

1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Semana da
Leitura do
Agrupamento

Leitura de obras
do PNL/IEL.
Exploração oral
e/ou escrita.
Produções
escritas e
gráficas.
Marcador de
leitura.
Jornal Escolar.

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento de
comunicação e
expressão.

Caça ao
tradicional Ovo
de Chocolate no
recinto escolar.
Divulgação no
jornal escolar.

Melhorar o
desempenho dos
alunos.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo Outro.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre turmas.
Promover a partilha
cultural entre
gerações.

Caça ao ovo

Comemoração do Dia
Nacional dos
Moinhos

Visita ao
moinho dos
B.V.M. com
observação e
enumeração
dos objectos e
respetivas
funções.
Análise da
escolha do
espaço
geográfico para
a sua
implementação
Pesquisa do ano
de construção
do moinho e
fins usuais.
Alusão à
história do pão.
Registos
escritos e
icónicos.
jornal escolar.

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento,
de comunicação e
expressão.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, e o
Património local.
Preservar tradições
culturais.
Promover a partilha
cultural.

Responsável/
Responsáveis

Professores
titulares das
turmas

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Todos os
alunos

17 a 21 de
março

-

Todos os
alunos

4 de abril

50 €

Todos os
alunos

4 de abril

10€

Professores
titulares das
turmas
Assistentes
Operacionais
Professores das
AEC’s

Professores
titulares das
turmas

Assistentes
operacionais
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Atividade

Comemoração do Dia
1 Mundial do
2 Livro Infantil:

Comemora1
ção do Dia da
2
Mãe

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Sintra para para
ler
Durante 15
minutos, ou
mais, todos os
alunos da escola
param para ler
ou ouvir ler
(audição de
histórias; leitura
de obras do
PNL/IEL).
Trabalhos
relativas às
obras lidas, …
Divulgação no
jornal escolar.

Melhorar o
desempenho /
leitura/escrita e
valorização de
diferentes formas
de conhecimento,
de comunicação e
expressão;
Promover o
envolvimento de
toda a Comunidade
Educativa;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Património
Literário.

Professores
titulares das
turmas

Construção de
um íman com a
tradicional
colher de pau.
Escrita de
poemas.Memor
ização de
quadras.
Divulgação no
jornal 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;
Sensibilizar a
Comunidade
Educativa para a
defesa do
Património.

Professores
titulares das
turmas

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

23 de abril

10€

Semana de
28 de abril a
2 de maio

50 €

Todos os
alunos
Assistentes
operacionais
Funcionárias
do refeitório

Todos os
alunos
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1
2
3
4
5

Atividade

Projeto de
Escola
“Janela
@berta ao
Património”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Construção de
um Projeto de
Escola
englobando
as31ctividades a
realizar ao
longo do ano,
abraçando o
tema
aglutinador do
Agrupamento: “
O património”

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.
Divulgar / preservar
tradições culturais e
o património em
geral.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo Outro.
Promover a partilha
cultural entre
gerações.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Todos os
alunos

Ao longo do ano

-

Professores
titulares das
turmas
Assistentes
operacionais
Professores das
AEC’s
Parcerias com
USF Lapiás,
Centro de
Idoso,
Bombeiros de
Montelavar,
Junta de
Freguesia, ...

Metas do P.E.

EB1 de Morelena

2

Atividade

Dia Mundial
dos castelos

Comemoração do Dia
1
Mundial da
2
Alimentação:

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Exploração de
diferentes
imagens.
Ilustrar.

Dar a conhecer o
património cultural

Professoras

Alunos do
1º ciclo

7 de outubro

-

Exploração de
histórias.
Confeção de
menus
saudáveis.
Trabalhos
expressão
plástica e
musical.

Promover a saúde
em meio escolar.
Reconhecer a
importância de uma
alimentação correta
para uma vida
saudável.
Conhecer normas
de higiene
alimentar.

Professoras

Alunos do
1º ciclo

16 de outubro

50€
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Atividade

Comemora2
ção do dia do
3
Pão por Deus

1
2
3

2

Encerramento do 1º
Período

Dia de reis

1 O teatro vem
2
à escola
3

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Saída ao meio
para pedir o Pão
por Deus.

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha e
solidariedade.
Preservar as
tradições do
património cultural.

Ida ao cinema

Proporcionar aos
alunos o contacto
com outros meios
culturais e de
comunicação.

Elaboração de
coroas.
Saída ao meio
(centro de dia e
comunidade)
para cantar as
janeiras.
Distribuir bolo
rei pelas
crianças.
Vinda do grupo
de teatro
Refllexo à
escola
apresentar a
peça “A casinha
de chocolate”

1 O teatro vem
2
à escola
3

Vinda do grupo
de teatro
Camarim à
escola para
apresentar uma
peça de teatro;

2

Realização de
uma prenda
para oferecer à
mãe.

Dia da Mãe

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de partilha, amizade
e solidariedade.
Preservar as
tradições do
património cultural.
Fomentar o gosto
pelo teatro.
Contactar com
diferentes
realidades.
Preservar as
tradições do
património cultural.
Fomentar o gosto
pelo teatro.
Contactar com
diferentes
realidades;
Preservar as
tradições do
património cultural.
Valorizar o papel da
mãe;
Estimular a relação
afetiva entre mãe e
filho.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

1 de novembro

-

17 de dezembro

600€

janeiro

-

janeiro

300€

maio

300€

2 de maio

50€

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Alunos do
1º ciclo
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2
3

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Dia de São
Valentim

Exploração de
uma história.
Escrever
cartões.
Construção de
trabalhos de
expressão
plástica.

Comemoração do dia do
2
Pai

1
2
3

1
2
3

Dia da
árvore/Festa
das flores

Festa da
Páscoa

Comemoração do Dia da
2
Espiga

1
2
3

Dia Mundial
da Criança

Realização de
uma prenda
para oferecer
ao pai.
Realização de
um desfile pelas
ruas da
localidade, com
as crianças
vestidas de
flores.
Plantação de
árvores e
plantas nos
recintos
escolares.
Realização de
uma caça ao
tesouro,
baseada numa
história
explorada pelos
alunos.

Saída ao meio
para apanhar a
espiga.

Ida à quinta
pedagógica
“Palmo de
Terra” em Janas

Objetivos

Promover valores
de partilha, amizade
e solidariedade;

Valorizar o papel do
pai.
Estimular a relação
afetiva entre pai e
filho.
Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola e
jardim-de-infância;
Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa;
Valorizar a
reutilização de
materiais.

Promover o gosto
pela leitura e escrita

- Fomentar o
convívio entre as
diversas turmas da
escola e jardim-deinfância;
- Preservar as
tradições do
património cultural.
- Fomentar o
convívio entre as
diversas turmas da
escola e jardim-deinfância;
- Contactar com
outros meios

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professoras

Alunos do
1º ciclo

14 defevereiro

10€

Professoras

Alunos do
1º ciclo

19 demarço

50€

21 demarço

40€

4 deabril

60€

29 de maio

-

30 de maio ou
2 de junho

350€

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Almargem do Bispo

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Elaboração de
um castelo
(mapa dos
aniversários).
Elaboração de
coroas
(cartões com o
nome das
crianças).

Promover e
vivenciar
conhecimentos.

À descoberta
1
da memória…
2
Castelos

Elaboração de
cartazes

Promover e
vivenciar saberes e
conhecimentos.
Descobrir e
reconhecer o
património local.
Sugerir hábitos de
pesquisa.

1
2 Pão por Deus
3

Elaboração de
sacos.
Visita ao meio
local.
Organização de
um lanche.

1 Apresentação
2
do tema

Reviver a tradição
local.
Valorizar o
património cultural.
Promover a
cooperação
Escola/Comunidade

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Educadora

Crianças

setembro/
outubro

100 €

Setembro
outubro

100 €

novembro

200 €

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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1
2
3

Atividade

Dia de reis

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Elaboração de
coroas em
conjunto com as
famílias.
Cantar as
janeiras.

- Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa

1
2

À descoberta
de si numa
dimensão
histórica

Pesquisa e
elaboração de
brasões das
famílias para
exposição no
final do ano
letivo.

1
2

A vida no
castelo

Elaboração de
fatos e adornos
do tempo dos
reis.

1
2

A vida no
reino

Deslocação ao
meio local para
conhecimento
da história

1
2

1
2

1
2

Caça ao
tesouro

Espiga

Dia da criança
Jogos
tradicionais

Registo
fotográfico

Visita ao meio
local para
recolha e
confeção do
ramo da espiga

Registo
fotográfico

Promover e
vivenciar
conhecimentos.
Promover o
conhecimento do
seu património em
contexto familiar.
Sugerir hábitos de
pesquisa.
Conhecer e
vivenciar tradições
da época medieval.
Proporcionar
momentos de
sociabilização.
Conhecimento do
meio numa
perspetiva histórica
local

Promover o convívio
entre todos.

Preservar costumes
e tradições.
Pesquisar e recolher
informação sobre
atividades
tradicionais

Promover o convívio
entre todos

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

dezembro
janeiro

100 €

Alunos do
1º ciclo

Educadora

Crianças

Ao longo do ano
letivo

100 €

Educadora

Crianças

Ao longo do
2º período

150 €

Educadora

Crianças

Ao longo do
3º período

50 €

4 abril

100 €

29 maio

50 €

1junho

400 €

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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1
2
3

2

Atividade

Feira
Medieval

Tampas que
são Rampas
Recolha de
tampas de
plástico.

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Partilha de
sabores e
tradições do
meio local.
Apresentação
de trabalhos
dos alunos.

Fomentar o convívio
entre escola e
comunidade

Folhetos
informativos

Incrementar a
consciência cívica e
ambiental

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora
CMS

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

No final do ano
letivo

400 €

Ao longo do ano
letivo

-

Ao longo do ano
letivo

-

Ao longo do ano
letivo

-

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Comunidade
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Comunidade

Professoras

2

1
3

1
3

1
3

1
3

Implementação do
Programa de
saúde oral

Visitas ao
meio

Visita de
estudo
Castelo de
São Jorge

Sessões lúdico/
pedagógicas

Deslocação ao
meio para
conhecimento
da história local

Apresentação
de trabalhos
dos alunos.

Visita de
estudo
Castelo de
São Jorge

Apresentação
de trabalhos
dos alunos.

Visita de
estudo
Castelo de
São Jorge

Apresentação
de trabalhos
dos alunos.

Promover hábitos
de higiene pessoal

Reconhecer a
importância do
património histórico
e interiorizar que é
um bem a ser
preservado.
Reconhecer a
importância do
património histórico
e interiorizar que é
um bem a ser
preservado.
Reconhecer a
importância do
património histórico
e interiorizar que é
um bem a ser
preservado.
Reconhecer a
importância do
património histórico
e interiorizar que é
um bem a ser
preservado.

Educadora
Centro de
Saúde de Pero
Pinheiro

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Professora da
Eb1

Alunos do
1ºciclo

8 outubro

100 €

Educadora

Crianças

11 outubro

100 €

Professora da
Eb1

Alunos do
1ºciclo

15 janeiro

100 €

Agrupamento de Escolas Lapiás

36

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

1
3

1
3

1
3

Atividade

Visita de
estudo
à Biblioteca
do Sabugo

Circo

Passeio de
final do ano
(a designar)

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Apresentação
de trabalhos
dos alunos.

Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Desenvolver a
criatividade
e a imaginação.
Promover a
educação literária.

Reportagem
fotográfica

Reportagem
fotográfica

Público- alvo

Professoras

Crianças do
jardim-deinfância

Educadora

Calendarização

Custos

A agendar

-

dezembro

500 €

junho

650 €

Alunos do
1º ciclo

Promover o convívio
entre os
alunos/crianças.

Professoras

Promover o convívio
entre os
alunos/crianças.

Professoras

-Assegurar o
acompanhamento
dos alunos antes e
depois da
componente letiva

CAF/ATL
1 Componente
3 de Apoio à
família

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Educadora

Educadora

Monitores

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Responsa
-bilidade
ARPI

Alunos da
EB1/JI

Ao longo do ano
letivo

Público- alvo

Calendarização

Custos

Todo o ano

150€

Bispinhos

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Aruil

Atividade

“Biblioteca de
fim de
1
semana”
2

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Requisição de
livros -Leitura
em família com
fichas de registo
e de leitura.
Construção de
histórias e de
livros com a
família
Registos.
Trabalhos
diversos.

Objetivos

Despertar o
interesse pelos
livros.
Desenvolver a
linguagem oral.
Desenvolver a
capacidade de
atenção e
concentração
Envolver a família
nas atividades da
escola.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Enc.Educação
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Atividade

Visita à
1
Biblioteca
2 Escolar-EB1/JI
Sabugo

1
2

“História da
verdade,
História da
mentira”

Projeto
1
2

“Reis e
Rainhas na
nossa
companhia!”

Projeto
1
2

“Descobrir
Aruil!”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Registo
fotográfico.

Criação de
presente pelo JI.
Criação de
história pela
sala A e B do
1ºciclo.

Visitas de
estudo.
Exploração de
obras literárias
sobre o tema.
Pesquisa.
Exposição de
trabalhos.

Pesquisas
diversas.
Visitas pela
localidade:
Igreja Nª
Senhora da Luz,
Moinho.
Exploração de :
lendas,
histórias,
canções e
provérbios da
localidade.
Exposição de
trabalhos.

Objetivos

Despertar o gosto
pela leitura e
escrita.
Conhecer novos
espaços.
Promover a
articulação entre o
pré-escolar e
1ºciclo.
Desenvolver o gosto
pelos livros e as
competências da
escrita.
Proporcionar
momentos de
pesquisa e de
aprendizagem sobre
o património.
Reconhecer factos e
histórias do passado
histórico da
localidade e
concelho.
Despertar o gosto
pela leitura e
escrita.
Promover a
interação da escola
com a família.

Proporcionar
momentos de
pesquisa e de
aprendizagem sobre
o património local.
Despertar o gosto
pela leitura e
escrita.
Promover a
interação da escola
com a família.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Professoras
Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

A agendar

20€

1º e 2º
períodos

30€

Alunos do
1º ciclo
Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Enc.Educação

Educadora

Crianças

Ao longo do ano
letivo

150€

Professores

Alunos do
1ºciclo

Ao longo do ano
letivo

150€
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1

1
3

Atividade

Pão por Deus

Visita de
estudo
TIL
D.Quixote

Visita de
estudo
Centro
1 Cultural Olga
3
cadaval
“Filminhos e
oficina de
FLIPBOOK”

1
3

Visita de
estudo
Convento de
Mafra
“Camaristas
de Palmo e
meio”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Decorar o
“Saquinho” do
pão por deus
Confeção de
bolinhos.
Pedir o Pão por
deus pela
localidade

Valorizar a tradição
local.
Promover a
criatividade das
crianças.
Promover a relação
com a comunidade.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Professoras

Crianças

Educadora

Comunidade

Valorizar as
diferentes formas
de comunicação e
expressão.

Professora

Criação de filme
de animação.
Registos.

Proporcionar
aprendizagens
diversificadas e
integradoras.

Realização de
trabalhos
diversos.

Proporcionar
conhecimentos
relacionados com a
nossa história.

Realização de
trabalhos
diversos

Visita de
estudo
1
Circo de Natal
3
no Coliseu
dos Recreios

Registo
fotográfico

Ampliar vivências e
saberes.
Explorar novos
espaços.

Visita de
estudo
1 Teatro Tivoli
3 “Quando for
grande quero
ser…”

Registo
fotográfico.
Realização de
trabalhos
diversos.

Valorizar as
diferentes formas
de comunicação e
expressão.
Promover a
autonomia e a
responsabilidade.

2013/2014

Calendarização

Custos

1 de novembro

80€

Turma A

13 de novembro

184€

Professor

Turma B

15 denovembro

72€

Educadora

Crianças

18 denovembro

79€

Professores

Crianças do
jardim-deinfância
13 dedezembro

410€

9 dejaneiro

300€

Educadora

Alunos do
1º ciclo

Educadora

Crianças
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1
2

Atividade

Semana do
livro e da
leitura

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Exploração de
obras literárias
e realização de
trabalhos
Participar em
algumas
atividades
sugeridas e
dinamizadas
pela Biblioteca
do
Agrupamento.
Explorar
algumas obras
literária.

Objetivos

Proporcionar
aprendizagens
diversificadas e
integradoras.
Promover o gosto
pela leitura e
escrita.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Professores
1
2

“Sintra para
para ler”

Cartazes.
Registos
fotográficos.
Registos
escritos.

Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura.

Educadora
Assistentes
operacionais
Comunidade

Realização de
trabalhos
diversos.

Ampliar vivências e
saberes.

1 Tampas que
2 são Rampas

Recolha de
tampas de
plástico, em
articulação com
a C M S.
Cartazes

Sensibilizar as
crianças/alunos
para uma
consciência
ecológica e cívica.

Educação
para a Saúde
–Implementa2
ção do
programa de
saúde oral

Administração
do fluor.
Escovagem
Ações de
sensibilização

Promover a saúde
oral.
Sensibilizar a família
para a importância
da saúde oral.

Registo
fotográfico

Ampliar vivências e
saberes.
Explorar novos
espaços.

1
3

1
3

Visita de
estudo
Planetário

Visita de
estudo
(Local ainda
por definir)

Professores

Educadora
Professores

Professores

Educadora
Professores

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

17 a 21 de
março

30€

março

-

19 demarço

250€

Crianças
Alunos
Famílias
Comunidade

Ao longo do ano

-

Alunos do
1º ciclo

Ao longo do ano

-

Junho
(data ainda por
definir)

-

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Alunos do
1ºciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Cortegaça

2

2

2

Atividade

Outono
Feira de
sabores do
outono

Dia do Pijama

Dia de Reis

Dia do Pai
2 Dia da Mãe

2

Amo Portugal

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Feira aberta aos
pais/comunidade.
Construção de
um painel sobre
o outono.
Elaboração de
diversos
trabalhos
relacionados
com a estação.
Documentação
a ser fornecida
pela
organização do
evento.
Vir vestido de
pijama para a
escola e
desenvolver
atividades
lúdicas diversas
Canções
alusivas às
janeiras.
Realização de
coroas.
Convite.
Elaboração de
prendas.
Vinda dos Pais e
Mães ao Jardim
de Infância.

Recolha de lixo

Objetivos

Promover as
vivências do
outono.
Explorar os frutos
do outono.
Explorar as
caraterísticas do
outono.

Explorar atividades
no âmbito das
expressões.
Explorar os direitos
das crianças.
Vivenciar um dia
diferente.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras

Vivenciar as
tradições

Educadora

Promover e
estreitar a
relação escola
/família

Sensibilização das
crianças e famílias
para a preservação
do meio ambiente,
com a recolha de
resíduos no meio
envolvente.

Professoras
Educadora

Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

Calendarização

Custos

1º período

20 €

novembro

-

janeiro

-

2º e 3º
períodos

150 €

março

20€

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do JI
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2

Atividade

Páscoa

2 Dia da Espiga

Articulação
de estratégias
diferenciadas
3
com as
docentes de
educação
especial

1

Leitura
orientada do
PNL/IEL

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Pintura de
motivos alusivos
à 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 interajuda

Fazer o ramo da
espiga,

Realizar
atividades de
dinâmica de
grupo que
contribuam
para a
integração
Ler e inventar
histórias.
Sensibilização
para a leitura:
Conto e reconto
das histórias.
Leitura de
contos/
histórias
alusivos ao
património.
Construção de
histórias, rimas,
frases, canções,
dramatiza-ções,
poemas.

Conhecer o
significado do ramo
da espiga

Promover a
integração dos
alunos com
necessidades
educativas especiais
contribuindo para a
sua valorização
global

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora
Professoras da
educação
especial

Fomentar o gosto
pela leitura.
Professoras
Criar hábitos de
leitura.
Desenvolver a
linguagem.

Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

abril

20 €

maio

-

Ao longo do ano
letivo

-

Ao longo do ano
letivo

-

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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1

1

Atividade

Semana da
leitura

Sintra para
para ler

Participar nas
atividades
propostas
pela
1
dinamizadora
da biblioteca
do
agrupamento

1

Projeto
”Leitura em
Vai e
Vem”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Convite aos pais
Sessões de
leitura diárias.
Produções de
diferentes tipos
de textos.

Desenvolver
competências no
âmbito da leitura.
Promover
momentos de
partilha com as
crianças através da
leitura.
Estimular o gosto
pela leitura.

Sessões de
leitura diárias.
Produções de
diferentes tipos
de textos.

Desenvolver
competências no
âmbito da leitura.
Promover
momentos de
partilha com as
crianças através da
leitura.
Estimular o gosto
pela leitura.

Desenvolver as
capacidades
expressivas e a
criatividade

Promover a
interaçãoda
escola com a
família.
Despertar o
interesse pelos
livros e pela leitura.
Desenvolver a
linguagem
Oral.
Desenvolver a
capacidade
de atenção e
concentração.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

março

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância

abril

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância

Ao longo do ano
letivo

Alunos do
1º ciclo

Crianças do J.I
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Atividade

Sensibilização
2 à higiene oral

2

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Vinda à E.B.1 da
higienista oral.
Escovagem
diária dos
dentes.
Bochecho
quinzenal com
flúor (1º ciclo).

Participação
no Projeto de
2
Educação
para a Saúde

Promover a saúde
oral em meio
escolar.

Promover a
interação entre
jardins de infância
dentro e fora do
agrupamento

Projeto
Trocando e
Partilhando

Dinamização
de projetos
ligados à
criação de
hábitos de
alimentação
saudável:
- Dinamização
do Projeto
“Heróis da
2
Fruta”
(APCOI)
- Conhecer a
importância
de todos
os alimentos
numa
alimentação
equilibrada;

Objetivos

Debate sobre o
tema.
Construção da
roda dos
alimentos.
Observação e
identificação
dos
alimentos.
Confeção de
uma
salada de fruta.
Elaboração de
cartazes e
textos alusivos
ao tema.
Visionamento
de PowerPoint
relativo à
importância da
alimentação.
Exposição de
cartazes.
Implementa-ção
do Programa de
Educação
Sexual.
Implementação do
Programa
Nacional de
Saúde Oral.

Prevenir a
obesidade a partir
de sessões de
sensibilização.
Incentivar os alunos
a comer mais fruta
no lanche escolar.
Utilizar a música
como veículo
universal de
transmissão de
mensagens que se
pretende difundir.
Promover bons
hábitos
Alimentares.
Promover a saúde
em meio escolar

Promover a saúde
em meio escolar

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

Alunos do
1º ciclo

Crianças

Ao longo do ano
letivo

Crianças do
jardim-deinfância
Professoras
Educadora

Alunos do
1º ciclo

Ao longo do ano
letivo

25 €

Ao longo do ano
letivo

5€

Pais/
Enc. educação

Professoras
1º ciclo

Alunos do
1ºciclo

Agrupamento de Escolas Lapiás

44

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

2
3

Atividade

Desenvolvimento de
projetos a
nível do
ambiente
Projeto
“Pilhão vai à
Escola”

Participação
em trabalhos
sobre temas
1 relacionados
2
com o
património
local e/ou
concelhio
Visita de
estudo ao
2
Palácio da
Vila de Sintra

2

Ida ao Circo
de Natal

2

Companhia
de teatro
ValdevinosEspetáculo+
oficina “Vida
de
Marioneta”

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Eco-pilhasRecolha de
pilhas.
Óleão-Recolha
de óleos
usados.
Projeto
“Tampas são
rampas”
Desenvolvimento de
atividades com
materiais
recicláveis.
Construções,
jogos, pinturas,
cartazes.

Comemora-ção
de datas
alusivas ao
ambiente/água/
terra

Objetivos

Desenvolver a
consciência
ecológica e
ambiental.
Desenvolver o
respeito e
preservação do
meio ambiente.
Compreender a
importância
da reutilização dos
materiais.

Desenvolver a
consciência
de preservar e
respeitar o
património.
Desenvolver o
respeito e
preservação do
meio ambiente.
Alargar
conhecimentos e
vivenciar
experiências no
âmbito do
património.
Vivenciar um dia
diferente.
Promover a vivência
de novas
experiências.
Utilizar ferramentas
pedagógicas que
vão ao encontro dos
interesses dos
alunos.
Construção de
fantoches em
situação de oficina.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

10€

Ao longo do ano
letivo

5€

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

125€

Educadora

Crianças

novembro

Professoras
1º ciclo

Alunos do
1º ciclo

dezembro

140€

2º período

200€

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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Atividade

Teatro
Portátil “
Contos com
2
contas”
Matemática+
Língua
Portuguesa

2

Teatro
Portátil
“Os quatro
medos do
ouriço
cacheiro”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Utilizar os contos
tradicionais
portugueses para
veicular e explorar
aprendizagens
matemáticas.

Incutir valores de
solidariedade e
cidadania.
Sensibilizar para o
ambiente natural.
Abordar o medo
como obstáculo a
ultrapassar.
Promover o gosto
pelo conto e poesia

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora

Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

3º período

98€

3º período

70€

Alunos do
1º ciclo

Crianças
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 D.Maria

Atividade

Era uma vez…
Obras do 1º
1
Trimestre

Programa de
Educação

Sexual;
3 Programa
Nacional de
Saúde Oral;

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Exploração de
obras
selecionadas
para trabalhar
durante o 1º
trimestre,
relacionadas
com o tema O
Património
(cada docente
opta pela/s
obra/s a
trabalhar com o
seu grupo/
turma): História
de Portugalcoleção
expresso; O Rei
Batoteiro; A
Princesa da
chuva;
Exposição de
trabalhos.
Espaço
Português.
Jornal de
Parede.
Envolvimento
nas atividades
propostas pela
sede do
agrupamento.
Distribuição de
panfletos.
Administração
de flúor.
Realização de
ações de
sensibilização.
Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização/
exposição de
trabalhos.

Objetivos

Proporcionar aos
alunos leituras
variadas no âmbito
de projetos comuns.
Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Reforçar a
componente lúdica
na aprendizagem.

Sensibilizar os
alunos para a
importância de uma
alimentação
saudável.
Fomentar a
importância da água
para o
desenvolvimento de
um corpo saudável.
Promover o espírito
de partilha e de
trabalho em equipa.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Professores
Educadora
Professora
daeducação
especial

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

Calendarização

Custos

Ao longo do 1º
período

70 €

Ao longo do ano
letivo

40 €

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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1
2

Atividade

Dia da água

Dia
intrnacional
da biblioteca
1
escolar
3
Conto
Interativo
entre EB1 e JI

1
3

A
alimentação

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Dinamização do
Espaço Ciência
JI.
Ação de
sensibilização
para a poluição
da água.
Exploração de
obras literárias.
Exposição de
trabalhos.
Espaço
Português.
Jornaldeparede.
Cartazes.
Construção de
personagens no
âmbito do
património;
Escrita
continuada.
Início da
dinamização da
Biblioteca
Escolar.
Exposição de
trabalhos Espaço
Português.
Livro com o
Conto interativo
para cada
aluno.
Dinamização do
Espaço Ciência4º ano;
Confeção de
manteiga e
marmelada.
Exposição de
trabalhos –
Jornal de
parede
Panfletos

Objetivos

Despertar o
interesse dos alunos
para os problemas
ambientais.
Promover
atividades lúdicas e
motivadoras no
âmbito de projetos
comuns.
Proporcionar
partilha de saberes/
experiências entre
os alunos/ crianças
mais novos (as) e os
mais velhos (as).
Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Criar hábitos de
Leitura.
Proporcionar
momentos de
articulação entre o
JI e o 1º Ciclo.
Desenvolver
competências da
informação, da
escrita e da leitura.
Sensibilizar os
alunos para a
importância de uma
alimentação
saudável e tradições
gastronómicas
locais.
Proporcionar
atividades de
interação entre os
alunos da EB1 e as
crianças do JI.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade
educativa

1 deoutubro

60 €

22 deoutubro

60 €

16 deoutubro

80 €

Crianças do
jardim-deinfância
Professores
Educadora

Alunos do
1º ciclo
Familiares
Encarregados
de educação

Professores
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância

Assistentes
operacionais

Alunos do
1º ciclo

Agrupamento de Escolas Lapiás

48

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

Atividade

Era uma vez…
Obras do 2º
1
Trimestre

Era uma vez…
Obras do 3º
1
Trimestre

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Exploração de
obras
selecionadas
para trabalhar
durante o 2º
trimestre,
relacionadas
com o tema O
Património.
(cada docente
opta pela/s
obra/s a
trabalhar com o
seu grupo/
turma): Uma
viagem ao
tempo dos
castelos;
Exposição de
trabalhos
Espaço
português.
Jornal deparede
Exploração de
obras
selecionadas
para trabalhar
durante o 3º
trimestre,
relacionadas
com o tema O
Património
(cada docente
opta pela/s
obra/s a
trabalhar com o
seu grupo/
turma): Contos
de Andresen- “A
princesa e a
ervilha”.
Exposição de
trabalhos
Espaço
Português.
Jornal de
parede

Objetivos

Proporcionar aos
alunos leituras
variadas no âmbito
de projetos comuns.
Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Reforçar a
componente lúdica
na aprendizagem.

Proporcionar aos
alunos leituras
variadas no âmbito
de projetos comuns.
Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Reforçar a
componente lúdica
na aprendizagem.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Professores
Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do
2º período

70 €

Ao longo do
3º período

70 €

Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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4

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Páscoa

Cabaz da Páscoa
Dinamização do
Espaço Ciência –
1º ano.
Comunicação
enviada aos
pais.
Senhas do cabaz

Realizar descobertas
através de
atividades de
experimentação.
Promover a partilha
dessas descobertas
entre alunos/
crianças.

Elaboração de
uma prenda
alusiva ao Dia
da Mãe.
Agora conta a
Mãe - leituras
na sala de aula
pelas mães dos
alunos, com
base nas
tradições locais.
Comunicação
enviada aos
pais.
Distribuição de
panfletos pela
comunidade.

Proporcionar o
convívio entre mães
e filhos em espaço
escolar.
Valorizar os laços
familiares.
Fomentar o convívio
entre toda a
comunidade
educativa/
comunidade em
geral.

Era uma vez…

4

4

Semana
dedicada à
mãe

X Semana dos
paladares

Realizar uma
semana de
diferentes
paladares,
assente nas
tradições,
organizada
pelos docentes
em colaboração
com os
Encarregados
de Educação/
Comunidade.
Comunicação
enviada aos
pais.
Distribuição de
panfletos pela
comunidade.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade
Educativa

31 de março
a 4 de abril;

50 €

Comunidade
educativa

28 de abril a
2 de maio;

150 €

Comunidade
educativa

4,5 e 6 de junho

100 €

Professores
Educadora
Assistentes
operacionais
Associação de
pais

Valorizar os saberes
da comunidade.
Fomentar o convívio
entre toda a
comunidade
educativa/
comunidade em
geral.
Proporcionar aos
alunos o
contatodireto com o
dinheiro de forma
lúdica.

Professores
Educadora
Assistentes
operacionais
Associação de
pais
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Professores

Visita de
estudo:
1
Ida ao circo
3
do Coliseu
dos Recreios.

Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos;

Valorizar as
diferentes formas
de comunicação e
expressão.

Visita de
estudo:
1 Ida ao Palácio
3 Nacional de
Queluz ou
Mafra

Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.

Contactar de forma
lúdica com a vida na
corte.

Visita de
estudo:
1
Ida ao Teatro
3
Tivoli ou
Malaposta

Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.

Proporcionar novas
experiências em
novos ambientes
pouco frequentados
por estas crianças.

1
3

Visita de
estudo
Finaldo
anoletivo

Realização de
uma visita de
estudo a
Óbidos.
Comunicação
enviada aos
pais;

Responsável/
Responsáveis

Aprofundar
conhecimentos
relacionados com o
património.
Capacidade para
reconhecer,
valorizar e preservar
vestígios de outras
épocas históricas.
Reconhecer que os
vestígios de outras
épocas contribuem
para a
reconstituição do
passado;
Promover o convívio
entre todos os
alunos/ crianças da
EB1 e J.I.

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

A realizar a 17
de dezembro

750 €

Crianças

20 fevereiro

260 €

Crianças

3 abril

285 €

A realizar no 3º
período - junho

1900 €

Educadora

Crianças do
jardim-deinfância

Assistentes
operacionais.

Alunos do
1º ciclo

Educadora
Assistente
operacional

Educadora
Assistente
operacional

Professores
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância

Assistentes
operacionais

Alunos do
1º ciclo
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Lameiras

Atividade

O teatro vem
à escola
.

Comemoração do dia do
Pão por Deus

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Vinda de um
grupo de teatro
à escola
Avisos aos pais
Blogue

Melhorar o
desempenho dos
alunos.
Fomentar o gosto
pelo teatro.
Reconhecer/
valorizar diferentes
tipos de expressão.

Saída ao meio
para pedir o Pão
por Deus.
Atividades
lúdicas.
Recados aos
pais.
Saída ao meio.
Blogue.

Comemoração do Dia de
Reis

Comemoração do Dia do
Pai

Elaboração de
coroas, saída ao
meio para
cantar as
Janeiras,
distribuição de
bolo-rei pelas
crianças.
Blogue

-Realização de
uma prenda
para oferecer
ao pai.Elaboração de
trabalhos.
-Blogue

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro.
Preservar as
tradições.
Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro.
Preservar as
tradições.

-Valorizar o papel
do pai;
-Estimular a relação
afetiva entre pai e
filho.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

Calendarização

Não definida

Custos

300€

Alunos do
1º ciclo

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo
Professora
daeducação
especial

Crianças do
jardim-deinfância

31 outubro

50 €

06 dejaneiro

50 €

18 demarço

60 €

Alunos do
1º ciclo

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo
Professora da
educação
especial

Professores
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Festa das
flores

Realização de
um desfile pelas
ruas da
localidade, com
as crianças
vestidas de
flores.
Elaboração de
trabalhos.
Blogue

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola.
Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa.
Valorizar a
reutilização de
materiais.

Festa da
Páscoa

Comemoração do Dia da
Mãe

Comemoração do Dia da
Espiga

Realização de
uma caça ao
tesouro,
baseada numa
história
explorada pelos
alunos.
Elaboração de
trabalhos.
Blogue

Realização de
uma prenda
para oferecer à
mãe.
Elaboração de
trabalhos.
Blogue

Saída ao meio
para apanhar a
espiga
Levar o ramo
para casa.
Blogue

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

Valorizar o papel da
mãe.
Estimular a relação
afetiva entre mãe e
filho.

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola;
Preservar tradições.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadora

Professores
Educadora

Professores
Educadora

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo
Professora da
educação
especial

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

21 demarço

50€

4 deabril

60€

02 de maio

60€

29 de maio

-

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/EB1 de Maceira

2

1

2

2

Atividade

Dia Mundial
da Água

Dia Mundial
da
Alimentação

Dia das
Bruxas
Hallowen

Feira do
Outono

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Realização de
trabalhos
alusivos ao
tema:”Poupar
água”.
Leitura de
poemas sobre a
água.

Sensibilizar para
questões
ambientais
importantes, como
poupar água.

Confeção de
receitas
saudáveis: sumo
de laranja,
saladas de fruta
e maçãs
assadas.

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

Pesquisas na
internet e
elaboração de
trabalhos
plásticos e de
modelagem(elaboração de uma
lanterna feita a
partir de uma
abóbora)
Audição de
histórias

Sensibilizar os
alunos para
tradições anglosaxónicas.
Proporcionar
aprendizagens
significativas ativas
e diversificadas.

Elaboração de
doces, bolinhos
e broas.
Elaboração de
trabalhos
manuais .

Promover o
envolvimento
responsável de toda
a comunidade
educativa.
Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola, Família
e Comunidade.

Responsável/
Responsáveis

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Público- alvo

Crianças do
jardim-deinfância

Calendarização

Custos

1 deoutubro

15€

16 deoutubro

50€

31 deoutubro

30€

12 denovembro

200€

Alunos do
1º ciclo

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Assistente
operacionais

Professoras

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Comunidade

Assistente
operacionais.
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1

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Comemoração de “Sintra
como
Património da
Humanidade”

Pesquisas sobre
o nosso
concelho.
Elaboração de
trabalho
bibliográfico
sobre:”Sintra o
meu concelho”

Conhecer o
património do
concelho.
Melhorar os
conhecimentos
sobre a minha
Terra.

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professoras

Alunos de
3º e de 4º ano

6 dedezembro

30€

6 dejaneiro

40€

19 de março

50€

17-21 demarço

40€

Professoras

2

Dia de Reis

Passeio pelas
ruas da
localidade e
cantar as
janeiras.

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

Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Assistente
operacionais

2

Dia do Pai

Realização de
prendas.
Recepção aos
pais na sala do
JI

Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola,
Família.

Professoras
Educadora

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
Pais do JI

1

Semana da
Leitura e da
Poesia

Parceria com a
escola sede:
Escrita e
ilustração de
poemas.
Leitura de
poesias
Declamação de
poemas e
dramatização
de obras já
trabalhadas em
sala de aula
durante o 1º e
2º período.

Professoras
Desenvolver o gosto
pela leitura.
Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.

Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo
Professora
educação
especial.

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

23 deabril

20€

4 de maio

50€

Professoras

1

2

“Sintra para
para ler”

Dia da Mãe

Leitura de
alguns textos
das obras das
Metas
Curriculares de
acordo com o
ano e a faixa
etária dos
alunos.

Realização de
prendas.
Recepção às
mães na sala do
JI

Educadora
Desenvolver o gosto
pela leitura e pelo
património literário.

Professora do
apoio
socioeducativo
Professora
educação
especial.

Estabelecer uma
maior aproximação
entre Escola/
Família.

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância
Professoras
Educadora

Alunos do
1º ciclo

Mães do JI

PROJETO JI
“À Descoberta
da Magia do
1
Património de
Sintra”

1

PROJETO
1º/4º
“Conhecer o
que é meu,
preservar o
que é nosso”

Realização de
trabalhos
alusivos ao
tema: o meu
concelho, o que
posso
encontrar?”
Cartazes e
Exposições

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras

Pesquisas na
internet e
elaboração de
trabalhos
escritos e
exposição dos
mesmos.
Leitura de obras
e visualização
de powerpoints
sobre Sintra e
Maceira

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Conhecer o
património do
concelho.

Educadora

Alunos do JI

Durante todo o
ano letivo

30€

Professora do
1º/4º ano

Alunos do
1º e 4º ano

Durante todo o
ano letivo

50€
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

1

PROJETO
1º/2º
“Um primeiro
olhar sobre
Sintra”

Visualização de
vídeos e
powerpoints
sobre o
concelho.
Fichas de
trabalh.;
Visitas de
Estudo.

1

PROJETO 3º
“NÓS e o
património
SINTRA

1

PROJETO
APOIO
EDUCATIVO
“Descobrir as
tradições da
minha Terra”

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Melhorar o
desempenho
escolar dos alunos.
Conhecer o
património do
concelho.

Professora do
1º/2º ano

Alunos do
1º e 2º ano

Durante todo o
ano letivo

50€

Pesquisa de
tradições
antigas do
concelho

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras

Professora do
3º ano

Alunos do
3º Ano

Durante todo o
ano letivo

50€

Pesquisa de
tradições
antigas da
localidade junto
da população
mais idosa

Conhecer as
tradições da
localidade

Professora do
Apoio
Educativo

Alunos do
Apoio

Durante todo o
ano letivo

30€

fevereiro

500€

24 deabril

500€

Objetivos

Professoras

2

2

Visita ao
Palácio da
Vila

Visita ao
Palácio de
Queluz

Visita de estudo
com pesquisa
prévia na
internet sobre o
palácio:
fundadores,
impulsionadores e
personagens
históricas
importantes

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras
Conhecer figuras
históricas e marcos
importantes para o
desenvolvimento do
concelho.

Visita de estudo
com pesquisa
prévia na
internet sobre o
palácio:
personagens
históricas
importantes;
obras de arte do
sec XVI

Proporcionar
aprendizagens
activas,
significativas,
diversificadas e
integradoras.
Conhecer figuras
históricas e marcos
importantes para o
desenvolvimento do
concelho.

Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Crianças do
jardim-deinfância

Professora
educação
especial

Alunos do
1º ciclo

Assistentes
operacionais
Professoras
Educadora
Professora do
apoio
socioeducativo

Crianças do
jardim-deinfância

Professora
educação
especial.

Alunos do
1º ciclo

Assistentes
operacionais
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 Negrais

3

1
3

3

Atividade

III Mostra de
Sopa

Um saltinho
até lá fora…

São Martinho

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Elaborar um
panfleto para
ser distribuído
na localidade
Que quantidade
de alimentos
devemos ingerir
por dia?
Organizar um
almoço de
sopas, entre
pais e filhos.
Cartaz.
Panfleto
(hábitos de vida
saudável).
Mostra de
sopas

Promover o
intercâmbio com a
comunidade
educativa.
Sensibilizar a
comunidade escolar
para o valor
nutricional da sopa.

Registo de
locais de
interesse, numa
planta da
localidade…
Recolha de
informação
relacionada com
a história de
Negrais.
Planta de
Negrais.
Visita a locais de
interesse.
Diálogo com
pessoas da
localidade

Conhecer a
localidade: locais de
comércio,
indústrias,
instituições e
serviços…
Organizar,
selecionar e tratar a
informação, no
âmbito da temática
do PAA .

Venda de
produtos da
época.
Cartaz.
Confeção de
bolinhos e
compotas para
a feira do
outono.

Promover uma
maior aproximação
entre a família e a
escola.
Conhecer as
tradições ligadas ao
São Martinho –
apresentar canções
e danças de roda.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

16 de outubro

25€

1ª quinzena de
novembro

-

Crianças do
jardim-deinfância
Professoras
Educadora

Alunos do
1º ciclo
Assistentes
operacionais
Pais

Professoras
Educadora

Professoras

Crianças do
jardim-deinfância
Alunos do
1º ciclo

Crianças do
jardim-deinfância

Educadora
Assistentes
operacionais

Alunos do
1º ciclo

11 de novembro
(15:00)

Pais/família
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3

3

Atividade

Dia de Reis

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Cantar as
Janeiras à
comunidade

Aprofundar
conhecimentos
relacionados com a
tradição do Dia de
Reis.
Sensibilizar para a
preservação do
ambiente.
Desenvolver o
ritmo, a capacidade
criativa e a
expressividade.
Conhecer meios de
transporte
característicos de
determinada época
histórica.
Viajar de
transportes públicos
(comboio de
Meleças à Pedra
Furada ou da
Malveira à Pedras
Furada e metro do
Campo Grande ao
Senhor Roubado)

Concertos
Aquáticos
SMAS de
Sintra

Modos de
vida…

3

Ida ao Museu
dos Coches
Ida ao Museu
da Marinha/
Planetário

1
3

Semana da
Leitura

1 Encontro com
3 um escritor

Recolhas do
património oral
da localidade e
aldeias
envolventes
História de
Verdade e de
Mentira
Cabaz de Livros.
Flyer com
registos escritos
do dialecto da
região saloia.
Editar a história
criada entre
EB1/JI
Realização de
sessões de
leitura de obras
da autora.
Leitura em
família.

Desenvolver o gosto
pela pesquisa de
registos do
património oral da
região saloia.
Promover a
articulação
curricular entre
EB1/JI.
Proporcionar a
colaboração das
famílias na vida
escolar dos seus
educandos.
Promover a
interação entre os
alunos e o escritor.
Promover a
educação literária.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade

6 de janeiro

-

Crianças

última semana
de fevereiro

-

31 de março

-

Professoras
Educadora
Assistentes
operacionais

JI
Turma ANG

Turma ANG
(Museu dos
Coches)
Professoras

Professoras

Turma ANG
(Museu da
Marinha

Crianças do
jardim-deinfância

Educadora
Pais

Alunos do
1º ciclo

AEC’s

Comunidade
educativa

Educadora

Crianças
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1
3

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Valorizar as
diferentes formas
de comunicação e
expressão.
Conhecer a fauna e
flora da região.

Ida à Tapada
de Mafra

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

29 de maio

780€

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos /
enc.deeduc.

outubro

20€

Professoras
Educadora
Assistentes
operacionais

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Pero Pinheiro

1

1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Dia da
Alimentação

Confeção de
pratos
saudáveis.
Jornal escolar
Registo digital

Incentivar a fazer
uma alimentação
saudável, optando
pelo melhor lanche

Tinoni:
Crescer em
segurança

Sessão.
Jornal escolar
Registo digital

Identificar os riscos
que podem ocorrer
dia a dia e as regras
ajustadas a cada
situação.

Professora do
1º ano

1º ano

novembro

70€

Percorrer
estabeleciment
os comerciais,
casas e
instituições
próximas da
escola .
Jornal escolar
Registo digital

Vivenciar e
preservar tradições
património cultural

Professoras

Turmas 1º, 2º
e 3º anos

novembro

-

Confeção e
venda de
compotas.
Cabaz de Natal
Jornal escolar Reuniões com
os E.E.

Desenvolver
atividades de
interajuda dentro
da comunidade
educativa.
Proporcionar uma
melhor qualidade
de ensino através
de aquisição de
materiais didáticos
ou Visitas de Estudo

1º Período

80€

2 Pão por Deus

Projetos para
obtenção de
5
financiamentos/donativos

Professoras
Educadora

Professoras
Educadora

Crianças
Comunidade
local

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Visita de
1
estudo à
2
Biblioteca do
3
Sabugo

Deslocação à
Biblioteca e
desenvolviment
o de
actividades.
Jornal escolar
Reuniões de
Pais

Fomentar o gosto
pelos livros.
Ampliar as vivências
e os saberes.

Festa de
Natal
1 Ida ao Teatro
Politeama ver
“RobinHood”

Visualização da
peça: “Robin
dos Bosques” /
Suporte digital
Jornal escolar

Descobrir os
valores do Natal

3

Jornal
escolar/
Publicação
trimestral

Distribuição
pelos Enc. de
Educação

Promover a
divulgação do
trabalho realizado
pelas crianças

1

Visita de
Estudo
Palácio de
Mafra

Deslocação ao
espaço a visitar
Registo digital
Jornal escolar

Viajar pelo tempo.
Vivenciarmomentos relacionados
com o passado
histórico mais
longínquo.

1
2

Visita ao
Museu do Ar
(Base aérea
nº 1)

Visita/
Jornal escolar
Registo digital

Atividade

2 Cantar os Reis

Percorrer as
ruas próximas
da escola,
visitando
estabelecimentos comerciais e
instituições
públicas, a
cantar os reis.
Jornal escolar
Reuniões de
Pais

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças

dezembro

20€

Crianças

16 dedezembro

700€

Docentes/
alunos

Alunos /
enc.deeduc.

Um por período

150€

Professora
2º /1º,3ºanos

Alunos

1º Período

150€

- Conhecer a
história da aviação
portuguesa bem
como o Património
local

*Professoras
*Educadora

Alunos

1º / 2º período

50€

- Vivenciar e
preservar tradições/
património cultural

Educadora

janeiro

25€

Educadora
Professora
Bibliotecária

Professoras
Educadora
Crianças

Crianças
Comunidade
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1
2
3

Atividade

Educar para a
Cidadania
Banco
Alimentar

Educar para a
Cidadania:
1
Empreendo2
rismo (Júnior
3
Achievement)

1 Campeonatos
2 SuperTmatik

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Sessões de
sensibilização
para os valores.
Jornal escolar
Internet

Proporcionar uma
abordagem aos
valores e à
importância das
relações.
Vivenciar atitudes
básicas de
convivência,
promotoras de
relações
construtivas intra e
interpessoais.

Sessões de
sensibilização
para os valores:
A família e a
Comunidade.
Jornal escolar.
Internet

Proporcionar uma
abordagem a
valores universais e
à importância das
relações.
Transmitir
elementos básicos
de convivência,
promotoras de
relações
construtivas intra e
interpessoais;.

Campeonato
inter e intra
turmas:
Torneios de
Cálculo mentais
entre alunos da
turma/ anos;
Torneio de
Língua
Portuguesa
entre alunos da
turma/anos;
Campeonato
Nacional via
Internet.

Desenvolver
destrezas numéricas
e de cálculo.
Reconhece os
objetivos
comunicativos do
interlocutor através
de chaves
linguísticas e para
linguísticas.
Reforçar a
componente lúdica
na aprendizagem.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

2º Período

-

Alunos
1º, 2º ano

2º Período

-

Crianças
3º e 4º ano

Datas a
combinar, no
2ºe 3º período

-

Professora
Animadora
Turmas
alunos 1º, 2º
ano

Alunos
1º, 2º ano
Comunidade

Professora
Animadora
Turmas
alunos 1º, 2º
ano

Professoras
turma
Coordenadoras
do Projeto na
Escola

Painel da Escola
Jornal escolar
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Atividade

Divulgação do
Património
1
Nacional
2 relacionado
com os
descobrimentos

1
2

Visita de
Estudo
Centro de
Ciência Viva
de Sintra

Visita de
1
estudo a uma
2
pedreira

Visita de
1 estudo a uma
2 serração de
pedra

Visita de
estudo ao
1 monumento
2 da localidade
(homenagem
ao canteiro)

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Visita à Caravela
Portuguesa
Vera Cruz/Visita
de Estudo
Guiada
(Caravela, bem
como alguns
dos
Monumentos
da zona
histórica:
Mosteiro dos
Jerónimos
Torre de
Belém).
Jornal escolar.
-Suporte digital

Consolidar os
conhecimentos
teóricos adquiridos
em contexto sala de
aula.
Distinguir fontes de
informação com
diferentes
linguagens: orais,
escritas,
monumentais.
Conhecer
personagens e
factos históricos de
relevo

Deslocação ao
espaço a visitar
Registo digital
Jornal escolar
Observação
direta do local
de onde se
extrai a pedra.
Jornal escolar
Reuniões de
Pais
Observação
direta do local
de onde se
trabalha a
pedra.
Jornal escolar
Reuniões de
Pais.
Observação
direta do
monumento.
Jornal escolar.
Reuniões de
Pais.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos
4º ano

10 de fevereiro

200€

Professora
Turma
4º ano

Estimular a
curiosidade e a
vontade de saber.
Promover a
autonomia e a
responsabilidade.
Desenvolver o
raciocínio lógico

Professora
2º ano

Alunos

2º Período

70€

Promover a
aquisição de
conhecimentos
sobre o património
específico da região

Educadora

Crianças

2ºPeríodo

-

Promover a
aquisição de
conhecimentos
sobre o património
específico da região

Educadora

Crianças

2ºPeríodo

-

Promover a
aquisição de
conhecimentos
sobre o património
específico da região

Educadora

Crianças

2ºPeríodo

-
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1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Visita de
estudo ao
Planetário

Deslocação ao
Planetário de
Lisboa.
Trabalhos dos
alunos.
Jornal escolar

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Consolidar a
matéria sobre os
astros

Professora do
3º ano

1º/3º ano

18 de março

120€

Visita guiada à
Assembleia da
República.
Divulgação em
reuniões de pais
e no jornal
escolar.

Reconhecer a
importância das
instituições na
organização da vida
em sociedade

Professora da
turma de
4º ano

Alunos de
4º ano

28 de abril

50€

Deslocação a
São João da
Madeira.
Trabalhos dos
alunos.
Jornal escolar

Dar continuidade ao
projeto iniciado no
1º ano de
escolaridade.
Interagir com
crianças de outra
localidade,
partilhando
conhecimentos
sobre património
local.

Professora
1º/3ºano

Alunos
1º/3º ano

maio

150€

Visita de
estudo ao
Convento de
Mafra

Participação
numa atividade
desenvolvida
pelo serviço
educativo.
Jornal escolar.
Reuniões de
Pais.

Promover o
conhecimento e o
respeito pelo
património.
Enriquecer as
vivências das
crianças.

Crianças

3ºP

210€

Visita de
estudo a
Monserrate

Participação
numa atividade
desenvolvida
pelo serviço
educativo.Jornal
escolar.
Reuniões de
Pais.

Promover o
conhecimento e o
respeito pelo
património.
Enriquecer as
vivências das
crianças.

Crianças

3ºP

300€

Conhecer as
instituições
nacionais e
1
seu
funcionamento

Intercâmbio
escolar no
1
âmbito
2 do64projecto
“da carta ao
e-mail”

1
2

1
2

2013/2014

Objetivos

Educadora
Monitores

Educadora
Monitores

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

70 €

Crianças

Dia-a-dia

-

Ações de
sensibilização
/Momentos
de
sensibilização
Sessões de
formação
para pais
sobre
nutrição e
higiene oral

Visionamento
de slides/CDs/
PowerPoint
Jornal
Fotos
Painéis
Panfletos
PowerPoint

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

Escovagem
dentária

Escovar os
dentes após a
refeição do
almoço

Prevenir a cárie
dentária.
Promover hábitos
de higiene diária.

Bochecho
quinzenal

Bochechar com
solução
adequada

Prevenir a cárie
dentária.
Promover hábitos
de higiene.

Todas as
turmas

Crianças

quinzenal

-

Correio
electrónico.
Reunião Enc.de
Educação.

Prevenção da
obesidade infantil

Nutricionista

Alguns
alunos do
2ºano

Ao longo do ano

-

Beber leite
diariamente.
Cartaz.

Incentivar o
consumo diário de
leite na escola

Crianças

Diariamente

-

Professoras/ed
ucadora
Elementos da
comunidade

Alunos
Comunidade

junho

600€

Professora
bibliotecária

Crianças do JI
Alunos da
escola

outubro

8€

Programa de
saúde
A brincar, a
1
brincar se
aprende a ser
saudável

Higienista oral
Outros técnicos
de saúde

Criança
Pais
Enc. de
educação

Professora
Turma
1º e 2º anos

Professoras
Programa
Leite Escolar

Educadora
Turmas

Comemoração do final
do ano –
2
Visita e
piquenique
na Tapada de
Mafra
Mês
internacional
das
bibliotecas

- Deslocação ao
local
- Jornal escolar
- Registo digital

Registo digital
Trabalho
manual

Fomentar
momentos de
partilha

Melhorar as
competências de
leitura dos alunos

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Plano
nacional de
Leitura

Visita
Biblioteca do
Agrupamento
(Sede e
Sabugo)

Semana da
leitura

Sintra Para
para Ler

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Ler histórias.
Fichas de
leitura.
Dramatizações.
Trabalhos
sugeridos a
partir dos livros
lidos.
Atividades
propostas por
outras
entidades
(CMS…).
Exploração de
livros.
Painel da escola
Jornal escolar

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

Visitar a
biblioteca.
Participar na
dinâmica de
acordo com o
programa
apresentado.
Deslocação da
prof. bibliotecária/dinamização
de momentos
de leitura na
Biblioteca, Sala
de aula.
Jornal.
Suporte digital.

Exprimir-se
oralmente, de uma
forma confiante,
autónoma e criativa.
Promover o gosto
pela leitura e
escrita.

Registo digital.
Jornal escolar.

Melhorar as
competências de
leitura dos alunos

Registo digital.
Jornal escolar.

Incentivar nas
crianças o gosto
pelos livros.
Melhorar as
competências de
leitura dos alunos.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

30€

Alunos

2º Período

30€

Crianças do JI
Alunos da
escola

17 a 21 de
março

-

Comunidade
escolar

23 de abril

-

Professoras
Educadora
Encarregados
de Educação

Alunos
Encarregados
de Educação

Entidades
dinamizadoras

Professoras
Turmas
Professora do
Apoio
Socioeducativo

Professora
Educadora

Professora
Educadora
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Atividade

História de
Verdade,
História de
Mentira”

“Saboreando
Histórias”

“Da palavra
ao texto”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Registo digital.
Painel.

Baú de livros

Recurso a livros
da BE:
“As cozinheiras
de livros”,
“A grande
fábrica de
palavras”, “O
livro das
receitas
malucas”, “A
arca de não é”,
“Estrambólicos”

Objetivos

Produzir discursos
com diferentes
finalidades.
Compreender o
essencial dos textos
escutados.

Ler para apreciar
textos literários.
Ler em termos
pessoais.

Apropriar-se de
novos vocábulos.
Escrever textos
diversos.
Escrever em termos
pessoais e criativos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Professora

Alunos
1º e 2º ano

Educadora

Professora
bibliotecária
Professora
turma

2013/2014

Calendarização

Custos

1º Período

-

Ao longo do ano

-

Ao longo do ano

-

Crianças JI

Crianças JI
Alunos

Professora
bibliotecária
Alunos 2ºano
Professora
turma
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Sabugo e Vale de Lobos

Atividade

Património
Imaterial da
região:
- O folclore
(rancho)
- A marcha do
Sabugo
- As
profissões e
1
suas
2 ferramentas
- “Se houver
ditado que
minta, eu
dou-te a
minha
quinta”:
recolha de
provérbios

Exploração do
património
local:
1
- A água;
2
- A música
-A
alimentação

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Pesquisas.
Exposição de
trajes e
utensílios
antigos,
relacionados
com as
principais
profissões da
região.
Pesquisa,
recolha e
exploração de
provérbios.
Exposição de
trabalhos.
Página do
Facebook da
biblioteca.

Conhecer as
tradições e
profissões locais.
Reconhecer o valor
do património
histórico e cultural.
Proporcionar
aprendizagens
ativas, significativas,
diversificadas e
integradoras.

Visitas na
comunidade.
Exploração
multidisciplinar
de obras
literárias
relacionadas
com os temas.
Realização de
experiências.
Pesquisa de
receitas com
pratos
tradicionais.
Exposição de
trabalhos.
Página do
Facebook da
biblioteca.

Sensibilizar para a
preservação dos
recursos naturais.
Estimular o espírito
crítico e a
curiosidade.
Reconhecer a
importância de uma
alimentação correta
para uma vida
saudável.
Conhecer normas
de higiene
alimentar.
Formular e resolver
problemas.

Responsável/
Responsáveis

Professores

Público- alvo

Educadoras

Crianças do
jardim de
infância

Professora
Bibliotecária

Alunos
1º ciclo

Professores
Educadoras

Crianças do
jardim de
infância

Professora
Bibliotecária

Alunos
1º ciclo

Agrupamento de Escolas Lapiás
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110 €

Ao longo do ano
letivo

90 €
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Atividade

“Biblioteca
1
Escolar – Uma
2
porta para a
3
vida”

1

Encontros
com
escritores –
Luísa Ducla
Soares

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Exploração da
obra “Uma
biblioteca é
uma casa onde
cabe toda a
gente”.
Criação de
“bibliotecas”
em família e
exposição das
mesmas.
Exposição de
chaves
“gigantes” com
frases escritas
pelos alunos das
várias escolas
do
Agrupamento.
Celebração do
3º aniversário
da inauguração
da BE.
Receção à
escritora Luísa
Ducla Soares.
“Chá com
livros” para a
comunidade
educativa

Promover o
conhecimento e
utilização da
Biblioteca por
alunos, professores
e Encarregados de
Educação.
Festejar o 3º
aniversário da
inauguração da BE.

Leitura e
exploração de
obras da autora.
Apresentação
de trabalhos,
diálogo com a
escritora e
sessão de
autógrafos.
Exposição de
trabalhos.
Página do
Facebook da
biblioteca.

Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Desenvolver a
criatividade
e a imaginação.
Promover a
educação literária.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Professora
Bibliotecária
Professores

Comunidade
Educativa

2013/2014

Calendarização

30 desetembro
a 4 de outubro

Custos

50 €

28 deoutubro
Educadoras

Professora
Bibliotecária,

Crianças do
jardim de
infância

Professores
Educadoras

28 deoutubro

100 €

Alunos
1º ciclo
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1

2
3

1
2

1

Atividade

O Património
edificado

“Eu gosto”

Semana da
leitura

As receitas
tradicionais

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Visita ao
Santuário de N.
S.ª da Piedade,
ao velho
moinho, ao
chafariz e
jardim da
lavadeira…
(lendas
associadas ao
Santuário,
história do
chafariz).
Realização de
pesquisas.
Exposição de
trabalhos.
Exploração de
obras literárias
relacionadas
com o tema.
Dinamização do
“Correio da
Amizade”
Exploração
multidisciplinar
de obras
literárias.
Utilização da
leitura com as
mais diversas
finalidades.
Apresentação
da “História da
Verdade,
História da
Mentira”.
Página do
Facebook da
biblioteca.
Elaboração de
um livro de
receitas com as
pesquisas
realizadas.
Exposição de
trabalhos.

Objetivos

Conhecer o
património
edificado da região.
Reconhecer o valor
do património
histórico e
necessidade de o
preservar.

Fomentar o valor da
Amizade.
Conhecer o
património literário.
Articular diferentes
formas de
expressão.

Melhorar o
desempenho dos
alunos promovendo
o gosto pela leitura
e escrita.
Desenvolver a
Criatividade e a
imaginação.

Proporcionar
aprendizagens
ativas, significativas,
diversificadas e
integradoras.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadoras

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do 2º
período

100 €

10 a 14 de
fevereiro

30 €

Toda a
comunidade
Educativa

17 a 21 de
março

90 €

Turmas
C, D, E e F

Mês de maio

400 €

Crianças do
jardim de
infância
Alunos
1º ciclo
Comunidade

Professora
Bibliotecária,
Professores e
Educadoras

Professora
Bibliotecária
Professores

Crianças do
jardim de
infância
Alunos
1º ciclo

Educadoras

Professores
Educadoras
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Atividade

Comemoração do Dia da
2
Espiga

1

1
2

Vinda de um
artesão, da
região, à
escola

Tampas que
são Rampas


Educação
para a Saúde
Implementação do
2 programa de
saúde oral em
parceria com
o Centro de
Saúde

1
3

Visita de
estudo:
Museu Leal
da Câmara

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Saída ao campo
para apanhar a
espiga.
Levar o ramo de
espiga para
casa.
Proporcionar, às
crianças, um
encontro com
um artesão
(oleiro ou
canteiro).
Realização de
trabalhos
relacionados
com a atividade.
Página do
Facebook da
biblioteca
Recolha de
tampas de
plástico, em
articulação com
a C M S.
Página do
Facebook da
biblioteca.
Cartazes.
Página do
Agrupamento.
Administração
de flúor.
Realização de
ações de
sensibilização.
Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos;
Envio de aviso
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.

Objetivos

Fomentar o convívio
entre as diversas
turmas da escola.
Preservar as
tradições

Incrementar o gosto
pelo trabalho
manual.
Conhecer diferentes
realidades

Incrementar a
consciência
ambiental, cultural
e cívica.

Promover a saúde
em meio escolar.
Reconhecer a
importância da
higiene oral para
uma vida saudável.

- Proporcionar
aprendizagens
ativas e
diversificadas.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadoras

Educadoras

Professores
Educadoras

Professores
Educadoras

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças do
jardim de
infância

-

29 de maio
Alunos
1º ciclo

Salas 1,2 e 3

Crianças do
jardim de
infância

junho

90 €

Ao longo do ano
letivo

-

Alunos
1º ciclo

Crianças do
jardim de
infância
Alunos
1º ciclo

Educadoras das
turmas/salas
envolvidas

2013/2014

Salas
1, 2 e 3

Agrupamento de Escolas Lapiás

Ao longo do ano
letivo

-

novembro

375 €
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Atividade

1
3

Visita de
estudo:
Ida ao circo

1
3

Visita de
estudo:
Palácio de
Queluz

Visita de
estudo:
Torre de
Belém,
1
Mosteiro dos
3
Jerónimos,
Padrão dos
descobrimentos …

1
3

1
2

Visita de
estudo:
Gulbenkian

Visita de
estudo:
BadocaPark

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Envio de aviso
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.
Envio de aviso /
autorização aos
pais,
Realização de
trabalhos;

Envio de aviso /
autorização aos
pais,
Realização de
trabalhos;

Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.

Envio de aviso /
autorização aos
pais.
Realização de
trabalhos.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Salas
1, 2 e 3

dezembro

750

fevereiro /
março

400 €

março

750 €

Valorizar as
diferentes formas
de comunicação e
expressão.

Educadoras das
salas
envolvidas

Aprofundar
conhecimentos
relacionados com a
nossa história.

Educadoras das
turmas
envolvidas

Salas
1, 2 e 3

Professoras das
turmas
envolvidas

Turmas
D, E e F

Professoras das
turmas
envolvidas

Turma A e B

janeiro
/fevereiro

250 €

Professora da
turma

Turma F

maio

450 €

Enriquecer as
vivências e os
conhecimentos das
crianças.
Consolidar
conhecimentos
teóricos adquiridos
em contexto de sala
de aula.
Distinguir fontes de
conhecimentos.
Distinguir fontes de
informação com
diferentes
linguagens: orais,
escritas e
monumentais.
Ampliar as vivências
e os saberes.
Promover a
autonomia e a
responsabilidade.
Valorizar as
diferentes formas
conhecimento,
comunicação e
expressão
Observar as
caraterísticas dos
diferentes seres do
reino animal e o seu
habitats.
Sensibilizar os
alunos para a defesa
do ambiente.
Promover o
convívio entre os
alunos.

Agrupamento de Escolas Lapiás
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1
2
3
4

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Visita de
estudo:
Sintra.

Visita de estudo
aos
monumentos de
Sintra.
Recado aos
pais.
Festa

Reconhecer a
importância do
património histórico
e interiorizar que é
um bem a ser
preservado.
Promover o convívio
entre os
alunos/crianças.

Componente
1
de Apoio à
3
Família (CAF)

Realização de
atividades
lúdicas que
proporcionem o
bem estar das
crianças.
Cartazes
Festas
Exposição

Assegurar o
acompanhamento
dos alunos antes e
ou depois das
atividades.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Educadoras

Educadoras
Monitores

Público- alvo

Crianças do
jardim de
infância
Alunos
1º ciclo

Crianças que
frequentam as
CAF

Agrupamento de Escolas Lapiás

2013/2014

Calendarização

Custos

Final do ano
letivo

2100 €

Ao longo do ano
letivo

Atividade
da
responsa
-bilidade
da
Associação de
Pais
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2013/2014

EB 2,3 Dr. Rui Grácio
Departamento de Línguas

Metas do P.E.

Português 2º Ciclo

Atividade

1
2
3

«Queres
ouvir? Eu
conto…»

1
2
3

Ida ao teatro
peça
«Ulisses»

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Leitura lúdica.
Exploração de
diferentes
espaços do
recinto escolar

Objetivos

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

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
Português.
Turmas de 5º
e/ou 6º Anos.

Turmas de 5º
e/ou 6º Anos

2º período

-

Professora de
Português

6º C

2º período

336 €

Custos

Metas do P.E.

Português 3º Ciclo

Atividade

Visita de
estudo do 9º
1
ano
Auto da Barca
do inferno

1
2

Recolha de
contos… do
conselho de
Sintra

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

-

Facilitar o estudo da
obra.
Desenvolver a
capacidade crítica.
- Tomar consciência
da atualidade da
obra

Professores do
9º ano

Alunos do 9º
ano

Final do 1º
período
(novembro)

Divulgar a literatura
tradicional oral
sintrense

Professores do
7º ano

Alunos do
2º ciclo

Final do 2º
período

Apresentação
de histórias
teatralizadas
(Semana das
línguas)

Agrupamento de Escolas Lapiás

1197€

-
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1

Atividade

“Sintra, sopas
e letras”

Visita de
estudo do
7º ano
1
Peça de
Teatro
Leandro o Rei
da Helíria
Visita de
estudo do 8º
ano
1
Peça de
Teatro Falar
Verdade a
Mentir

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Construção de
um livro de
receitas/citações sobre
Sintra para
venda
Venda de livros

Divulgar a
gastronomia do
conselho.
Pesquisa de
obras/poemas
alusivos à
gastronomia.

Responsável/
Responsáveis

Professoras de
Português do
8º ano e de
Produção
Artesanal

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

8º ano
+ Curso
vocacional

2º período

50 €

7º ano

3ª período

-

Desenvolver o gosto
pela expressão
artística.
Consolidar
conhecimentos da
obra.

-

Desenvolver o gosto
pela expressão
artística.
Consolidar
conhecimentos da
obra

Professores do
8º ano

8º ano

3º período

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

outubro

-

Professores do
7º ano

1242€

1179€

Metas do P.E.

Inglês 2º ciclo

Atividade

Realização de
trabalhos
1
relacionados
e
com o
3
“Halloween”;
-

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Levantamen-to
de palavras da
mesma área
lexical, tradução
das mesmas
através de uso
de dicionário;
- Realização de
jogos
Atividades
desenvolvida
em sala de aula,
com os alunos
de 5º ano e os
alunos da
Unidade de
Ensino
Estruturado.

Despertar e
incentivar o
interesse pela
cultura inglesa.
Demonstrar
conhecimento de
vocabulário no
âmbito das áreas
lexicais
apresentadas.
Criar o gosto pela
Língua Inglesa
Enriquecer o
vocabulário.
Desenvolver
atitudes positivas
perante universos
culturais e sociais
diferenciados.

Atividade
conjunta entre
Inglês 2º Ciclo e
Unidade de
Ensino
Estruturado

Alunos de
5º Ano
Alunos da
Unidade de
Ensino
Estruturado

Agrupamento de Escolas Lapiás
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2013/2014

Metas do P.E.

Inglês 3º ciclo

Atividade

Construção
de um
PowerPoint
sobre
1
diversos
aspetos do
2
Património
dos países de
expressão
oficial inglesa

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Cada ano de
escolaridade irá
pesquisar vários
aspetos
(atrações
turísticas,
gastronomia,
desporto,
música, cinema,
escritores,
designers de
moda,
curiosidades)
sobre um
conjunto de
países de
expressão
oficial inglesa:
7.ºano –
Inglaterra,
Escócia e País
de Gales;
Vocacional –
Jamaica; 8.ºano
– Irlanda do
Norte; E.U.A. e
Canadá; 9ºano –
Irlanda,
Austrália e Nova
Zelândia.
Com o resultado
da pesquisa
será elaborado
um Powerpoint,
que será
divulgado no
Polivalente

Objetivos

Fomentar a
pesquisa sobre o
património dos
países de expressão
oficial inglesa.
Promover o
enriquecimento
cultural.
Promover o uso das
TIC.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Ao longo do 1.º
e 2.º períodos;
Professoras de
Inglês do
3ºciclo

Todas as
turmas de
3ºciclo

Agrupamento de Escolas Lapiás

Exibição do
trabalho final
no início do
3ºperíodo

20 €
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2013/2014

Metas do P.E.

Francês

Atividade

“Marchéauxp
uces”´
(Feira da
Ladra)

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Exposição e
venda de
objetos diversos
no polivalente

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Conhecer a cultura
francesa

Professoras de
Francês

Comunidade
escolar

25 de fevereiro

10 €

Objetivos

“Cinémaenfra
nçais”
1
(Cinema em
francês)

Visionamento
de filmes
franceses na
sala de aula

Melhorar o
aproveitamento na
disciplina de
Francês e a taxa de
transição

Professoras de
Francês

Alunos de 7º,
8º e 9º anos

fevereiro/
março

30 €

“Repas
français à la
cantine”
1
(Refeiçãofran
cesa no
refeitório)

Confeção de um
almoço
tipicamente
francês no
refeitório

Conhecer a
gastronomia
francesa

Professoras de
Francês /
Refeitório

Comunidade
escolar

25 de fevereiro

5€

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Metas do P.E.

Atividades comuns

1

1

Atividade

“Um olhar
sobre o
património”

“Um olhar
sobre o
património”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Visita guiada;
“ Rally “ paper

Património
paper

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Incentivar o gosto
pelo património.
Criar laços entre os
professores da
escola e o meio
local em que se
insere.

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Professores da
escola

Fim do 2º
período

20 €

Conhecer e dar a
conhecer o
património local;

Departamento
de Ciências
Sociais e
Humanas

Comunidade
escolar

Fim do ano
letivo

50 €

Agrupamento de Escolas Lapiás
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2013/2014

Metas do P.E.

História e Geografia de Portugal

1

1

1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

“Um olhar
sobre o
património”

Pesquisa
fotográfica
sobre o
património
local.
Construção de
um painel.

Motivar para a
preservação do
património.
Divulgar aspetos do
património local/
regional.

Grupo de
H.G.P.

Comunidade
escolar

Dia da
comemoração
do aniversário
da escola

A 40 anos do
25 de Abril

Construção de
um painel
alusivo à data;
Pequenos
apontamentos
dramáticos;
Poemas e
canções.

Conhecer e dar a
conhecer aspetos da
História recente do
país.

Grupo de
H.G.P.

Comunidade
escolar

Início do
3º período

50 €

Elaboração de
materiais
diversificados
Atualização e
enriquecimento das
páginas da
disciplina.
Atualização
/manutenção
das páginas
moodle já
existentes.
Divulgação das
páginas moodle
da disciplina aos
alunos, em cada
turma.

Estimular nos
alunos o gosto pelo
saber e pelo estudo
da História.
Diversificar
espaços/formas de
apoiar os alunos,
reforçando e
desenvolvendo as
aprendizagens.

Professoras de
H.G.P.

Alunos do
5º e 6º anos

Ao longo do ano

-

Página
Moodle da
disciplina de
História 5º e
6º anos

Ao longo do ano

Agrupamento de Escolas Lapiás

50 €

78

Património – Uma Janela para o futuro

2013/2014

Metas do P.E.

História 3º ciclo

Atividade

1
2

“Correndo
pelos
caminhos do
saber” -

1
2

Visita ao
Museu de
História
Natural de
Sintra, ao
Palácio da
Vila e ao
Centro de
Ciência Viva
(em
colaboração
com os
grupos de
Ciências
Naturais e
FQ)

1
2

Assistência a
uma sessão
da
Assembleia
da República

Forma de
Implementação
/ Divulgação

PeddyPaper de
conhecimen-tos
e orientação
(em
colaboração
com o Grupo de
Geografia),
Implementação:
Concurso de
actividades e
perguntas no
espaço exterior
da escola.
Divulgação:
Cartazes

Implementação:
elaboração de
guião e aula
preparatória.

Implementação:
Aula de
preparação e
elaboração de
relatório pelos
alunos.

Objetivos

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

Motivar para
aprendizagem da
História.
Sensibilizar para a
defesa do
património local.
Consolidar a
aprendizagem dos
conteúdos da
disciplina.

Promover o respeito
pelos valores
democráticos.
Promover a
formação da
consciência cívica e
o gosto pela
intervenção
responsável na vida
colectiva.
Consolidar os
conhecimentos
relativos ao sistema
político português.

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
História do
3º ciclo

Elementos
seleccionados
de todas as
turmas do
3º ciclo

Final do
3ºperíodo

50 €

Professores de
História do
3º ciclo

7º ano

Meados do 2º
período

1000 €

Professores de
História do
3º ciclo

9º ano

Meados do
2º período

900€

Agrupamento de Escolas Lapiás
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1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

“ A 40 anos
de Abril ” -

Exposição sobre
a Revolução de
25 de Abril de
1974 (em
colaboração
com a Biblioteca
e com o Grupo
de História do
2º ciclo)
Implementação:
exposição de
cartazes e
outros materiais
cedidos pela
Associação 25
de Abril e de
cartazes
elaborados
pelos alunos.
Sessão de filmes
e apresentações
sobre a
revolução. A
decorrer no
espaço da
biblioteca e
respectivo átrio.
Divulgação:
Cartazes e
“Site” do
Agrupamento.

Objetivos

Promover o respeito
pelos valores
democráticos.
Motivar para
aprendizagem da
História.
Consolidar a
aprendizagem de
conteúdos da
disciplina.

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
História do
3º ciclo

Toda a escola

De 22 de abril a
30 de maio

50 €

Agrupamento de Escolas Lapiás
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
História do
3º ciclo

9ºano

Início do
3º período

-

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

1º período

Referidos
nas
actividades de
FísicoQuímica

Exposição sobre
Aristides de
Sousa Mendes

1
2

Ciclo de
Cinema
Histórico:
“O
Holocausto ”

3

(em
colaboração
com a
Biblioteca)
Implementação:
Sessões de
cinema de
entrada livre,
com base em
filmes cedidos
pelos
professores e
em pequenos
guiões,
previamente
entregues aos
alunos.
Exposição de
cartazes
alusivos a
Aristides de
Sousa Mendes.
Divulgação:
Cartazes e
“Site” do
Agrupamento.

Motivar para
aprendizagem da
História.
Consolidar a
aprendizagem de
conteúdos da
disciplina.
Sensibilizar para a
defesa dos direitos
humanos.

Metas do P.E.

Geografia

1
2

Atividade

Visita de
estudo ao
Centro de
Ciência Viva
de Sintra

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Deslocação dos
alunos ao local
mencionado

Objetivos

- Consolidação de
conteúdos
lecionados em sala
de aula,
nomeadamente,
“Localização
Absoluta e Relativa

Professores do
7º ano

Turmas do
7º ano de
escolaridade

Agrupamento de Escolas Lapiás
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1
2

Atividade

Visita de
estudo ao
Museu de
Eletricidade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Deslocação dos
alunos ao local
mencionado

Objetivos

Consolidação de
conteúdos
lecionados em sala
de aula,
nomeadamente,
“Fontes de Energia,
Transportes,
Indústria”.
Observar no local
aspetos referidos
em sala de aula.

Responsável/
Responsáveis

Professores do
9º ano

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Turmas do
9º ano de
escolaridade

2º período

Referidos
nas
actividades de
FísicoQuímica

Metas do P.E.

EMRC

1
2

Atividade

Visita de
Estudo ao
Cinema

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Visualização de
um filme
temático.

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
fator de
enriquecimento
mútuo. (Cg 1, 7, 9)
Agir em
conformidade com
as posições
assumidas em
relação ao
fenómeno religioso,
no respeito pelos
valores.

Professor da
disciplina

Alunos de
EMRC
5º e 6º Ano

janeiro

1800€

Agrupamento de Escolas Lapiás

82

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

1
2

1
2

Atividade

Visita de
Estudo à
Serra da
Estrela

Visita de
Estudo a
Fátima

Forma de
Implementação
/ Divulgação

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Folhetos e
Autorizações

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)

Professor da
disciplina

Alunos do
8º e 9º Ano de
EMRC

fevereiro

3000€

Folhetos e
Autorizações

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)

Professor da
disciplina

Alunos do
7º Ano de
EMRC

março

1800€

Agrupamento de Escolas Lapiás

83

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

1
2

Atividade

Campeonato
escolar
SuperTmatik
Quiz
Cristianismo

Campanha de
2 Solidariedade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Mapa de Jogos

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.

Professor da
disciplina

Alunos do
5º ao 7º Ano
de EMRC

janeiro a maio

-

Cartazes em
Cartolina

Contribuir para a
formação integral
dos alunos levandoos 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.

Professor da
disciplina

Comunidade
Educativa

novembro a
junho

20€
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2013/2014

Departamento de Matemática

Metas do P.E.

Matemática 2º ciclo

1
2
4

4

1
2
4

1
2
4

Atividade

Levantamento e recolha
fotográfica
dos
quadrantes
solares
existentes na
área
envolvente da
escola.
Conferência
dinamizada
pelo
“Instituto do
quadrante
solar”
Visita ao
relógio de sol
da escola.
Ação de
Formação em
Metas
Curriculares
na disciplina
de
Matemática
Visita à
Exposição
“Sempre
houve
problemas”

Visita à
exposição
“Sempre
houve
problemas”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Exploração, com
os alunos,
de alguns dos
conceitos
matemáticos
necessários à
construção de
um quadrante
escolar
Exposição
fotográfica dos
quadrantes
solares
existentes na
área envolvente
da escola.

Sensibilizar a
comunidade
educativa para o
património
existente na escola
e zona envolvente

Divulgar as
metas aos
restantes
professores dos
grupos 230 e
500

Divulgar as metas
junto dos grupos
230 e 500
Aplicar as metas no
processo ensinoaprendizagem

Exposição na
biblioteca da
escola
Exposição num
espaço público
Resolução dos
problemas
propostos na
exposição na
biblioteca da
escola
Exposição num
espaço público

Sensibilizar para a
importância do
raciocínio
matemático
Sensibilizar a
comunidade escolar
para a história da
matemática
(património
cultural)
Promover o
raciocínio
matemático

Responsável/
Responsáveis

Grupo 230
Grupo 500

Professores
Irene Segurado
e Júlio Filipe

Professora
Irene Segurado

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade
educativa

Durante o ano

100 €

2.º período

25€

2.º Período

75 €

Grupos
disciplinares
230 e 500

1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo
Comunidade
escolar

Grupo de
matemática
2.º ciclo

1.º Ciclo
2.º Ciclo
3.º Ciclo

Comunidade
escolar

Agrupamento de Escolas Lapiás

85

Património – Uma Janela para o futuro

2013/2014

Metas do P.E.

Matemática 3º ciclo

1
2

Atividade

Canguru
matemático

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Cartazes

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
Matemática
3º ciclo

Alunos do
3º ciclo

A definir

50€

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Sensibilizar os
alunos para a
importância do
tratamento das
águas residuais
domésticas.

Professores de
Ciências
Naturais que
lecionam
5ºano

Alunos
5º ano

2º Período

50 €

Objetivos

Desenvolver a
capacidade de
raciocínio
matemático

Departamento de Ciências Experimentais

Metas do P.E.

Ciências Naturais 2º ciclo

Atividade

2

Visita de
estudo à
ETAR de
Montelavar

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Elaboração de
trabalhos
Exposição de
fotografias.

Metas do P.E.

Ciências Naturais 3º ciclo

1
2
3

Atividade

Visita de
estudo ao
Museu de
História
Natural de
Sintra

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Realização da
visita de estudo

Consolidar e ampliar
as aprendizagens da
sala de aula.
.Contactar in loco
com os conteúdos
estudados,
nomeadamente, os
fósseis e a História
da Terra.
Sensibilizar para a
defesa do
património natural.

Professores de
Ciências
Naturais que
leccionam o
7º ano

7º B e outras
turmas de 7º
ano a
determinar

2º Período

Referidas
em
História
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Atividade

Visita de
estudo a uma
1
área de
paisagem
2
protegida
(possivelment
3 e ao Centro
Ciência Viva –
Carsoscópio)

2013/2014

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Realização da
visita de estudo

Tomar contacto
com Áreas
Protegidas e com os
programas de
protecção e
conservação da
natureza
implementados nos
locais.
Integrar
actividadesdidáctica
s propostas com o
objectivo de
complementar os
conhecimentos
teóricos adquiridos
em sala de aula.

Professores de
Ciências
Naturais que
leccionam o
8º ano

8º ano
(turmas a
determinar)

2º Período

1300 €

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores de
FQ e de
Geografia

Alunos do
7º ano

2º período

1000 €

Professores de
FQ e de
Geografia

Alunos do
9º ano

2º período

1000 €

Metas do P.E.

Ciências Físico-Químicas

Atividade

Visita ao
1
Centro de
2 Ciência Viva Sintra

1
2

Visita ao
Museu da
Eletricidade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Preparação da
atividade em
sala de aula.
Elaboração de
um guião

Preparação da
atividade em
sala de aula.
Elaboração de
um guião para a
visita;

Objetivos

- Proporcionar
diferentes formas
de aprendizagens;
- Consolidar
conhecimentos
adquiridos nas aulas
no âmbito do
estudo de
Astronomia.
Proporcionar
diferentes formas
de aprendizagens.
Consolidar
conhecimentos
adquiridos nas aulas
no âmbito do
estudo da
Eletricidade/
Energia.
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2013/2014

Departamento de Expressões

Metas do P.E.

Educação Musical

Atividade

1
2
3

Intercâmbio
de turma
entre os
professores
de Educação
Musical

1
2
3

Canções de
Natal

1
2
3

Concerto de
Primavera

Elaboração
1
do Hino para
2
o Projeto Eco3
escolas
Realização e
apresentação
4 de trabalhos
sobre o tema
“ Património”

Forma de
Implementação
/ Divulgação
As turmas das
professoras
assistem às
interpretações
musicais e
instrumentais
das diferentes
turmas do 2º
ciclo
As turmas vão
às salas cantar
repertório de
Natal
Divulgação do
repertório
estudado
Elaboração de
um texto e
composição
musical para o
hino
Divulgação dos
trabalhos no
Pavilhão
Polivalente

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Divulgação do
repertório
aprendido/estudado

Professoras de
Educação
Musical

Comunidade
escolar

Ao longo do ano

-

Intercâmbio de
turma entre os
professores de
Educação Musical

Professoras de
Educação
Musical

Comunidade
escolar

Final do
1º período

-

Mostra do trabalho
realizado ao longo
dos períodos
anteriores

Professoras de
Educação
Musical

Comunidade
escolar e
extra-escolar

Final do
2º período

-

Criar um símbolo
para sensibilizar a
problemática
ambiental

Professoras
Cecília Miranda
e Luisa
Sebastião

Comunidade
escolar e
extra-escolar

Ao longo do ano
Final do
3º período

-

Pesquisa e
informação da
temática do
Património

Professoras de
Educação
Musical

Comunidade
escolar e
extra-escolar

Final do 3º
período

40€

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Promover a
sensibilização para
os valores
patrimoniais e
artísticos.
Promover o respeito
pela diferença e
diversidade cultural

Professores da
disciplina

Comunidade
Escolar

2º Período

50 €

Metas do P.E.

Educação Visual 2º ciclo

Atividade

Exposição de
Trabalhos de
Alunos

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Exposição de
Trabalhos
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Metas do P.E.

Educação Visual 3º ciclo

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

2

Decoração
Natalícia do
Polivalente

Execução de
elementos
decorativos em
pasta de papel

Exposição de
trabalhos de
2
final de ano património

Exposição

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professora de
Educação
Visual e alunos
do 8ºA e 8ªC

Comunidadee
ducativa

dezembro

100 €

Professores da
disciplina e
alunos do 3º
ciclo

Comunidade

Final do ano
letivo

50 €

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Promover a
sensibilização para
os valores
patrimoniais e
artísticos.
Promover o respeito
pela diferença e
diversidade cultural

Professores
dadisciplinas

Comunidade
Escolar

2º Período

50 €

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

100€

Ao longo do ano
letivo

100€

Objetivos

Divulgação dos
trabalhos dos
alunos sobre o tema
do PAA

Metas do P.E.

Educação Tecnológica 2º ciclo

Atividade

Exposição de
Trabalhos de
Alunos

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Exposição de
Trabalhos

Metas do P.E.

Educação Tecnológica 3º ciclo

Atividade

2

Pintura de
espaços
escolares
exteriores

Colaboração
com o Projeto
2 Eco Escolas
em várias
atividades

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Recuperar e
embelezar os
espaços escolares;
Contribuir para
a limpeza dos
espaços
escolares;
Desenvolver nos
alunos o hábito
de separação do
lixo.

Professores e alunos
de Educação
Tecnológica

Professores e
alunos de
Educação
Tecnológica

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar
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2013/2014

Metas do P.E.

Educação Física 2º ciclo

1

1

1

1

Atividade

Torneio
Interturmas
de Voleibol

Torneio
Interturmas
de
Basquetebol

Torneio
Interturmas
de
Basquetebol

Torneio
Interturmas
de Futsal

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Aulas de
Educação Física

Aulas de
Educação Física

Aulas de
Educação Física

Aulas de
Educação Física

Objetivos

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas;
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição
Promover a
atividade Física
através da
dinamização de
atividades
interturmas
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição
Promover a
atividade Física
através da
dinamização de
atividades
interturmas
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição
Promover a
atividade Física
através da
dinamização de
atividades
interturmas
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores do
2º ciclo de EF

Alunos do
6º Ano

16 de Dezembro

15 €

Professores do
2º ciclo de EF

Alunos do
5º Ano

03 de Abril

30 €

Alunos do
6º Ano

03 de abril

30 €

Alunos do
5º Ano

13 de Jjnho

30 €

Professores do
2º ciclo de EF

Professores do
2º ciclo de EF
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Metas do P.E.

Educação Física 3º ciclo

1

1

Atividade

Torneio
Interturmas
de
Basquetebol

Torneio
Interturmas
de Voleibol

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Aulas de Ed.
Física

Aulas de
Educação Física

Objetivos

-Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas.
- Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição
- Promover a
atividade Física
através da
dinamização de
atividades
interturmas
- Reforçar a
aquisição de
competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição

Responsável/
Responsáveis

Professores do
3º ciclo de EF

Professores do
3º ciclo de EF

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
9º Ano

17 de dezembro

25 €

Alunos do
9º Ano

4 de abril

25 €

Metas do P.E.

Educação Artística - Teatro

Atividade

Criação de
ambientes,
1
espaços e
2
situações
3 dramatizadas

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Dramatizações
Apresentação
pública de uma
dramatização

Aperfeiçoar
capacidades nos
domínios da
expressão e
comunicação vocal,
corporal e plástica.
Conhecer e dar a
conhecer à
comunidade o
trabalho realizado a
nível do Teatro na
Escola.

Professores da
disciplina e
turmas de
teatro do 7º B
e do 7º E

Comunidade

Final do ano
letivo

200 €
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Metas do P.E.

Departamento de Educação Especial

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comemoração do Dia
Internacional
3
da Pessoa
com
Deficiência

Panfletos;
Exposição de
trabalhos;
Apresentação
na biblioteca
escolar de dois
PowerPoint
(ainda a definir)
a todos os
alunos da escola

Respeitar a
diferença;
Reconhecer as
potencialidades/
dificuldades dos
alunos da UEE;
Divulgar os
trabalhos
realizados pelos
alunos da UEE

Docentes das
Unidades de
Ensino
Estruturado

Comunidade
Educativa

03 de dezembro

30€

Dinamizar o
2
Projeto “Os 5
3
Sentidos”

Exposição
fotográfica na
escola

Promover atitudes e
valores de
solidariedade,
tolerância e respeito
pela diferença

Docentes de
Educação
Especial

Turma a
definir

2ª Período
(data a definir)

30€

Prof. Romeu
Almeida

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos

Data a definir

-

Prof. Romeu
Almeida

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos que
frequentam a
UEE

Ao longo do ano
letivo

300€

1

Participação
no Concurso
“Uma
aventura
literária
2013”, da
Editora
Caminho

Atelier de
2 Psicomotricidade

Exposição dos
trabalhos
realizados

Motivar os alunos
para a leitura;
Fomentar hábitos
de leitura;
Desenvolver a
capacidade criativa

Sala de
Psicomotricidade

Estimular os alunos
a comunicar com o
meio através do seu
corpo;
Contribuir para
evolução global do
aluno;
Estimular a
criatividade;
Favorecer e
valorizar as formas
de comunicação;
Harmonizar os
gestos;
Integrar corpo,
mente e
afetividade;
Facilitar a
comunicação
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3

3

1

1

2013/2014

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Dinamização
do Projeto
“Semana da
Diferença”

Trabalhos
realizados pelos
alunos em papel
cenário:
a) mensagens,
utilizando a
técnica do
pincel na boca;
b) estampagem
da palma da
mão;
c) frases de
inclusão

Sensibilizar a
comunidade escolar
para os alunos com
NEE

Docentes
Romeu
Almeida/
Fernanda
Barroso

Comunidade
Escolar

2º Período

40€

Dinamização
do “ Dia Azul”

Oferta de um
laço azul a cada
sala/ professor
com frases
alusivas ao dia

Sensibilizar a
comunidade escolar
para as
características dos
alunos com
síndrome de
autismo

Docentes das
UEE

Comunidade
Escolar

abril

50€

Prof. Romeu
Almeida

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos

Data a definir

50 €

Prof. Romeu
Almeida

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos que
frequentam a
UEE

Ao longo do ano
letivo

40€

Despertar o gosto
pela Matemática;
Desenvolver a
capacidade de
resolução de
problemas;
Promover a
realização de
atividades de forma
autónoma e criativa

Participação
na Prova
“Canguru
Matemático
sem
fronteiras
2013”

Construção
de
Jogos/Brinquedos

Exposição dos
jogos/brinquedos

Estimular a
capacidade
imaginativa e
criativa;
Divulgar, à
comunidade
educativa,
iniciativas da UEE
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Atividade

2

Plantar uma
Árvore

1
3

Dinamizar o
Projeto “
Património
Individual/
Património
coletivo”
Subprojecto
“Olhares”

1
3

Atelier
“ Talento à
vista” Educação
pela Arte

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Plantação e
manutenção de
árvores

Objetivos

Contatar com o
meio ambiente;
Consciencializar os
alunos sobre a
plantação de
árvores e os
cuidados que elas
exigem;
Reconhecer a
importância da
árvore

Exposição dos
trabalhos dos
alunos na escola

Promover a inclusão
dos alunos NEE,
contribuindo para a
sua valorização
global

Exposição dos
trabalhos
realizados

Promover
diferentes formas
de expressão/
comunicação;
Estimular a
criatividade:
Elevar a motricidade
geral através da
pintura, da colagem,
modelagem; cortar;
rasgagem…
Aumentar a
capacidade criadora
(desenvolvendo a
imaginação);
Desenvolver ao
sentido estético

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Prof. Romeu
Almeida

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos que
frequentam a
UEE

Fevereiro até
julho

40€

Profª Fernanda
Barroso

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos

Ao longo do ano
letivo

100€

Profª Fernanda
Barroso

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos que
frequentam a
UEE

Uma vez por
semana ao
longo do ano
letivo

200€
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1
3

Atividade

Atelier
“Sentir,
cheirar,
provar,
cuidar”

Visitas de
Estudo à
Unidade de
Ensino
3 Estruturado
do
Agrupamento
de Escolas de
Mafra

Participar em
atividades
dos seguintes
3
projetos:
*Tampas que
são Rampas”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Exposição das
fotos e dos
registos
elaborados

Conhecer as ervas
aromáticas e
plantas que são
cultivadas nas
hortas da
comunidade local;
Adquirir sentido de
responsabilidade
(regar as plantas e
ervas aromáticas);
Explorar os
diferentes materiais
e utensílios;
Adquirir maior
autonomia;
Proporcionar o
estímulo de
diferentes
modalidades
sensoriais;
Despertar para
novos sabores;
Melhorar a
coordenação e
desenvolvimento
motor;
Proporcionar a
colaboração, o
trabalho de grupo e
a entreajuda

Profª Fernanda
Barroso

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente
da EB1/JI do
Sabugo e Vale
de Lobos que
frequentam a
UEE

Duas vezes por
semana ao
longo do ano
letivo (períodos
de 30 minutos)

50€

Exposição de
fotos da visita
de estudo

Promover a inclusão
dos alunos NEE,
contribuindo para a
sua valorização
global

Docentes de
Educação
Especial

Alunos que
frequentam as
UEE de 1º e 2º
ciclo

3º Período
(data a definir)

200€

Docentes
Romeu
Almeida/
Fernanda
Barroso

Alunos com
Necessidades
educativas
especiais de
carácter
permanente a
frequentar a
UEE da EB1/JI
do Sabugo e
Vale de Lobos

Ao longo do
prazo
estipulado para
concorrer

-

Divulgação
pública dos
resultados
alcançados pele
entidade
promotora do
projeto

Objetivos

Desenvolver
parcerias com
instituições
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Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Elaboração de
protocolos de
parcerias e
colaboração
com serviços de
saúde e outras
instituições de
segurança social
-

Desenvolver
parcerias com
instituições e
serviços de Saúde e
Ação Social

Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE do
agrupamento
de Escolas

Ao longo do ano
letivo

-

Participar e
acompanhar
3 os alunos NEE
a visitas de
estudo

Exposição de
fotos da visita
de estudo

Promover a
integração dos
alunos NEE,
contribuindo para a
sua valorização
global

Docentes do
1º,2º e 3º
ciclos,
Educadoras de
Infância

Alunos com
NEE

Ao longo do ano
letivo

-

Participar em
atividades
dos seguintes
3
projetos:
Eco-Escolas
Feira EcoEscolas

Exposição na
sala de
Educação
Especial e nas
salas de aulas

Sensibilizar para a
reutilização dos
materiais recicláveis

Docentes de
Educação
Especial da
EB2,3 Dr Rui
Grácio

Alunos com
NEE

Ao longo do ano
letivo

-

Atividade

Protocolos de
3
parceria

1
3

Unidade de
Ensino
Estruturado

Sessões de
sensibilização
sobre as
problemáticas com
4
maior
incidência
neste
Agrupamento
de Escolas

Implementação das duas
Unidade de
Ensino
Estruturado

Cartazes/
Correio
eletrónico

Promover percursos
educativos
diferenciados;
Criar níveis
diferenciados de
aprendizagem

Promover a
integração dos
alunos NEE,
contribuindo para a
sua valorização
global

Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE

Ao longo do ano
letivo

Verbas
da
Câmara
Municipal de
Sintra e
do
Ministério da
Educação

Psilexis/
Cercitop/
Centro de
Saúde de Pêro
Pinheiro

Docentes e
comunidade
educativa

Ao longo do ano
letivo

50 €
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Oferta Curricular Própria

Metas do P.E.

Curso de Educação e Formação – Cantaria e Jardinagem

1
2
3

1

Atividade

Visita de
Estudo ao
Convento de
Mafra

Visita à
Tapada de
Mafra

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Levantamento
de elementos
arquitetónicos
em pedra
Pesquisa sobre
a construção do
Convento

Tomar contacto
com elementos
construtivos em
pedra
Ver a aplicação do
trabalho de cantaria
no Património
Arquitectónico
Registos
fotográficos
Desenho técnico de
elementos
registados.

Professores de
Artes Visuais e
de Cantaria

Alunos CEF CT

2º período

100 €

Alunos CEF - J

2º Período

100 €

Desdobrável
com o local,
logotipo da
escola, horário
e intervenientes
na visita.

Sensibilizar os
alunos para a
necessidade de
preservar o
património natural.
Despertar para a
importância do
equilíbrio ecológico.
Conhecer diferentes
espécies vegetais.

Professores de
Ciências
Naturais e
Jardinagem
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Metas do P.E.

Curso Vocacional VLC/Saúde, Multimédia e Artesanato

1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Confeção de
alimentos
segundo
técnicas
artesanais.

Elaboração de
embalagens
para alimentos,
segundo
técnicas
artesanais.
Elaboração de
um cartaz de
divulgação da
atividade.
Elaboração de
folhetos com a
receita dos
alimentos
confecionados.
Criação de um
site para
divulgação das
atividades da
turma.
Degustação de
alimentos
produzidos
segundo
técnicas
artesanais.
Distribuição da
receita dos
alimentos
confecionados.
Exposição das
embalagens
elaboradas.
Divulgação da
atividade
através do site.

Assinalar o Dia da
Alimentação.
Sensibilizar para a
adoção de uma
alimentação
saudável.
Produzir produtos
alimentares
segundo técnicas
artesanais.
Produzir
embalagens para
alimentos segundo
métodos artesanais.
Desenvolver o
sentido estético.
Manipular
alimentos de acordo
com as regras
básicas de higiene e
segurança.

Responsável/
Responsáveis

Professores
Eduarda
Ferreira
Alexandra
Gomes
Augusta Pereira
Helena Fino
José Salvador

Público- alvo

Calendarização

Custos

Professores e
funcionários
da escola sede

16 de outubro

50 €
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Atividade

Pesquisa
sobre o
1 património da
Região Saloia
2

1

Produção
artesanal
diversa.

2

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Produção de um
livro de receitas
tradicionais da
Região Saloia
Exposição/
venda do livro
de receitas.
Divulgação do
livro através do
site.

Exposição e
venda do
material
produzido.
Divulgação da
atividade
através do site
Exposição/
venda de
produção
artesanal
diversa
Divulgação da
atividade
através do site

2

Visita de
estudo ao
teatro

Ida com os
alunos ao teatro

Objetivos

Divulgar o
património da
Região Saloia.
Manter vivas as
tradições locais.
Compreender a
influência das
condições
geográficas na
gastronomia da
Região Saloia.
Sensibilizar para a
adoção de uma
alimentação
saudável.
Produzir artigos
diversos segundo
técnicas artesanais
- Manipular
alimentos de acordo
com as regras
básicas de higiene e
segurança.
Estimular a
capacidade
empreendedora dos
alunos.
Desenvolver o
sentido estético.
Manter vivas as
tradições locais.
Compreender a
influência das
condições
geográficas na
produção artesanal
da região saloia.
Promover a
aprendizagem do
texto dramático

Responsável/
Responsáveis

Professores
Nazaré Viana
Eduarda
Ferreira
Alexandra
Gomes
Augusta Pereira
Helena Fino
José Salvador

Professores
Eduarda
Ferreira
Alexandra
Gomes
Augusta Pereira
Helena Fino
José Salvador

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade
escolar

Ao longo do ano
letivo

50 €

População
escolar

Final do ano
letivo

250 €

Alunos da
turma

2º período

200 €

(com o apoio
do Projeto Eco
Escolas)

Professora
Nazaré Viana
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OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS
BIBLIOTECAS
Metas do P.E.

Biblioteca do Sabugo

Atividade

“Biblioteca –
Um espaço
2
para todos”
3
(Abertura à
comunidade)

1
5

“Biblioteca –
Um espaço
para todos”
(Apoio
curricular)

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Implementação:
Abertura no 2º
sábado de cada
mês
Abertura
semanal à 5ª
feira
Disponibilização
de empréstimo
domiciliário
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo.
Cartazes e
Folhetos.
Página do
Facebook da BE.
E-mail aos
Encarregados
de Educação
Implementação:
Organização de
“Kits
Andarilhos”
Receção na BE
de todas as
turmas do
Agrupamento
que manifestem
interesse na
atividade.
Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB e EPE;
Menu da BE;
Brochura
descritiva dos
Kits.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Criar comunidades
leitoras.
Promover a leitura e
a literacia junto de
toda a comunidade.
Criar mais um
espaço de cultura
na comunidade.
Criar condições para
a utilização da
biblioteca escolar
por todos os
elementos da
comunidade.

Profª
Bibliotecária

Comunidade
local

Ao longo do ano

-

Apoiar o
desenvolvimento
curricular e a
promoção da
leitura.
Criar condições para
a utilização da
biblioteca escolar
por todos os
elementos da
comunidade.

Profª
Bibliotecária

Alunos e
Docentes do
Agrupamento

Ao longo do ano

15 €
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1
4

1
2
3

Atividade

3º Encontro
“Unidos pela
Leitura”

Receção aos
alunos do
1º ano

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Implementação:
Ação de
sensibilização
da BM sobre “O
papel da
Biblioteca na
promoção da
leitura”;
Hora do conto e
Atelier “Caroços
e Tremoços”.
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.
Implementação:
Leitura da
História “A fada
palavrinha e o
Gigante das
Bibliotecas”;
Revisão das
regras de
utilização da BE
(empréstimo
domiciliário e
leitura
presencial);
Entrega do
“Guião de
utilizador da
BE” e da
“Declaração de
compromisso”
para o
empréstimo.
Divulgação:
Reuniões com
os professores
titulares das
turmas.

Objetivos

Promover a leitura e
a literacia junto de
toda a comunidade.
Criar mais um
espaço de cultura
na comunidade.
Envolver a família
no processo de
aprendizagem.

Explorar a
importância da
Biblioteca para o
conhecimento e o
desenvolvimento
pessoal.
Motivar os alunos
para a utilização
livre da BE e dos
seus recursos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Profª
Bibliotecária
Drª Basilissa
Calhau
(Coordenadora
das Bibliotecas
Municipais)
Núcleo de
Animação da
BM de Sintra

Comunidade
Educativa

18 de outubro

10 €

Profª
Bibliotecária

Turmas SAB_A
e SAB_B

28 de setembro

5€
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Atividade

“Biblioteca
1 Escolar – Uma
4 porta para a
vida”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Implementação:
Leitura da obra
“Uma biblioteca
é uma casa
onde cabe toda
a gente”;
Criação, em
família, de uma
“biblioteca” a
partir de uma
folha de papel
branco;
Exposição dos
trabalhos no
espaço escolar;
Exposição de
“chaves”
construídas
pelas várias
turmas do
Agrupamento,
com frases
sobre a BE;
“Chá com
livros” para a
comunidade.
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.

Motivar a
comunidade
educativa para a
utilização livre da BE
e dos seus recursos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.
Promover a BE e as
suas valências junto
da comunidade.
Envolver a família
no processo de
aprendizagem.
Comemorar o 3º
aniversário da
inauguração da BE.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Alunos da EB
do Sabugo

30 de setembro
a 4 de outubro

Profª
Bibliotecária
Docentes 1º
CEB
Educadoras EPE

Custos

50 €

Comunidade
Educativa
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1
2

1
2

2013/2014

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

“1, 2, 3… É
Natal outra
vez”

Implementação:
Realização de
sessões de
conto de Natal
nas várias
escolas que o
solicitarem;
Realização de
um atelier de
expressão
plástica
relacionado
com a história;
Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB e EPE;
Menu da BE;
Página do
Facebook da BE.

Incentivar a leitura e
a escrita.
Promover os valores
da solidariedade e
da partilha.

Profª
Bibliotecária
Docentes 1º
CEB
Educadoras EPE

Alunos do
Agrupamento

18 de novembro
a
13de dezembro

20 €

“Na maré do
Natal”

Implementação:
Exposiço de
estrelas de
Natal decoradas
com os desejos
de cada família;
Exposição de
presépios feitos
pelas famílias
com materiais
de desperdício.
Divulgação:
Reunião de
abertura do ano
letivo;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.

Promover os valores
da solidariedade e
da partilha.
Envolver a família
no processo de
aprendizagem.

Profª
Bibliotecária

Famílias

18 de novembro
a
13 de dezembro

20 €
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2013/2014

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

4º Encontro
“Unidos pela
2
Leitura”
4 “Naveg@ndo
em
segurança”

Implementação;
Ação de
sensibilização
sobre formas de
auxiliar as
crianças a
utilizar a
Internet de
forma segura.
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.

Envolver a família
no processo de
aprendizagem.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

- Profª
Bibliotecária
- Drª Isabel
Mendinhos
(Coordenadora
Interconcelhia
das Bibliotecas
Escolares

Comunidade
Educativa

fevereiro

10 €

5º Encontro
“Unidos pela
Leitura”
4
“A
importância
da leitura em
família”

Implementação:
Ação de
sensibilização
sobre a
necessidade da
família
acompanhar e
incentivar a
leitura desde a
mais tenra
idade.
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.

Envolver a família
no processo de
aprendizagem.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Comunidade
Educativa

março

10 €

Atividade

Profª
Bibliotecária
Drª Encarnação
Silva
(Professora da
ESE de Lisboa)
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1
4

Atividade

6º Encontro
“Unidos pela
Leitura”
“Ler a valer”

1
“Saboreando
3
Histórias”
5

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Implementação
Atelier de
formação sobre
a dinâmica da
leitura em voz
alta
Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.
Implementação:
Organização de
todo o acervo
adquirido pelo
PNL, existente
nos vários
estabelecimentos do
Agrupamento;
Distribuição das
obras por baús
que “rodarão”
mensalmente
por todas as
escolas do 1º
Ciclo para
leitura
autónoma dos
alunos;
Realização de
uma sessão de
conto no dia da
entrega dos
baús.
Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB;
Menu da BE;
Página do
Facebook da BE.

Objetivos

Envolver a
comunidade
educativa no
processo de
aprendizagem.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Promover a
integração da BE na
atividade letiva e a
utilização dos seus
recursos
documentais.
Consolidar o papel
da BE no processo
de ensino e de
aprendizagem,
concretizando
atividades de apoio
ao currículo, em
articulação com os
docentes.
Apoiar a
implementação das
Metas Curriculares
no domínio da
Educação Literária.
Articular a utilização
da BE com o PNL.

Responsável/
Responsáveis

Profª
Bibliotecária
Elsa Serra
(Contadora de
Histórias)

Profª
Bibliotecária
Docentes
1º ciclo

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

1 turma de 3º
ou 4º ano
Docentes
Encarregados
de Educação

novembro

250 €

Alunos do
Agrupamento

outubro a maio

65 €
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1
3

2
3

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Hora do
Conto nas
escolas

Implementação:
Realização de
sessões de
conto com
obras e temas
adequados à
planificação dos
docentes ou
sugeridos pela
BE.
Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB e EPE;
Menu da BE;
Página do
Facebook da BE.

Promover o gosto
pelos livros e pela
leitura.
Articular o trabalho
entre as duas
bibliotecas do
Agrupamento.

Prof
Bibliotecárias
do
Agrupamento

Exposições

Implementação:
Organizção, em
parceria com a
comunidade
local, de
exposições
relacionadas
com o
património
(Rancho
folclórico, artes
e ofícios, …),
Abertura das
exposições à
comunidade.
Divulgação:
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.

Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.
Apoiar o
desenvolvimento do
PAA do
Agrupamento.
Dar a conhecer o
património cultural
da região.

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
Agrupamento

outubro a maio

25 €

Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

20 €

as

Profª
Bibliotecária
Membros da
Comunidade

Agrupamento de Escolas Lapiás

106

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Implementação:
Leitura das
obras “Lenda de
S. Valentim”
e/ou “Adivinha
quanto eu gosto
de ti”;
Realização de
atividades
variadas,
adequadas ao
nível e ano de
escolaridade,
nas áreas do
Português e das
Expressões
Plástica e
Musical;

1

“Eu gosto!”

Organização de
um Atelier de
Cartões de S.
Valentim;
Organização do
“Correio da
Amizade” entre
todos os
elementos da
comunidade
escolar.

Objetivos

Motivar os alunos
para a utilização
livre da BE e dos
seus recursos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.
Reforçar laços de
amizade.
Fomentar a escrita

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos

10 de fevereiro
a
14 de fevereiro

10 €

Profª
Bibliotecária
Docentes
1º Ciclo
Educadoras EPE

Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB e EPE;
Menu da BE;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
Painel da
Biblioteca
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1

Atividade

“Onde é que
eu já li isto?”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Implementação:
Formato de
concurso;
Apresentação
mensal de 10
obras e 10
excertos deles
retirados, de
acordo com
uma temática;
Durante os
intervalos, os
alunos, de
forma
autónoma,
fazem a
correspondência entre as
obras e os
excertos,
recebendo
pontos por cada
resposta
correta.

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Motivar os alunos
para a utilização
livre da BE e dos
seus recursos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Profª
Bibliotecária

Alunos da EB
do Sabugo

outubro a maio

-

Divulgação:
Menu da BE;
Cartazes e
Folhetos;
Página do
Facebook da BE;
Painel da
Biblioteca.
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Motivar os alunos
para a utilização
livre da BE e dos
seus recursos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Profª
Bibliotecária

Alunos da EB
do Sabugo

outubro a maio

-

Implementação;
Proposta de
desafios
temáticos a
realizar de
forma
autónoma e em
parceria com a
família;
Mensalmente
são divulgadas
pistas que
conduzem à
descoberta da
temática do
desafio;

1

“À
descoberta…”

Os alunos
devem
descobri-la,
consultar a
bibliografia
disponibilizada,
responder a
uma questão e
resolver um
crucigrama,
recebendo
pontos por cada
resposta
correta.

Divulgação:
Menu da BE;
Cartazes e
Folhetos;
Painel da
Biblioteca;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Encarregados
de Educação.
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Atividade

1 Apoio ao PNL
5
e EL

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Implementação:
Organização e
disponibilização
das obras
calendarizadas
pelos docentes
para leitura em
sala de aula,
assim como de
recursos
adequados às
mesmas.
Realização de
atividades de
leitura ou
outras,
solicitadas pelos
docentes, nas
salas de aula.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Articular a utilização
da BE com o PNL e a
Educação Literária;
Aumentar as
competências
leitoras dos alunos;
Reforçar o trabalho
cooperativo com os
docentes;

Profª
Bibliotecária

Incentivar a leitura e
a escrita.
Aumentar as
competências
leitoras dos alunos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Profª
Bibliotecária

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

30 €

Ao longo do ano

-

Docentes
1º ciclo
Educadoras
EPE

Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB e EPE;
Menu da BE;
Moodle do
Agrupamento
(disciplina da
Biblioteca).

1
2
3

Abertura aos
intervalos

Implementação:
Abertura da
Biblioteca
durante os
intervalos da
manhã e da
tarde para
utilização em
livre acesso dos
seus recursos.

Alunos da EB
do Sabugo

Divulgação:
Painel da
Biblioteca.
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Atividade

1 1, 2, 3… Uma
2 história de
3
cada vez

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Implementação:
Disponibilizar o
acervo impresso
da Biblioteca
para
empréstimo
domiciliário, de
acordo com as
regras
estabelecidas
aos alunos do
1º CEB, EPE e à
comunidade
educativa.

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Incentivar a leitura
autónoma.
Aumentar as
competências
leitoras dos alunos.
Reforçar e ampliar o
papel formativo da
BE.

Profª
Bibliotecária

Alunos da EB
do Sabugo

Ao longo do ano

-

Sensibilizar os
alunos para a
observação e a
escrita.
Desenvolver o
sentido estético e as
competências de
escrita.

Prof
Bibliotecárias
do
Agrupamento

1 turma de 3º
ou 4º ano

maio

30 €

Divulgação:
Reuniões de
abertura do ano
letivo;
Página do
Facebook da BE;
Painel da
Biblioteca.

1
2

Atelier de
Escrita
“Escrever
com as asas
da
imaginação”

Implementação
Organização de
um ambiente
propício à
escrita criativa e
ilustração, com
recurso a
estímulos
sensoriais
variados e a
materiais
diversificados.

as

Divulgação:
Reuniões de
Departamento
do 1º CEB.
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5

3

Atividade

Venda de
Natal

“História da
Verdade,
História da
Mentira”

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Implementação:
Disponibilização
do espaço da BE
para a
realização da
venda de
lembranças
simples
organizada pela
A. P. da Escola
Divulgação:
Cartazes e
Folhetos;
Painel da
Biblioteca;
Página do
Facebook da BE;
E-mail aos
Implementação:
Leitura, pelos
grupos de EPE,
de obras
adequados aos
seus interesses
e construção de
um objeto
relacionado
com essa
história que é
entregue a uma
turma do 1º CEB
no Natal.
Criação, pela
turma de 1º CEB
de uma história
a partir do
objeto recebido;
Encontro das
turmas para a
partilha das
duas histórias.
Divulgação:
Reuniões de
Dep.do 1º CEB e
EPE; Menu da
BE;Página do
Facebook da BE;
Painel da
Biblioteca.

Objetivos

Angariar verbas
para a aquisição de
fundo documental
para a BE e para os
prémios dos
concursos da
Biblioteca

Incentivar a leitura e
a escrita.
Articular o trabalho
entre docentes do
Pré-escolar e do 1º
ciclo com base na
dinamização da
leitura dos livros do
PNL.

Responsável/
Responsáveis

Associação de
Pais do Sabugo
Profª
Bibliotecária

Público- alvo

Calendarização

Custos

Comunidade
Educativa

25 novembro
a
13 dezembro de

-

Educadoras EPE
Docentes
1º ciclo

2013/2014

Início: 1º
período
Alunos

Profª
Bibliotecária
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1

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

“Aprender
com a
Biblioteca
Escolar”

Implementação:
Realização de
atividades
variadas no
âmbito da
experiência de
aplicação do
referencial de
aprendizagens
associadas ao
trabalho das
bibliotecas
escolares na
EPE e no EB –
Área da
Literacia da
Informação.
Divulgação:
Reuniões de
pais da turma
SAB_D.

Promover o
desenvolvimento de
competências de
informação.
Integrar o
desenvolvimento de
competências de
informação em
contexto educativo,
com o apoio da BE.

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos da
turma SAB_D

outubro a maio

10 €

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Prof.
Bibliotecária

Turmas do
5º ano

setembro

-

5º B; 5ºD

outubro

-

Profª
Bibliotecária
Profª Isabel
Abrantes

Metas do P.E.

Biblioteca Rui Grácio

Atividade

Receção aos
alunos do 5º
ano

Exposição de
instrumentos
musicais

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Visionamento
de um vídeo,
depois de um
PPT, intercalado
com explicações
Convite ao
grupo
disciplinar de
E.M. para
participar na
atividade
Leitura de um
livro alusivo a
Mozart
Animação
musical pela
prof. Cecília
Miranda

Objetivos

Sensibilizar os
alunos para as
atividades
realizadas na BE.

Comemorar o Dia
Internacional da
Música

Prof.
Bibliotecária
Prof.Cecília
Miranda
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Atividade

Bibliopaper

Hora do
Conto

Exposição
“Mês da
Biblioteca
Escolar”

Articulação
com os
grupos
disciplinares

Criação do
website da BE

Formação de
Utilizadores

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Visionamento
do vídeo “A
menina que
odiava livros”.
Explicação
sobre a
“arrumação “
dos livros.
Jogo:
Bibliopaper
Leitura
expressiva de
um conto ou
excerto de obra,
com apoio de
recursos
multimédia ou
materiais
diversos
Criação do
cartaz alusivo à
data.
Montagem da
exposição
Participação nas
exposições
dinamizadas
pelo grupo de
História do 3º
ciclo.
Participação no
projeto Sobesaúde oral

Colocação do
link na página
do
agrupamento

Oficinas de
formação para
utilizadores, no
âmbito das TIC
e elaboração de
trabalhos.

2013/2014

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Familiarizar os
alunos com as
classes de
conhecimento.

Prof.
Bibliotecária

Turmas do
5º ano

outubro

-

Incentivar o gosto
pela leitura

Prof.
Bibliotecária
(em articulação
pontual c/ PB
do Sabugo)

2º e 3º ciclos

Início outubro
Até ao fim do
ano

70 €

Sensibilizar os
utentes para as
funcionalidades da
BE

Prof.
Bibliotecária

Comunidade
Educativa

outubro

20 €

Comunidade

Ao longo do ano

Articular
conhecimentos e
saberes.
Estimular a
interação entre os
docentes de vários
grupos.

Prof.
Bibliotecária
Prof.Fernando
Matos
Eduarda
Ferreira
Paula Santos

Divulgar as
atividades
dinamizadas pela
BE.
Apelar à
participação da
comunidade nos
projetos da escola

Prof.
Bibliotecária
Prof.Óscar
Martins
2 alunos 6ºC

Comunidade
Educativa

Início Outubro
Continuação ao
longo do ano

Ensinar a elaborar
trabalhos bem
estruturados.

Prof.
Bibliotecária
Prof. Samuel
Santos
Odete
Bernardes

Alunos do
2º e 3º ciclos

Início em
novembro
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Atividade

Feira do Livro

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Afixação de
cartazes e
publicidade no
site.

Visita de um
escritor

Natal na
Escola

Ler a dois

Navega…com
cuidado!

Objetivos

Fomentar o
contacto com vários
livros.
Divulgar os livros
sugeridos pelas
metas e P.N.L.
Proporcionar a
aquisição de livros a
preços mais
reduzidos

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Comunidade

25 a 29 de
novembro

Custos

Prof.
Bibliotecária
Prof.Amélia
Assistente
operacional
Leya

Exposição de
recursos
alusivos à data
Visionamento
de filmes

Divulgar tradições
natalícias mundiais

Prof.
Bibliotecária

Comunidade

dezembro

Exposição de
livros
relacionados
com afetos
Leitura de
poemas de
amor

Divulgar livros
relacionados com o
Dia dos Namorados

Prof.
Bibliotecária

Alunos do
2º ciclo

fevereiro

Utilização dos
jogos da Segura
Net
Realização de
ações de
prevenção para
turmas inscritas

Reforçar atitudes de
precaução no uso
das redes sociais.

Prof.
Bibliotecária
Prof. Odete
Bernardes

2º e 3º ciclos

A partir de
fevereiro
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Feira do livro
usado

Promover troca de
livros usados

Prof.
Bibliotecária

Comunidade

março

-

“Sintra para
para ler”
No âmbito da
Semana da
Leitura”

Adesão à
campanha
proposta pela
RBE / CMS
Seleção e
apresentação às
turmas de
textos alusivos
ao património,
por elementos
da comunidade

Fomentar a prática
da leitura em voz
alta
Divulgar o
património da
região
Reforçar os laços
entre os elementos
da comunidade

Prof.
Bibliotecária

Comunidade

23 abril

20 €

Concurso de
poesia

Afixação de
cartazes
Seleção de
poemas alusivos
ao património.
Declamação de
poemas escritos
pelos alunos

Fomentar o gosto
pelo texto poético e
pela leitura
expressiva

2º e 3º ciclos

abril

Equipa da BE

Escrever com
1
as asas da
2
imaginação

Afixação de
cartazes p/
inscrição no
Atelier de
escrita criativa

Sensibilizar os
alunos para a
observação e escrita

Prof.
Bibliotecária
Prof.Luísa Dinis

Alunos
inscritos

maio

1
2

Encontro com a
contadora de
histórias Elsa
Serra, em
protocolo com a
C.M.S.

Sensibilizar os
alunos para a escuta
e reprodução de
património oral

Elsa Serra
Prof.
Bibliotecária

Alunos do
2º ciclo

3º período?

Ler e passar

“Conta-me
histórias”

Prof.
Bibliotecária
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2013/2014

PROJETOS E CLUBES

Metas do P.E.

Eco-Escolas
JI de Montelavar

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Crianças
Família
Comunidade

Durante o ano
letivo

150€

Conselho eco
– escolas.
Regras de
funcionamento
Política dos
3R;
Manutenção
dos
ecopontos
existentes no
átrio do JI
Visionamento
de histórias/
filmes;
Pesquisa na
Internet
Ateliês com
atividades
relacionadas
1
com a
2
proteção do
3
ambiente, em
colaboração
do SMAS (Em
busca da agua
perdida) e
(Concertos
aquáticos)
Jogo: “Olha o
cartaz”;
Ações de
sensibilização
junto da
comunidade;
Criação de
uma horta
Embelezamento dos
espaços
exteriores do
JI

Eleiçãodo
conselho Ecoescolas
Inscrição no
projeto
Divulgação no
jornal da escola;
Reuniões de
avaliação com
os encarregados
de educação;
Exposição de
trabalhos
realizados pelas
crianças;
Elaboração de
cartazes, fotos e
divulgação de
gráficos;
Participação das
famílias no
projeto.

Sensibilizar as
crianças para
problemas
ecológicos e
ambientais.
Incentivar a
reciclagem e
reaproveitamento
de materiais.
Desenvolver a
criatividade.
Desenvolver o
sentido crítico.

Educadoras
Assistentes
Operacionais
Famílias
Comunidade

Estimular atitudes
de cidadania.
Desenvolver a
expressão oral e
escrita.
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2013/2014

Metas do P.E.

JI e EB1 de Morelena

1
2
3

Atividade

Dinamização
do
ProjetoEcoEscolas

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Atividades
ligadas à
proteçãodo
ambiente
relacionadas
com água,
resíduos,
energia,
espaços
exteriores,
agricultura
biológica,
efemérides.
Ateliers
promovidos
pelo SMAS.

Objetivos

Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
defesa do
Ambiente.
Consciencializar
para a necessidade
de alterar atitudes
ambientais.
Promover o respeito
pela natureza

Responsável/
Responsáveis

Educadora

Público- alvo

Professoras

Crianças do
jardim-deinfância

Professores das
AEC’s

Alunos do
1º ciclo

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

150€

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Lameiras

Atividade

- Dinamização
do
1
ProjetoEco2
Escolas
3

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Atividades
ligadas à
Protecção do
meio ambiente,
de acordo com
temas centrais:
água, resíduos,
energia,
agricultura
biológica,
biodiversidade.
Comemoração
de efemérides.
Elaboração de
trabalhos.
Blogue.

Promover a
Educação para o
Desenvolvimento
Sustentável:
Sensibilizar a
comunidade
educativa para a
importância da
defesa do meio
ambiente;
Promover
comportamentos
defensores dos
princípios da EDS;
Promover o respeito
pela natureza.

Professoras e
educadora

Todos os
alunos

Ao longo do ano

150€
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2013/2014

Metas do P.E.

JI/ EB1 de Pero Pinheiro

Atividade

Participação
no encontro
2 Nacional “ Dia
das Bandeiras
Verdes”

Hastear da
2 Bandeira EcoEscolas

2

Horta
Biológica

2

Ateliês
promovidos
pelo SMAS

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E. Vitrinas i
nformativas
Convidar a
comunidade
educativa a
participar no
Hastear da
Bandeira.
Pintura de
canteiros.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.
Vitrinas
informativas.
Painéis sala de
aula.
Cada turma é
responsável
pelo cultivo de
uma parcela de
terra.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.
Placares e
vitrinas.
Registo digital.
Vinda à escola
de Ateliês
dinamizados
por animadores.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.
Registo digital

Objetivos

Participar nas
atividades.
Receber a nossa
Bandeira.

Responsável/
Responsáveis

Professora do
4º ano

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos

setembro

-

ABAE

Reconhecer
publicamente a
qualidade do
trabalho
desenvolvido no
ano anterior.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e E.E.

Professores

Comunidade
educativa

1ºPeríodo

150 €

Fomentar o
contacto com a
terra.
Favorecer a
aquisição de noções
de tempo e de
espaço.
Cuidar da
manutenção de
espaços.

Professores

Crianças

Todo o ano

70€

Crianças

1º e 2º
Períodos

-

Promover a
sensibilização dos
alunos para
problemas
ambientais

Professores
Monitores
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2

2013/2014

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Recolha de
materiais
recicláveis

Recolha de óleo
usado.
Recolha de
papel para a BE.
Participação em
concursos:
Geração
Depositrão;
Tampas que são
rampas;
Pilhão vem à
escola;
Tinteiros com
valor;
Recolhas
pontuais (AMI).
Vitrinas
informativas.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.

Fomentar a
aquisição de hábitos
de separação de
resíduos

Professores

Comunidade

Ao longo do ano
letivo

-

Professores

Comunidade

22de abril

150€

Comemoração do Dia
2
Internacional
Eco Escolas

Convidar
elementos da
comunidade a
vir à escola.
Exposição
temática.
Ateliês diversos.
Construção de
um espantalho.
Jornal escolar
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.
Placares e
vitrinas.
Registo digital

Promover o
envolvimento da
comunidade.
Sensibilizar a
comunidade para
hábitos ambientais
corretos
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1
2

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Visita de
Estudo ao
Centro de
Ciência Viva
de Sintra

Deslocação ao
CCV Sintra.
Desenvolvimento de
atividades.
Jornal escolar.
Site do
Agrupamento.
Reuniões Pais e
E.E.
Placares de sala.
Registo digital.

Objetivos

Desenvolver o
espírito crítico e a
curiosidade dos
alunos.
Fomentar a
capacidade de
observação e
raciocínio.
Partir para a
descoberta.

Responsável/
Responsáveis

Professora do
2ºano

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos

2ºPeríodo

70€

Monitores

Metas do P.E.

EB2,3 Dr.Rui Grácio
Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

2

Hastear da
bandeira

Hastear a
bandeira do ano
anterior

Dar a conhecer a
toda a comunidade
educativa que
ganhamos a
bandeira e devemos
continuar a
trabalhar

Equipa Eco
Escolas

Comunidade
Educativa

1º Período
Novembro

20 €

5

Embelezamento dos
espaços
exteriores

Canteiros feitos
pelas turmas

Melhorar a
qualidade ambiental
dos espaços
exteriores

Equipa Eco
Escolas

Comunidade
Educativa

Ao longo do ano
lectivo

200 €

2

Mostra de
Fotografia
sobre bons
planos da
Escola

Exposição das
melhores fotos

Valorizar ao que
existe de bom na
escola

Vocacional
multimédia

Comunidade
educativa

2º Período
abril

100 €

2

Feira Saloia

Promover o
consumo de
produtos locais

Valorizar o
património local

Equipa Eco
Escolas

Comunidade
educativa

3º Período

100 €

Atividade
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2013/2014

Metas do P.E.

Projeto de Educação para a Saúde

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

14 a 18 de
outubro

75 €

-Produção
trabalhos
elaborados
pelos alunos em
sala de aula
Confeção de
receitas
saudáveis

“Dia Mundial
da
1 Alimentação”

Exposição de
trabalhos
produzidos
pelos alunos
Divulgação de
versões mais
saudáveis de
receitas
tradicionais

. 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

Coordenadora
do Projeto de
Educação para
a Saúde
Professora
Alexandra
Gomes
Professora
Eduarda
Ferreira

Alunos
do 9ºC e do
9ºD
Alunos
da turma VLC
Comunidade
educativa

Consumo dos
alimentos
confecionados
pela
comunidade
educativa
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Atividade

Projeto “A
Ciência do
Sabor”
1
Concurso “A
2
Melhor
3
Sanduíche do
Mundo”

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Criação de uma
sanduiche
saudável que
tem de incluir
um ingrediente
que seja típico
da região
(produzido ou
confecionado)“Exposição
na Escola”
- Criação de
uma sanduiche
saudável que
tem de incluir
um ingrediente
que seja típico
da região
(produzido ou
confeciona-do)
Exposição dos
trabalhos
selecionados
Exposição de
um conjunto de
painéis que
focam temas
relevantes
relacionados
com a
alimentação
como fonte de
nutrientes e
energia, a sua
dimensão
cultural, a
segurança
alimentar e os
sistemas de
produção, entre
outros.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano

100 €

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
Promover uma
educação
sustentável
mediante a criação
de uma sanduíche
saborosa e saudável
Envolver a
comunidade escolar
e local no projeto de
Educação para a
Saúde

Responsáveis
do Projeto
“Exposição na
escola”
Coordenadora
do Projeto de
Educação para
a Saúde
Coordenadora
do Projeto
Eco escolas

Alunos da
Escola Básica
2,3 Dr. Rui
Grácio

Professora
Alexandra
Gomes
Professora
Eduarda
Ferreira

Filme
multimédia a
integrar na
exposição
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Implementação
de um
programa
motivacional:
Exploração de
diversas
temáticas
relacionadas
com a fruta

Projeto
1
“Heróis da
2 Fruta – lanche
3
escolar
saudável“

Quadro de
Mérito dos
Heróis – forma
de
reconhecimento
e recompensa
imediata
sempre que os
alunos
ingerirem uma
peça de fruta
Organização de
uma ação de
mobilização das
famílias e
comunidade
local sobre a
necessidade de
adoção de
hábitos de vida
e alimentação
mais saudáveis:
“Hino da Fruta”
– criação de
uma letra e
respetiva
gravação de
videoclip
musical para
uma base
musical
fornecida pela
APCOI

Valorizar a
importância do
consumo de fruta
diário para a saúde
Aquisição de
competências para
a adoção definitiva
do hábito de
consumo diário de
fruta
Mobilizar a
comunidade em
torno de ações que
valorizem a saúde e
promovam um
estilo de vida e uma
alimentação mais
saudável

14 outubro
a
24 janeiro
Professores
dos JI e EB1
que aderiram
ao projeto

Alunos
das turmas
que aderiram
ao projeto

Sensibilizar para a
importância de
combater a má
nutrição e o
sedentarismo

100 €

10 fevereiro
a
10 de março

Prevenir a
obesidade infantil e
as restantes
doenças associadas
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Atividade

1
2
3
4

Projeto “A
Brincar a
brincar se
aprende a ser
saudável”
Reavaliação
antropométrica dos
alunos de
2006 com
excesso de
peso/
obesidade;
Sessão de
formação
sobre
“Alimentação
Saudável”
para todos os
alunos do 1º
e 2º anos de
escolaridade;
Avaliação de
parâmetros
antropométricos dos
alunos
nascidos em
2007;
Acompanhamento dos
alunos
nascidos em
2007 que
revelem ter
excesso de
peso/
obesidade e
dos nascidos
em 2006, se
ainda se
revelar
necessário;
Sessões de
sensibilização
para os
encarregados
de educação

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Deslocação à
escola de
especialistas da
Unidade de
Cuidados na
Comunidade
(UCC) do
Agrupamento
de Centros de
Saúde Sintra
(ACES X Sintra)

Objetivos

Sensibilizar a
população escolar
para a importância
de uma alimentação
saudável e
equilibrada

Prevenir a
obesidade infantil

Público- alvo

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

-

Alunos do
agrupamento
nascidos em
2006 e em
2007 da
Escola Básica
do 1º ciclo de
Pêro Pinheiro

Promover a Saúde
em Meio escolar

Promover hábitos
de consumo de
alimentos saudáveis
Elaboração de
um relatório
sobre o trabalho
realizado, pelos
responsáveis
pelo projeto

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Nutricionista
Alexandra
Castro

(1ªfase)

Enfermeiro
Hugo Graça

Encarregados
de educação
dos alunos
abrangidos
pelo projeto
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Sessões de
formação
para alunos,
dinamizadas
por
especialistas
da Unidade
de Cuidados
na
Comunidade
(UCC) do
Agrupamento
de Centros de
Saúde Sintra
(ACES X
Sintra)
1º ciclo –
Saúde Oral
7º ano –
Conceito de
Sexualidade
1
8º ano –
2
Infeções
3
Sexualmente
Transmissíveis e
Contraceção
Implementação do
Programa
Nacional de
Promoção da
Saúde Oral
Escovagem e
bochechos de
flúor (JI e 1º
ciclo)
Rastreios
(alunos
nascidos em
2006 e 2003)
Rastreios de
Acuidade
Visual
(a confirmar)

Objetivos

. Melhorar a taxa de
transição
. Promover a Saúde
em meio escolar

Divulgação das
sessões a
dinamizar em
espaço próprio

Elaboração de
pequenos
relatórios sobre
cada atividade

. Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de adotar
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

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos do
Agrupamento

Ao longo do ano
letivo

-

Técnicos da
Unidade de
Cuidados na
Comunidade
(UCC) do
Agrupamento
de Centros de
Saúde Sintra
(ACES X Sintra)

Enfermeiro
Hugo Graça
Higienista Oral
Patrícia
Fonseca

Equipa de
Educação para
a Saúde
Professores
acompanhantes das sessões
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Atividade

Exploração
de temas nas
aulas de:
-Pré-escolar Área da
formação
pessoal e
social; Área
da expressão
e
comunicação;
Área do
Conhecimento do Mundo
- 1º ciclo –
Estudo do
Meio
- 2º ciclo e 3º
ciclo Ciências
Naturais
- Formação
1 dos alunos
2 nas áreas da
3
Educação
para a Saúde,
de acordo
com os
conteúdos
programáticos e a
planificação
de cada grupo
de trabalho
- Produção de
trabalhos
diversos pelos
alunos
- Dinamização
de atividades
concebidas
pelos
professores
- Participação
nas atividades
dinamizadas
pela escola

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

-

Melhorar a taxa de
transição
Promover a Saúde
em meio escolar

Participação nas
atividades da
escola de
acordo com os
projetos/
atividades
desenvolvidos

Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de adotar
atitudes promotoras
da sua saúde
individual e da dos
que os rodeiam
Consolidar e
aprofundar
conhecimentos
relacionados com os
conteúdos
programáticos

Professores do
Agrupamento
envolvidos

Alunos do
agrupamento
Comunidade
escolar e local

Promover valores
de tolerância,
partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
Favorecer a
aceitação da
diferença
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

-

Promover a Saúde
em meio escolar.
Implementação do
Programa de
Educação
para a
Sexualidade
do
Agrupamento
- sessões de
formação
para alunos:
→ 1º e 2º
ciclos –
mínimo 6
horas por ano
de
escolaridade
→ 3º ciclo –
mínimo 12
horas por ano
de
escolaridade

Aplicação das
atividades
contempladas
no Programa de
Educação para a
Sexualidade
definido para
cada ano de
escolaridade, de
acordo com a
legislação em
vigor.

Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de adotar
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

Equipa de
Educação para
a Saúde
Professores do
1º ciclo
Diretores de
turma do 2º e
3º ciclos
Professores de
Ciências
Naturais (6ºano
e 9ºano)

Alunos do
agrupamento
(1º, 2º e 3º
ciclos)

Enfermeiro
Hugo Graça da
Unidade de
Cuidados na
Comunidade
(UCC) do
Agrupamento
de Centros de
Saúde Sintra
(ACES X Sintra)
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Atividade

Dinamização
do Gabinete
de
Informação e
Apoio ao
Aluno na Área
da Educação
para a Saúde
(GAPES)
Projeto SOBE
(Saúde Oral
Bibliotecas
Escolares)
Programa
ECOESCOVINHA ( a
confirmar)
1
GUIÃO de
2 procedimen3 tos a adotar
em caso de
situações de
suspeita,
consumo,
posse ou
tráfico de
Substâncias
Psicoativas
(SPA)
Educação
Especial
Outros
projetos,…

“Programa
Nacional de
Promoção da
Saúde Oral”.

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

300 €

Atendimento a
alunos
Apoio a alunos
e professores na
dinamização de
atividades
relacionadas
com a temática
da Saúde:
Encaminhamento de
alunos para o
Centro de
Saúde
Rastreios no
âmbito da
implementa-ção
do “Programa
Nacional de
Promoção da
Saúde Oral”.
Afixação
periódica de
informação no
“placard” do
GAPES

Contribuir para a
promoção da Saúde
em meio escolar
Contribuir para a
formação de
cidadãos
informados e
participativos,
capazes de adotar
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

Equipa de
Educação para
a Saúde
Professores do
Agrupamento
envolvidos
Professoras
bibliotecárias
do
agrupamento
Coordenadora
do Projeto
Eco escolas
Técnicos da
Unidade de
Cuidados na
Comunidade
(UCC) do
Agrupamento
de Centros de
Saúde Sintra
(ACES X Sintra)

Alunos do
agrupamento
Comunidade
escolar e local

Promover valores
de tolerância
Divulgação de
atividades do
Projeto de
Educação para a
Saúde no sítio
do
Agrupamento

Partilha,
solidariedade e
respeito pelo outro
Favorecer a
aceitação da
diferença

Dra. Isabel
Prata
(ARSLVT – CRI
de Lisboa
Ocidental –
Equipa de
Prevenção)
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Atividade

Formação
para
Professores
(a confirmar)

4

Programa “Eu
e os Outros”
Projeto de
treino de
competências
pessoais e
sociais

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Sessões de
formação para
os agentes
educativos que
irão aplicar o
programa
Aplicação do
Programa “Eu e
os Outros” nas
turmas
selecionadas

Objetivos

Viabilizar a
atualização
científica,
pedagógica e
didática do corpo
docente do
Agrupamento
Contribuir para a
adoção de melhores
formas de atuação,
face a situações
relacionadas com os
temas abordados,
na comunidade
escolar
Promover a reflexão
em grupo sobre
temas do
desenvolvimento
ligados à
adolescência,
criando uma
dinâmica de grupo
geradora de
crescimento pessoal
e social

Responsável/
Responsáveis

Equipa de
Educação para
a Saúde

Dra. Isabel
Prata
(ARSLVT – CRI
de Lisboa
Ocidental –
Equipa de
Prevenção)

Público- alvo

2013/2014

Calendarização

Custos

Ao longo do ano
letivo

200 €

Professores
do
Agrupamento
envolvidos
Enfermeiro
Hugo Graça

Alunos das
turmas que
beneficiarão
das sessões de
formação

Metas do P.E.

Projeto Atividade Física e Saúde

2

Atividade

Avaliação do
IMC.

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Nas aulas de
Educação Física

Identificar os casos
que, no início do
ano letivo,
apresentam valores
de IMC fora do Peso
Adequado.

Professores de
Educação Física
Alunos de
todas as turmas
da escola

Todos os
alunos da
Escola-sede

setembro,
outubro e
novembro

-
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2

2

2013/2014

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Envio dos
dados

Por Correio
eletrónico dos
professores de
Educação Física
para o
responsável
pelo Projeto/
Subprojeto

-

-

Responsável
do Projeto e
do Subprojeto

dezembro

-

Determinação do
perfil de IMC dos
alunos por Género.
Análise de “coortes”
por ano de
nascimento do perfil
de IMC dos alunos
desde a edição de
2009/10

Responsável do
Projeto
/Subprojeto
Professores de
Educação Física

Alunos
Professores de
E.F.
Coordenadora
do Projeto de
Educação para
a Saúde
Nutricionista
da Unidade de
Cuidados à
Comunidade
de P.P./Sintra

Interrupção
letiva do Natal
Início do 2º
Período

-

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas e interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Coordenador
do Desporto
Escolar

Todos os
alunos

12 de dezembro

150€

Tratamento
estatístico e
Conclusões

Trabalho em
casa

Metas do P.E.

Desporto Escolar

1

Atividade

Corta-Mato
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Atividade

1 Megasprinter

1

Corta-Mato
Interescolas
(Sintra,
Cascais,
Oeiras)

Megasprinter
1
– fase
regional

2013/2014

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas e interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Coordenador
do Desporto
Escolar

Todos os
alunos

16 de dezembro

40€

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas e interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Coordenador
do Desporto
Escolar

Alunos
apurados no
corta-mato
escolar

janeiro
(a designar)

200€

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades
interturmas e interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Coordenador
do Desporto
Escolar

Alunos
apurados na
fase interna
do
Megasprinter

fevereiro
(a designar)

200€

Agrupamento de Escolas Lapiás

132

Metas do P.E.

Património – Uma Janela para o futuro

1

1

1

Atividade

Grupo-Equipa
Multiatividades Ar Livre

Grupo-Equipa
Badminton

Grupo-Equipa
Tiro com Arco

2013/2014

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Prof.Jorge
Oliveira

Alunos
inscritos

Ao longo do ano
(2ªf: 16h40;
4ªf:13h40)

300€

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Prof. Sofia
Castro

Alunos
inscritos

Ao longo do ano
(3ªf: 16h40;
4ªf:13h40)

300€

Aulas de
Educação Física

-Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Prof.João Gama

Alunos
inscritos

Ao longo do ano
(5ªf: 13h40;
4ªf:14h40)

300€
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1

Atividade

Grupo-Equipa
Atividades
Gímnicas

2013/2014

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Aulas de
Educação Física

Promover a
atividade física
através da
dinamização de
atividades interescolas.
Reforçar a aquisição
de competências da
disciplina,
aplicando-as em
contexto de
competição e
especialização;

Prof. Mafalda
Faria

Alunos
inscritos

Ao longo do ano
(2ªf: 14h40;
5ªf:13h40)

300€

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Apresentação
de teatro.
Turmas 8º A , 8º
B e 9º A .

Aperfeiçoar
capacidades nos
domínios da
expressão e
comunicação vocal,
corporal e plástica.
Conhecer e dar a
conhecer à
comunidade o
trabalho realizado a
nível do Teatro na
Escola.

Professores da
disciplina de
Teatro e alunos
do 3º ciclo.

Comunidade
educativa.

Ao longo do ano
letivo

200 €

Metas do P.E.

Clube de Teatro

Atividade

1

Criação de
ambientes,
2
espaços e
situações
3 dramatizadas

Metas do P.E.

Clube de Hardware

1

Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Dinamização
de um CTL
(Clube do
Hardware)

Através de
publicitação de
cartazes/folhetos e do site
web do
Agrupamento

Melhorar os
conhecimentos e
competências dos
alunos na utilização
de componentes de
hardware numa
perspetiva
informática

Prof. Óscar A.
Martins

Alunos da
Escola EB 2,3
Dr. Rui Grácio

A iniciar
durante o 1º
período letivo

-
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2013/2014

Metas do P.E.

Clube de Pintura

2
3

Atividade

-Desenho
baseado em
obras de
pintores do
séc. XX e XXI
e desenho
recriado.

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Exposição dos
trabalhos.

-Pintura sobre
tela em tela
acrílica ou
óleo.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

-Promover o gosto
pelo desenho e pela
pintura.
- Experimentar
técnicas e materiais.
-Desenvolver a
criatividade e o
sentido estético e
de composição no
espaço.
Conhecer artistas
plásticos nacionais e
internacionais.
Conhecer os
diversos
movimentos
artísticos na história
da pintura dos séc/s
XX e XXI.

Professora
Elisabeth Dupic

Alunos de
6º ano.

Ao longo do ano
letivo.

30 €

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos
Professores
Pais/EE
Funcionários

Ao longo do ano
letivo

-

Metas do P.E.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA
Atividade

Atendimento
individual,
pontual e/ou
continuado
Entrevista
familiar
Avaliação
psicológica
Elaboração de
1 relatórios de
2 observação
3 psicológica
Articulação
com equipas
sociais e
serviços
especializados
Encaminhamento de
alunos

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Reuniões e
sessões de
trabalho com os
Diretores de
Turma

Objetivos

Diagnosticar e
acompanhar
situações de
crianças e jovens
em risco no âmbito
de problemáticas
específicas
Prestar apoio de
natureza psicológica
e psicopedagógica a
alunos, professores
e EE, no contexto
das actividades
letivas

Psicóloga
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Atividade

Sessões
temáticas de
orientação
vocacional a
grupos/turma
de 9ªano
Visitas de
estudo
(Organização
do dia aberto:
“ Saídas
Profissionais
“, em
colaboração
com a Profª.
Augusta P. e a
turma do 8ºB
Sessões de
informação
escolar/
profissional
das turmas
CEF´s e
1
Vocacionais
2
Aplicação de
testes de
orientação
vocacional
Entrevista e
devolução de
resultados
Reuniões
informativas
e de esclarecimento com
pais/EE
Articulação
com
entidades de
formação
profissional e
encaminhame
nto de alunos
Apoio às
matrículas
para o
Secundário

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Visita de estudo
Sintra(In)forma
e Futurália)
Reuniões e
sessões de
trabalho com os
Diretores de
Turma
Psicóloga
(Folhetos)

Objetivos

Promover a
exploração do
processo de
orientação, no
âmbito do
desenvolvimento
vocacional e
aconselhamento da
carreira, através de
actividades
específicas de
orientação,
favorecendo a
indispensável
articulação entre a
escola e o mundo
do trabalho

Responsável/
Responsáveis

Psicóloga

Público- alvo

Alunos do
9ºano
Alunos dos
CEF´s
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50 €
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Psicóloga e
Professores

Alunos

Ao longo do ano
letivo

Custos

Reuniões
periódicas
com as
equipas
pedagógicas
dos CEF´s e
do Curso
Vocaciona 3º
ciclo
Participação
em conselhos
de turma
específicos
para a
definição de
estratégias de
superação em
1
situações
concretas
Articulação
com outros
departament
os no
desenvolvimento de
atividades
que possam
contribuir
para o
desenvolvime
nto pessoal
e/ou
vocacional
dos alunos

Contribuir para a
definição e
aplicação de
estratégias de
orientação
psicopedagógicas,
que ajudem ao
desenvolvimento de
competências
pessoais, cognitivas,
sociais e de
empregabilidade e
gestão de carreira
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Atividade

Levantamento de necessidades e
interesses
junto da
comunidade
escolar
Divulgar a
oferta
formativa aos
Dt´s e em
reunião com
os alunos
interessados
Aplicação de
questionário
e testes de
interesses
Reunião com
pais /EE
Colaborar no
projeto de
Cursos
Vocacionais
de 2º e 3º
ciclo e no
processo de
candidatura
de CEF´s e
PCA´s

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Conselhos de
Turma
Psicóloga

Objetivos

Dinamizar o
processo de
identificação,
seriação e seleção
de alunos para
CEF´s, Cursos
Vocacionais e PCA´s

Responsável/
Responsáveis

Psicóloga e
Professores

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Alunos

2º e 3º Período
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2013/2014

Metas do P.E.

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO

Atividade

- Apoio
informático
aos
equipamento
s ligados às
TIC em
termos de
manutenção,
reparação e
utilização por
parte da
comunidade
escolar.
- Manutenção
e atualização
das
plataformas
5
web do
Agrupamento
Site web;
Área Moodle
de apoio
directo ao
processo de
ensinoaprendizagem
Área Moodle
para
utilização
pela
comunidade
educativa/
organização
escolar.
Realização de
diversas
workshops de
formação
4
associadas à
utilização das
TIC

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Atividades a
serem
desenvolvidas
nas diversas
escolas do
Agrupamento.

Melhorar as
condições de
trabalho nas
diversas escolas do
Agrupamento,
nomeadamente no
que respeita à
utilização das TIC.

Prof. Óscar A.
Martins
e
José Salvador

As escolas do
Agrupamento

Variável

0€

As diversas
workshops (3
áreas temáticas
previstas), serão
concretizadas
através da
realização de
sessões de curta
duração (2h –
3h).

Melhorar as
competências dos
docentes do
Agrupamento em
termos de utilização
das TIC.

Óscar A.
Martins

Todos os
professores
do
Agrupamento

A definir

50 €
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2013/2014

ORGÃO DE GESTÃO E OUTRAS ESTRUTURAS EDUCATIVAS

Metas do P.E.

Coordenação de Ciclo/DT

Atividade

Reuniões com
Diretores de
Turma
Criação de
documentos
orientadores
Contactos via
5
e-mail para
divulgação de
informação
Atualização e
implementação da
utilização da
PlataformaMoodle
Criação de
documentos
que se
5 enquadrem
no quadro
legislativo em
vigor
Disponibilização de
5
materiais de
apoio

5

Atualização
da área para
Diretores de
Turma na
plataforma
Moodle

Formação de
Diretores de
4
Turma

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Reuniões
Contactos
individualizados e on-line
Disponibilização da
informação
através da Área
Moodle

Pasta DT.s 1314
(sala de D.T.s)
Área Moodle

Reuniões
Contactos
presenciais /
on-line
Área Moodle

Área Moodle

Reuniões
individualizadas

Objetivos

Divulgar regras e
procedimentos em
vigor na Escola

Promover a
implementação da
legislação em vigor

Normalizar
procedimentos

Fomentar a
aproximação Escola
/ Diretores de
Turma
Apoiar professores
na utilização do
programa JPMalunos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Coordenadoras
de ciclo

Diretores de
Turma

Ao longo do ano

50 €

Coordenadoras
de ciclo

Diretores de
Turma

Ao longo do ano

50 €

Coordenadoras
de ciclo

Diretores de
Turma

Ao longo do ano

-

Coordenadoras
de ciclo

Directores de
Turma

Ao longo do ano

-

Coordenadoras
de ciclo

Diretores de
Turma

Ao longo do ano

-
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Atividade

Reuniões
2
periódicas
com
5 Encarregados
de Educação

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Reuniões
ordinárias e
extraordinárias

1
2
3

Diálogo com
os alunos

Aulas de
Formação Cívica

5

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Divulgar regras e
procedimentos em
vigor na Escola
Partilhar
informações sobre o
comportamento e o
aproveitamento dos
alunos da turma.

Diretores de
Turma

Encarregados
de Educação

Ao longo do ano

-

Diretores de
Turma

Alunos

Ao longo do ano

-

Diretores de
Turma

Encarregados
de Educação

Ao longo do ano

-

Alunos

Ao longo do ano

-

Alunos

Ao longo do ano

-

Resolver conflitos
Promover a
integração
Facilitar a relação
entre pares
Divulgar regras e
procedimentos em
vigor (
Regulamento
interno / Estatuto
do aluno)
Informar os
Encarregados de
Educação sobre
aproveitamento /
comportamento/
assiduidade dos
seus educandos.

1 Aproximação
Escola 2
família

Contactos
presenciais,
telefónicos ou
escritos
Reuniões com
E.E.s

Definição de
estratégias
1
para colmatar
falta de
2
assiduidade e
dificuldades
3
de
aprendizagem

Informação a
alunos e
Encarregados
de Educação
Coordenação do
trabalho dos
professores do
Conselho de
Turma

Integrar alunos com
elevado absentismo
Favorecer a
aprendizagem de
conteúdos não
adquiridos

Plano de
Atividades da
Turma
Resultados
escolares

Mobilizar
estratégias e
recursos na
definição do Plano
de Atividades
daTurma

1

Elaboração de
um projeto
2
adequado à
diversidade
3
do grupoturma
5

2013/2014

Diretores de
Turma
Professores

Diretores de
Turma
Professores do
Conselho de
Turma
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Atividade

2 Integração de
alunos com
3 necessidade
educativas
5
especiais

Forma de
Implementação
/ Divulgação

Objetivos

Plano Educativo
Individual

Coordenar
estratégias e
recursos para
definição e
implementação dos
PEI

Responsável/
Responsáveis

2013/2014

Público- alvo

Calendarização

Custos

Alunos

Ao longo do ano

-

Diretores de
Turma
Equipa de
Educação
Especial

Metas do P.E.

Direção

Atividade

Preparação
1
do Ano Letivo

1
3
4

Abertura do
ano Letivo

Forma de
Implementação
/ Divulgação
Planificação e
elaboração dos
documentos
para as
atividades de
início de ano
Calendarização
das diferentes
atividades
Distribuição do
Serviço
Reunião Geral
de Professores.
Reuniões de
Departamentos.
Reuniões de
Conselhos de
Disciplina.
Conselho de
Diretores de
Turma.
Conselhos de
Turma.
Reuniões com
os Encarregados
de Educação
Receção aos
Alunos.

Objetivos

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Iniciar de forma
célere e organizada
todo o trabalho de
início do ano letivo

Órgão de
Gestão

Professores e
Educadores

Início do ano

50€

Divulgar
atempadamente os
métodos de
trabalho e
estratégias pelas
diferentes
estruturas e
serviços do
agrupamento.
Uniformizar
critérios e formas de
atuação
Integrar os novos
alunos e
professores/
educadores no
Agrupamento

Órgão de
Gestão

Comunidade
Educativa

Início do Ano

-
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Atividade

Forma de
Implementação
/ Divulgação

S. Martinho
2
3

Comemoração de Datas

Natal
Dia da Escola
Final de Ano

Construção do
Projeto
Educativo
Simulacro
1
2
3
4

Outras
Atividades

Reuniões
Periódicas ao
longo do ano
Reuniões de
Articulação
Curricular

1
Autoavaliação
2
do
3
Agrupamento
4

Divulgação
Pública do
Relatório
Planeamento e
Implementação
das Ações de
Melhoria

Objetivos

Promover o
envolvimento de
toda a Comunidade
Educativa
Estreitar os laços de
ligação entre toda a
comunidade
Educativa
Reconhecer o
mérito/excelência
do trabalho dos
alunos
Mostrar o trabalho
desenvolvido no
Agrupamento
Tornar os
documentos
adequados ao perfil
e problemas
detectados no
nosso agrupamento
Implementar e
divulgar as regras de
segurança
Promover a
articulação entre
ciclos
Responder e
adequar as
estratégias aos
momentos e
processos
Divulgar de forma
célere as conclusões
do Relatório de
Autoavaliação
Envolver a
Comunidade
Educativa nas Ações
de Melhoria
apresentadas no
relatório
Aplicar as Ações de
Melhoria no
Agrupamento

2013/2014

Responsável/
Responsáveis

Público- alvo

Calendarização

Custos

Órgão de
Gestão

Comunidade
Educativa

Ao longo do
Ano

2000 €

Órgão de
Gestão

Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

100 €

Órgão de
Gestão

Comunidade
Educativa

Ao longo do ano

100 €
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