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INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades é um documento relevante, ao constituir-se um instrumento do exercício de autonomia das escolas, através
do planeamento, de acordo com o projeto educativo, dos objetivos, das formas de organização e de programação das atividades e à identificação
dos recursos necessários à sua execução, como previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
Enquanto instrumento de gestão e planeamento diferenciado, o Plano Anual de Atividades obedece a uma lógica de integração e
articulação, tendo em vista a coerência, eficácia e qualidade do serviço educativo. Através do desenvolvimento das atividades previstas,
pretende-se motivar os alunos para as aprendizagens, apelando à sua participação, criatividade, autonomia e responsabilidade. Deste modo,
desenvolver-se-ão laços de identidade coletiva, de entreajuda e de competências para a cidadania ativa, caminhando-se na direção de uma
escola participativa, que promove a inclusão e um ensino de qualidade, tal como consta nos princípios definidos no Projeto Educativo.
Subordinado ao tema aglutinador “Com(n)Viver” e tendo por base o Referencial de Educação para a Saúde, o documento foi elaborado a
partir das propostas apresentadas pelos membros que constituem o Conselho Pedagógico, sendo depois aprovado pelo Conselho Geral. O Plano
Anual de Atividades é um documento de trabalho flexível e de articulação entre todas as áreas e domínios, com possibilidade de atualização, em
função dos condicionalismos de ordem financeira, cultural ou conjuntural, mas em conformidade com os princípios orientadores que regem o
agrupamento, aprovados pelos órgãos competentes.
As atividades desenvolvidas serão alvo de reflexão e avaliação, numa perspetiva formativa, sendo elaborados relatórios finais
trimestralmente e anualmente, a apresentar ao Conselho Geral para apreciação.

3

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017/2018

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

1º PERÍODO

13

13

13

13

11

63

2º PERÍODO

10

10

11

12

12

55

3º P 9º 11º 12º

9

8

8

7

8

40

3º P 5º 6º 7º 8º 10º

10

9

9

8

9

45

TOTAL

32

31

32

32

31

TOTAL

33

32

33

33

32

1º PERÍODO: De 8/13 setembro até 15 de dezembro.
INTERRUPÇÃO: Natal - 18 de dezembro a 2 janeiro
2º PERÍODO: 3 de janeiro a 23 de março
INTERRUPÇÃO: Carnaval – 12 fevereiro a 14 de fevereiro
Páscoa - 26 de março a 6 de abril
3º PERÍODO: 9 abril a 6 junho (9º, 11ºe 12º ano)
9 abril a 15 junho (5º, 6º,7º, 8º e 10ºano)
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1º período
ATIVIDADE

DINAMIZADORES/
INTERVENIENTES

DESTINATÁRIO
S

Órgão de Gestão

Docentes
Assistentes
Operacionais

Receção aos
docentes
- 6/9
Órgão de Gestão
Receção pais
- 7 e 11/9

Reuniões
assistentes
operacionais e
técnicos.
- 12 /9
Receção
alunos.
-13/9

Órgão de Gestão

Órgão de Gestão

Câmara
Municipal
Educadoras,
Professores
Titulares e
Diretores de
Turma

Coordenadore
s.

Educadoras,
Professores
Titulares e
Diretores de
Turma

OBJETIVOS

. Promover a integração dos docentes.
. Criar um ambiente acolhedor.

. Promover a integração dos encarregados
de educação.
. Tornar a escola um espaço aberto à
comunidade.
. Criar um ambiente acolhedor.

ESTRATÉGIAS

Reunião
geral
de
professores.
Realização de um
lanche oferecido pela
Câmara Municipal
Realização de reuniões
com os Encarregados
de Educação dos vários
níveis de educação e
ensino em todas as
escolas do Concelho.

. Rentabilizar as suas capacidades.
. Desenvolver um ambiente de diálogo e Definição de linhas de
cooperação.
atuação.
Distribuição de serviço.

. Promover a integração dos alunos;
. Criar um ambiente acolhedor.

Receção aos alunos
durante a manhã,
facultando-lhes
informações sobre o
ano letivo.

RECURSOS

AVALIAÇÃO

CUSTOS

Órgão de
gestão;
Câmara
Municipal

Oferta
da
Câmara
Municip
al

Salas,
material
audiovisual

Coordenad
ora do
pessoal não
docente e
Chefe dos
SA

Docentes
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Outubro:
mês
afetos

“Pink day”
- 31 /10

UCC, EPS,
Professores,
dos Usina IPJD

Professores
Assistentes
Operacionais
Alunos

3º ciclo e
secundário

.Desenvolver competências de tolerância,
respeito e solidariedade entre gerações;
.Educar para o não preconceito entre
gerações;
.Valorizar os afetos enquanto modo de
relação.

3º ciclo e .Sensibilizar para o controle do peso e da
secundário
tensão arterial,
Comunidade
.Alertar para hábitos de vida saudável,
escolar
como prevenção do cancro.
.Lembrar o dia e a semana do cancro da
mama.

EPS
3º ciclo e
secundário

.Educar para o não desperdício dos
alimentos
.Comemoração do dia da alimentação
.Sensibilizar para a importância de uma
alimentação equilibrada e completa.
.Consciencializar
para
algumas
doenças/distúrbios alimentares
.Sensibilizar para o controle do peso e da
tensão arterial,

Painel alusivo ao tema,
com frases escritas
pelos alunos e toda a
comunidade
educativa;

Folhas
Lápis de
cor…
Balões,
cartolinas,
cola,
cartão,
marcadore
s..

Adesão dos
participant
es.
Grau de
participaçã
o dos
alunos

Distribuição de laços Computado
cor-de-rosa,
de r
panfletos
e
Livros
desdobráveis
com Cartolinas,
informação sobre o
cola,
tema.
cartão,
Peditório para a liga marcadore
Portuguesa contra o
s...
cancro.

Alteração
da relação
com os
alimentos
na cantina
e nos
lanches dos
alunos do
pré escolar

Distribuição de uma
peça de fruta a todos
os alunos na escola
sede.
Recomendar aos pais a
introdução de uma
peça de fruta nos
lanches dos filhos.
Dramatização
sobre
“alimentação
saudável”.

Alteração
da relação
com
os
alimentos
na cantina
e
nos
lanches
dos alunos
do
pré
escolar

Computado
r
Livros
Cartolinas,
cola,
cartão,
marcadore
s...

50€

.
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.Identificar
alimentos
de
origem
animal/vegetal.
.Identificar alimentos frescos e os
alimentos cozinhados.
.Nomear alimentos passíveis de ingerir em
cru.
.Descrever percursos simples desde a
produção até ao consumo.
Dia Mundial
da
Alimentação
- 16 /10
Departamento
curriculares do
1.º CEB
Professores

Educação Préescolar

Alunos
Assistentes
Operacionais
Comunidade
educativa

Exploração da roda dos
alimentos.
Material
Confeção de alimentos diverso
com produtos locais .
Distribuição de um
lanche saudável.
Explorar os ciclos de
alimentos.
Alimentos
Incentivo ao consumo
.Expressar uma atitude positiva perante as de produtos saudáveis
refeições em meio escolar.
nomeadamente a sopa
.Reconhecer
a
necessidade
de e fruta.
cumprimento de regras na utilização de Acompanhamento da
refeitório escolar.
refeição (almoço), na
cantina,
pelos
professores titulares
de cada turma, uma
vez
por
semana
durante o mês de
outubro.
. Sensibilizar as crianças/famílias para:
.Os benefícios de uma alimentação Distribuição de um Material
saudável.
lanche saudável.
diverso
.A prática de uma alimentação equilibrada. Sessão de formação
. Incentivar os alunos/famílias ao não
para encarregados de Alimentos
desperdício de bens alimentares.
educação sobre Saúde
Alimentar

140€
Participaçã
o nos
trabalhos
Mudança
de
atitudes/
comportam
entos

Participaçã
o nos
trabalhos
Mudança
de
atitudes/
comportam
entos
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Docentes do
grupo 320

Docentes
e
alunos de
Francês

Grupo:
Alunos do
230(MAT e CNAT) 2ºciclo
Professores
de
EM, EV e ET.
Professores
Assistentes
Operacionais

.Desenvolver competências em Língua
Francesa
.Relacionar a alimentação com a
prevenção e desenvolvimento das
principais doenças crónicas (diabetes,
doença cardiovascular e oncológica)

Identificação de
géneros alimentícios
que são benéficos à
nossa saúde.
Identificação de
géneros alimentícios
que, quando ingeridos
em excesso, são
prejudiciais para a
saúde.

Referencial
Educação
para a
Saúde
Manual da
disciplina
(conteúdos
programáti
cos)
Vídeos
Vitrine 8
Letras e
músicas
das
canções
tradicionais

.Sensibilizar os alunos/famílias para os
benefícios de uma alimentação saudável;
.Incentivar os alunos/famílias para a prática
de uma alimentação equilibrada;
.Incentivar os alunos ao não desperdício de
bens alimentares;
.Divulgar recomendações de alimentação
saudável;-Consciencializar a criança e a
família para a importância do pequenoalmoço e da sopa numa alimentação
equilibrada;
.Sensibilizar os alunos para aprendizagens
adquiridas sobre alimentação.

-Elaboração
de
cartazes alusivos ao
tema para decorar a
escola;
-Distribuição de um
lanche saudável.
Apresentação
de
canções/danças
alusivas ao tema para
os alunos da EBI.

Espaço da
Escola
Alimentos
Instrument
os musicais
Cartolinas e
tintas
Colas
e
tesouras

Empenho
na
Concretiza
ção das
atividades

Participaçã
o
e
interesse
dos alunos
envolvidos

16 de
outubro
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Formação de
juízes/árbitros
das
modalidades
de Atletismo,
Andebol,
Natação,
Boccia, Ténis
de Mesa e
Futsal
- 18/10 e
25/10

Professores de
Educação Física

Professoras de
Inglês
(2º ciclo)
Halloween
- 31 /10
(conteúdo
sociocultural)

Grupo Inglês
(330)

Alunos do 2º,
3º ciclo e do
ensino
secundário.

.Participar em todas as situações e
procurar o êxito pessoal e do grupo:
.Relacionar-se com cordialidade e respeito
pelos seus companheiros, quer no papel
de parceiros quer no de adversários;
.Aceitar o apoio dos companheiros nos
esforços de aperfeiçoamento próprio, bem
como as opções do(s) outro(s) e as
dificuldades reveladas por eles.

Realização de sessões
teórico-práticas sobre
as respetivas
modalidades

Regulamen
tos das
Arbitragem
modalidade dos jogos.
s;
Boletins de
jogo;
Apito;
Cronómetr
o;
Bolas,
Coletes.

Professoras e
alunos de
Inglês

.Promover a cultura anglo-saxónica
.Aquisição de vocabulário específico

Pesquisa sobre as
origens do Halloween
Visualização de um
doc./filme
Decoração do espaço
escolar
Decoração do espaço.
Concurso de vassouras
voadoras

Cartolinas
Computado
res
outros

Observação
direta
Redação de
fichas

Cartolinas;
Cartões;
Símbolos
comemorativos;
Internet;
Postais
Mesas para
exposição;
Prémios

Participaçã
o dos
alunos na
atividade.
Atribuição
de “treats”
-1º 2º e 3º
e prémio
de
participaçã
o

Alunos do
3ºciclo e
docentes

.Divulgar a língua e cultura angloamericanas em comparação com as
tradições e festividades locais;
.Motivar os alunos para a aprendizagem da
língua.

20 €
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Comemorar o
Mês
Internacional
das
Bibliotecas
Escolares
Outubro

Professora
Bibliotecária

CPCJ
GNR

Comemoração
do
dia
Internacional
dos direitos da
criança
- 14/11
Teatro-Debate
"(In)dependên
cias"
- 15/11
A diabetes
- 20/11

.Celebrar a importância das bibliotecas
escolares.

Professores

GNR
UCC
Novembro:
Serviços
mês
da Psicologia
EPS
prevenção
Prevenção
rodoviária

Os alunos do
Agrupamento

.Igualdade de género;
.Violência no namoro.

de
3º ciclo e
secundário
Pais e
Educadores

Comunidade
educativa

Usina

3º ciclo e
secundário

Comunidade
escolar

.Alertar e sensibilizar para o uso correto do
sistema de retenção rodoviário

.Alertar e sensibilizar para os direitos
fundamentais da criança
. Alertar e consciencializar para os
malefícios a nível físico, social , psicológico
e económico do consumo de substâncias
psicoativas.
.Desenvolver hábitos de vida saudável
assumindo uma atitude atenta em relação
ao consumo.

Divulgação
dos Biblioteca
concursos realizados Livros
durante este mês
Visita da escritora
Maria Sousa para os
alunos do 5º e 6º anos.
Sessões
de
esclarecimento para 3º
ciclo e secundário –
Escola Segura, UCC e
EPS

Reconheci
mento dos
malefícios
do uso de
drogas
licitas e
ilícitas.

Operação STOP

Projeção de um filme
sobre a temática dos
direitos da criança.

Relatório
da
atividade

20€

Papel e
auditório
Comporta
mentos
preventivos

Tipos de drogas e
alertas de consumos”
Teatro-Debate

Medição da diabetes à
comunidade educativa.

.Alertar para o problema da diabetes
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Corta-mato
escolar

Professores de
Educação Física

Alunos do 2º,
3º ciclo e do
ensino
secundário.

.Elevar o nível funcional das capacidades
motoras condicionais e coordenativas;
. Promover o exercício físico.

Grupo de filosofia

Alunos de
Filosofia

.Enaltecer a importância da Filosofia na vida Distribuição pela
do homem e na vida em sociedade. Este é comunidade escolar de
um dia de reflexão e de questionamento.
frases filosóficas que
podem ajudar a refletir
o dia a dia.

- 8/11

Dia da
Filosofia
- 16/11

Departamento
curricular do
1ºCEB

Professores
Alunos
Comunidade

Professores das
AEC

Departamento
curricular da

Docentes
Alunos

.Manter viva a tradição.
.Descobrir/Divulgar e promover a cultura
popular do concelho.
.Fomentar a relação escola/meio.
.Identificar géneros alimentícios que são
prejudiciais à nossa saúde.

.Manter viva a tradição.
.Educar para a cidadania.

Realização de uma
prova de Corta-Mato,
por escalões e por
género, na escola.

Divulgação pela escola
de nomes de filósofos
da atualidade com as
suas reflexões
Exploração de
canções/ lendas e
provérbios.
Elaboração de
trabalhos alusivos ao
tema.
Realização do
magusto/lanche
convívio.
Exploração/
dramatização da lenda
de São Martinho.

Materiais:
marcação
do
percurso
(fitas);
dorsais
coletes

Relatório
da
atividade;
Grau de
adesão dos
alunos

Papel e
impressões
a cores.

Adesão e
reflexão
Das
pessoas em
meio
escolar.

Castanhas
Caruma
Alimentos

Participaçã
o
nos
trabalhos

Material de
expressão
plástica

Colaboraçã
o

Castanhas
Caruma
Alimentos

Participaçã
o nos
trabalhos

5 euros

11

70€

S. Martinho
- 10/11

Educação Préescolar

Assistentes
Operacionais
Comunidade
educativa

.Descobrir/Divulgar e promover a cultura
popular do concelho.
.Fomentar a relação escola/meio/família.
. Fomentar a relação escola/meio.

Órgão de Gestão
Comunidade
Diretores
de escolar
Turma
Assist.
Operacionais

Thanksgiving
Day
- 23/11

Magusto
Alunos do
Secundário

Professoras de
Inglês

Prof. de E.M.R.C.

Professoras e
alunos de
Inglês

Alunos
do
Secundário

Exploração de canções
/histórias/ provérbios.
Elaboração de
trabalhos alusivos ao
tema.
Realização de um
magusto.
Realização de um
lanche para os alunos.

.Promover a cultura anglo-saxónica
.Aquisição de vocabulário
específico

Pesquisa sobre as
origens do
Thanksgiving Day
Visualização de um
doc./filme
Decoração do espaço
escolar

.Contactar com alunos de outras escolas da
diocese.
.Desenvolver a autonomia do aluno
.Promover atitudes sociais e de grupo.
.Fortalecer laços de amizade.

Realização
do
encontro/Magusto

Material de
expressão
plástica

Espaço
Pão,
farinha,
requeijão,
Castanhas
Sumos

Opinião dos
participant
es
recolhida
através de
um
questionári
o

Cartolinas
Computado
res
outros

Observação
direta
Redacção
de fichas

Autocarro

Interesse e
empenham
ento

em Viseu
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200,00 €

.Sensibilização para a importância da
amizade na relação humana.
.Promover o convívio entre escolas/alunos
de E.M.R.C

novembro

Workshop
alusivo
à
temática
”Crianças/jov
ens felizes “

Novembro

Docentes do
Depart. de
Educação Especial
e
Psicóloga
do
Gabinete
“5 Sentidos ”

UCC,
Dezembro:
mês da luta GNR, Serv. Psic.
contra a SIDA Biblioteca
Municipal

Docentes do
Depart. de
Especial ;
Psicóloga do
Gabinete “5
Sentidos;
Pais/Enc. de
Educação dos
alunos com
NEE

3º ciclo e
secundário

.Aumentar as competências nos padrões
educativos.
.Apoiar os pais no exercício das suas
funções de parentalidade (envolvimento
parental) .
.Sensibilizar os pais para a importância da
relação entre Escola- Família e vice - versa.

.Infeções sexualmente transmissíveis.
.Alertar para o problema da SIDA, como
problema atual e não do passado.

Interescolas

Relatório
da
atividade

Workshop para Pais e Sala
Encarregados

de

Educação de alunos
com NEE.

Atividades em sala de
aula
Sessões
de
esclarecimento para o
9º ano – UCC (por
turma), sobre doenças
sexualmente
transmissíveis
Sessão
de
sensibilização sobre a
prevenção da sida “
SIDA à noite”.

Recursos
Informático
s

Auditório
da
Biblioteca
Municipal
Deslocaçõe
s da
técnica.

Número de
participant
es ;
Nível de
satisfação
dos
participant
es;
Relatório
de
monitorizaç
ão da
atividade.
Desenvolve
r
comportam
entos
assertivos
no âmbito
da
sexualidade
de cada um
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.

Exposição de trabalhos
feitos pelos alunos
Comemoração
Docentes do
do
Dia
Depart. de
Internacional
Educação Especial
/ Nacional da
e
Pessoa com
Terapeuta da Fala
Deficiência
do CRI de Fornos
de Algodres
- 4/12

Fim de
Semana de
aventura com
a EMRC
Acantonamen
to
- 9 e 10 /12

Prof de EMRC

.Demonstrar aos alunos que a voz é um
Docentes do
instrumento de comunicação crucial no diaDepart. de
a-dia;
Especial ;
.Consciencializar os participantes para a
Terapeuta da importância e cuidados a ter com a voz;
Fala do CRI de .Identificar abusos e maus usos vocais,
Fornos
de justificando quais os comportamentos
Algodres;
corretos a adotar;
Alunos com .Realizar
exercícios
vocais
e
de
N.E.E. e todos aquecimento com recurso a métodos
os alunos que lúdicos.
quiserem
participar
.Colaborar com departamento de EE na
SPO
planificação e realização de atividades
Alunos de
EMRC do
Ensino
Secundário

.Reavivar o dom que está em nós e é a
razão da nossa existência.
.Valorizar as relações interpessoais como
espaço de construção de felicidade;
.Cimentar o espírito da amizade e do
convívio.
.Respeitar, valorizar e relacionar-se com os
outros na sua diversidade de seres,
culturas e formas de estar;
.Proporcionar crescimento interior com
base nas experiências de aventura vividas;
.Promover
a
convivência
e
o
relacionamento interpessoal e de grupo.

Recursos
Apresentação
em Informático
Power Point sobre a s
Material de
voz;
sensibilizaç
Narração de uma ão:
história
sobre
a -Folhetos
importância da voz – - Frasco dos
“Gabriel,
o
Galo 30 motivos
Cantor” ou “Diz a para cuidar
Vozinha”, de acordo da voz
- Etiquetas
com a idade do
para
as
público-alvo;
garrafas da
Jogo “O Rei Manda” água.
com exercícios vocais.

Preparação
atividades

de
Autocarro

Acantonamento – praia Alojamento
de Mira

Participaçã
o
e
interesse
dos alunos

Relatório
de
monitorizaç
ão
da
atividade

Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.
Adesão dos
participant
es
Interesse e
empenham
ento
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Torneio InterTurmas de
Andebol
13/12

Professores de
Educação Física

Professoras de
Inglês

Prof. EM, EV,ET –
2ºCEB
- Alunos do 2ºCEB
Christmas/

Alunos do 2º,
3º ciclo e do
ensino
secundário.

Professoras e
alunos de
Inglês

Comunidade
educativa/loca
l

. Promover o gosto pela atividade ao ar livre
e em especial à atividade física.
. Cooperar com os companheiros para o
alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, aplicando a ética do jogo e as
suas regras.

.Promover a cultura anglo-saxónica
.Aquisição de vocabulário específico

.Manter viva a tradição Natalícia.
.Sensibilizar os alunos para o respeito
pelas tradições.
.Desenvolver aptidões técnicas e manuais;
.Promover o desenvolvimento do sentido
artístico e do sentido social.
.Participar em projectos comuns.
.Trabalhar em grupo.
.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido e
estar aberto à avaliação dos outros.

Realização de um
torneio interno de
divulgação da
modalidade

Pavilhão
Bolas
Coletes
Apito

Pesquisa sobre as
origens do postal de
Boas Festas
Redação de
mensagens natalícias
em Inglês
Visualização de um
/filme
Decoração do espaço
escolar
Decoração de espaços
Concerto Natalício de
Solidariedade
Bombeiros
Interpretação de
temas em flauta e
instrumental ORFF de
temas alusivos ao
Natal e outros
Interpretação de
canções
Execução de
coreografias

Cartolinas
Computado
res
outros

Relatório.
Número de
equipas
participant
es
Observação
direta
Redação de
fichas

CMPCastel
o
Bombeiros
Voluntários
Pavilhão
Instrument
os musicais
variados
Equipamen
tos de som
e imagem
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10
euros

Natal

Departamento
curricular do 1.º
CEB

Professores
Alunos
Autarquias

Professores das
AEC

Departamento
curricular da
Educação Préescolar

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Comunidade
educativa
Autarquias

Grupo disciplinar
de francês- 320

Ceia de Natal
Órgão de Gestão

Pessoal
docente e não
docente
do
Agrupamento

.Identificar a importância das relações
afetivas nos diferentes contextos de vida
(família, escola, amigos, sociedade).
.Desenvolver o espírito de solidariedade,
paz, partilha e altruísmo e fortalecer laços e
relações entre todos.
.Proporcionar o convívio.
.Envolver a participação da família e das
autarquias.
.Manter viva a tradição.
.Desenvolver o espírito de solidariedade,
paz, partilha e altruísmo e fortalecer laços
de relação entre todos.
.Proporcionar o convívio.
.Envolver a participação da família e das
autarquias.
.Manter viva a tradição.
.Conhecer tradições francófonas.
.Contactar com hábitos e costumes
francófonos.
.Sensibilizar os alunos para o respeito por
tradições diferentes das locais.
.Fomentar o gosto pela Língua Francesa.
.Proporcionar a vivência do espírito
natalício.
.Promover o convívio na comunidade
Escolar, desenvolvendo o espírito de
solidariedade.
.Envolver os alunos dos cursos profissionais
na vida da escola.

Elaboração
de
trabalhos diversos.
Espetáculo de teatro
dinamizado
pela
Câmara Municipal a
realizar na EBI.
Recolha de vestuário/
brinque.

Teatro / Cinema

Material
diverso

Colaboraçã
o

Transporte

Participaçã
o

Material
diverso
Transporte

Letras e
músicas
das
canções
tradicionais
Vitrine 8
PC
Realização de um Refeitório
convívio de Natal Assistentes
destinado ao pessoal da cozinha
docente e não docente Alunos do
do Agrupamento.
curso
profissional

Colaboraçã
o
Participaçã
o

Divulgação de canções
e tradições
francófonas da época

Opinião dos
participant
es
recolhida
através de
um
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de cozinha questionári
e pastelaria o
Dia do
diploma

Órgão de gestão
Patrocinadores
Conselho Geral

. Promover o sucesso escolar e educativo
dos alunos.
. Fomentar os valores da Cidadania e da
Democracia.
.Valorizar o trabalho e o empenho dos
alunos.

- 16 dezembro

Carta/postal
ao pai natal

Professores
de Alunos e
Português 2º ciclo professores do
2º ciclo

.Escrever em termos pessoais e criativos.
.Criar o gosto pela escrita de textos
utilitários.

Carta aos pais
- dezembro

Ação de
formação
“ Mediação de
conflitos ”
- dezembro

Técnicos e
Assistentes
operacionais
SPO

. Apoiar o público-alvo no exercício das
suas funções.
.Tomada de Consciência do seu próprio
comportamento quando em conflito.
.Reconhecer vantagens da aprendizagem
inerente a processos de negociação e
mediação.
.Generalizar aprendizagens no âmbito da
Mediação de Conflitos em Contexto
Escolar.

Entrega dos Diplomas.
Entrega do Prémio do
Quadro de Excelência
do Agrupamento.
Entrega do Prémio
“Aluno
Excelência
Crédito Agrícola”.
Entrega do Prémio de
Mérito “Ministério da
Educação”.
Escrever
textos,
experimentando novas
configurações textuais,
com
marcas
intencionais
de
literariedade.

Realização de sessões
debate

Bombeiros
Voluntários
Penalva do
Castelo

Papel,
caneta/lápi
s
e
computado
r

Empenho
dos alunos
e qualidade
dos
trabalhos
apresentad
os

Projetor,
Vídeo e
outros
recursos
que
venham a
considerarse

Nº de
participan
tes
Nível de
satisfação
dos
participant
es
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Museu
do
Quartzo
Grupo:
Galopim
de 230(MAT e CNAT)
Carvalho em
Viseu
(última
semana
de
aulas do 1º
período)
Monitorização
da
empregabilida
de dos Cursos
Profissionais
Direção
da EB 3/S
(“Destino dos
alunos”)
No decurso do
1º período
Planetário
vem à escola

Grupo
510
(FISQUIM)

Turmas do 5º
ano

Direção
Equipa de
autoavaliação
da Escola
SPO
Coordenação
Cursos
Ex-alunos de
Cursos
Profissionais
Alunos do 7º
ano

.Compreender alguns fenómenos naturais.
.Reconhecer o património geológico como
parte integrante do património natural.
.Promover a proteção, preservação e
valorização do património geológico.

Visita ao Museu e
exploração do mesmo.

.Atualizar estatísticas sobre taxas de
emprego/desemprego de ex-estudantes.
.Atualizar estatísticas sobre taxas de
continuidade de estudos.
.Analisar impacto do estudo/ aprendizagem
no AEPC.
.Projetar prioridades de áreas de formação
no âmbito do ensino profissional.
.Facilitar a planificação de opções de
melhoria e
inovação
de Cursos
Profissionais.
.Mobilizar saberes culturais, científicos e
tecnológicos para compreender a realidade
e para abordar situações e problemas do
quotidiano.

Articular
com
equipa(s) envolvida(s)
na autoavaliação da
Escola;
Produzir
estatísticas
internas, de acordo
com
objetivos
definidos;
Retirar ilações com
impactos na melhoria e
inovação de Cursos

Transporte

Os que
vierem a
considerarse
pertinentes

Participaçã
o
e
envolvimen
to
dos
alunos.
Relatório
da visita de
estudo.

Relatório
Plano de
Melhoria –
Ensino
Profissional
Secundário

Observação de tipos de Sala
de -Grau de
objetos celestes e suas convívio
interesse
características.
dos alunos.
Observação da esfera
celeste,
seus
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≈ 300 €

VISITA DE
ESTUDO – EMAF
(EXPONOR)
(PORTO)

Prof. Roberto
Sousa
(Grupo 50)

1º PERÍODO

Professores e
alunos das
turmas:
10º
Eletrotecnia
11ºC

.Proporcionar uma abordagem estimulante
e inovadora dos conteúdos programáticos,
fora do contexto de sala de aula.
.Estimular o gosto pela Ciência e a vontade
de aprofundar conhecimentos.
.Compreender a constituição e a
caracterização do Universo e Sistema Solar
e da posição que a Terra ocupa nesses
sistemas.
.Reconhecer que os fenómenos que
ocorrem na Terra resultam da interação no
sistema Terra, Sol e Lua.
.Identificar causas e consequências dos
movimentos dos corpos celestes.
.Enriquecer a vivência dos alunos.
.Desenvolver o espírito de observação.
.Conhecer as respostas técnicas e
tecnológicas no mundo do trabalho.
.Promover a interdisciplinaridade.
.Contactar com a realidade da Manutenção
industrial e Automação e Computadores.

movimentos
e
consequências.
Observação do sistema
solar.

Atividades
preparatórias.
Autocarro
Enquadramento dos
alunos no contexto e
nos objetivos da visita
de estudo.
Pesquisa e informação
sobre os locais a visitar.

Observação
direta.
Questionári
o aos
alunos
sobre a
visita
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Orçame
nto do
autocarr
o é de
€400,00

VISITA DE
ESTUDO – WEG
(MAIA)
(PORTO)

Prof. Roberto
Sousa
(Grupo 540)

10º
Eletrotecnia
11ºC

1º PERÍODO

Concurso de
escrita/leitura
1º e 2.º
período

Professores e
alunos das
turmas:

Departamento
curricular do 1.º
CEB

Professor
titular de
turma
Alunos

.Verificar que a mecânica, automação,
informática e controlo são indissociáveis.
.Sensibilizar para a necessidade de obterem
uma qualificação técnica e cientifica sólida.
.Observar o mundo maravilhoso da técnica
e da tecnologia.
.Constatar que o futuro constrói-se todos
os dias.

.Desenvolver as competências da leitura e
da escrita.
. Desenvolver a capacidade criativa.

Sistematização dos
conhecimentos
adquiridos.
Realização da Visita.
Preenchimento de
uma ficha de
observação.

Leitura de uma obra do
Plano Nacional de
Leitura por turma.
Exploração da obra e
realização
de
um
trabalho acerca da
mesma.
Exposição de todos os
trabalhos
realizados
(dia Mundial da Criança
na EBI).

Relatório
da Visita

Material
diverso

O
orçame
nto para
o
autocarr
o é de
€325,00

Participaçã
o

50€

Colaboraçã
o
Empenho
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2º período
ATIVIDADE

DINAMIZADORES/
INTERVENIENTES

DESTINATÁRIO
S

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

GNR, UCC EPS
Janeiro:
mês
da
Professores
segurança

Alunos do 3º
ciclo e
secundário

.Cuidados essenciais de segurança a ter em
casa e nas relações interpessoais;
.Despertar para os perigos da internet

Dia
Internacional
do 112

Professores e
alunos

Sessões
sobre Computado
segurança doméstica e
Livros
de lazer. (Escola segura Deslocação
e UCC)
da Escola
Ação de reflexão sobre
Segura
os perigos da internet

.Compreender os costumes e tradições da
sua comunidade.
.Recolher cantares e tradições dos Reis.
.Promover relações de convívio entre a
escola e a comunidade.

Elaboração de
adereços.
Recolha de canções
tradicionais em cada
localidade.
Cantar de Reis pelas
ruas da localidade.

Instrument
os musicais
Material de
Expressão
Plástica

.Contactar com hábitos e costumes
francófonos
. Sensibilizar os alunos para o respeito por
tradições diferentes das locais
.Fomentar o gosto pela Língua Francesa

Divulgação de canções
e tradições
francófonas .
Degustação do bolo
típico do dia de Reis
“La Galette des Rois”

Retroprojetor
Tela

EPS

Os Reis
- 5/1

“Galette des
Rois”
- 6/1

Tito Morais

Departamento
curricular do 1.º
CEB
Departamento
curricular da
Educação Préescolar
Professores das
AEC
Grupo de francês

Comunidade
local/meninos
dos Jardins de
Infância
/Escolas do
1ºCEB
próximas

Comunidade
escolar

RECURSOS

AVALIAÇÃO

CUSTOS

Saber
escolher
em
consciência
os sítios a
visitar e
saber
reconhecer
os perigos
desconheci
dos
Colaboraçã
o
Participaçã
o
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Viseu
Grupo:
(Ida ao teatro 230(MAT e CNAT)
Matematicom
ania)

Alunos
5ºano

do

.Melhorar a imagem da Matemática entre Visionamento
e
os alunos e a comunidade educativa;
exploração da peça de Transporte
.Promover o sucesso escolar e acultura Teatro.
científica;
.Desenvolver a vertente lúdica da
matemática.

- 26 /1
UCC, serviços de Comunidade
Fevereiro:
Ensino
mês
da psicologia,
literacia
social
secundário
Amizade

.Feira do queijo
Alimentação saudável

“Chandeleur”

.Identificar e contactar com os diferentes
ingredientes para confecionar os «crêpes»

Livros

Teatro Maria Paulos 3º
Literacia social .Despertar para a importância do “outro” ciclo e 10º ano.
(7º ano e 9º na vida de cada um;
“ deixem o sexo em
ano )
.Constatar a importância do elogio e da paz”
valorização positiva do “outro.
Escrever
cartas,
poemas, músicas e
outras manifestações
de agrado ao “outro”.
Reflexão, a partir de
alguns textos, sobre a
necessidade do elogio,
do afeto e da amizade.

- 2/2

Grupo de francês

Comunidade
escolar

Confeção ao vivo e
consumo de «crêpes»
Exposição da receita

Papel,
lápis,
marcadore
s

1 sala
Microondas
Gás
Camping
gás
3 mesas
Extensão
Elétrica

Participaçã
o
e
envolvimen
to
dos
alunos.
Relatório
da visita de
estudo
Grau de
participaçã
o dos
alunos

25€
(gás)
+
ingredientes
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Prof. de EV/ET
Alunos do 2ºCEB

Carnaval

- 9 /2

Departamento
curricular do 1.º
CEB
Professores das
AEC
Departamento
curricular da
Educação Préescolar

Visita de
Estudo à
comunidade
de Taizé França
- 10 a 18/2

Professor
E.M.R.C

de

Comunidade
educativa

Professor
titular
de
turma/alunos
Professores
das AEC
Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Com. Educat.

Alunos
do
Secundário

.Sensibilizar os alunos para o respeito pelas
tradições.
.Desenvolver aptidões técnicas e manuais;
.Promover o desenvolvimento do sentido
artístico e do sentido social.
.Participar em projetos comuns.
.Trabalhar em grupo.
.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido e
estar aberto à avaliação dos outros.

.Desenvolver a capacidade criativa.
.Incentivar a reutilização de materiais.
.Dar oportunidade à criança de viver a
fantasia e o sonho.
.Promover o convívio.

.Fazer a experiência de viver numa
Comunidade Ecuménica.
.Conviver com jovens de todo o mundo.
.Partilhar interrogações, certezas e
esperanças.
.Conhecer locais de interesse histórico,
cultural e religioso.
.Conviver com jovens inscritos em EMRC .
.Apreciar e valorizar a identidade cultural e
religiosa.
.Conhecer e valorizar a vivência moral e
religiosa das religiões existentes.

Exposição de
trabalhos

Materiais
de
expressão
artística;
Ferramenta
s de
manuseam
ento

Escolha de um tema,
por turma, para os
alunos se disfarçarem Material
Convívio entre turmas diverso
em cada escola.
Fato elaborado em
casa.
Festa convívio

Preparação da visita.
Realização da visita.
Preenchimento
de Autocarro
uma
ficha
de
observação.
Elaboração de um
Guião da visita.
Avaliação

Participaçã
o
Colaboraçã
o

210€

Interesse
/empenho

Interesse e
Empenham
ento
Grelha de
observação
Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.
Relatório
da visita
23

Feira do
queijo
Fevereiro

Departamentos
curriculares do
1.º CEB e da
Educação Préescolar
Prof. das AEC

Professores de
Português

S. Valentim –
Dia dos
namorados/
Valentine’s
Day

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais

Alunos e
professores do
2º ciclo

.Promover a reutilização de materiais.
.Divulgar os produtos regionais.
.Incentivar a criatividade.

.Escrever em termos pessoais e criativos
.Criar o gosto pela escrita

Grupo 330-Inglês

Toda a escola

.Fomentar o gosto pela Língua Inglesa;
.Saber expressar sentimentos

Professoras de
Inglês

Professoras e
alunos de
Inglês

.Promover a cultura anglo-saxónica
.Aquisição de vocabulário específico

Fevereiro

Grupo de frances

.Saber expressar sentimentos

Realização/exposição
de trabalhos alusivos
ao tema:
“Feira/Festa do Pastor
e do queijo Serra da
Estrela”
Escrever
textos,
experimentando novas
configurações textuais,
com
marcas
intencionais
de
literariedade.
wrting
/
reading
poems (originais /
author)
Pesquisa sobre as
origens do Dia –
redação de
mensagens em L2
Visualização de um
documentário/filme
Shakespeare
Decoração do espaço
escolar
Elaboração de
quadras/ rimas
alusivas ao Dia de S.
Valentim

Material
diverso

Participaçã
o
Qualidade
dos
trabalhos

Papel,
lápis,
caneta e
computado
r

Empenho
dos alunos
e qualidade
dos
trabalhos

Cartolinas
Computado
res
outros

Participaçã
o
dos
alunos nas
atividades
Observação
direta
Redacção
de fichas

Computador /Tela
Retroprojetor
Vitrine 8

Adesão dos
alunos
Qualidade
dos
poemas

70€

10 €
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Participação
no evento
“Qualifica
2017” –
Exponor
Matosinhos

SPO
Diretores de
turma (DT’s)

Turmas do 11º
SPO
DT’s

- 1 ou 2/3

Comemoração
do Dia
Mundial da
Poesia
- 18 a 21/3

Dia do Pai
- 19 /3

Professores de
Português 2º ciclo

Prof. de E.M.R.C.

Alunos e
professores do
2º ciclo

Alunos
de
E.M.RC. do 2º
ciclos

.Facilitar o acesso à informação de ofertas
educativas, formativas e de emprego, por
vias de um contacto próximo com o mundo
académico, institucional e empresarial.
.Facilitar o planeamento e a tomada de
decisão do futuro escolar e profissional.
.Apoiar os alunos na transição do
Secundário para o Ensino Superior ou para
o mercado de trabalho

Estabelecer contactos
necessários junto a
organizadores
do
evento.
Garantir a máxima
participação de alunos
e
docentes
acompanhantes.
Orientar os alunos no
espaço de exposição e
animação da feira.
Organizar espaço de
reflexão/debate em
turma.
.Desenvolver o gosto pela leitura de textos Escuta/leitura
de
literários (poético).
poesia.
.Expressar ideias e sentimentos provocados Apresentação oral de
pela leitura.
poemas selecionados
.Estimular o gosto pela escrita.
pelos alunos.
.Criar o gosto pela leitura do texto poético. Elaboração/redação
de textos com base em
modelos.
Divulgação/exposição
dos
trabalhos
produzidos.
.Sensibilizar para os valores da Família.
.Proporcionar à comunidade educativa,
uma visão aprofundada da relação
Pai/Filho.

Autocarro
Fotocópias

Obras da
biblioteca
escolar e
outras

Criação de um diploma Cartolinas
Folhas A4

Nº de
participant
es e
envolvimen
to
Grau de
satisfação:
aplicação
de
questionári
o
Relatório
de
atividade
Empenho
dos alunos
e qualidade
dos
trabalhos
apresentad
os

Interesse e
empenham
ento
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Torneio de
Boccia
- 16/3

Professores de
Educação Física

14º
Campeonato
Nacional de
Jogos
MatemáticO
- 16 /3

Grupo:
500(MAT)

Dia Mundial
da Árvore
- 21 /3

Visita de
estudo
Regimento de
Infantaria 14
- 23/3

Grupos:
230(MAT e CNAT)
Departamentos
curriculares do 1.º
CEB e Educação
Pré-escolar
Professores das
AEC
Agrupamento
Autarquia

Departamento
Curricular do 1.º
CEB

Alunos do 2º,
3º ciclo e do
ensino
secundário.

. Desenvolver capacidades motoras;
.Fomentar o convívio entre os alunos;
. Valorização do trabalho e do esforço
individual e coletivo.

.Motivar a participação dos alunos em
Alunos da
concursos matemáticos.
disciplina de
.Promover o ensino da Matemática de
Matemática
forma lúdica e divertida, aliando o
(selecionados) raciocínio e estratégia com desafio e
competição.
.Promover a divulgação da Ciência.

Professores
Alunos
Assistentes
operacionais
Comunidade
educativa

Professores
Alunos
Assistentes
Operacionais
Autarquia

.Sensibilizar os alunos para a preservação da
floresta.
.Sensibilizar os alunos para a importância da
árvore no ambiente.

As Forças Armadas
. Reconhecer a importância das Forças
Armadas e das Forças de Segurança para a
segurança de todos, a defesa nacional e a
conquista da paz.

Realização de um
torneio de Boccia só
para alunos com NEE e
outro para os
restantes aluno

Pavilhão
Bolas

Participação no
Campeonato Nacional
a realizar em Torres
Vedras

Transporte
para Torres
Vedras
Alimentaçã
o

Exploração
de
histórias e canções.
Plantação / sementeira
de diferentes espécies
de plantas.

Material de
expressão
plástica
Sementes
plantas
Material
diverso
Material de
expressão
plástica

Visita guiada aos locais
definidos.
(museu, camaratas, …)
Almoço convívio.

Transporte

Grau de
adesão e
satisfação
dos alunos

20€

Adesão
Empenho
Resultados
obtidos

Participaçã
o
Colaboraçã
o

Interesse
Empenho

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Interesse
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Visita de
estudo
- 23/3

Departamento
curricular da
Educação Préescolar
Autarquia

Encontro dos
alunos
de Professor
E.M.R.C. do 9º E.M.R.C.
Ano/
Santiago de
Compostela
- 23 e 24/3

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Autarquia
de

Alunos
9ºano

do

Torneio de
Basquetebol
(3x3)
- 23/3 manhã
Torneio de
Ténis de Mesa
- 23/3 - tarde

Alunos do 2º,
3º ciclo e do
ensino
secundário.
Professores de
Educação Física

.Compreender que as Forças Armadas
trabalham para o bem-estar de todos.
. Promover o convívio.

RI 14 Viseu

. Contactar com alunos de outras escolas da
diocese.
. Viver o valor da solidariedade
.Desenvolver a autonomia do aluno
.Promover atitudes sociais e de grupo.
. Fortalecer laços de amizade.
.Sensibilização para a importância da
amizade na relação humana.
.Promover o convívio entre escolas/alunos
de E.M.R.C.
. Vivenciar os valores da responsabilidade,
da liberdade e do respeito pelo outro.

Jogo do amigo secreto.
Preparação
de Autocarro
atividades para o
encontro,
Encontro

. Cooperar com os companheiros para o
alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, aplicando a ética do jogo e as
suas regras.
.Possibilitar maior aperfeiçoamento na
modalidade.
.Desenvolver o convívio entre os alunos;
.Valorização do trabalho e do esforço
individual e coletivo.
.Possibilitar consolidação e
aperfeiçoamento na modalidade.

Realização de um
torneio interno de
divulgação da
modalidade

Transporte

Realização de um
torneio de Ténis de
mesa.

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Interesse
Interesse e
Empenham
ento.
Grelha de
observação
Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.
Relatório
da visita de
estudo.

Pavilhão
Bolas
Coletes

Pavilhão
Bolas
Mesas

5€
Grau de
adesão e
satisfação
dos alunos
20€
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Torneio
Badminton
23/3
Dia da
Ed. Física

Semana da
leitura

Equipa da BE

Março

Canguru
Matemático
sem
Fronteiras
2018
2º período

Grupos:
230(MAT e CNAT)

VISITA DE
ESTUDO –
UNICER
(PORTO)
2º PERÍODO
Prof. Roberto
Sousa

. Cooperar com os companheiros para o
alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, aplicando a ética do jogo e as
suas regras.
.Possibilitar maior aperfeiçoamento na
modalidade.
.Promover o gosto pela leitura e pela
escrita.
.Estimular o gosto pela cultura.
.Desenvolver a sensibilidade dos alunos.
.Conhecer de forma mais aprofundada
alguns escritores.
.Desenvolver o sentido de pertença a uma
comunidade cultural e linguística.

Realização de um
torneio interno de
divulgação da
modalidade

Exposição de trabalhos
realizados pelos alunos
Dramatização
de
pequenas peças.
Leitura de contos
/histórias
Encontro
com
escritores/ilustradores
Contador de histórias
.Estimular o gosto e o estudo pela Realização de um
Alunos
da Matemática.
questionário
de
disciplina de .Proporcionar aos alunos a resolução de escolha
múltipla
Matemática
questões/problemas matemáticos.
organizado pela SPM.
(inscritos)
.Fomentar maior capacidade de raciocínio. Categorias: Escolar (5º
e 6º anos)
.Enriquecer a vivência dos alunos;
Atividades
.Promover a educação para a cidadania, preparatórias
para a mudança e para o desenvolvimento; Enquadramento dos
. Desenvolver o espírito de observação;
alunos no contexto e
Professores e
.Permitir a ligação entre o saber teórico e a nos objetivos da visita
alunos das
realidade/prática;
de estudo
turmas:
.Desenvolver o espírito de observação;
Pesquisa e informação
10º
.Conhecer as respostas técnicas e sobre os locais a visitar
Eletrotecnia
tecnológicas no mundo do trabalho;
Professores
Alunos
Funcionários
Encarregados
de Educação

Pavilhão
Bolas
Coletes

De acordo
com as
atividades
a
desenvolve
r

Salas
Papel
Vitrine
Prémios

Autocarro

Relatório
Número de
equipas
participant
es
.
Relatório
da
atividade

20 €

Adesão
Empenho
Resultados
obtidos
Observação
direta.

Bilhetes.
– 3€

Questionári
o aos
alunos
sobre a
visita

Orçame
nto para
o
transpor
te), é de
€325,00
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(Grupo 540)
VISITA DE
ESTUDO –
BARRAGEM DE
AGUIEIRA
2º Período

Jogos
sensoriais
2º Período
(último dia de
aulas)

Docentes do
Depart. de
Educação Especial

.Promover a interdisciplinaridade;
.Contactar com a realidade da Manutenção
industrial e Automação e Computadores;
.Verificar que a mecânica, automação,
informática e controlo são indissociáveis;
.Sensibilizar para a necessidade de obterem
uma qualificação técnica e cientifica sólida;
.Observar o mundo maravilhoso da técnica
e da tecnologia;
.Constatar que o futuro constrói-se todos os
dias;
.Inferir que as indústrias com sucesso têm
como suporte a qualidade dos produtos,
muita tecnologia de ponta, design,
diversificação e inovação permanente.
Alunos do Pré- .Envolver os alunos em projetos que visam
Escolar e do 1º sensibilizar a comunidade escolar para a
Cíclo do Ensino diferença.
Básico;
.Modificar valores e atitudes em toda a
Educadores / comunidade escolar.
Professores
.Trabalhar a consciência e a aceitação das
Titulares ;
limitações e a capacidade de confiar na
Docentes do ajuda de outra pessoa.
Depart.
de .Sensibilizar os alunos para aceitarem e
Educação
valorizarem as diferenças.
Especial ;
.Aperceber-se das dificuldades que as
Alunos
com pessoas com limitações sentem: auditivas;
NEE
motoras; visuais.
11ºC

Sistematização dos
conhecimentos
adquiridos
Realização da Visita
Preenchimento de
uma ficha de
observação

Dinamização de vários
jogos / atividades
distribuídos
por
diferentes espaços
As
atividades
a
desenvolver têm como
base três deficiências:
a motora, a visual e a
auditiva, que serão
desenvolvidas
em
quatro estações
Cada grupo / turma
será dividida pelas
quatro
estações,

Autocarro

Bacias
Serradura
folhas de
plantas
areia
pedras
água
computado
r
Headphone
Vendas
Caixas com
objetos
variados

Relatório
da Visita

Orçame
nto para
o
transpor
te é de
€325,00

Participaçã
o
e
envolvimen
to
dos
alunos na
atividade
Relatório
de
monitoriza
ção da
atividade

29

.Descobrir vários objetos através do tato, do conforme o número de
cheiro e do gosto;
alunos
.Trabalhar a destreza manual
Exposição de
elementos
culturais
simples na
Biblioteca.
2º Período
Job
Shadowing Participar no
quotidiano de
profissionais,
através da
articulação
com
Empresas/Enti
dades do
Concelho/Regi
ão
-2º Período

Grupo de
Filosofia

SPO
DT’s

Alunos e
professores de
filosofia

Alunos do 9º,
11º e 12º anos
SPO
DT’s
Empresas que
venham a
associar-se ao
projeto
Associação de
Pais (AP)

.Divulgar elementos importantes da nossa
cultura regional.

.Explorar
profissões
a
partir
de
vivências/experiências/partilhas
.Aumentar o conhecimento de profissões
.Aproximar os alunos do mundo do trabalho
.Apoiar os alunos na construção da sua
identidade vocacional.

Exposição , na
biblioteca, de objetos
recolhidos pelos
professores e pelos
alunos de filosofia.
Selecionar, contactar e
obter colaboração de
entidades e empresas
do Concelho e Região.
Dinamizar contactos
entre
alunos
e
profissionais de vários
sectores económicos:
-profissionais vêm à
Escola (9º ano)
-alunos
vão
à
Entidade/Empresa
(11º e 12º)
Solicitar colaboração
da Câmara Municipal
para apoio logístico.
Dinamização
de
sessões entre turmas
de
partilha
de
vivências e reflexões.

Mesa
placard

Número de
e pessoas a
visitarem a
exposição.

Transporte
Câmara
Municipal
Recursos
humanos –
disponibiliz
ados pelas
entidades
/empresas

Nº de
participant
es e
envolvimen
to
Grau de
satisfação:
aplicação
de
questionári
o
Relatório
de
atividade
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Sessões
formativas no
âmbito do
Marketing
Pessoal

SPO
GIP da Autarquia

Turmas de
Cursos
Profissionais
do 12º ano
SPO
GIP da
Autarquia

2º período

Participação
nos “Dias
Abertos”
promovidos
pelo Instituto
Politécnico de
Viseu
Entre março e
abril
(data a definir
pela Entidade)

SPO
DT’s

Turmas do 12º
ano
SPO
DT’s

Construção de balanço
de
competências
pessoais
e
profissionais.
Dar
a
conhecer
diferentes estratégias
de
procura
de
emprego.
Criação
de
documentos
de
apresentação
de
competências
e
qualificações.
Treino em técnicas de
seleção de candidatos
a emprego.
.Promover o contacto dos alunos com Estabelecer contactos
Instituições do Ensino Superior
necessários junto a
.Facilitar o acesso à informação de ofertas organizadores
do
formativas da região
evento de modo a
.Auxiliar o planeamento e a tomada de garantir
transporte
decisão de carreira dos alunos
gratuito.
.Apoiar o aluno na preparação da transição Garantir a máxima
do Secundário para o Ensino Superior ou participação de alunos
para o mercado de trabalho
docentes acompanha.
Orientar os alunos no
espaço da Instituição.
.Desenvolver competências pessoais e
profissionais estruturantes de atitudes próativas face ao trabalho e ao (des)emprego;
.Apoiar a planificação da inserção
profissional.

Projetor,
instrument
os de
diagnóstico
e seleção
pessoal;
equipamen
to áudio e
vídeo e
outros
recursos
que vierem
a
considerarse

Autocarro
Fotocópias

Produtos
resultantes
das sessões
Nível de
satisfação
dos
intervenien
tes

Nº de
participant
es e
envolvimen
to
Grau de
satisfação:
aplicação
de
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Promover análise e
reflexão
das
experiências.

Março/ abril:

Biblioteca escolar

Comunidade
educativa

mês da leitura
“palavras do
mundo”

Visita
Estudo
Palácio
Nacional
Mafra
Março ou
Abril

de
- Professores do
12.º Ano
de

Alunos do
12.º Ano

Sessões de leitura e
concursos.
Leitura de contos e de
histórias
que
permitam a reflexão
sobre as temáticas da
saúde (ed. sexual;
saúde
oral;
alimentação saudável
e valores)
.Desenvolver o gosto pela leitura de Seleção prévia de
romances
textos de O Ano da
.Conhecer a especificidade de O Ano da Morte de Ricardo Reis
Morte de Ricardo Reis
para serem lidos na
.Utilizar técnicas de pesquisa em vários atividade de Leitura
suportes
Orientada
.Tratar e organizar a informação recolhida
Momentos de diálogo,
.Exercitar a escrita através da produção de com o grupo de alunos,
textos de matrizes diferentes
integrados
na
.Desenvolver práticas de relacionamento atividade de Leitura
interpessoal favoráveis ao exercício da Orientada, em torno
cooperação e da solidariedade
das linhas centrais da
.Desenvolver o sentimento de pertença a obra
uma comunidade cultural e linguística
Assistir
a
.Desenvolver o espírito crítico
representação
de
excertos da obra O Ano
.Despertar para leitura e para o conto como
fonte de informação e de formação da
pessoa humana. Os valores aí presentes.

questionári
o
Relatório
de
atividade
Livros
computado
r

Gosto pela
leitura
Grau de
empenho
dos alunos

Autorizaçã
o dos E. de
Educação
Integração
curricular
da
atividade:
com
implicação
de aulas
Meio de
transporte:
autocarro

Auto
e
hetero
Avaliação
de
competênci
as
de
leitura
e
escrita,
interpretaç
ão
do
romance
Ficha de
aferição de
conhecime
ntos
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Visita
de
Estudo
à
Peugeot/
Citroen PSA –
Mangualde
Visita
de
Estudo
à
Assembleia da
República
2º
ou
3º
período
-Visita
de
estudo
ao
Julgado de paz
de Aguiar da
Beira
-Visita
de
estudo
ao
Tribunal
de
Mangualde
-Visita
de
estudo
à
Conservatória
de Penalva do
Castelo
-Visita
de
estudo
à
Assembleia
Municipal de

Professora
Alunos
Economia

e
de

.Compreender a importância das relações
económicas de Portugal com o Resto do
Mundo
.Enriquecer a experiência dos alunos
.Aproximar os alunos da realidade
.Relacionar a escola com a comunidade
.Desenvolver o espírito crítico

da Morte de Ricardo
Reis
Preparação
A
Visita
Avaliação.
Autocarro

Relatório
da
atividade
Adesão dos

Custo da
deslocaç
ão de
autocarr
o

participant

Professora
e
Alunos de Direito
do 12º ano

es

Relatório

Professora
e
Alunos de Direito
do 12º ano

.Conhecer as profissões jurídicas
.Conhecer a composição da Assembleia
Municipal
.Conhecer as funções da Assembleia
Municipal
.Aprender a intervir na qualidade de
cidadão responsável
.Conhecer o tipo de propostas que podem
ser feitas nesta Assembleia

Preparação
Visita
Avaliação.

Autocarro

da
atividade
Adesão dos
participant
es
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Penalva
Castelo

do

2º ou 3º
período

3º período
ATIVIDADE
Comemoraç
ão do Dia
Mundial da
Conscienciali
zação do
Autismo
(2 de abril)
- 9 /4

DINAMIZADORES
/INTERVENIENTES
Docentes do
Depart. de
Educação Especial

Dia mundial Equipa da BE
do livro e do
direito
de
autor
- 23/4
“25 de Abril”
- 18 a 23/4

Departamento
curricular da
Educação Préescolar

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

RECURSOS

AVALIAÇÃO

Docentes do
Depart. de
Educação
Especial ;
Alunos com
N.E.E. e outros

.Sensibilizar a comunidade para a
problemática do “Autismo “.

Entrega de laços
azuis .
Decoração do
recinto das escolas.
Vestir uma peça de
roupa azul.

Fita de seda
azul
Alfinetes
Manga
plástico
azul

Relatório
de
monitoriza
ção da
atividade

Toda a
comunidade
educativa

.Reconhecer a importância e a utilidade dos
livros
.Incentivar hábitos de leitura na população.

Divulgação das
atividades

Computado
res
Livros

Relatório
da
atividade

Construir uma
Bandeia Nacional
Canções que
marcaram o
dia/época

Material de
expressão
plástica
Material
diverso

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Empenho

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Comunidade
educativa

.Conhecer a bandeira e o Hino Nacional

CUSTOS
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Quadragési
mo quarto
aniversário
da
Revolução
de 25 de
Abril de
1974

Professores de:
HGP
Economia
História
e outros do
departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Semana do 25 /4

PROJETO
Exames DELF
Entre abril e
maio

Docentes de
Francês

.Recordar os momentos decisivos do dia 25 de
Abril
Alunos
e
.Sensibilizar para a importância do Regime
professores do Democrático e para a defesa dos valores
inerentes à democracia.
departamento
.Reconhecer valores éticos patentes em ações
individuais e/ou coletivas
.Conhecer as mudanças decorrentes do 25 de
Abril.
.Desenvolver o espírito crítico.
.Dinamizar o conhecimento histórico.
.Promover a vivência cívica e democrática.
. Alertar consciências.
.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos
alunos.

Professoras e
alunos

.Desenvolver competências para a sua
certificação através dos exames DELF

Pesquisa, seleção e
organização de
informação sobre a
temática.
Visionamento do
filme “Capitães de
abril”.
Colóquio
Elaboração e
exposição de
trabalhos alusivos
ao tema.

Fotocópias
Livros
Jornais
Revistas
Computado
res
Cartolinas
Canetas
Cola
Tinteiros
Expositores
Comput.

Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.
Qualidade
dos
trabalhos
realizados.
Relatório
da
atividade

20 euros
para
material
de
desgast
e.

Exposição
existente
na escola
Preparação para os
exames DELF
através da
resolução de
exames de anos
anteriores

Transporte
Escola/Vise
u/Escola

Número de
alunos com
resultados
positivos

Despesa
s de
transpor
-te para
a
realização do
exame
DELF
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Maio:

UCC, EPS e
Professores

mês
do
coração

Grupo de francês
«Muguet»
Semana de 1
a 5 /5

Comunidade
educativa

.Desenvolver hábitos de vida saudável
assumindo uma atitude atenta em relação ao
consumo.
.Alertar para os perigos destas substâncias na
nossa saúde.
.Educar para uma vida saudável.
.Consciencializar para as doenças
cardiovasculares resultado dos maus hábitos
alimentares e do sedentarismo;
.Desenvolver hábitos de uma prática
desportiva equilibrada e saudável.
.Ensinar que cozinhar pode ser divertido e
económico.
.Partilha de emoções e valores entre gerações,
despertar para a interajuda.
“O coração também sente”

.Comparar tradições
.Despertar o interesse por espécies de plantas
diferentes
.Sensibilizar para a proteção do ambiente

Discussão/reflexão
sobre o tema.
Computado
Pesquisas sobre a r
temática;
Elaboração
de
Materiais
cartazes
e/ou
de
outros materiais.
desporto
Percursos
pedestres
caminhadas
saudáveis.
Caminho
dos
galegos.
Medição do IMC,
Glicémia e TA à
comunidade local.
Apresentação
e
análise da pirâmide
da Atividade Física;
Workshop
de
cozinha saudável
Decoração
das
rotundas alusivas
ao mês do coração.
Compreensão do
Vitrine 8
simbolismo da
planta
Apresentação da
planta ao vivo

100€

Grau de
participaçã
o

.

Reconheci
mento da
planta no
meio de
outras
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Professoras de
Inglês

Professoras e
alunos de Inglês
E Clube

.Fomentar a cultura geral dos alunos
.Desenvolver nos alunos o espirito de
cidadania europeia
.Envolver a comunidade educativa na
comemoração da paz e da unidade
.Promover a articulação com a biblioteca da
escola
.Aquisição de vocabulário

Professores de
Educação Física

Alunos do 2º, 3º
ciclo e do
ensino
secundário.

.Cooperar com os companheiros para o
alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, aplicando a ética do jogo e as suas
regras.
.Possibilitar maior aperfeiçoamento na
modalidade.

Visita de
estudo
Base aérea
de Monte
Real
- 25/5

Departamento
curricular do 1.º
CEB
Autarquia

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Autarquia

.Distinguir os três Ramos das Forças Armadas.
. Promover o convívio.

Visita de
estudo
Sealife-Porto

Departamento
curricular da
Educação Préescolar
Autarquia

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Autarquia

.Compreender que as Forças Armadas
trabalham para o bem-estar de todos.
.Promover o convívio.

Dia da
Europa
- 9/5

Torneio
inter-turmas
deGira-Volei
- 23/5

maio/junho

Pesquisa sobre as
origens do Dia –
redação de
mensagens em L2
Participação em
eventos
promovidos pela
plataforma
etwinning
Decoração do
espaço escolar
Realização de um
torneio interno de
divulgação da
modalidade

Material de
cozinha
Cozinha
Cartolinas
Computado
res
outros

Observação
direta
Redação de
fichas
Avaliação
da página
online

Pavilhão
Bolas
Coletes

Relatório.
Número de
equipas
participant
es

Transporte

Transporte

20 euros

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Interesse
Participaçã
o
Colaboraçã
o
Interesse
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Dia da Mãe
Maio

Visita de
estudo com
os alunos do
2º ciclo aos
Mosteiros
de Salzedas
e S.João de
Tarouca;
Ponte de
Ucanha e
Lamego
Maio

Prof. de E.M.R.C

Professores de
HGP

Alunos
de
E.M.RC. do 2º
ciclos
Comunidade
escolar

Alunos do 2º
ciclo
Professores de
HGP
Diretores de
turma
Outros
professores

.Sensibilizar para os valores da Família.
.Dar um significado especial ao dia da Mãe.

Criação
Cartazes,

de

.Enriquecer a experiência do aluno.
.Relacionar a escola com a comunidade.
.Desenvolver o espírito de observação e de
investigação.
.Desenvolver nos alunos o gosto pela arte e
pela preservação do património e da memória
colectiva.
.Atenuar o verbalismo das aulas.
.Aproximar o aluno da realidade.
.Proporcionar momentos de convivência,
sentido de camaradagem.
.Desenvolver a interdisciplinaridade.
.Visitar locais com interesse natural, cultural,
arquitetónico, histórico e social.

Atividades
preparatórias
Enquadramento
dos alunos no
contexto e nos
objetivos da visita
de estudo
Pesquisa de
informação sobre
os locais a visitar
Realização da visita
Preenchimento de
um relatório
Sistematização dos
conhecimentos
adquiridos.

Cartolinas.

Interesse e
empenham
ento
Relatório
da
atividade
Qualidade
dos
trabalhos
realizados.

Livros

Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.

Brochuras
Internet
Transporte

Relatório
da visita de
estudo
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.Conhecer o Centro Histórico da sua capital do
do Distrito.
de .Conhecer a localização de Instituições uteis ao
seu quotidiano como por exemplo o Hospital, a
Caixa de Segurança Social; a Câmara Municipal,
O Centro de Emprego; A cava do Viriato; o
palácio do Gelo ; O Centro de camionagem; Os
Alunos com CEI
Correios.

Visita de
Estudo ao
Centro
Histórico de
Viseu
Maio

Docentes
do Docentes
Depart.
de Depart.
Educação Especial Educação
Especial

Andar de comboio
turístico
Ida ao cinema
Almoço no
MCDonalds

Transporte
da Câmara
Municipal

Relatório
de
monitoriza
ção
da
atividade

Torneio
Inter-turmas
de Futsal
EBI -6/6 e
13/6
Sec. 30/5 e
6/6

Professores de
Educação Física

Alunos do 2º, 3º
ciclo e do
ensino
secundário.

.Cooperar com os companheiros para o
alcance do objetivo dos Jogos Desportivos
Coletivos, aplicando a ética do jogo e as suas
regras.
.Possibilitar maior aperfeiçoamento na
modalidade.

Realização de um
torneio interno de
divulgação da
modalidade

Pavilhão
Fita de
marcação.
Redes
Volantes.
Raquetes.

Número
de
participant
es
Relatório

Caminho dos
Galegos

Prof. de EV,
ET, EM e EF

Comunidade

.Sensibilizar os alunos para o respeito pelas
tradições

Alunos e
professores de
filosofia,
professores do
departamento.

.Reconhecer que a filosofia está em todas as
áreas da vida humana.
.Ser homem é ser curioso, crítico
problematizador.

Manutenção de
equipamentos de
apoio.
Apresentação de
músicas medievais.
Dinamização de
uma barraquinha
de artesanato.
Dinamização de
jogos tradicionais
Projeção de filmes
na 4ª feira à tarde.
Pequeno
questionário
alusivo ao tema

Semana da
Filosofia
Maio

Grupo de
Filosofia

Auditório
Projetor
Computado
r portátil
Papel

20 euros

Adesão e
interesse
dos alunos
às
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Departamento
curricular do 1.º
CEB
Professores
AEC
Autarquias

Dia Mundial
da Criança
- 1/6

das

Professores
Alunos
Assistentes
Operacionais

para
toda
a
comunidade
educativa.
Divulgação junto
dos DT de algumas
frases para reflexão
com os alunos, de
acordo com o seu
nível de ensino.
Mesa redonda com
alunos
de
humanidades.
História e filosofia.
.Despertar o interesse pelos seus direitos e Debate e
deveres.
elaboração de
.Conhecer a existência de documentos trabalhos sobre a
fundamentais relativos aos direitos humanos, à temática.
segurança internacional
Caminhada até à
e à paz, nomeadamente a Declaração Universal Senhora de Lurdes.
dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os Realização de
Direitos da
jogos, dinamizados
Criança.
pelos prof. de Ativ
.Promover um relacionamento positivo e de Física da autarquia.
convívio entre os colegas.
Lanche convívio
patrocinado pela
Atividade física e desportiva
Câmara Municipal.
.Reconhecer e identificar vantagens da adoção Dinamização de
de estilo de vida ativo em comparação com um uma atividade pela
estilo de vida sedentário.
Bibliot. Munic. na
Senhora de Lurdes.

Impressões.

atividades
propostas

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Empenho
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VISITA DE
ESTUDO –
SALVADOR
CEATANO
(GAIA)

Departamento
curricular da
Educação Préescolar
Autarquia
Prof. Roberto
Sousa

Professores e
alunos das
turmas:

(Grupo 540)
10º Eletrotecnia
11ºC

-3º Período

Exposição de
trabalhos de
electrotecni
a,

Docentes
Alunos
Comunidade
educativa

Prof. Roberto
Sousa

10º Eletrotecnia
11ºC

.Conhecer os direitos fundamentais das
crianças consignados na Convenção dos
Direitos das Crianças.
.Promover um relacionamento positivo e de
convívio entre os colegas.
.Enriquecer a vivência dos alunos.
.Desenvolver o espírito de observação.
.Conhecer as respostas técnicas e tecnológicas
no mundo do trabalho.
.Promover a interdisciplinaridade.
.Contactar com a realidade da Manutenção
industrial e Automação e Computadores.
.Verificar que a mecânica, automação,
informática e controlo são indissociáveis.
.Sensibilizar para a necessidade de obterem
uma qualificação técnica e cientifica sólida.
.Observar o mundo maravilhoso da técnica e da
tecnologia.
.Inferir que as indústrias com sucesso têm
como suporte a qualidade dos produtos, muita
tecnologia de ponta, design, diversificação e
inovação permanente.
.Constatar que o futuro constrói-se todos os
dias.

Debate sobre a
temática.
Piquenique no
Fontelo-Viseu

.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao
longo do ano nas diferentes áreas das
disciplinas técnicas de electrotecnia.

Exposição
dos Laboratório
trabalhos
s de
desenvolvidos ao
longo do ano letivo

Transporte

Atividades
preparatórias
Autocarro
Enquadramento
dos alunos no
contexto e nos
objetivos da visita
de estudo
Pesquisa
e
informação sobre
os locais a visitar
Sistematização dos
conhecimentos
adquiridos
Realização da
Visita
Preenchimento de
uma ficha de
observação

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Empenho
Observação
direta.
Questionári
o aos
alunos
sobre a
visita
Relatório
da Visita

O valor
do
orçame
nto para
o
transpor
te é de
€325,00.
Cada
aluno
terá 6€
para
gastar
no
almoço

Envolvimen
to
na
atividade
de toda a
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automação e
computador
es
-3º Período

Visita de
estudo a
Aveiro
Maio

(Grupo 540)
Outros
professores que
lecionam
disciplinas
técnicas de
eletrotecnia

Comunidade
escolar com
especial
atenção aos
alunos que
frequentem o
9ºAno

.Incentivar na Comunidade Educativa o
interesse pelo trabalho desenvolvido.
.Motivar os alunos para o estudo das ciências
em questão, evidenciando o seu caráter
teórico-prático,
através
do
uso
de
equipamento inovador com cariz tecnológico.
.Promover a divulgação da Ciência e da
Tecnologia.
.Vivenciar aprendizagens diversificadas.
.Promover a utilização de tecnologias de
informação.
.Incentivar o uso do computador enquanto
instrumento polivalente e de crescente
importância nos dias de hoje.
. Promover a reutilização de materiais
Incentivar a criatividade.
.Fomentar a interdisciplinaridade e estimular o
estudo da disciplina.
.Contribuir para um maior sucesso educativo e
para uma maior qualidade de ensino.
.Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.

.Conhecer o património nacional/local e
Docentes
de Alunos do 8º identificar os estilos artísticos e
geografia, história ano
de arquitetónicos/históricos da época/tempo de
e EMRC
escolaridade
cada local.
.Aplicar as aprendizagens teóricas aos
contextos histórico e geográficos.
Enriquecer a experiência do aluno.

Montagem
de
experiências/trabal
hos simples que
permitam
demonstrar
atividades do dia a
dia.
Apresentação de
software utilizado
nas
aulas
de
automação.
Promover
a
qualidade
do
trabalho com a
finalidade
de
atingir o processo
produtivo.
Atividades em sala
de aula de reflexão
sobre
a
importância
da
eletricidade/
automação
nos
nossos dias.
Preparação da
visita
Visita
Avaliação

Eletrotecni
a
Material
técnico que
os cursos
possuem.
Expositores
PC
Portáteis

Autocarro

comunidad
e escolar,
com
especial
destaque
para o 9
Ano.
Adesão dos
participant
es.
Opinião
dos
destinatári
os.
Empenho.
Resultados
obtidos.

Observação
direta da
atitude dos
alunos
Dialogo
com os
alunos

Autocar
ro
Museu
de
Ílhavo
Vista
Alegre
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Colóquio ou
exposição do Docente de
Conselho
Economia e de
Português
Direito
para a paz e
cooperação

Alunos de
Economia e
Direito

2º ou 3º
período

Fins de
Semana de
aventura
com a EMRC
Acantoname
nto

Prof de EMRC

Alunos de
E.M.RC. dos
7º Anos
e
8º Anos

.Desenvolver o espírito de observação e de
investigação.
.Permitir o contacto com a atividade piscatória
e ambientes marítimos.
. Identificar diversos tipos de património
numa paisagem
.Conhecer os processos que conduzem à
violência e aos conflitos e que forçam milhões
de pessoas a deslocar-se.
.Cultivar atitudes que conduzem à resolução de
conflitos de forma construtiva, ativa e nãoviolenta.
Desenvolver competências pessoais e
profissionais necessárias ao respeito pelos
direitos humanos.
Desenvolver o espírito crítico.
Promover a vivência cívica e democrática;
.Reavivar o dom que está em nós e é a razão
da nossa existência.
.Valorizar as relações interpessoais como
espaço de construção de felicidade.
.Cimentar o espírito da amizade e do convívio.
.Respeitar, valorizar e relacionar-se com os
outros na sua diversidade de seres, culturas e
formas de estar.
.Proporcionar crescimento interior com base
nas experiências de aventura vividas.
.Promover a convivência e o relacionamento
interpessoal e de grupo.
. Promover o gosto pela atividade ao ar livre e
em especial à atividade física.

Relatório
da
atividade

Colóquio e / ou
exposição
do
Conselho
Português para a
paz e cooperação
para os refugiados

Preparação
atividades

Relatório
da
atividade

120
euros
para
despesa
s

Adesão dos
participant
es

de Autocarro
Alojamento

Participaçã
oe
envolvimen
to dos
alunos.

Acantonamento
Adesão dos
participant
es

Transpo
rte
Aliment
ação e
alojame
nto

Interesse e
empenham
ento
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“O Jardim e
a Escola de
mãos
dadas”.

Departamento
curricular da
Educação Préescolar e do 1º
CEB

Educadoras
Professores
Alunos
Assistentes
Operacionais
Autarquias

Última
semana
aulas

.Proporcionar o intercâmbio entre turmas dos
dois níveis de ensino: EPE/1.º CEB
.Dar a conhecer a Escola do 1.º CEB
.Proporcionar a participação dos alunos em
atividades do 1.º CEB.
.Promover um relacionamento positivo e de
convívio entre as crianças dos dois níveis de
ensino.
. Envolver a participação das autarquia.

Visita dos alunos de
cinco anos da
Educação
Préescolar à escola do
1.º CEB que irão
frequentar no ano
seguinte.
Conhecimento dos
diferentes espaços
da escola.
Participação
dos
alunos da EPE
numa aula do 1.º
ano,
desenvolvendo
atividades
conjuntas.

de

Material
diverso

Participaçã
o

Transporte

Colaboraçã
o

100,00€

Alimentos
Interesse
Particip
ação
Última
semana de
aulas

Colabor
ação
Interess
e

Apresentação de
uma atividade aos
alunos do 1.º CEB
pelos alunos da
EPE:
canções,
danças,…
Almoço/convívio
na escola.
Gala de entrega Grupo:
de prémios 230(MAT e CNAT)
e
Educação
Musical

Alunos 2º ciclo

.Incentivar os alunos à participação nas
atividades e jogos matemáticos;
.Fomentar o gosto pela matemática;

Adesão
Preparação
de Prémios
Empenho
músicas/danças em para
os
Resultados
colaboração com a vencedores
obtidos
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Último dia de
aulas do 3ºP

Santos
Populares/E
ncerramento
do ano letivo
22 de junho

Andebol 4
Kids
Data a
definir com a
CM e
Associação
de Andebol
de Viseu

Departamento
curricular da EPE
Departamento
curricular do
1ºCEB
Professores das
AEC

Professores de
Educação
Física/Atividade
Fisica e
desportiva
que lecionam as
AEC´s
Câmara Municipal

Educadoras
Professores
Alunos
Assistentes
operacionais

Alunos do 3º e
4º anos de
escolaridade

.Desenvolver a vertente lúdica da matemática.

disciplina
de Instrument
Educação musical.
os musicais
Entrega de prémios
aos
alunos
vencedores
dos
concursos/jogos
realizados ao longo
do ano.

.Promover o convívio com a comunidade
educativa.
.Proporcionar aos alunos experiências que
favoreçam a sua maturidade cívica e socioafetiva, criando neles atitudes e hábitos
positivos de relação e cooperação.

Realização de
marchas populares Material
Realização de uma diverso
feira com produtos
locais.

Participaçã
o
Colaboraçã
o
Interesse

.Promoção e divulgação da modalidade, em
que se pretende que as atividades sejam
enquadradas pelos professores das Atividades
de Enriquecimento Curricular, envolvidos e
responsabilizados pela atracão e
enquadramento social dos jovens, escalões a
que objetivamente se dirige este Projeto;
.Pretende-se fomentar o Desporto Jovem em
geral e especificamente o Andebol, como uma
base atrativa, didática e saudável, onde o
maior objetivo é sem dúvida o jovem para o

Será realizado uma
vez por ano, num
dos concelhos
aderentes a este
projeto. Terá uma
componente
competitiva e
também uma
componente lúdica
ou cultural.

Relatório
das
atividades

Campo
relvado
Refeitório
da EBI
Troféus,
medalhas,
brindes de
participaçã
o
Alimentaçã
o
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Concurso de
fotografia
digital

Prof. EV
3ºCEB

Ação
de
formação
Grupo:
sobre
230(MAT e CNAT)
apicultura

Alunos 3ºCEB e
SEC.

Turmas do 6º
ano

- 3º período

Ação
e Grupo:
formação
230(MAT e CNAT)
sobre
Enfermeiros.
comportame
ntos Aditivos
e
Dependência
s

2º ciclo

seu desenvolvimento global e harmonioso em
todas as suas vertentes.
.Promover a sensibilidade estética, e a
criatividade.
.Valorizar a expressão artística.
.Desenvolvimento da literacia artística.
.Vivenciar aprendizagens diversificadas.
Promover a utilização de tecnologias de
informação.
.Participar em projectos comuns.
.Trabalhar em grupo.
.Capacidade de comunicação e de Expressão.
.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido e
estar aberto à avaliação dos outros.
.Conhecer o processo de fabrico do mel.
.Compreender a importância da polinização,
feita pelas abelhas, no fabrico do mel.
.Compreender a importância da polinização
pelas abelhas para a existência da diversidade
de alimentos na Natureza.
.Conhecer os utensílios/equipamentos usados
na apicultura.
.Identificar e conhecer conceitos fundamentais
no âmbito do fenómeno dos comportamentos
de dependência.
.Conhecer os efeitos do tabaco e do álcool na
saúde, imediatos e a longo prazo, individuais,
familiares, sociais e ambientais.
.Desenvolver estratégias pessoais para lidar
com situações de risco.

Realização de
fotografias
artísticas

Máquina
fotográfica
digital.
Prémios de
participaçã
o

Participaçã
oe
interesse
dos alunos
envolvidos

-Participação
na
palestra
dinamizada por um
apicultor.

Sala
de
convívio
dos alunos
ou
Biblioteca

Participaçã
o
e
envolvimen
to
dos
alunos.

Participação
na Sala
de
palestra
convívio
dinamizada pelos dos alunos
enfermeiros
ou
Biblioteca

Participaçã
o
e
envolvimen
to
dos
alunos.
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3º periodo

Laboratorio
aberto
/Férias
ativas
Última
semana de
aulas
Após o
termo das
aulas

.Identificar as características e os tipos de
substâncias psicoativas (SPA).
-Conhecer e identificar os efeitos imediatos, a
curto e a longo prazo, do consumo de SPA na
saúde.
Alunos do 1º
ciclo (Lab.
Aberto)
Grupo 520
(Prof. Carmo Dias
/ Paula Tomás) e
alunos do Clube
de Ciências/Ecoescoals

Alunos 6 aos 12
anos (Férias
ativas)

.Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender.
.Despertar o interesse pelas técnicas
laboratoriais e pelas atividades experimentais.
. Motivar os alunos para o estudo das ciências.
.Contribuir para um maior sucesso educativo e
para uma maior qualidade de ensino.

Montagem de
experiências
simples que
permitam
demonstrar
atividades do diaa-dia.
Realização de
atividades
experimentais.
Realização de
observações em
microscópios
óticos,
petrográficos, e em
lupas binoculares

Material de
laboratório

Adesão e
interesse
dos alunos
envolvidos
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Ao longo do ano
ATIVIDADE
XXXVI
Olimpíadas
portuguesas
de
matemática
1ª
Eliminatória:
8/11
2ª
Eliminatória:
10/1
Final
Nacional:
De 22 a 25/3
Escola
Secundária de
Mirandela

DINAMIZADORES/INTE
DESTINATÁRIOS
RVENIENTES
Grupo:
500(MAT)

Alunos da
disciplina de
Matemática
(inscritos)

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

Participação na
.Incentivar e desenvolver o gosto pela prova nacional
Matemática e detetar vocações precoces nesta elaborada pela
área do saber.
Sociedade
.Fomentar maior capacidade e qualidade de Portuguesa de
raciocínio, criatividade e imaginação.
Matemática (SPM).
.Desenvolver o rigor lógico, clareza da exposição
e elegância da resolução.
Categorias:
Júnior (6º e 7º
anos)
A (8º e 9º anos)
B (10º, 11º e 12º
anos)

RECURSOS
Salas
Papel
Vitrine
Transporte
(para o
regresso a
casa dos
alunos)
Lanche
Impressão
de
diplomas
Prémio
para o
melhor
aluno de
cada
categoria

AVALIAÇÃO

CUSTOS

Adesão
Empenho
Resultados
obtidos
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Campeonato
Internacional
Supertmatik –
cálculo
mental
Campeonato
Escolar: até
20/4
Ambientação
on-line: ao
longo do ano
Final on-line:
de 23/4 a
18/5
Colaborar na
consecução
dos objetivos
do Plano
Estratégicos
do
Agrupamento
para
promoção do
sucesso
educativo
Plano
Nacional de
Promoção do

Grupo:
500(MAT)

Agrupamento

Alunos da
disciplina de
Matemática
(inscritos)

.Fomentar o interesse pela aprendizagem.
.Contribuir para a aquisição, consolidação e
ampliação de competências e conhecimentos.
.Desenvolver o cálculo mental.
.Reforçar a componente lúdica no processo de
ensino-aprendizagem.

Direção
Professores
associados ao
projeto
SPO

. Enriquecer e diversificar indicadores de
impacto do programa
. Colaborar na diferenciação de respostas a
dar às crianças intervencionadas
. Enfatizar a necessidade de continuidade de
aprendizagens entre a educação pré-escolar e
o 1º ciclo da Educação Básica.

Realização de
sessões de treino.
Participação nas
Competições
Internacionais: online
(alunos apurados)

Avaliar aptidões
no domínio da
linguagem a todas
as crianças
intervencionadas,
antes e após
intervenção
Interpretar
resultados obtidos
nas etapas de pré e
pós-teste
Dar apoio
psicopedagógico à
equipa executora
Criar espaços de
aprendizagem,
reflexão e partilha

Cartas
SuperTmati
k

Empenho
Resultados
obtidos

Sala com
computado
res

Bateria de
testes
Projetor,
Vídeo e
outros
recursos
que
venham a
considerarse

Relatório
dos
resultados
Nível de
Satisfação
dos
participant
es
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Sucesso
Escolar
Eixo1 - 1º
Ciclo
- Novembro e
maio

de práticas
educativas entre
Educadoras de
Infância, centradas
na área curricular
“domínio da
linguagem oral e
abordagem à
escrita”

Comemorar o
Mês
Internacional
das
Bibliotecas
Escolares

Professora
Bibliotecária

Concurso
“Literacia 3D”

Professora
Bibliotecária

Os alunos do
Agrupamento

Divulgação
dos Biblioteca
concursos
Livros
realizados durante
este mês
Visita da escritora
Maria Sousa para os
alunos do 5º e 6º
anos.

Relatório
da
atividade

.Promover a literacia em 4 dimensões
fundamentais do conhecimento: leitura,
matemática, ciência e inglês.

Divulgação
do Computado
concurso junto dos res
professores
e Tablets
alunos

Relatório
da
atividade

.Ampliar o repertório literário.
.Incentivar a prática da leitura.
.Despertar o prazer da leitura.

Divulgar
curiosidades
literárias à entrada
das bibliotecas

Relatório
da
atividade

.Celebrar a
escolares.

importância

das

Professores

Os alunos do
Agrupamento
Professores

“ O Cantinho
das
curiosidades”

bibliotecas

Professora
Bibliotecária

Os alunos do
Agrupamento
Professores

Expositor
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Feira do Livro
de autor na
BE

Equipa da BE

Toda a
comunidade
educativa

.Sensibilizar para a importância do livro e da Realização da feira
leitura.
na BE que recebe a
.Promover obras literárias.
visita do autor
.Estimular o prazer de ler.

Livros do
autor

O “autor do Equipa da BE
mês”

Toda a
comunidade
educativa

Divulgar o catálogo da BE;

Realização de um
quizz literário para
os alunos

Computado
res
Livros

Ir ao teatro e Professores de
ao cinema
Português

Alunos de todos
os ciclos de
ensino

.Desenvolver o gosto pelo teatro pelo cinema
.Assistir a dramatizações e filme de obras do
programa da disciplina.
.Ampliar e aprofundar conhecimentos.
.Reconhecer e valorizar a herança cultural do
passado e do presente.
.Tratar e organizar a informação recolhida.
.Exercitar a escrita através da produção de
textos de matrizes diferentes.
.Desenvolver o espírito crítico.
.Criar nos alunos capacidades de intervenção e
colaboração na comunidade escolar.

Assistir a peças de
teatro
Ver pequenas e
longas metragens
de obras e textos
adaptados
ao
teatro e ao cinema

.Sensibilizar os alunos para situações
problemáticas do mundo atual;
.Desenvolver o sentido da reflexão e crítica;
.Conciliar
conhecimentos teóricos com
situações reais;
.Desenvolver a criatividade e sentido estético.

Recolha, selecção e
organização
de
Construção
de
cartazes
Organização
de
exposições,
pelo
menos uma por
período.

Exposições
temáticas

Docentes de
Geografia

Alunos de
Geografia

Relatório
da
atividade
Relatório
da
atividade
Auto e
hetero
avaliação
organizaçã
o
participaçã
o
empenho

Placar
Computado
res
Fotocopiad
ora
Outro
material

Qualidade
25 euros
dos
trabalhos
apresentad
os
Envolvimen
to
dos
alunos
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I Olimpíadas
do
Conheciment
o

Docentes
de Alunos
do . Promover o ensino da geografia, história e
geografia
ensino básico
EMRC de forma lúdica e divertida, aliando o
história e EMRC
saber ao desafio e competição.

Divulgação da
atividade
Inscrição dos
alunos
participantes
Realização das
sessões .

Computado
r
Cartolinas
Prémios

Adesão dos
alunos
Relatório
da
atividade

50 euros

Data a definir
ATIVIDADE

9º
CAMPEONATO
DE JOGOS
MATEMÁTICOS
(NÍVEL ESCOLA)

Mentes
Brilhantes
(ESEV)

DINAMIZADORES/IN
DESTINATÁRIOS
TERVENIENTES
Grupos:
230(MAT e Alunos
da
CNAT)
disciplina de
Matemática
Grupo:
(inscritos)
500(MAT)

Grupo:
230(MAT
CNAT)

e

Alunos
selecionados
do 2ºciclo

OBJETIVOS

.Desenvolver a escola como espaço formativo e
cultural da promoção do sucesso escolar.
.Melhorar a imagem da Matemática entre os
alunos e a comunidade educativa.
.Fomentar maior capacidade de raciocínio.
.Desenvolver o gosto pela matemática.

ESTRATÉGIAS

RECURSOS

Realização
de
um Jogos
campeonato de jogos matemático
Matemáticos na escola. s
Espaço
Apurar os alunos que escola: sala
representarão a escola de convívio
no
Campeonato dos alunos
Nacional.
Prémio para
Jogos:
o
melhor
3º CEB (Rastros, Avanço aluno
de
e Produto).
cada
Secundário
(Flume, categoria.
Avanço e Produto).

.Melhorar a imagem da Matemática entre os
Realização
de
alunos e a comunidade educativa;
provas/jogos
.Fomentar maior capacidade de raciocínio;
elaborados pela ESEV.
.Desenvolver o gosto pela matemática.

Computador
es
Transporte

AVALIAÇÃO CUSTOS

Adesão
Empenho
Resultado
s obtidos

Adesão
Empenho
Resultado
s obtidos
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CONCURSO DE
EMPRRENDEDORIS
MO NAS ESCOLAS

Prof.
Roberto
Sousa
(Grupo 540)

10º
Eletrotecnia
11ºC

CONCURSO ILÍDIO
PINHO
Visita de Estudo

Professores
Professores e
do 2º ciclo alunos
grupo 200 e
outros

.Dar a conhecer o trabalho desenvolvido ao longo do Elaboração
ano nas diferentes áreas das disciplinas técnicas de trabalhos
electrotecnia.
.Motivar os alunos para o estudo das ciências em Participação
questão, evidenciando o seu caráter teórico-prático, concurso
através do uso de equipamento inovador com cariz
tecnológico.
.Promover a divulgação da Ciência e da Tecnologia.

de

Adesão
Empenho
Resultado
s obtidos

no

Ler de modo autónomo, em diferentes suportes, Leitura e exploração de
as instruções de atividades ou tarefas.
textos de diferentes
tipologias
(guiões,
itinerários…)

Papel,
caneta/lápis
e
computador

Participaç
ão e
envolvime
nto dos
alunos.
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Projetos
ATIVIDADE

Projeto
Sobe
Projeto
“Leitura Vai
e Vem”
PNL

(In)dependê
ncias

DINAMIZADORES/
INTERVENIENTES
UCC, EPS

DESTINATÁRIOS

Alunos do préescolar ao 12º
ano
Departamento
Docentes
curricular
da Alunos
Educação
Pré- Assistentes
escolar
Operacionais
Professora
bibliotecária

UCC, EPS

Alunos do 3º
ciclo e ensino
secundário.

OBJETIVOS

ESTRATÉGIAS

.Prevenção da saúde oral

Entrega
de
cheques dentista

. Dinamizar a leitura em família.
. Promover a leitura.
. Despertar para leitura e para o conto como
fonte de informação e de formação da
pessoa humana

Dar a conhecer o
projeto
à
comunidade
educativa
Requisição
de
livros para levar
para casa.
Leituras com os
pais.
Recontar
as
histórias
no
Jardim.
.Prevenção do tabagismo e alcoolismo na Preenchimento
comunidade educativa.
de questionários
.Melhorar o nível de literacia em saúde, nas por parte dos
áreas do tabaco e do álcool, da comunidade pais,
alunos,
educativa.
professores e A.
.Reduzir hábitos tabágicos e alcoólicos na Operacionais.
comunidade educativa.
Análise de dados
e sinalização de
casos.
Intervenção

RECURSOS

AVALIAÇÃO

Mochilas
Desdobrável
de registo de
leitura
individual
Livros
Biblioteca
Escolar e
Municipal

Relatório
da
atividade
Participaçã
o

CUSTOS

Colaboraçã
o
Interesse

Qualidade
dos
trabalhos
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+ Contigo

UCC, EPS,
Professore,
equipa
coordenadora do
+ contigo
Assistentes
operacionais,
Pais e alunos

Com conta UCC, EPS
peso
e
medida

Alunos do 3º
ciclo e
secundário
Professores,
assistententes
operacionais e
Encarregados
de educação

Pais, alunos
professores e
Assistentes
operacionais

. Promover desenvolvimento de habilidades
sociais.
.Promover auto-conceito.
.Promover a capacidade de resolução de
problemas.
.Promover a assertividade na comunicação.
.Melhorar a expressão e gestão de emoções.
.Detetar precocemente distúrbio mental;
.Fortalecer redes de apoio nos serviços de
saúde.
.Promover a saúde mental em jovens do 3º
ciclo e secundário.
Combater o estigma em saúde mental.
Criar uma rede de atendimento de saúde
mental.

Sensibilização à
comunidade
educativa e
Encarregados de
educação

Aplicação de um
questionário
(diagnóstico)
5 sessões em
sala de aula
Aplicação do
questionário
(avaliação)
Comemoração
do Dia + Contigo
.Diagnosticar, avaliar e intervir junto da Pesagem,
comunidade educativa no âmbito da medição
e
alimentação saudável.
controle
dos
dados do IMC.
Intervenção 8º

Computador
, cartolina,
papel de
cenário,
lápis de cor,
cola, tintas

Relatório
da
atividade

100£

Alimentos

Relatório
da
atividade
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Parlamento
dos Jovens
do Ensino
Básico
( em
articulação
com o
departamen
to de
Ciências
Sociais e
Humanas)

Professoras do
grupo 200

Docentes e
alunos do 2º e
3º ciclos

.Desenvolver a capacidade de intervenção e
participação ativa nos problemas do país.
.Desenvolver a competência da
argumentação.
.Incentivar o interesse dos jovens pela
participação cívica e política.
.Sublinhar a importância da sua contribuição
para a resolução de questões que afetam o
seu presente e o futuro individual e coletivo,
fazendo ouvir as suas propostas junto dos
órgãos do poder político.
.Dar a conhecer o significado do mandato
parlamentar e o processo de decisão do
Parlamento, enquanto órgão representativo
de todos os cidadãos portugueses.
.Incentivar as capacidades de argumentação
na defesa das ideias, com respeito pelos
valores da tolerância e da formação da
vontade da maioria da
Assembleia da República.

Plano de
atividades de
acordo
com o
regulamento.
Sessão escolar
Sessão distrital

Autocarro
Auditório
Material de
desgaste:
papel,
cartolina,
marcadores,
cola e fita
cola
Autocarro

Que se
cumpram
os
objetivos
Índice de
participaçã
o
dos
alunos
envolvidos

Sessão nacional
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Desporto
Escolar

Professores de
Educação Física

Alunos

.Dar continuidade ao projeto desenvolvido
no ano letivo anterior.
.Adquirir competências que permitam uma
evolução desportiva e a formação integral
do aluno.
.Integração dos alunos com necessidades
educativas especiais.
.Criar hábitos de cooperação e interajuda
com os colegas e restante comunidade
escolar.
.Criar condições de socialização motivando
os alunos para a sua participação na vida
escolar.

O
Tampinhas

Departamento
curricular da
Educação Préescolar
Departamento
do 1.º CEB

Professores
Prof. das AEC
Alunos
Assistentes
Operacionais

.Desenvolver o espírito de solidariedade,
partilha e altruísmo.
.Alertar para o respeito pelas diferenças.
.Preservar o ambiente
.Incentivar a reciclagem.

Realização de
concentrações/c
ompetições nas
modalidades
acima
mencionadas.
Organização e
realização de
atividades físicodesportivas e
torneios no
âmbito da
atividade
interna.
Realização de
treinos semanais
nas modalidades:
Andebol,
Atletismo, Futsal,
Natação, Ténis
de mesa e
Boccia.
Recolha
de
tampas
de
plástico
com
vista à aquisição
de materiais para
uma pessoa com
deficiência.

Pavilhões
gimnodespo
rtivos.
- Piscina
Municipal
de Penalva
do Castelo

Relatório
de cada
atividade.
Indice de
participaçã
o dos
alunos.
Ficha de
monitoriza
ção do
Ministério
da
Educação.

Rolhas de
plástico

Empenho
Colaboraçã
o

Os
custos,
em
princípi
o, serão
coberto
s pelas
tranche
sa
disponi
bilizar
pelo
Desport
o
Escolar.
(Aproxi
madam
ente
4000 €)
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Eco-escolas
Educação
para o
Desenvolvi
mento
Sustentável

EPS
Educação
para a
Saúde

Equipa EcoEscolas
(Prof. Luisa
Tavares/ Carmo
Escabeche/
Clarinda Pires)

Equipa EPS
(Prof. Paula
Tomás/ Carmo
Dias/ Luísa
Tavares/ Carmo
Escabeche)

.Promover um conjunto de ações e
Alunos do 3º atividades, que envolverão os diferentes
ciclo
e elementos da comunidade, com o
secundário
objetivo de:
.Melhorar o desempenho
ambiental da escola;
Sensibilizar a comunidade para a
necessidade de adoção de comportamentos
sustentáveis.

Alunos do 3º
ciclo e
secundário

. Desenvolver um conjunto de estratégias de
intervenção diversificadas que envolverão
os diferentes elementos da comunidade,
com o objetivo de:
.Explorar as questões de saúde no contexto
da vida dos alunos e da comunidade;
.Assegurar um espaço escolar seguro,
respeitador do ambiente e promotor de
saúde.

Dinamização de
atividades no
âmbito dos
seguintes temas:
Energia; Água;
Resíduos;
Energia ;
Agricultura
biológica; Espaço
exterior;
Biodiversidade;
Floresta,
Mobilidade
sustentável;
Alimentação
saudável e
sustentável
Dinamização de
atividades no
âmbito dos
seguintes temas:
Afetos, Amizade,
Alimentação,
Prevenção
Cancro, Aditivos,
Direitos da
Criança,
Violência, Luta
contra a SIDA, …

Recursos
humanos
(professores
e
auxiliares da
ação
educativa)
Recursos
materiais

Recursos
humanos
(professores
e
auxiliares da
ação
educativa)
Recursos
materiais

Atribuição
do
Galardão

Relatório
final
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Clubes
ATIVIDADE

DINAMIZADORES
/INTERVENIENTES

DESTINATÁRIOS

OBJETIVOS

.Desenvolver o gosto pela matemática.
.Desenvolver o raciocínio matemático.
.Promover a capacidade de comunicação
Matemática.
.Praticar a resolução de problemas.
.Praticar o cálculo mental/escrito.

Clube de
Matemática
4ª feira

Professores do
grupo 230

Alunos do 2º
ciclo

ESTRATÉGIAS
Resolver
desafios/problem
as
Realização
de
jogos de tabuleiro
(ouri, cães e
gatos,
semáforo,…);
Realização
de
jogos
matemáticos
diversos (jogo do
24, ...etc)
-Realização
de
pesquisas sobre
assuntos
matemáticos
diversos
Treinar para os
campeonatos de
jogos a realizar ao
longo do ano a
nível de escola e
nacional
Concursos entre
alunos inscritos.

RECURSOS

AVALIAÇÃO

CUSTOS

Jogos
de Empenho
matemática
Participaçã
o
Computador
Quadro
interactivo
Relatórios
finais de
período
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Horta Biológica:
. Salientar a importância da Agricultura
Biológica (AB) na comunidade.
. Fomentar o gosto pela agricultura
biológica na produção das de plantas
aromáticas e hortícolas.
. Conhecer espécies de interesse no cultivo
de uma horta biológica;
. Conhecer procedimentos e técnicas
utilizadas no modo de produção biológico;
. Incutir técnicas de preservação do solo.
Clube de
Ciências/Eco
-escolas

Equipa EcoEscolas / Grupo
520
(Prof. Clarinda
Pires /)

Alunos do 3º
ciclo e
secundário

Separação de resíduos:
. Implementar o hábito de separar os
resíduos.
. Reconhecer a importância da reciclagem
de materiais.

Preparação e
fertilização do
solo com
fertilizantes
orgânicos e
outros matérias
vegetais
decompostos que
se encontram na
pilha de
compostagem
existente no
recinto escolar.
Sementeira e
plantação de
produtos
hortícolas de
acordo com as
indicações no
«Borda d’água» Registo
fotográfico
periódico e
publicação na
página do FB do
grupo Eco Escolas
Sensibilização
junto aos
ecopontos.
Monitorizar a
separação de

Plantas
Utensílios
agrícolas

Ecopontos

Qualidade
do solo
Produção
da Horta
Concurso
Nacional de
Hortas
Escolares

Volume de
resíduos
separados
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. Mudar a mentalidade da comunidade
educativa no que diz respeito à diminuição
da quantidade de lixo indiferenciado que
produz.
. Reconhecer materiais e objetos que
possam ser reutilizados.

Experiências laboratoriais:
. Salientar a importância da atividade
experimental;
. Fomentar o gosto pela ciência;
. Realizar atividades experimentais
relacionadas com a vida diária;
. Conhecer procedimentos e técnicas na
atividade experimental
. Incutir curiosidade científica.

resíduos,
nomeadamente
tampas de
plástico, pilhas,
rolhas, plástico e
metal etc.
Monitorizar o
despejo dos
ecopontos da
escola.
Registo
fotográfico e
publicação na
página do FB do
grupo Eco
Escolas.
Preparação e
execução
de experiencias
(pelo
menos uma
mensal).
Preparação dos
laboratórios
abertos; as
atividades
experimentais
serão
posteriormente
mostradas aos
alunos do 1º ciclo

Material
existente nos
laboratório
das
escola.

Relatório
final
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Clube de
música

Professora de
Educação Musical

Alunos do 2º e
3º ciclo (limite:
18 alunos)

. Promover a socialização, a interacção,
amizade e autonomia.
. Promover o interesse pela música.
. Desenvolver as capacidades criativas dos
alunos.
. Demonstrar a autonomia em cada uma
das etapas do crescimento e
desenvolvimento (Tema: Saúde Mental e
Subtema: Autonomia do “Referencial de
Educação para a Saúde”).
. Desenvolver as capacidades
instrumentais, vocais e corporais.
. Desenvolver métodos e técnicas de
trabalho que contribuam para uma melhor
formação do aluno.
. Apoiar o desenvolvimento de
competências específicas inerentes à
prática musical como a
execução/interpretação e a
criação/composição.
. Fazer uma aprendizagem progressiva dos
instrumentos Orff e de alguns cordofones;
. Realizar coreografias diversificadas.
. Valorizar a auto estima, auto confiança e
musicalidade dos alunos.
. Construir relações positivas com os outros
e com o meio ambiente (Tema: Saúde
Mental e Subtema: Interação do
“Referencial de Educação para a Saúde”)
. Organizar e mostrar os trabalhos
desenvolvidos à comunidade.

Observação e
audição de vários
estilos musicais.
Demonstração de
técnicas para
Instrumental Orff.
Interpretação de
peças musicais
para Instrumental
Orff.
Interpretação de
peças musicais
para cordofones.
Prática vocal:
interpretação de
melodias
variadas.
Realização de
coreografias
diversificadas.
Apresentação dos
trabalhos
realizados pelos
alunos.
Colaboração nas
atividades
promovidas pelo
Plano Anual de
Atividades.

A avaliação
dos alunos
será
Instrumentos realizada
musicais
no final de
existentes na cada
sala de
período de
Educação
forma
Musical da
qualitativa
Escola Básica com o
de Ínsua;
registo de
Material
uma
multimédia;
apreciação
Aparelhagem descritiva.
Hi-fi
Serão tidos
em conta a
assiduidade
a
pontualida
de, a
motivação/
interesse, a
participaçã
o nas
atividades
propostas
o
comportam
ento.
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Clube da
madeiras

Clube de
Jornalismo

Prof. Hermínio

Prof. Elizabeth
Cancelas

Alunos do 3º
ciclo

Alunos do 3º ciclo

.Desenvolvimento de capacidades
psicomotoras específicas;
.Distinção entre madeira maciça e seus
derivados;
.Familiarização com utensílios;
ferramentas simples, máquinas e modos de
funcionamento;
.Utilização de técnicas específicas .
. Desenvolver o espírito de iniciativa, de
organização, de autonomia e de
solidariedade numa perspetiva de
formação integral dos alunos.
. Promover a aquisição de novos saberes.
. Criar nos alunos capacidades de
intervenção e colaboração, pertinentes,
com a comunidade.
.Fomentar o espírito crítico.
.Despertar nos alunos o gosto pelo
trabalho de pesquisa
. Experimentar percursos pedagógicos que
proporcionem o prazer da comunicação
oral e escrita.
. Associar a escrita, a informação, à
ocupação tempos livres.
. Incentivar práticas educativas assentes na
articulação com a comunidade envolvente e
com acontecimentos exteriores à Escola. .
Proporcionar aos alunos ocupação dos seus
tempos livres. Incentivar a prática do
Jornalismo escolar e a aprendizagem da

Trabalhos
pesquisa

de

Sala 15
Computador

Recolha e o
tratamento
de
dados

CDS
Papel

Elaboração
textos

de
Gravadores

Auto e
héteroavaliação
Parâmetros
:
organizaçã
o
participaçã
o
empenho
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escrita da língua portuguesa. Utilizar as
competências do aluno a nível das
Tecnologias
de
Informação
da
Comunicação.
. Alargar os horizontes culturais.
. Estimular o espírito crítico.
. Promover a interdisciplinaridade

Clube de
Jogos
Matemático
s

Grupo:
500(MAT)

Alunos da
disciplina de
Matemática
(inscritos)

. Melhorar o rendimento em matemática.
. Desenvolver o raciocínio lógico.
. Aumentar a concentração.
. Tornar os alunos, pessoas mais seguras,
portanto melhor preparadas para a vida.
. Ajudar na tomada de decisões.
. Melhorar o relacionamento social.
. Motivar a participação dos alunos em
concursos matemáticos.
. Promover o ensino da Matemática de
forma lúdica e divertida, aliando o
raciocínio e estratégia com desafio e
competição.

Participação nas
Competições na
escola.

Sala
Tabuleiros
Cartas

Adesão
Empenho
Resultados
obtidos
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