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OBJETIVOS GERAIS/METAS DO PROJETO EDUCATIVO

A. P r o m o v e r o sucesso educativo e reconhecer o mérito
B. P r o m o v e r a cidadania ativa e responsável, valorizando atitudes de respeito, cooperação e
tolerância.
C. D e s e n vo l v e r a capacidade de pensar, a criatividade e o sentido estético.
D. Promover um estilo de vida saudável.
E. Melhorar as práticas promovendo o desenvolvimento profissional com recurso às novas
tecnologias e trabalho cooperativo.
F. C o n s o l i d a r a identidade do Agrupamento, pr i v i l e g i a n d o a interação com a Comunidade.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2015 /2016

ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA

jardim de infância do Arneiro dos Marinheiros

Novembro

Outubro

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Reunião de Pais e EEs
12/9, Inicio do Ano
Letivo 15/09
Regras e Acolhimento

Promover as relações
interpessoais. Promover a
socialização
Conhecer o grupo

Dia Mundial da
Alimentação – 14/10

Criar hábitos de higiene e
saúde alimentar. Saber
identificar os alimentos.
Promover uma alimentação
saudável

Dia da Biblioteca
Escolar

Permitir o contato direto com
os livros. Fomentar o gosto
pela leitura.

Pão por Deus
30/10

Preservar tradições
históricas e culturais

Dia de
S.Martinho
11/11

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

O Outono

Identificar o ciclo das
estações; Descrever as
características da estação.

Reino do Natal (CMS)

Teatro

Fomentar hábitos de partilha e
espírito de solidariedade.
Sensibilizar para as diferentes
formas de expressão e
comunicação. Contacto com a
arte de representar

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Apresentação dos alunos,
Educadora, Assistente
Operacional e monitores de
AAAF. Conhecer a Escola

Educadora, AO,
Alunos Monitora do
AAAF

Apresentação de um power
Ingredientes 50€ point. Confeção de receitas e
sumos naturais

Educadora, AO,
Alunos e monitores
de AAAF

Material de
desgaste;
Máquina
Fotográfica. 50€
Saquinhos de
pano cru,
guardanapos,
ingredientes

Educadora, AO,
Alunos e monitores
de AAAF

Castanhas,sumo
material de
desgaste 60€

Visita do Escritor à Escola
Decoração de saquinhos com
técnica do guardanapo.
Confeção de bolinhos
secos
Divulgação da Lenda de
S. Martinho. Canções
alusivas ao tema.
Trabalhos de Expressão
Plástica. Magusto.

Visualização de
filmes, imagens e
livros.

Realização de uma exposição
na sala

Autocarro da CMS

Visita guiada e oferta de um
donativo.

Autocarro de
aluguer 150€

Peça de teatro a definir de
acordo com a oferta

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Área Formação Social e
Pessoal

A
F

Área de conhecimento
do mundo

D

Todas

B

Todas

B

Educadora, AO,
Alunos Monitora do
AAAF

Todas

B

Monitores AAAF

Todas

B
C

Educadora, AO,
Alunos e monitores
de AAAF

Educadora, Assistentes
Operacionais e alunos

Área Formação Social e
Pessoal
Todas

A

Data

Atividade
Natal / A amizade

Março

Fevereiro

Janeiro

Dezembro

(Jardim de Infância,
EB Bolembre e
AAAF) 16/12
Colónia de
férias
(AAAF)

Objetivos
Preservar tradições históricas e
culturais. Incentivar a paz e o bom
relacionamento. Viver o Natal como
festa da família e da amizade.
Promover a socialização. Fomentar o
respeito pelos outros

Promover a socialização.
Sensibilizar para as
diferentes formas de
expressão e comunicação.

Recursos/
Orçamento
Aparelhagem,
adereços, cenários
60€

Autocarro, material
de desgaste

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Festa de Natal
(duplo da manhã)
Realização de um presente
para oferecer à família.

Educadora, Assistentes
Operacionais, monitoras
de AAAF, professores das
atividades, alunos e EEs

Todas

F

Realização de várias atividades
cientificas, desportivas, culturais,
recreativas e visitas de interesse
para os alunos

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

A
B

Os Transportes

Identificar os diferentes tipos
de transportes e sua
importância.

Material de
desgaste.

Realização de várias atividades

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

A
B

Dia de Reis 6/1

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Bolo‐Rei,
Cartolinas metalizadas
e brancas colas.90€

Confeção do bolo‐rei
Elaboração de coroas.
Decoração dos 3 Reis Magos e partilha
de bolo‐rei.

Educadora, Assistentes
Operacionais, Monitoras de
AAAF e alunos

Todas

B

Carnaval
(Jardim de Infância, EB
Bolembre e AAAF)

Promover a socialização.
Preservar tradições históricas e
culturais
Desenvolver a criatividade e a
expressão plástica.

Material de desgaste
70€

Desfile de Carnaval em conjunto com a
Eb de bolembre. Pelas ruas de
Bolembre
(duplo da manhã)

Educadora, Assistentes
Operacionais, monitoras de
AAAF, professores das
atividades, alunos e
encarregados de educação

Todas

F

Centro de Ciência Viva
24/2

Fomentar e desenvolver o interesse
pela arte e cultura e desenvolver o
sentido crítico estético

Autocarro e máquina
fotográfica
120€

Participar nos vários ateliers
orientados

Educadora, Assistentes
Operacionais, alunos.

Área do Conhecimento e do Mundo

A

Dia do Pai 20/03

Salientar a importância deste
dia. Realizar pequenos
trabalhos manuais.

Material de desgaste
150€

Atividades alusivas ao dia.

Educadora, Assistente
Operacional e alunos e pais.

Área de Expressão e
comunicação e formação
pessoal e social

B

Formas geométricas

Identificar algumas formas
geométricas. Construir
brinquedos geométricos

Material de desgaste

Realização de várias
atividades

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

A

Semana da primavera

Desenvolver a criatividade. Promover
a Socialização e as relações
Interpessoais.

Autocarro.
110€

Educadora, Assistentes
Operacionais, monitora de
AAAF e alunos

Todas

F

Educadora, Assistentes
Operacionais, e alunos

Expressão Plástica; Área Formação
Social e Pessoal

C

Páscoa

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares; promover a
socialização e as relações
interpessoais.

Material de desgaste
150€

Participação em diversos ateliers
organizados pela escola sede

Realização de trabalhos alusivos
ao tema e realização da “Caça ao
Ovo”

Abril

Março

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Colónia de
férias (AAAF)

Promover a socialização.
Sensibilizar para as
diferentes formas de
expressão e comunicação.

Autocarro, material
de desgaste

Semana da leitura no
âmbito do dia
internacional do livro
infantil. 3/04

Criar o gosto pelo
contacto com os livros

Aquisição de
Livros

Saúde e
primeiros socorros

Conhecer o corpo
humano; Promover
hábitos de higiene;
Aprender técnicas básicas
de socorrismo;

Materiais de
desgaste

Dia da Dança
28/4

Dia da Mãe

Música

Promover a socialização e
relações interpessoais.
Promover o espírito criativo.

Salientar a importância
deste dia. Realizar pequenos
trabalhos manuais
Estimular o gosto pela música;
Conhecer diferentes tipos de
música.

Dia da Espiga

Transmitir e valorizar a sabedoria
popular

Dia da Criança
1/6

Reconhecer os Direitos e Deveres da
Criança.
Promover a socialização.

Desporto

Promover hábitos saudáveis
Desenvolver o gosto pelo desporto

Junho

Maio

Objetivos

Operacionalização
Realização de várias atividades
cientifica, desportivas, culturais,
recreativas e visitas de interesse
para os alunos
Hora do conto
com a participação da família.
Vinda do escritor ao JI

Atividades diversas

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todas

A

Educadora,
AO, alunos e familia

Todas

F

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

A

Intervenientes

Monitores de AAAF
e alunos

Atividade organizada pelo
departamento de educação física na
escola sede.

Educadora,
AO, alunos e professores de E.F.

Todas

A, C

Material de desgaste
150€

Ateliers em que as mães irão
participar com os seus filhos

Educadora, Assistentes
Operacionais e alunos.

Todas

A

Instrumentos; cds

Diversas atividades

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

A,C

Tesouras e atilhos

Construção de raminhos de espiga.

Educadora, Assistentes
Operacionais e alunos.

Todas

A

Autocarro 120€

Educadora, Assistentes
Pinturas faciais, atividades
Atividades de caráter lúdico na escola. Operacionais, monitores de AAAF
lúdicas no exterior
e alunos
150€

Material desportivo

Diversas atividades

Monitores de AAAF
e alunos

Todas

E

Todas

A, D

Julho

Junho

Data



Atividade

Objetivos

Jardim Zoológico
Desenvolver o gosto pelo contacto
(todo o departamento do com a natureza; criar oportunidades
pré‐escolar)
para experimentar novas situações
Encerramento do Ano
Letivo
Promover a Socialização e as Relações
(Jardim de Infância e
Interpessoais.
AAAF)
Colonia de férias
(AAAF)

Promover a socialização.
Sensibilizar para as diferentes formas
de expressão e comunicação.

Recursos/
Orçamento
Autocarro e máquina
fotográfica
150€
Material de desgaste
200€

Autocarro, material de
desgaste

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Educadora, Assistentes
Operacionais, monitores de AAAF
e alunos

Todas

B

Educadora, Assistentes
Festa de encerramento do ano letivo Operacionais, monitores de AAAF
(duplo da manhã)
alunos e encarregados de
educação

Todas

F

Realização de várias atividades
científicas, desportivas, culturais,
recreativas e visitas de interesse para
os alunos

Todas

A

Operacionalização

Passeio e atividades livres

Intervenientes

Monitores de AAAF e alunos

O Plano Anual de Atividades foi elaborado em parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB/JI de Bolembre e JI do Arneiro de Marinheiros.

Escola básica e Jardim de Infância da Assafora

Novembro

Outubro

Setembro

Data

Atividade
Início do ano letivo: pré‐
escolar e 1.º ciclo.
Atividades de receção aos
alunos.
Comemoração da chegada
do outono

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Promover a cidadania e a
integração em meio escolar.

Material de desgaste
80€

Atividades de integração na escola.

Professores, educadora,
alunos JI e 1.º ciclo e
A. operacionais.

Interdisciplinar

B

Conhecer as estações do ano.

Material de desgaste.
50€

A cargo de cada professor.

Toda a comunidade escolar.
Comunidade envolvente.

Interdisciplinar

B

Comemorar a
Implantação da
República.
05/10

Conhecer factos
históricos.

Material de desgaste
e expressão plástica.
Internet Biblioteca
Audiovisuais

Ao cargo de cada
professor.

Professores Educadora
Alunos
A. Operacionais

Interdisciplinar

B

Concurso de Bandeiras
3 a 7 de outubro

Conhecer factos
históricos

0€

A cargo de cada
professor

Encarregados de
Educação e alunos.

Interdisciplinar

B

Interdisciplinar

B,D

Interdisciplinar

C

Dia Mundial da
Alimentação
14/10

Fruta, Folhetos sobre o
Sensibilizar para a importância de
Elaboração de espetadas e
tema, Internet
uma alimentação saudável
esculturas de fruta.
Material de desgaste e
Criar hábitos de higiene e saúde
Sessão de sensibilização para uma
de Expressão Plástica
alimentar
alimentação saudável
Máquina fotográfica

Nutricionista
Professores, Educadora,
alunos e assistentes
operacionais

Dia Internacional da
Biblioteca Escolar

Permitir o contato direto com
os livros. Fomentar o gosto pela
Leitura e Escrita

Material de desgaste
Máquina fotog.

Pão por Deus

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições

Ingredientes para
confeção das broas
tradicionais da região.
Máquina fotog.50€

Confeção de broas, na
Escola.

Professores
Educadora Alunos e
AO

Corta‐Mato
Agrupamento

Despertar o gosto pela
prática de desporto

Transporte.

Corta Mato na sede do
Agrupamento.

Professores e
alunos do 4º ano.

Comemoração do Dia de S.
Martinho, Feira de outono/
mercado com produtos da
época

Dia do Pijama ou Nariz
Vermelho

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições.

Sensibilizar para a solidariedade

Dramatização de uma história do
Professores Educadora
PNL, apresentação às restantes
Alunos, A. Operacionais
turmas. Visita de escritor à escola.

Caruma, Castanhas
CD gravador, Material
de desgaste e de
Expressão Plástica
120€

Divulgação da Lenda de S. Martinho.
Professores titulares e das
Jogos e canções alusivas ao tema.
AEC, Educadora, Alunos
Apanhar caruma.
A. Operacionais Encarregados
Magusto ‐ cozer e assar castanhas.
de Educação
Recolha de adivinhas e provérbios
Ass. Pais
alusivos à data.

Pijamas, almofadas.

Professores titulares e das
AEC, Educadora, Alunos
Angariação de fundos para o apoio a
A. Operacionais Encarregados
crianças desfavorecidas
de Educação
Ass. Pais

Interdisciplinar

Interdisciplinar

Interdisciplinar

Interdisciplinar

B

B

B.C

B.F

Data

Atividade

Dezembro
Janeiro

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Transporte
400€

Visita ao reino de Natal ‐ Sintra

Educadora, professores,
alunos e assistentes
operacionais

Interdisciplinar

C

Ida ao Teatro

Sensibilizar para diferentes
formas de expressão e de
comunicação. Contactar com
a arte da representação.

Transporte +
entrada
700€

Peça‐ “O Gato das
Botas” TIL

Educadora,
professores,
alunos e AO

Interdisciplinar

C

Comemoração do
Natal.

Preservar tradições. Viver o
espírito de Natal.
Promover o convívio entre a
Escola, a Família e a
Comunidade.

Aparelhagem.
CD´s Adereços
200€

Realização da Festa de Natal da
Escola com atividades
preparadas pelas crianças.
Almoço convívio.

Professores titulares e das
AEC, Educadora
Alunos, A. Operacionais
Encarregados de Educação
Comunidade

Interdisciplinar

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições.

Aparelhagem
Material de
desgaste
100€

Elaboração de coroas
de rei para os alunos. Recolha
de cantigas, poemas e lendas.
Partilha do Bolo‐Rei. Cantar as
Janeiras nas ruas da localidade.

Comemoração do
Dia de Reis.
Janeiras 6/1

Desfile de Carnaval

Fevereiro

Recursos/
Orçamento

Preservar tradições
Viver o espírito de Natal.

Reino de Natal

Desenvolver a criatividade.
Promover a socialização.
Preservar tradições.

Estimular a curiosidade acerca do
Visita ao Centro de Ciência
mundo natural. Fomentar as
Viva
atitudes de respeito pela vida e pela
natureza.
Dia do Pai

Março

Objetivos

Dia da Árvore e
da Floresta
Dia Mundial da
Água

Reconhecer o valor da Família
Estimular a curiosidade acerca do
mundo natural. Fomentar as
atitudes de respeito pela vida e
pela natureza. Conhecer as
consequências ecológicas da
poluição.

Sensibilizar para a proteção dos
Visita ao Monte Selvagem animais. Conhecer e contactar com
diferentes animais

Material de desgaste e de
Expressão Plástica.
Construção de máscaras alusivas ao
Máquina Fotográfica.
tema do Projeto Educativo.
200€
Desfile pelas ruas da localidade.

Transporte + entradas
600€

Atividades promovidas no local

B,F
Professores
Educadoras
Alunos
A. Operacionais GNR
Comunidade
Professores
Educadoras
Alunos
A. Operacionais GNR
Comunidade
Professores, Educadora
Alunos
A. operacionais

Material de desgaste e de Elaboração de uma lembrança para
Expressão Plástica
o pai.
150€
Plantas. Material
de desgaste.
Máquina
fotográfica.
50€

Transporte + Entrada

Plantar árvores no recinto da
Escola. Dramatizações, poemas e
canções. Realização de trabalhos
diversos para expor na escola.

Atividades promovidas no local

Interdisciplinar

Interdisciplinar

F

Interdisciplinar

B

Interdisciplinar
Professores, Educadora
Alunos, A. operacionais
.

Interdisciplinar
B

Professores
Educadora
Alunos
A. operacionais

Interdisciplinar

Abril

Março

Data

Atividade

Semana da primavera
(sede do agrupamento)

Objetivos
Estimular a curiosidade acerca
do mundo natural. Fomentar
as atitudes de respeito pela
vida e pela natureza. Conhecer
as consequências ecológicas
da poluição.

Operacionalização

Plantas. Material
de desgaste.
Máquina
fotográfica.

Dramatizações, poemas e
canções. Realização de
trabalhos diversos para expor
na escola.

Comemoração da
Páscoa no meio
envolvente
4/04

Preservar, valorizar e dar
continuidade aos costumes
e tradições.

Material de desgaste
e de Expressão
Plástica. Internet 100€

Realização de jogos
educativos “Caça ao Ovo”

Dia da Dança
28/4

Promover a socialização e
relações interpessoais.
Promover o espírito
criativo.

Autocarro 120€

Atividade organizada pelo
departamento de educação
física na escola sede.

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Educadora Professores
Alunos do JI e 1ºciclo
A. operacionais

B

Interdisciplinar

Educadora, AO, alunos
e professores de E.F.

Interdisciplinar

A,
C

Elaboração de uma lembrança
para a mãe. Organização de um
lanche para receber as mães.

Professores
Educadora Alunos, A. O.
Pais e EEducação
Comunidade

Interdisciplinar

F

B,F

Reconhecer o valor da família

Comemoração do dia da
Espiga
26 maio

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições

Cartolinas, papel
manteigueiro, tintas,
pincéis.

Apanha da Espiga.
Passeio pela localidade.

Professores
Educadora, Alunos
A. Operacionais Pais e Enc. de
Educação

Interdisciplinar

Convívio com
todos os JI Visita ao Jardim
Zoológico

Promover a alegria e o bem
estar

Transporte 200€

Saída ao exterior

Educadoras,
alunos e AO.

Interdisciplinar

Dia Mundial da
Criança 1/6

Desenvolver a criatividade.
Promover a socialização.
Preservar tradições

Material de desgaste
e Expressão
Plástica
Máquina fotog.600€

Festa de Final de
Ano Letivo

Divulgar trabalhos realizados ao
longo do ano
Conviver com a
Comunidade Educativa

Material de
desgaste e de
Expressão Plástica
Máquina fotográfica

Maio

Objetivos
P.E.

Interdisciplinar

Máquina
fotográfica
Material diverso
150€

Dia da Mãe

Junho

Recursos/
Orçamento

Visita de estudo a definir

Exposição de trabalhos.
Apresentação de diversas atividades
e convívio entre Comunidade Escolar
e a Comunidade.

Professores
Educadora
Alunos
AO, E.E, Assoc.
Pais, AAAF
Professores titulares e das
AEC`S Educadora Alunos,
A. O. Pais e EE.
Comunidade

(Com a parceria da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB de Assafora)

F
Interdisciplinar

Interdisciplinar

F

Escola básica e Jardim de Infância de Bolembre

Outubro

Setembro

Data

Atividade
Início do ano letivo para
o JI e EB1 de Bolembre
15/09

Promover as relações
interpessoais. Promover a
socialização.

Planetário

Promover o gosto pelo
conhecimento da astronomia.

Dia da
Implantação da
República
04/10

Novembro

Dia Mundial da
Alimentação 14/10

Dezembro

Objetivos

Criar hábitos de higiene e saúde
alimentar.
Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Ida ao Teatro
4/11

Sensibilizar para as diferentes
formas de expressão e
comunicação. Mobilizar saberes
culturais.

Corta Mato

Fomentar a importância da
atividade física.

Reino de Natal

Promover a socialização. Preservar
tradições históricas e culturais.

Visita na localidade

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Máquina fotográfica

Professores, educadoras,
prof. AEC, assistentes
operacionais e alunos.

Educação para a Cidadania.
Formação pessoal e social

AF

Máquina fotográfica

Apresentação com exploração de
conteúdos astronómicos.

Professores e alunos do
4ºano.

Estudo do Meio/ Área de
Conhecimento do Mundo

A,E

Professores, educadoras,
assistentes operacionais e
alunos.

Estudo do Meio/ Área de
Conhecimento do Mundo

Identificação dos símbolos
nacionais. Cantar o Hino Nacional.
Dialogar com os alunos sobre as
diferenças entre Monarquia e
República.
Confeção de lanche saudável.
Realizar trabalhos de expressão
plástica.

Professores, educadoras,
assistentes operacionais e
alunos.
Castanhas, sumo de
Professores, educadoras,
Divulgação da Lenda de S. Martinho.
groselha, caruma,
prof. AEC, assistentes
Jogos e canções alusivas ao tema.
pinhas, leitor cd’s, máq
operacionais, monitores do
Magusto.
fotográfica
AAAF/CAF e alunos.
Máquina fotográfica
200€

Autocarro e máquina
fotográfica.
800 euros

Peça de teatro.

Autocarro e máquina Participação no corta‐mato na EB do
fotográfica.
Alto dos Moinhos.
Autocarro e máquina
fotográfica.

Preservar tradições históricas e
Sistema de Som;
culturais. Viver o espírito do Natal e cenários; adereços;
o seu significado.
máquina fotográfica.
Promover a socialização.
260€
Criar oportunidades para
experimentar situações novas.
Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Operacionalização
Apresentação dos professores,
educadoras, prof. AEC, assistentes
operacionais e alunos. Conhecer a
Escola. Receção aos alunos novos.

Conhecer os símbolos nacionais e
Máquina fotográfica.
os seus significados ( a Bandeira e o
Hino).

Dia de S. Martinho
11/11

Festa de Natal
16 de dezembro
(Duplo da manhã)

Recursos/
Orçamento

Máquina fotográfica.

Professores, educadoras,
assistentes operacionais,
monitores do AAAF/CAF e
alunos.
Professores, assistentes
operacionais e alunos de
4ºano.

B,
E

Todas

B,
D

Todas

B

Todas

C

Expressão e Ed. Física‐motora

BeF

Todas

B,F

Visita ao parque temático, em
Sintra, para vivenciar o espírito de
Natal.

Educadoras, assistentes
operacionais e alunos do JI.

Festa de Natal

Professores, educadoras,
professores de AEC, AO,
monitores do CAF/AAAF e
alunos.

Saídas para atividades diversas

Educadoras, assistentes
operacionais e alunos do JI.

Todas

B,F

Monitores do CAF/AAAF

Todas

A

Interrupção letiva.
Realização de várias atividades pedagógicas (científicas, desportivas, culturais, recreativas).
Realização de duas ou três visitas de interesse para as crianças

Todas

B,F

Março

Fevereiro

Janeiro

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Professores, educadoras,
assistentes operacionais e
alunos.

Todas

B

Vinda do escritor à escola.
Apresentação de um livro.

Professores, educadoras,
assistentes operacionais e
alunos.

Todas

A, C e E

Operacionalização

Bolo‐rei, Papel
Elaboração de coroas de rei, partilha
metalizado, colas,
de bolo‐rei, cantar as Janeiras.
máquina fotográfica,
Recolha de cantigas, poemas e
etc. 120 euros
lendas…

Intervenientes

Dia de Reis
6 de janeiro

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Vinda do escritor à Escola

Promover o gosto pela leitura e
pelo património oral e cultural.

Máquina fotográfica.

Carnaval 24 de fevereiro
(duplo da manhã)

Desenvolver a criatividade.
Promover a socialização.
Preservar tradições históricas e
culturais.

Adereços
carnavalescos.
Máquina fotográfica.

Desfile carnavalesco.

Professores, educadoras,
prof. AEC, assistentes
operacionais, alunos,
monitores de CAF/AAAF e
comunidade educativa.

Dia do Pai
13 a 17 março

Salientar a importância do dia.
Dinamizar atividades que reforcem
a relação parental.

Material diverso e
máquina fotográfica.
250 euros

Realizar trabalhos alusivos ao dia e
atividades lúdicas.

Professores, educadoras,
alunos e assistentes
operacionais.

Todas

EeF

Desenvolver a criatividade.
Promover a Socialização e as
Relações Interpessoais.

Autocarro e máquina
fotográfica.

Participação com
trabalhos/apresentações.

Professores, educadoras,
prof. AEC,AO, monitores de
CAF/AAAF e alunos.

Todas

EeF

Conhecer uma instituição que
promove a Segurança e a Paz.

Autocarro e máquina
fotográfica.

Visita guiada ao Quartel de
Bombeiros, com contacto com as
diversas vertentes da sua atuação.

Professores, educadoras,
professores de AEC,
assistentes operacionais e
alunos.

Todas

B,F

Promover as vivências em
sociedade.
Promover a Socialização e as
Relações Interpessoais.

Autocarro e máquina
fotográfica.
380 euros

Dinamizar atividades diversas.

Professores, educadoras,
prof. AEC,AO, monitores de
CAF/AAAF e alunos.

Todas

FeB

Criar oportunidades para
experimentar situações novas.
Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Máquina fotográfica.

Saídas para atividades diversas

Educadoras, assistentes
operacionais e alunos do JI.

Todas

BeF

Monitores do CAF/AAAF

Todas

A

Semana da Primavera

Visita de Estudo ao Quartel
dos Bombeiros de
Almoçageme
Encerramento do
2º período

Abril

Objetivos

Visita na localidade

Interrupção letiva.
Realização de várias atividades pedagógicas (científicas, desportivas, culturais, recreativas).
Realização de duas ou três visitas de interesse para as crianças

Todas

CeF

Atividade

Junho

Objetivos

Recursos/
Orçamento
Livros, quadro
interativo, computador,
máquina fotográfica.

Operacionalização
Diálogo sobre a temática.
Visualização de um filme/
PowerPoint

Intervenientes
Professores, educadoras,
assistentes operacionais,
alunos.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Est. Meio/
Português

BeE

Expressão e Ed. Física‐motora

BeF

25 de abril

Reconhecer a importância do
património histórico.

Atividades Físicas
28 de abril

Fomentar a importância da
atividade física.

Dia da Mãe
2 a 5 de maio

Salientar a importância do dia.
Dinamizar atividades que reforcem
a relação parental.

Material diverso e
máquina fotográfica.
260€

Realizar trabalhos alusivos ao dia e
atividades lúdicas.

Professores, educadoras,
alunos e assistentes
operacionais.

Todas

E,F

Passeio de final de ano do
departamento do pré‐
escolar

Desenvolver o gosto pelo contacto
com a natureza; criar
oportunidades para experimentar
novas situações; promover a
socialização.

Autocarro; máquina
fotográfica;
300€

Passeio e atividades livres

Educadoras, assistentes
operacionais e alunos.

Todas

BeF

Dia da Criança

Salientar a importância do dia.
Dinamizar atividades diversas.

Máquina fotográfica.
380 euros

Atividades comemorativas alusivas
ao dia

Professores, educadoras,
prof. AEC, assistentes
operacionais e alunos.

Todas

B

Ida ao Oceanário
22 de junho

Criar oportunidades de Educar e
Formar Crianças e Jovens num
ambiente de contacto com a
natureza onde os valores de
autonomia, empatia, iniciativa,
confiança e autoestima são
promovidos.

Autocarro e máquina
fotográfica.
450€

Visita guiada.
Apadrinhar de um animal.

Professores, educadoras,
prof. AEC, assistentes
operacionais, monitores do
CAF/AAAF e alunos.

Todas

B,D

Festa dos Finalistas
23 de junho
(duplo da manhã)

Promover a Socialização e as
Relações Interpessoais.

Material diverso,
sistema de som,
máquina fotográfica.

Apresentação dos alunos finalistas
Entrega de Diplomas

Professores, educadoras,
prof. de AEC, assistentes
operacionais, alunos e família.

Visita na localidade

Criar oportunidades para
experimentar situações novas.
Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares.

Máquina fotográfica.

Saídas para atividades diversas

Educadoras, assistentes
operacionais e alunos do JI.

Todas

B,F

Monitores do AAAF/CAF.

Todas

A

Maio

Abril

Data

Autocarro e máquina Participação em atividades físicas na
Educadoras, assistentes
fotográfica.
EB do Alto dos Moinhos.
operacionais e alunos do JI.

Interrupção letiva
Realização de várias atividades pedagógicas (científicas, desportivas, culturais, recreativas).
Realização de duas ou três visitas de interesse para as crianças.

Todas

B,F

Escola básica de Faião

Novembro

Outubro

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Reunião com os pais
13 Set.
Recepção aos alunos
15 Set.

Promover a adaptação das crianças
ao ambiente escolar;
Promover as relações interpessoais
Aprender como se faz queijo fresco.

Biblioteca
Vídeo proj.
Ovelhas, monitores

Convívio, canções, reconhecimento
das instalações, alimentação das
ovelhas, confeção de queijos frescos

Docentes, alunos e
Assistentes operacionais

Interdisciplinar

A, B, F

Participar numa vindima
local
28/9

Promover o convívio e o espírito
de grupo Preservar e valorizar a
cultura e a sabedoria
popular

Tesouras s/ bico,
Máquina
fotográfica

Vindima

Docentes e alunos.

Interdisciplinar

A,B,D

Comemorar o Dia
Mundial Alimentação
16/10

Promover hábitos de higiene
alimentar

Confeção de uma salada de
frutas

Professores, alunos e
assistentes operacionais

Interdisciplinar

A, B, D

Visita à fábrica
“Doces do Marquês”
Alcolombal

‐ Conhecer e valorizar o património
local
Visita uma fábrica local

Autocarro

Alunos, professores e
assistentes operacionais;

Interdisciplinar

A,B,D

Festa das sopas

Valorizar o idoso e os seus saberes
e tradições

‐‐‐

Participação da escola numa
iniciativa organizado pelo Centro de
Dia e Comunidade local

Comunidade Educativa
Centro de Dia

Interdisciplinar

A, D, F

Colher azeitonas em
Almorquim

Promover o contacto com a terra;
Conhecer diferentes tipos de
árvores de fruto.

‐‐

Fazer uma caminhada até
Almorquim onde passaremos a
manhã num olival /pomar a colher
azeitonas, castanhas e diversos
frutos da época.

Professores
alunos
Assistentes operacionais
Comunidade

Interdisciplinar

A,B,D.

Pesquisar sobre as
tradições populares desta
época do ano
Confeccionar doces
tradicionais da época

Preservar, valorizar e dar
continuidade às tradições
populares; Promover o convívio
entre os alunos e os idosos do
Centro de Dia;

Computador
Revistas
Açúcar, farinha, ovos,
mel, nozes

Docentes, alunos, assistentes
operacionais e idosos do
Centro de Dia
Toda a Comunidade Educativa

Interdisciplinar

Comemorar o dia de S.
Martinho com a população
11/11

Valorizar a sabedoria popular;

Castanhas
Caruma
100€

Magusto;
‐ Visita de um oleiro e de um
assador de castanhas

Docentes, alunos, AO e
idosos do Centro de Dia
Comunidade Educativa

Interdisciplinar

Pijamas, pantufas e
almofadas, 50€

Todos os alunos trazem pijama
vestido para a escola onde
desenvolverão atividadades
diversas. Participação de um
contador de histórias.

Todos os alunos
Professores
Assistentes operacionais
Aberto à comunidade

Interdisciplinar

Comemorar o Dia do
Pijama 20/11

Promover e fomentar hábitos
de partilha e de solidariedade

Fruta, taças, colheres

‐ Visita guiada á fabrica.

Pão por Deus
Confeção de broas de mel

A,
B,
F

B

Janeiro

Dezembro

Data

Atividade
Assistir ao Bailado “ Alice
no País das Maravilhas”
Quorum Ballet – Recreios
Festa de Natal
17 Dez
(Alteração de horário)

Objetivos
Promover o gosto pela arte
dramáticae bailado

Preservar e valorizar as
tradições populares;
Cantar os reis.

Concurso “Uma aventura
literária…”

Promover o gosto e o hábito de
escrita e desenho.

Fevereiro

Visita de estudo ao museu ‐ Comemorar o Dia Internacional da
do Ar e a Base Aérea de
Não Violência e Paz nas Escolas
Sintra – 30 jan
‐ Conhecer o museu do Ar;

Março

5º edição do Jantar
convívio
Noite de fados

Dia do Pai

Abril

Semana da Primavera

Entradas
Bilheteira
220€

Operacionalização
Assistir a um espetáculo

Intervenientes
Docentes, alunos, assistente
operacional

Viver o espírito do Natal e o seu
Sociedade Recreativa
significado; Dar continuidade a
Decoração dos espaços; construção
Papel cenário
costumes e tradições; Desenvolver
de centros de mesa;
Toda a Comunidade Educativa
Tintas, Adereços
Lanche convívio
o gosto pela arte dramática e
Aparelhagem
Teatro; Canções
plástica; Promover o convívio com a
100€
comunidade local;

Dia de Reis 6/1

Desfile de Carnaval pelas
ruas da aldeia
(Alteração de horário)
24 fev

Recursos/
Orçamento

Conviver com a comunidade local;
Valorizar as tradições;
Promover o convívio entre
diferentes gerações;
Fomentar o espírito de grupo e
entreajuda.
Reforçar o valor da família na
sociedade; Construir uma
lembrança para oferecer ao pai.
Promover o convívio entre todas as
escolas do agrupamento

Dia Internacional do Livro
‐ Promover gosto pelo livro e pela
Infantil – O escritorAntónio
leitura; ‐ Contactar com autores/
Fontinha vem à escola.
ilustradores de livros infantis;
4 abril

Cartolinas,Tesouras
marcadores, p.lustro
50€

Construir a coroa dos reis;
Confecionar o bolo rei

Toda a comunidade
Educativa

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Interdisciplinar

A, C

Interdisciplinar

A, F

Interdisciplinar

A,F

Computador

Inscrever os alunos e participar no
Docentes e alunos de todos os
concurso “Uma aventura literária”
anos de escolaridade
da editora Caminho.

Interdisciplinar

A

Autocarro
120€

‐ Visitar o museu
Todos os alunos, professores
‐ Envolver os pais na construção de
e professor de apoio
educativo;
aviões;

Interdisciplinar

A,B,C

Toda a Comunidade Educativa

Interdisciplinar

A, C

Toda a Comunidade
Educativa;
Associação de Pais

Interdisciplinar

A,B,F.

Farinha
Óleo, Açúcar
Canela
Material de desgaste
25€

Desfile pelas ruas da aldeia;
Confeção de filhoses

Material de desgaste
Jantar convívio promovido pela
Salão de festas da
APEE com a colaboração e apoio do
Sociedade Recreativa
pessoal docente e não docente
50€
Diversos materiais
para trabalhos
artesanais. 50€

Elaboração de um
presente para o pai.

Docentes, alunos e
AO

Interdisciplinar

A,
B,
C

Autocarro

‐‐

Comunidade Educativa

Interdisciplinar

F

Interdisciplinar

A,
C

Contador de histórias

Sessão de esclarecimento e debate;
Alunos, professores, escritor,
Sessão de autógrafos;
ilustrador

Data

Atividade

Objetivos

Maio

Visita ao Museu Nacional
‐ Conhecer e valorizar o património
de Arte Antiga 11 maio
Nacional

Junho

Autocarro

Promover o valor da família na
sociedade contemporânea;

Vários materiais para
trabalhos artesanais
50€

Dia da espiga 25 maio

Passeio pedestre pelo campo;
Transmitir e valorizar a sabedoria
popular e as tradições locais

Corda
tesouras

Dia Mundial da Criança
1 junho

Promover o X encontro entre pais e
crianças da escola; Reconhecer o
papel da criança na sociedade e no
mundo de amanhã; Promover o
contacto com a Natureza;

Dia da Mãe

Atelier SMAS
Concertos Aquáticos

‐ Promover o gosto pela música

‐ Promover o convívio entre alunos,
Visita/Atividade Tapada de
professores, auxiliares;
Mafra e Cova da Baleia ‐Conhecer e valorizar o património
local;
16ª edição da Feira do
Chícharo
Marchas populares
Festa dos finalistas
(Alteração de horário )

Ao longo do ano

Recursos/
Orçamento

Promover o convívio entre toda a
comunidade educativa;
Comemorar as festas populares;
Festejar a conclusão do 1.º Ciclo
com os alunos finalistas.

Sensibilizar as crianças para as TIC.
Atualização do Faceboock Divulgar/partilhar as nossas práticas
e atividades educativas
Livro Viajante

Promover o livro e a leitura.

Jardinagem/horta na escola

‐ Valorizar o espaço exterior da
escola com o cultivo plantas
medicinais e hortícolas
‐ Dinamizar os recreios;

Livros, Sacas
Bolas de esponja
Pinturas faciais
Paus de caminhada
Mantas, Almofadas
Músicos
Instrumentos musicais
Autocarro
150€

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Alunos, professores e
assistentes operacionais;

Interdisciplinar

A,B,D

Alunos, professores e auxiliar

Interdisciplinar

A,B,C

Colher espigas de trigo, flores
campestres e raminhos de oliveira ‐ Alunos, professores e auxiliar
para formar um ramo.

Interdisciplinar

A,D,F

Operacionalização
‐ Visita guiada ao museu.
Construção de um trabalho
simbólico para oferecer à mãe.

Intervenientes

Promover uma caminhada pelo
campo até ao pequeno ribeiro.
Jogos tradicionais; Histórias ao ar
livre; Mega‐Piquenique;
Pinturas faciais;

Toda a Comunidade
Educativa;

Interdisciplinar

A,B,D,F

Audição de vários instrumentos.

Professores, alunos,
assistentes operacionais e
professores das AEC

Interdisciplinar

A,D

Visita guiada.
Lanche convívio entre todos os
intervenientes;

Professores, alunos,
assistentes operacionais e
professores das Atividades
Extracurriculares

Interdisciplinar

A,D

Interdisciplinar

A,B,D,F

Organização de Quermesse, bar,
insufláveis, teatros, espetáculos…,
Sociedade Recreativa
sob responsabilidade da Associação
Junta de Freguesia,
de Pais. Desfile das Marchas
Toda a comunidade educativa
Material para
construção dos arcos e Populares organizada pela escola;
Mostra dos trabalhos realizados nas
das roupas. 150€
AEC
Computador
Scanner
Máquina digital
Quadro interactivo

Os alunos deverão colaborar na
atualização do facebook com
trabalhos/projetos desenvolvidos ao
longo do ano.

Docentes, alunos e pais.

Livros da biblioteca
200€

Requisição semanal de livros

Docentes, alunos, pais e
Assistentes operacionais

Interdisciplinar

A.

Alunos, professores
Assistentes operacionais
e pais

Interdisciplinar

A. B. D.

Plantas, Terra
Vasos, Material de
jardinagem, 50€

Organizar um tempo semanal para a
jardinagem

A.
Interdisciplinar

E.
F.

Para além destas atividades pretendemos continuar a participar em projetos que vão surgindo ao longo do ano letivo.
Total previsto no orçamento: 1651€

Escola básica e Jardim de Infância de Sta Susana

Novembro

Outubro

Setembro

Data

Atividade

Reunião com Pais e
Encarregados de
Educação Receção aos
alunos 13 e 15/09

Diálogo sobre o Dia
Mundial da Alimentação e
sobre a roda dos alimentos
16/10

Objetivos
Desenvolver entre a Escola,
Encarregados de Educação e
alunos uma relação de confiança e
comunicação, cooperativa entre
escola, EEs, alunos e restante
comunidade educativa

Promover hábitos alimentares
saudáveis

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Power Point
informativa
escola / JI

Informações e eleição dos
representantes de turma
Atividades de integração
– jogos, histórias...

EE, Professores /
Educadora e AO. AEC,
Junta de Freguesia e
direção agrupamento
Prof./ Educadora, AO e
alunos 1º ciclo e pré‐
escolar ( 55)

Interdisciplinar

A, E, F

60 €

Confeção de lanche saudável ‐
sandes

Professores / Educadora, A.O.
e alunos pré‐escolar e 1º ciclo
(55)

Interdisciplinar

B, D

Interdisciplinar

B,C

60 €

Professores / Educadora, AO
Realização de trabalhos alusivos à
e alunos pré‐escolar e 1º ciclo
festividade
(55)

Comemoração do Pão por
Deus / Halloween
31/10

Conhecer e respeitar tradições.

Material de desgaste

Comemoração S. Martinho,
11/11

Conhecer, respeitar e preservar
tradições

Castanhas
Material de desgaste
40 €

Professores / Educadora, A.O.
Convívio entre os vários
e alunos 1º ciclo e pré‐escolar
intervenientes na Escola, Trabalhos
(55)
realizados pelos alunos;

Interdisciplinar

B,C

Aula de Aeróbica

Promover a prática de exercício
físico

Professora, valor a
definir

Professores / Educadora, A.O.
Realização de uma aula de aeróbica e alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)

Interdisciplinar

D,F

Corta‐mato na escola sede
Promover hábitos de uma vida
do Agrupamento
saudável, Participar numa atividade
desportiva

Dezembro

Recursos/
Orçamento

Autocarro

Participação no corta‐mato

Professores e turma
4º ano

Interdisciplinar

D,F

Reino de Natal

Viver o espírito do natal;
Criar oportunidades para
experimentar atuações novas.

Autocarro

Visita ao Reino de Natal

Educadora, A.O. e alunos pré‐
escolar (25)

Interdisciplinar

B,
C,F

Ida ao Teatro TIL
Peça “Gato das Botas”

Sensibilizar para as diferentes
formas de expressão e
comunicação; Mobilizar saberes
culturais;

Autocarro – cerca de 4€
por aluno

Assistir à peça escolhida

Professores, Educadora, AOs,
alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Profs. AEC

Interdisciplinar

B,
C

Professores, Educadora,
A.Os., alunos 1º ciclo e pré‐
escolar (55)
Profs. AEC

Interdisciplinar

C

Elaboração de cartões e
prendas.

Incutir valores familiares.
Desenvolver a imaginação e a
criatividade

Papel cenário, livros,
Realização de postais e prendas.
material de pintura,
Ensaios (canções, poemas…)
rádios, CD’s de música… Decoração da escola com motivos
200 €
natalícios

Fevereiro

Janeiro

Dezembro

Data

Atividade

Março

Recursos/
Orçamento

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
Feira aberta ao público em horário
(55) Professores, Educadora,
definido
AO, Comunidade local

Interdisciplinar

A,B,C,F

Interdisciplinar

A,B,C,F

Operacionalização

Intervenientes

Feira do Livro

Visita com os alunos à feira;
Divulgação da feira.

Livros

Festa de Natal na Sociedade
Recreativa de Santa Susana
e Pobral
16/12 (horário duplo da
manhã)

Promover a interação escola/
comunidade/meio

Confraternização entre
os intervenientes na
apresentação das
atividades trabalhadas

Canções, poemas, teatro.

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55) Professores / Educadora,
A.O. Comunidade Educativa
Pais e Enc. de Educação /
Associação de Pais, Profs. AEC

Comemoração do Dia de
Reis, 6/01

Preservar a tradição;
Desenvolver a destreza manual

Cartolinas
Material de pintura,
100 €

‐ Realização da coroa
‐ Lanche convívio

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55) Professores, Educadora,
AOs

Interdisciplinar

C

Museu do Ar

Visita ao museu

Autocarro
4€

Visita ao museu, conhecer e
explorar a Base Aérea

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Professores, Educadora,
AOs

Interdisciplinar

B, C

Cartolinas
Material de pintura
60 €

‐ Construção e decoração de
máscaras
‐ Baile de máscaras;
‐ Desfile de Carnaval

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, A.O.
Profs. AEC

Interdisciplinar

B, C, F

‐‐‐

Sessão dinamizada pelo SMAS

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, A.O.
Profs. AEC

Interdisciplinar

B,C

‐ Prenda para o pai;
‐ Postal para o pai;

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, AO
Profs. AEC

Interdisciplinar

B, C, F

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, AO
Profs. AEC

Interdisciplinar

B, C

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, A.O.
Profs. AEC

Interdisciplinar

B,C

Desenvolver a destreza manual e a
Desfile de Carnaval
criatividade; Vivenciar os costumes
3/02/16, (horário duplo da adequados à época e próprios do
manhã)
meio, Promover a interação
escola/comunidade/ meio

Eco‐Concertos
Mês do Pai – JI
Comemoração do Dia do
Pai – EB
17/03

Semana da Primavera

Abril

Objetivos

Caça aos ovos 4/4

Sensibilizar para a preservação do
meio ambiente

Papel, tintas, livros.
Atividade dinamizada pelos pais no
Materiais de expressão
JI
plástica
Conhecer o significado deste dia
60 €
Sensibilizar para a preservação do
meio natural e despertar a
consciência ecológica

Autocarro

Participação com trabalhos dos
alunos;
Encontro na escola sede para
participação nas atividades
proporcionadas;

Vivenciar tradições

; Livro de Histórias e
lendas sobre a Páscoa,
150 €

Atividade no recinto escolar
(procura dos ovos);

Maio

Abril

Data

Atividade

Encontro com o autor
Ilustradora Rita Correia
21/4

Junho

Análise da obra “Um Livro para ti”
Diálogo e convívio com a autora

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Sala de aula
Animação do Livro
Valor do livro

Intervenientes

Professores / Educadora, AO,
alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Interdisciplinar

B/C/F

Interdisciplinar

D,F

Ida à Escola sede do
Agrupamento 28/4

Promover hábitos de uma vida
saudável, Participar numa
atividade desportiva
Articulação do pré‐escolar com
alunos do agrupamento;

Autocarro

Atividade Física / Jogos

Mês da Mãe – JI
Comemoração do Dia da
Mãe – EB

Conhecer o significado do dia

Materiais de expressão
plástica, 100 €

‐ Prenda para a mãe;
‐ Postal para a mãe;

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Professores / educadora,
AO, Profs. AEC

Interdisciplinar

B/C

Visita Convívio dos JI do
Agrupamento – Jardim
Zoológico

Promover a interação escola/
comunidade/meio

Autocarro
4 € por aluno

A combinar

Educadora, A.O. e alunos pré‐
escolar (25)

Interdisciplinar

B/C/F

Proporcionar momentos de alegria
e confraternização entre todos os
alunos relembrando os Direitos da
Criança

Material de
experiências trazido
pelos monitores

Experiências dinamizadas pelos
monitores

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Professores / educadora,
AOs

Interdisciplinar

B/C

Visita Final de Ano
Oceanário de Lisboa

Participação em visita com
animação de época

Autocarro
4 € por aluno

Visita guiada

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Professores / educadora,
AO

Interdisciplinar

B/C

Festa de fim de ano
Entrega de diplomas aos
alunos finalistas 22/06
(horário duplo da tarde)

Fazer a despedida entre os
diversos intervenientes da
comunidade educativa
Promover o convívio entre todos

Cartolinas, papel de
lustro, material de
pintura...
300 €

‐ Apresentação de canções, danças, Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55) Professores / educadora
coreografias
Aos, Pais e Enc. de Educação /
‐ Lanche convívio,
Profs. AEC
‐ Exposição de trabalhos

Interdisciplinar

A /B / C/ E / F

Floreiras, terra, plantas
Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
Criação de horta de ervas
e sementes 200€
(55) Professores / educadora
aromáticas, legumes. Recuperação
Aos, Pais e Enc. de Educação /
dos canteiros.
Associação de Pais

Interdisciplinar

A /B / C/ E / F

Comemoração do Dia
Mundial da Criança

Ao longo
do ano

Objetivos

Organização do jardim

Desenvolver hábitos de bom
convívio com a natureza

Educadora, A.O. e alunos pré‐
escolar (25)

Poderão ser realizadas visitas na localidade ao longo do ano, com o objetivo de conhecer e preservar tradições.
Poderão ainda ser contempladas atividades que surjam por convite de algumas instituições (CMS, Centro Cultural Olga Cadaval; AEC disponíveis – Expressões, Inglês e Atividade Físico
Desportiva

Escola básica e Jardim de Infância de S João das Lampas

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todas

A

Diversos
materiais.
50€

Lanche de início do ano

Proporcionar convívio entre todos
os alunos, professores e auxiliares e
monitoras CAF.

Pão,
miniaturas, sumos.
Custo: 100€

Organização de um lanche para
todas as crianças da escola

Associação de Pais

Todas

F

Construção de cartazes com
regras

Reconhecer que a sociedade
funciona com regras (família,
escola, grupo, pais, …)

Custo: 30€

Elaboração de cartazes com regras
de sala de aula e do espaço escolar.

Educadora, alunos do pré‐
escolar, Professores,
Professores e alunos

Português, Educação para a
Cidadania e Expressão Plástica

A
B

Elaboração de calendários com
ilustrações dos alunos.

Educadora, alunos do Pré‐
escolar,
Professores, alunos AO e
tipografia

Receção aos
alunos 15/9

A semana da
Alimentação, 10 a 14 de
outubro

Outubro

Intervenientes

Integrar/Adaptar aos alunos na
comunidade escolar. Conhecer o
espaço escolar. Promover as
relações interpessoais. Promover
a socialização e a integração na
comunidade escolar.

Elaboração do calendário da Promover e difundir as atividades
Cartão, lápis de cor,
escola: 14/10
escolares na comunidade
marcadores, impressão
“Segurança, Defesa e Paz”
envolvente.
de calendários.

Novembro

Operacionalização

Identificar os vários tipos de
alimentos. Criar hábitos de higiene
alimentar e de uma alimentação
equilibrada.

“Projeto Turma Imbatível
para mais energia” (LIDL) ‐
Promover estilos de vida saudável.
A semana da alimentação10
a 14 de outubro

Diversos alimentos.
Custo: 20 €

Apresentação dos alunos aos
Educadora, alunos do pré‐
professores e restante comunidade
escolar, Professores, alunos,
escolar.
Professores das AEC e
Vários ateliers temáticos.
Assistentes Operacionais.
Apadrinhamento de alunos.

Lanche partilhado: confeção de
Educadora, alunos do pré‐
salada de frutas, gelatinas, sandes e escolar, Professores e alunos
AO, Professores das AEC
batidos ou sumos naturais.

Custo: 150 €

Jogos lúdico‐pedagógicos, centrados
na alimentação saudável, roda dos
alimentos, atividade física, higiene
oral…Visita de estudo ao
Supermercado LIDL

Professores e alunos
Assistentes Operacionais,
Professores das AEC

Todas (actividade enquadrada
no projecto Eco‐Escola)

Todas

Custo:0€

Passeios à localidade

Halloween, 31/10

Promover o convívio e proporcionar
um ambiente diferente na escola.

300 €

Festa com jantar
“Doçura ou travessura”

Associação de Pais e
Monitores CAF

Formação pessoal e social

Castanhas,
caruma, pinhas,
leitor cd’s.
Custo: 180€

Realização de um
magusto tradicional. Divulgação
da Lenda de S. Martinho e da
História da Castanha; Jogos
Tradicionais, canções
e provérbios alusivos ao tema.

Educadora, alunos do Pré‐
escolar,Professores e alunos,
Professores das AEC,
Assistentes Operacionais, Enc.
de Educação e comunidade
educativa

Expressão Plástica, Língua
Portuguesa e Formação
Cívica

Custo:
135€

Visita guiada ao Palácio Nacional de
Sintra

Profª do 4º F, assistente
operacional ou profª de
educativo

Estudo do Meio

Palácio Nacional de Sintra

Conhecer locais e factos da história
nacional.

B

Educadora, assistente
Conhecimento do mundo.
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar
comunidade e a escola.

Criar oportunidades para
experimentar novas situações

Preservar as tradições.
Valorizar tradições
populares.

B

Todas

Visitas na localidade
outubro/ novembro

Dia de S.
Martinho
11/11 (alteração de
horário para duplo da
manhã).

B

A

F

F

A
B

Novembro

Data

Atividade

Dia do Pijama ou Operação
Estimular hábitos de solidariedade
Nariz Vermelho

Visita à Junta de freguesia Conhecer o espaço físico do poder
de S. João das Lampas
local e as suas funções

Visitas na localidade

Visita ao Reino de Natal

Dezembro

Objetivos

Ida ao Teatro

Festa de Natal
16/12
(duplo da tarde)

Dezembro (Interrupção
Letiva)

Livros e jogos
Custo:0€

Operacionalização

Realizar uma festa com histórias e
jogos

Intervenientes
Educadora, alunos do pré‐
escolar, Assistente
Operacional

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Formação pessoal e social

F

3ºD, 3º/ 4º E e 4. Fº
Professoras, alunos e
Estudo do Meio e Expressão
professora do apoio Educativo
Plástica
ou assistente operacional.
Educadora, assistente
Conhecimento do mundo.
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar
comunidade e a escola.

A
B

Custo: 0€

Visita à Junta de Freguesa.

Custo:0

Passeios à localidade

Viver o espírito do Natal e o seu
significado.

Custo a definir

Visita aos diferentes ateliês com
atividades alusivas ao Natal

Alunos do Pré Escolar,
Assistente Operacional e
Educadora.

Todas

A
B

Sensibilizar para outras formas de
expressão

Custo: 1500 €

Visualização do Teatro

Alunos do Pré Escolar,
Assistente Operacional e
Educadora.

Todas

A
B

Todas

F

Associação de Pais

Todas

F

Papel, lápis, canetas,
Promover diversas atividades
tintas, material de durante as férias escolares de forma
desgaste, cola, …
lúdica e dinâmica.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

C
D

Criar oportunidades para
experimentar novas situações

Preservar tradições históricas e
Materiais Diversos.
culturais.
Festa de Natal: canções, teatro,
Educadora, alunos do Pré‐
Sociedade Recreativa de
Viver o espírito do Natal e o seu
poemas preparados pelas crianças. escolar, Professores e alunos
São João das Lampas.
AO, Professores das AEC, EEs,
significado.
Cabaz de Natal.
Custo: 200€
Promover a socialização.

Lanche de Final de Período,
Promover o convívio entre todos.
16/12

Culinária, jogos, expressões.

Recursos/
Orçamento

Desenvolver atividades lúdicas
durante a interrupção letiva.

Pão, sumos, bolo‐Rei
Custo: 200€

Preparar um lanche para todas as
crianças da escola.

A

Pista de Gelo no Terreiro do Promover uma atividade diferente e
Paço
divertida às crianças

Transporte: 250€

Ir patinar na pista de gelo localizada
no Terreiro do Paço

Monitores de CAF
Alunos

Todas

B
F

Promover a socialização, o convívio
e o divertimento.

Transporte: 200€
4€/criança

Ida ao cinema.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

F

Cinema

Março

Fevereiro

Janeiro

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização
Construção de bandeiras e
montagem de exposição com as
mesmas.

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Estudo do meio e Expressões

A
B
C

Todas

A
B
C

Estudo do Meio

A
C
E

Construir a Bandeira
Nacional com vários
materiais

Conhecer os símbolos nacionais

Custo: 0 €

Leitura e análise do livro “O
soldado João” de Luísa
Ducla Soares

Distinguir as diversas Forças de
Segurança (PSP e GNR)

Custo: 0 €

Planetário

Conhecer o Sistema Solar

190 €

Viagem fictícia aos Planetas do
nosso Sistema Solar

Visitas na localidade

Criar oportunidades para
experimentar novas situações

Custo:0

Passeios à localidade

Proteção civil de Lisboa “A
Casa do Tinoni”1 /2

Identificar os riscos do dia‐a‐dia;
Aprender a crescer em segurança

Custo: 150 €

Visita à Proteção Civil da Câmara
Municipal de Lisboa

1ºA, Professores, alunos

Expressão Plástica, Português e
Estudo do Meio

A
B

Proteção civil de Lisboa “A
Casa do Tinoni”2/2

Identificar os riscos do dia‐a‐dia;
Aprender a crescer em segurança

Custo: 150 €

Visita à Proteção Civil da Câmara
Municipal de Lisboa

1º e 2ºB, Professores, alunos

Expressão Plástica, Português e
Estudo do Meio

A
B

Carnaval Tema livre
24/2 (duplo da manhã)

Desenvolver a criatividade.
Promover a socialização.

Custo: 100 €

Confeção de enfeites e fantasias
carnavalescas.
Desfile.

Educadora, alunos do Pré‐
escolar, Professores, AO,
EE e alunos.

Expressão Plástica e Formação
Cívica

F

Baile de Máscaras
24 de fevereiro

Fomentar a participação ativa das
crianças e das famílias na atividade.

300€

Formação Cívica

F

Museu Arqueológico de S. Conhecer e saber usar o espaço de
Miguel de Odrinhas
um museu. Participação no atelier.

120€

Visita ao museu e participação no
atelier.

3ºD e 4ºF
Professoras, alunos e
professora do apoio Educativo

Estudo do Meio e expressões

A
B

Educadora e alunos Pré‐
escolar, Professores e alunos,
Professores das AEC, AO

Todas

B.

Educadora, alunos do Pré‐
escolar, Professores, alunos e
Encarregados de Educação

Exploração do livro “O soldado João” Educadora, alunos do Pré‐
de Luísa Ducla Soares.
escolar, Professores e alunos
3º D e 3º/4º F
Professoras

Conhecimento do mundo.
Educadora, assistente
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar
comunidade e a escola.

Organização de um Baile de Carnaval Associação de Pais, Monitores
com concurso de máscaras, na
de CAF, EE e Comunidade
Sociedade de São João das Lampas
educativa.

Dia do Pai, 13 a 17 de
março

Reconhecer o valor da família.
Fomentar o sentimento de amor
filial/paternal.

Papel, cartolinas, lápis
de cor, material de
desgaste, Custo: 150 €

Elaboração de cartões e de uma
pequena lembrança para o Pai.

Visitas na localidade

Criar oportunidades para
experimentar novas situações

Custo:0

Passeios à localidade

Quinta do Arneiro

Conhecer os produtos hortícolas.
Respeito pelo espaço.

Museu de Ciência Viva

Conhecer e saber usar o espaço de
um museu. Participação nos ateliês
e explorar as ciências de uma forma
lúdica.

Educadora, assistente
Conhecimento do mundo.
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar
comunidade e a escola.

170€ = 53 alunos
Visita sob orientação do monitor no Professores do 1º e 2º anos
(entrada) 200€
próprio local.
de EB1/ JI S. João das Lampas
(transporte)Total= 370€
Custo: 150 €

Visita ao museu e participação no
atelier.

Educadora, alunos do pré‐
escolar, Assistente
Operacional

Estudo do Meio

Conhecimento do Mundo

A

A
A
B
D
A
B

Março

Data

Atividade

Sensibilizar os alunos para as
Comemoração da semana
questões ambientais;
da Primavera no
Promover o convívio e a articulação
entre os diversos ciclos do
Agrupamento
Agrupamento.

Abril

Abril
(interrupção letiva)

Abril

Dia do Pai
20 de março

Maio

Objetivos

Criar condições e proporcionar
atividades para uma participação
ativa da família.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Educadora e alunos Pré‐
Participação nas diversas atividades escolar, Professores e alunos,
promovidas pelo Agrupamento.
Professores das AEC
Assistentes Operacionais

Todas as áreas

B
F

Preparar um lanche partilhado e
Monitoras de CAF, alunos e
uma atividade para comemorar este
pais.
dia.

Todas

F

Educadora e alunos Pré‐
escolar Professores e alunos,
Professores das AEC
AO e alunos.

Todas

B

Papel, lápis, canetas,
Promover diversas atividades
tintas, material de durante as férias escolares de forma
desgaste, cola, …
lúdica e dinâmica

Monitoras de CAF
Alunos

Todas

C
D

Recursos/
Orçamento
Autocarro

0€

Atividades na sala de aula
Espaço físico da escola
alusivas à Páscoa 4 de abril Comemoração da Páscoa na sala de
aula
Fim do 2ºPeríodo
Custo: 20 €

Operacionalização

Histórias, ilustrações… na sala de
aula

Intervenientes

Jogos, expressões, culinária.

Desenvolver atividades lúdicas
durante a interrupção letiva

Pinhal

Promover a socialização, o convívio
e o divertimento.

0€

Ida ao Pinhal de São João das
Lampas para brincar e interagir com
os burros.

Monitoras de CAF
Alunos

Todas

F

Kidzania

Promover a socialização, o convívio
e o divertimento

Autocarro: 150€
Bilhete: 12€/criança

Ida à Kidzania no Dolce Vita Tejo.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

F
B

Visitas na localidade

Criar oportunidades para
experimentar novas situações.

Custo:0€

Visitas à localidade

Comemorar o Dia da
Liberdade 24 de abril

Conhecer fatos históricos
importantes.

Livros e enciclopédias, e
recurso às TIC.

Atividades na sala de aula.

Professores e alunos, AO

Todas.

B

Atividade de Educação
Física no Agrupamento‐
28/4

Proporcionar aos alunos atividades
de expressão motora

Custo a definir

Atividades de expressão motora

Educadora, alunos do pré‐
escolar, Assistente
Operacional

Expressão motora
Formação Pessoal e Social

B

Dia da Mãe
7 de maio

Reconhecer o valor da família.
Fomentar o sentimento de amor
filial/maternal.

Cartolinas e outros
materiais. Materiais de
desgaste e recicláveis
Custo: 100 €

Elaboração de cartões e de uma
pequena lembrança para a Mãe.

Educadora e alunos Pré‐
escolar
Professores e alunos

Expressão Plástica e Língua
Portuguesa.

B

Dia da Mãe
08 de maio

Criar condições e proporcionar
atividades para uma participação
ativa da família.

0€

Todas

F

Visitas na localidade

Criar oportunidades para
experimentar novas situações

Custo:0€

Passeios à localidade

Visita à Base Aérea n.º 1 ‐
Granja do Marquês Sintra

Conhecer a base Aérea e as suas
funções

Autocarro
Custo:315 €

Visita de Estudo
Orientada

Educadora, assistente
Conhecimento do mundo.
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar.
comunidade e a Escola.

Preparar um lanche partilhado e
Monitoras de CAF, alunos e
uma atividade para comemorar este
pais.
dia.

Educadora, assistente
Conhecimento do mundo.
operacional e alunos do pré‐ Privilegiar a aproximação entre a
escolar
comunidade e a escola.
Alunos do Pré Escolar e do
1.º Ciclo, Assistente
Operacional, Educadora
Professores

Todas

F

A

A
B

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/

Operacionalização

Intervenientes

Maio

Orçamento
Visita de estudo ao museu
Gulbenkian
E Centro de Arte Moderma

‐ Conhecer o museu GulbenKian:
‐ Desenvolver o gosto pela arte e
pela escultura;

Bilheteira
150€

Visita ao Jardim Zoológico
de Lisboa

‐ Conhecer o jardim zoológico e os
diferentes animais;
Passeio convívio do pré‐escolar.

Custo a definir

Junho

Dia Mundial da Criança

Julho / Agosto
(interrupção letiva)

Festa da Amizade

Importância do desporto para uma
vida saudável.
Insufláveis

Promover a expressividade e a
criatividade.
Fomentar o convívio entre toda a
comunidade educativa.

Custo: 100€

Recursos humanos e
diversos materiais de
desgaste.
Custo: 650€

‐ Participar nos ateliers: ‐ “Da
matéria à obra de arte”;

3ºD e 3º/4ºE
Professor(a) de apoio
educativo;

‐ Participar nas diferentes atividades
Educadora, assistente
proporcionadas pelo Jardim
operacional e alunos do pré‐
Zoológico
escolar

Disciplinas/Áreas

Objetivos

Envolvidas

P.E.

Interdisciplinaridade.

A. B. C.

A.
Conhecimento do Mundo

B.

Aula de Zumba

Professor(a) de zumba.
Educadora e alunos Pré‐
escolar
Professores e alunos, profs
das AEC Assistentes
operacionais e monitoras da
CAF / ATL

Exp. Físico‐Motora.
Exp. Plástica

B

Diversas actividades: insufláveis,
demonstrações com bombeiros e
policia, ginástica e outras.

Educadora e alunos Pré‐
escolar
Professores e alunos, profs
das AEC Assistentes
operacionais e monitoras da
CAF / ATL

Todas.

F

Viagem de final de ano
23/6

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A
F

Férias de Verão

Proporcionar a todos os alunos
umas férias divertidas

‐‐

Realizar alguns passeios de interesse
e divertimentos para as crianças:
praia, piscinas, museus, fábricas, …

Monitores de CAF
Alunos

Todas

F

Férias de Verão
(1 quinzena a definir)

Proporcionar a todos os alunos
umas férias divertidas

‐‐

Realizar alguns passeios de interesse
e divertimentos para as crianças:
praia, piscinas, museus, fábricas, …

Monitores de CAF
Alunos

Todas

F

Escola básica e Jardim de Infância Terrugem 1

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Receção aos alunos

 Adaptação dos alunos ao Jardim
de Infância
 Estabelecer relações afetivas e
aquisição de regras e rotinas

‐‐

Dia da Alimentação
16 Outubro

 Promover a alimentação
saudável

Máquina de fazer
sumos

Dia Internacional da
Biblioteca Escolar
27 Outubro

 Promover o contacto precoce e
permanente com grande
diversidade e qualidade de LIVROS;

Livros/Filmes

Livro Viajante
(todo o ano)

Contactar com grande quantidade e
variedade de livros;
Responsabilizar a criança pelo livro.
Envolver a participação dos pais na
relação com os livros.
Desenvolver a imaginação e a
criatividade do aluno na escrita
através da leitura.

Dia de S. Martinho
11 Novembro

Natal

Reino do Natal

Festejar o Dia de S. Martinho,
reviver as lendas e tradições;
Convívio entre os alunos;
Conhecer a profissão de um
vendedor de castanhas

100 Euros

Livros
Sacos de pano
Canetas de tecido
100 euros

Castanhas
50 Euros

Autocarro
Vivenciar a quadra festiva do Natal
150 Euros

Frequentar espaço de espetáculo
Bilhetes
280 Euros

Intervenientes

 Exploração do espaço e materiais
 Jogos no espaço exterior

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos
 Dinamizar a Biblioteca Escolar
1 Educadora, 1 Assistente
 Leitura de contos (Contador de 25 Alunos, 1 Professor ligado
histórias)
à biblioteca do Agrupamento
 Confeção de sumo de
frutas/Espetadas de frutas

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Formação Pessoal e Social

F

Conhecimento do Mundo

BD

Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita

C

 Empréstimo semanal de um livro
da biblioteca para levar para casa
durante o fim‐de‐semana, para ser
lido com a ajuda dos pais

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita

C

 Magusto
 Atividade conjunta entre 1º
Ciclo/JI, com a participação de um
vendedor de castanhas

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Conhecimento do Mundo

A

Preservar tradições históricas e
Decoração do espaço escolar.
culturais/Usos e costumes da Materiais de expressão
quadra natalícia;
plástica
Elaboração
de
postais
Sensibilizar para a Festa da Família 70 Euros
mensagens natalícias.
e para a Amizade.

Autocarro
150 Euros
Teatro

Operacionalização

com

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Formação Pessoal e Social
Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

C

Visita aos diferentes espaços e
ateliers no “Reino do Natal” em
Sintra

Educadoras
1 Professor de Apoio
1 Assistente
25 Alunos

Conhecimento do Mundo

C

Ida ao teatro Politeama em
conjunto com a escola do 1º ciclo

1 Educadora
1 Professor de apoio
1 Assistente
25 Alunos

Expressão e Comunicação
‐Subdomínio da Dramatização

AC

Data

Atividade

Janeiro

Dia dos Reis
Janeiras

Gulbenkian

Fevereiro

Carnaval

Museu do Ar

Dia do Pai
19 Março

Março

Semana da Primavera

Dia da Árvore
21 Março

Objetivos
Festejar o Dia dos Reis
Reviver a tradição das janeiras

Abril

Atividade de Educação
Física

Operacionalização

Materiais de expressão Contar e ilustrar a história dos Reis
plástica
Magos
50 Euros

Promover o contato com a arte Autocarro
contemporânea
150 Euros

Visita ao Museu em conjunto com o
JI de Vila Verde

Festejar o Carnaval
Preservar tradições históricas e
Materiais de expressão Desfile no recinto da feira.
culturais;
plástica
Atividade em conjunto com o 1º
Desenvolver a criatividade através
50 Euros
ciclo e com a participação dos pais
do contacto com vários materiais
necessários à construção de
fantasias
Visitar o património museográfico  Autocarro
aeronáutico de relevância histórica. 150 Euros

 Materiais
Reconhecer o valor da figura
expressão plástica
paterna na família.
70 Euros
Participar nas atividades na Escola
Sede com almoço piquenique
Promover a interação com a
comunidade escolar

Preservar tradições históricas e
culturais/Usos e costumes
Comemoração do Dia da Dança em
articulação com o Grupo de
Educação Física

Visita ao Museu em conjunto com a
Escola do 1º ciclo

de
Elaborar uma prenda
Ida ao Agrupamento para participar
nas diversas atividades em conjunto
com todos os Jardins de Infância

 Autocarro
150 Euros

Promover a conservação e o
 Materiais
respeito pela Natureza;
expressão plástica
Sensibilizar as crianças para as
50 Euros
questões ambientais
Conhecer o significado da Páscoa;

Páscoa

Recursos/
Orçamento

de

Materiais de expressão
plástica
50 Euros

Autocarro
150 Euros

Ateliês de expressão plástica

Caça aos ovos

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita

C

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

CF

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

Intervenientes
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

AF

Conhecimento do Mundo

1 Educadora
1 Professor de apoio
1 Assistente
25 Alunos
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Conhecimento do mundo

AC

Formação Pessoal e Social
Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

F

Conhecimento do Mundo

AF

Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais
Conhecimento do Mundo

CF

Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

B

Conhecimento do Mundo
Atividades de Educação Física, na
Escola Sede, em conjunto com todos
os alunos do pré‐escolar

1 Professores
2 Assistente
25 Alunos

Expressão e Comunicação
‐ Domínio da Educação Motora

AD

Atividade

Objetivos

Operacionalização

Reconhecer o valor da figura
materna na família.

Materiais de expressão
plástica
100 Euros

Elaborar uma prenda

Jardim Zoológico

Conhecer os animais selvagens
Promover a educação ambiental

Autocarro
150 Euros
Bilhetes
300 Euros

Atividade em conjunto com todos
os alunos do pré‐escolar

Dia Mundial da Criança
1 Junho

Junho

Recursos/
Orçamento

Dia da Mãe
5 Maio

Maio

Data

 Festejar o dia
 Reconhecer os Direitos e Deveres
 Insufláveis
da Criança;
150 Euros
 Promover a socialização
 Divertimento

 Materiais
Dia Mundial do Ambiente  Sensibilizar para a problemática
expressão plástica
5 Junho
da defesa do Ambiente.

Encerramento
do ano letivo

 Festa final

 Materiais diversos
50 Euros

 Atividades de carácter lúdico
 Insufláveis
 Atividade em conjunto com a
Escola do 1º ciclo

de
 Atividades de carácter lúdico

 Festa final em conjunto com a
Escola do 1º ciclo, pais e restante
comunidade escolar

Intervenientes
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos
1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

1 Educadora
1 Assistente
25 Alunos

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Expressão e Comunicação
‐ Subdomínio das Artes Visuais

F

Conhecimento do Mundo

BF

Conhecimento do Mundo
BF
Domínio da Educação Motora

Conhecimento do Mundo

BC

Formação Pessoal e Social

F

Setembro

Data

Atividade

Receção aos
alunos

Outubro

Dia da Alimentação
16/10

Dia Internacional da
Biblioteca Escolar
24/10

Novembro

Biblioteca Ativa
(Todo o ano)

Dia de S.
Martinho
11/11

Dezembro

Outono

Atividades de Natal

Objetivos
Apresentar os alunos do 1º ano
de forma a iniciar a sua
integração na escola; Dialogar
com os restantes alunos sobre as
férias e expectativas para o ano
letivo; Adaptação dos alunos ao
JI/ estabelecer relações afetivas/
Regras e rotinas
Promover a alimentação saudável
Almoço na escola
Promover o contacto precoce e
permanente com grande
diversidade e qualidade de
LIVROS Audição de várias
histórias contadas por um
professor dinamizador.

Recursos/
Orçamento

‐‐‐

Alimentos – 100€

Livros/
Equipamento
150€

Operacionalização

Intervenientes

Castanhas, ‐70 Euros

2 Professoras
2 Assistente
34 alunos

Confeção de um sumo de frutas/
Espetadas de frutas/Almoço

2 Professoras
2 Assistente
34 alunos e EEs

Multidisciplinaridade

2 Professoras
2 Assistente
34 alunos
1 prof. Ligado à biblioteca do
agrupamento

Expressão Dramática

C

Português

C

Estudo do Meio
Português

A

Estudo do meio
Expressão plástica

F

Dinamizar a Biblioteca Escolar/
Leitura de contos (contador de
histórias)

Magusto, Atividade
conjunta entre 1º ciclo/JI,
com a participação de um
Vendedor de Castanhas

2 Professores, 2 Assistente
34 Alunos
1 Educadora, 1 Assistente
25 Alunos

Desenvolver
um
projeto
Dinamização
de
diferentes
relacionado com a estação do
Materiais de expressão
2 Professores, 2 Assistente
atividades relacionadas com a
Outono, envolvendo a comunidade
plástica‐ 80 Euros
34 Alunos
estação do ano
escolar: Exposição de trabalhos dos
alunos alusivos ao tema “Outono”
Preservar tradições históricas e
culturais/Usos e costumes da
 Materiais de
quadra natalícia; Sensibilizar para a expressão plástica ‐ 100
festa da família; Convívio entre as
Euros
crianças; Construção de presépios.

Objetivos
P.E.

Visita às salas e ao espaço exterior
Jogos ao ar livre
Exploração do espaço e materiais

Contactar com grande quantidade e
variedade de livros;
Responsabilizar a criança pelo livro. Livros, Sacos de pano, Empréstimo semanal de um livro da
2 Professores, 2 Assistente
Envolver a participação dos pais na Canetas de tecido, 1º biblioteca para levar para casa
34 Alunos
durante o fim‐de‐semana, para ser
relação com os livros.
Ciclo – 80 euros
Desenvolver a imaginação e a Pré‐escolar – 80 euros lido com a ajuda dos pais
criatividade do aluno na escrita
através da leitura.
Significado do verão de S.
Martinho e reviver a lenda;
Convívio entre os alunos; A
profissão de Vendedor de
castanhas

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

 Decoração do espaço escolar.
 Concurso de presépios.
 Elaboração de postais com
mensagens natalícias.

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Multidisciplinaridade

B

B, D

Português

Expressão Plástica

F

Janeiro

Dezembro

Data

Atividade
Atividades de Natal
Visita ao Reino de Natal ‐
Sintra

 Vivenciar a quadra festiva do
Natal

Recursos/
Orçamento
 Autocarro – 150
euros

Visita ao Teatro Politeama
 Autocarro – 200
 Frequentar espaço de espetáculo
“A pequena sereia”
euros
 Divertimento
16 de dezembro
 Bilhetes – 380 Euros
Dia dos Reis
Janeiras

Visita ao Museu do Ar
(data a agendar)

Fevereiro

Objetivos

Carnaval

Reviver a tradição do dia dos Reis
Reviver a tradição das janeiras

Visitar o património histórico‐
museográfico aeronáutico de
relevância histórica.

Operacionalização

Estudo do meio
Expressão plástica

B

 Ida ao teatro Politeama
(actividade conjunta com o JI da
Terrugem nº1)

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Expressão dramática

C

Português
Estudo do Meio
AEC’s

F

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Multidisciplinaridade

C

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
Encarregados de Educação

Expressão plástica
Estudo do meio

BF

2 Professores
2 Assistentes
34 Alunos

Português
Expressão plástica

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Multidisciplinaridade

F

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
Jardineiro

Multidisciplinaridade

CF

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
Professores AEC’s

Estudo do Meio
Expressão plástica

B

 Ida ao Museu do Ar
 (actividade conjunta com o JI da
Terrugem nº1)

Festejar o Carnaval;
Preservar tradições históricas e
culturais; Desenvolver a
 Construção de adereços e
 Materiais de
criatividade através do contacto
fantasias;
expressão plástica ‐ 75
com vários materiais necessários à
 (actividade conjunta com o JI da
Euros
Terrugem nº1)
construção de fantasias;
Desfile de Carnaval (recinto da
feira);

Março

Dia da Árvore
21 Março

Páscoa

Participar ativamente na Festa
organizada pelo nosso
Agrupamento, Atividades na Escola
com almoço piquenique

‐‐

Objetivos
P.E.

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Materiais de expressão Contar e ilustrar a história dos Reis
2 Professores, 2 Assistente
plástica e musical
Magos. Cânticos e músicas alusivas
34 Alunos
35 Euros
ao tema
 Autocarro – 150
euros
 Bilhetes – 50 euros

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

 Passeio no Reino de Natal na vila
de Sintra (actividade conjunta com
o JI da Terrugem nº1)

 Materiais
de
Dia do Pai
Reconhecer o valor da figura expressão plástica ‐ 75
 Elaborar uma prenda
17 março (19 de março) paterna na família.
Euros

Semana da Primavera

Intervenientes

Ida ao Agrupamento para participar
nas diversas atividades

Criar o gosto pela conservação e
Materiais de expressão
respeito pela Natureza; Sensibilizar
plástica e material de Ateliês de jardinagem
as crianças para as questões
jardinagem‐ 100 Euros
ambientais. Ateliês de jardinagem

Conhecer o significado da Páscoa;
 Construção de ovos, coelhos e
Preservar tradições históricas e Materiais de expressão
cestos da Páscoa.
culturais/Usos e costumes.
plástica ‐ 70 Euros
 Caça ao ovo.
 Caça ao ovo

Maio

Abril

Data

Atividade
Visita ao Planetário e
Museu da Marinha
4 de abril

Objetivos

 Assistir a sessão do planetário
 Autocarro – 200
“Acampar com as Estrelas” e visita
euros
guiada ao Museu da Marinha
 Bilhetes – 150 Euros

25 de abril

Promover a aquisição de
conhecimento histórico

Dia da Mãe
5 maio

Reconhecer o valor da figura
materna na família.

Dia Mundial da Criança
1 Junho

Recursos/
Orçamento

Operacionalização
 Ida ao Planetário e Museu da
Marinha (Lisboa)

 Materiais de
Construção de cravos, bandeiras e
expressão plástica ‐ 70
ilustrações.
Euros
Materiais de
expressão plástica
100€

Elaborar uma prenda para a
Mãe

 Materiais de
 Festejar o dia;
expressão plástica ‐ 100  Atividades de carácter lúdico
 Reconhecer os Direitos e Deveres
Euros
 (actividade conjunta com o JI da
da Criança;
 Aluguer de
Terrugem nº1)
 Promover a socialização.
insufláveis – 200 euros

Dia Mundial do Ambiente
5 Junho

 Sensibilizar as crianças para a
problemática da defesa do
Ambiente.

 Materiais de
expressão plástica ‐ 80
Euros

Visita ao Museu do Oriente
(data a agendar)

 Realizar a actividade “Pista em
vista” no Museu do Oriente

 Autocarro – 200
 Ida ao Museu do Oriente (Lisboa)
euros
 Atividades de carácter
 Bilhetes – 90 Euros
lúdico/didácticas

Encerramento do final de
ano
Festa final de ano

 Participar ativamente na Festa
com auxílio das AEC’s
 Atividades na Escola com
piquenique

Junho

 Atividades de carácter lúdico

 Materiais de
expressão plástica
1º Ciclo ‐ 100 Euros

 Festa final de ano com a
comunidade escolar (actividade
conjunta com o JI da Terrugem nº1)

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
1 Professor de apoio

Multidisciplinaridade

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Estudo do Meio
Expressão plástica

B

Intervenientes

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Português
Expressão plástica

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Multidisciplinaridade

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos

Multidisciplinaridade

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
1 Professor de apoio

Multidisciplinaridade

B

2 Professores
2 Assistente
34 Alunos
Encarregados de Educação

Multidisciplinaridade

ABF

Escola básica Terrugem 2 - Godigana

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Outubro
Novembro
Dezembro
Fevereiro Janeiro

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Receção aos alunos, 15/9

Integração

‐ Espaço escolar

‐ Atividades de apresentação

‐ Alunos, Professores
Enc. de Educação e família,
AOperacional

Todas

B, F

Festa de receção aos alunos
24/9

Integração, convívio com toda a
comunidade escolar

Espaço escolar

Atividades diversas e jogos
preparados e patrocinados pela
Associação de Pais.

Alunos, Professores, Enc.Ed.
e família, A O

Todas

B,F

‐ instrumentos musicais

‐ Contactar com diversos
instrumentos musicais

‐ Professores titulares / AEC

‐Todas,
‐ Música (AEC’s)

C

‐ Todas

B; D; F

‐ L.P. ‐ Estudo do Meio
‐ Educação para a saúde

D

Alunos, Professores
Enc. Ed,e família Assist.
Operacional

Todas

B, F

‐ Museu do dinheiro/ Praça do
Comércio, ‐ Ruínas do Carmo/
Chiado, ‐ Elevador de Sta Justa

‐ Alunos, ‐ Professores
‐ Assistente operacional
‐ Professor para rácio

‐ Todas

A; B, C

30/9 Comemoração do Dia
Internacional da Música ‐ Promover o gosto pela música.
(dia 1/10 é sábado)

Março

Recursos/
Orçamento

Comemoração do outono
(durante o mês de Outubro)

‐ identificar os sinais do outono

‐‐‐

‐ caminhada pela localidade para
recolher folhas e sementes

‐ Alunos
‐ Professores
‐ Assist. Operacioanl

Dia da Alimentação
(dia 16 é domingo)

‐ Sensibilização para uma
alimentação cuidada/saudável.

‐ fruta
‐ paus de espetada

‐ Espetadas de fruta

‐ Alunos, ‐ Professores
‐ Enc. de Educação e família
‐ Assist. Operacional

Comemoração do S.
Martinho, 11/11

Preservar as tradições.
Castanhas, Caruma, Realizar um magusto tradicional no
Promover o convívio entre a escola Pinhas, Leitor de cd’s, espaço escolar com a colaboração
e a comunidade.
Máquina fotográfica
de todos os intervenientes

‐ autocarro Mafrense
(2,10€/criança;
3,80€/adulto), comboio
‐ contactar com património nacional
Visita de estudo à Baixa de
(2€/pess)
‐ experimentar diferentes meios de
Lisboa – 16/12
‐ Convento do Carmo
transporte, ‐ visitar museus
(3€/aluno)
‐ Elevador Sta Justa
(1,48€/pess)

Dia de reis, 6/1

Sensibilizar para as tradições

instrumentos musicais

Cantar as janeiras

Professores, AO, Alunos

Todas

B

Desfile Carnaval pelas ruas
da aldeia, 24/2

Desenvolver a criatividade.
Promover a socialização.
Preservar tradições históricas e
culturais.

fatos de Carnaval

Desfile carnavalesco pela localidade.

Professores, AO, Alunos,
EEs, Prof. AEC.

Todas

F

‐ Professores;
‐ Alunos;
‐ Assist. operacional

‐ E.M.
‐ Matemática
‐ Português

B; D

Professores, AO, Alunos

Todas

C

Comemoração do dia
‐ respeito pela natureza;
‐ pacotes de leite vazios
‐ experienciar as diferentes etapas
mundial da árvore ‐ 21 de ‐ tomar consciência da morosidade ‐ sementes de árvore
do crescimento de uma planta.
março
do crescimento de uma árvore
‐ terra
Semana da Primavera

‐‐‐

autocarro

Participação dos alunos nas diversas
atividades programadas para a
semana da Primavera.

Abril

Março

Data

Atividade

Objetivos

Atividades Dia do Pai ‐ 13‐
‐ Salientar a importância deste dia.
17 março

Maio

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

‐ material de expressão
plástica
≈ 20€

‐ Expressão plástica

‐Professores,
‐ alunos,

‐ Todas

C; F

Visita ao Palácio/Convento
de Mafra e Jardim do
Cerco‐ 4 de abril

‐ contactar com o património
nacional

‐ autocarro de aluguer
≈ 300€
‐ entradas (preço sob
consulta)

‐ visitar o palácio/convento
‐ visitar o jardim envolvente ao
palácio

‐ Professores
‐ Assistentes operacionais;
‐ alunos
‐ professor para rácio

‐ Todas

A; B; C

Comemoração do 25 de
abril

‐ conhecer factos da História do
nosso país;

‐ Livros de história
‐ material sobre o 25 de
abril

‐‐‐‐

‐ Alunos
‐ Professores

‐ Todas

A

‐ Aparelhagem, cd’s,
‐ Microfone,
‐ Adereços,

Atividades dinamizadas pelo
departamento de educação física

‐ Alunos
‐ Professores
‐ Assistente Operacional

‐ Expressões

C; D

material de expressão
plástica

‐ realizar pequenos cartões para
oferecer às mães

Alunos
Professores

Todas

C; F

‐ caminhada pela
localidade

‐ percurso pedestre ao Pego
(Godigana)

‐ Professores,
‐ Assistente Operacional,
‐ Alunos, ‐ Enc. de Educ.

‐ Todas

B; D; F

‐ Visita ao local escolhido

‐ Alunos, ‐ Professores
‐ Assistente operacional
‐ Professor para rácio
‐ Associação de Pais

‐ Todas

B

‐ Desenvolver a capacidade rítmica.
Dia da Dança
‐ Promover a socialização.
(dia 29 é sábado) 28 de abril ‐ Preservar tradições históricas e
culturais.

Atividades do Dia da Mãe –
2 a 5 maio

Dia da criança

Junho

Recursos/
Orçamento

Salientar a importância deste dia.
Realizar pequenos trabalhos
manuais.

‐ comemoração do dia da criança;

‐ Bilhetes de avião,
Viagem de avião (destino a ‐ Contactar com diferentes meios de
(aguarda‐se orçamento)
definir) 23 junho
transporte

Escola básica e Jardim de Infância de Vila Verde

Setembro

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Pais e Encarregados de
Material de desgaste
Educação, Docentes (JI, 1º
(fotocópias e início do
CEB, AEC e Inglês curricular 3º
Reunião geral com
Dar as boas vindas aos enc. de
PT). (150€)
Reuniões com pais e encarregados
ano), AO.
encarregados de educação educação. Informações gerais e Guia de acolhimento ao de educação e toda a comunidade
APEEVV, Coordenação de
educativa.
do J.I. e da escola. 13/9
individualizadas por turma.
refeitório escolar
refeitório, Cozinheira e
(gratuito).
ajudante, Junta da União de
Freguesias de S.João das
Lampas e Terrugem,
Apadrinhamento pelos alunos do 4º
ano aos do 1º e pintura de espaços
Promover as relações interpessoais.
Início do ano letivo J.I / 1º
Material de desgaste
já delineados nos muros, com
Alunos, docentes e
Privilegiar atividades de adaptação
CEB. 15/9
(tintas ‐50€)
imagens referentes ao tema do
assistentes operacionais
ao meio escolar.
nosso projeto. (Re) Conhecimento
de regras e espaços.
Compreender características da
Festividade do equinócio do
estação do ano. Descobrir
Tintas, materiais para
consequências do movimento de reciclar, papel, cds (50€)
outono, 23/9
translação. Confraternizar.

Estampagens de folhas, artes
decorativas, musica e expressão
corporal.

Compreender sentimentos
transmitidos pela música.
Dia Internacional da música Praticar a expressão corporal e
3/10
musical. Sentir a música.
Vinda do atelier do SMAS, com o
tema: “Concertos aquáticos”.

Ritmos, canções e interpretações
musicais. Participação do SMAS.
Jogos de expressão.

Outubro

Comemoração do dia da
República

Compreender o significado.
Pesquisar o tema.
Apresentar trabalhos.

Promover hábitos alimentares
saudáveis.

Semana da alimentação e
sua aplicação prática.
(Pequeno almoço na
escola). 14/10

Instrumentos musicais,
de desgaste e com
materiais recicláveis
(50€).
Música portuguesa.
TIC, material de
desgaste, livros e
documentos.

Material de desgaste,
pratos, tigelas
Trabalhar a roda e pirâmide dos descartáveis e talheres;
alimentos.
fruta para espetadas,
massas, milho, outros
Construir criativamente ementas vegetais, produtos para
saudáveis.
sopa. (400€)

Trabalhar documentos e pesquisas.
Concluir e apresentar trabalhos
sobre o tema.

Alunos, docentes e
assistentes operacionais.

Alunos
Docentes
Assistentes Operacionais.

Turmas do 3º e 4º anos.

Trabalhar a saúde e higiene a diário.
Reconhecimento e elaboração da
Alunos e docentes.
roda dos alimentos, ou pirâmide.
Encarregados de Educação e
Elaboração de ementas saudáveis e
pais.
desdobráveis. Elaborar convites e
Assistentes Operacionais.
distribuí‐los aos encarregados de
APEEVV
educação, de forma a participarem
num pequeno almoço conjunto.
Recolha de opiniões.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todas

Todos

Interdisciplinar

B, F

Expressões

A e C.

Expressões.

BCE

Estudo do Meio e Expressões

ABCEF

BDEeF
Todas

Novembro

Outubro

Data

Atividade

“Halloween”
Versus “Pão por Deus”
31/10

Dar a conhecer, desenvolver e
valorizar outras culturas.
Conhecer a cultura e vivência
portuguesa e inglesa.
Participar no desfile, com recolha
de “doçuras, ou travessuras”.

Recursos/
Orçamento

Material de desgaste,
recursos interativos e
livros.
(35 €)

Operacionalização
Dar a conhecer outras formas de
viver este dia, noutros países e
comparar. Expor trabalhos
realizados em Inglês e Português.
Elaborar trabalhos criativos e de
respeito por todas as culturas.
Participar num passeio na
comunidade, vestidos de acordo
com o tema.

Intervenientes

Alunos
Docente de Inglês
Docentes (JI e 1º CEB)
Assistentes Operacionais.
APEEVV

Transporte: orçamento
Proporcionar a pesquisa anterior e
O tema será desenvolvido pelos
a pedir (cerca de 450€).
vivência “in loco”.
professores, de acordo com o ano
Material de desgaste
letivo que lecionam.
Proporcionar aprendizagens
para a preparação e
A visita será guiada e as conclusões
práticas. Facilitar a descoberta
conclusões (40€).
serão expostas na escola.
histórica e cultural.
Entradas: (798€)

Festa de final do 1º Período
Material de desgaste e
: Ida ao Teatro (IIACTO) ver Desenvolver e valorizar o interesse
lanche (400€).
a peça: “ A Fada Oriana”,
pelas tradições.
Entradas teatro (570€)
pelas 11h.
Proporcionar o contacto com a Arte
Transporte (450€)
Pelas 16h lanche convívio, e formas diversas de expressão.
com toda a comunidade.
Promover o convívio saudável.
16/12

Ida ao Reino do Natal

Promover e valorizar o interesse
pelas tradições

Decoração da escola / J.I.
Participação na ida ao teatro.
Lanche convívio com toda a
comunidade.

Oferecido pela C.M. de Participação em vários ateliers, no
Sintra.
Parque da Liberdade, Sintra.

Constituir atividades que
Atividades de carater lúdico, cultural
Interrupção letiva do Natal proporcionem tempo de diversão, Material de desgaste da
de alegria e de aprendizagem;
De 19 de dezembro a 30
responsabilidade da e desportivo, desenvolvendo ateliês
Experimentar diferentes técnicas de
de expressão plástica, de culinária e
dezembro
APEEVV;
expressão plástica;
programando saídas/passeios;

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Estudo do Meio, Português e
Inglês
B, C F

Realização de trabalhos com
Material desgaste;
aplicação de materiais adequados à
Desenvolver e valorizar o interesse Produtos da Natureza:
‐Alunos
estação do ano e confeção de alguns
pelas tradições populares.
‐Docentes
pinhas, nozes,
doces com frutos do Outono. Os
Feira de outono e magusto Vivenciar experiências relacionadas castanhas, abóboras,
‐Assistentes Operacionais.
temas serão desenvolvidos, pelos
na escola. 11/11
com a época do ano.
‐ Encarregados de educação e
açúcar…
professores, de acordo com o ano
pais.
Usar os recursos que esta
Livros/Música e
letivo que lecionam. Confeção de
APEEVV
proporciona.
vivências.
compotas e bolinhos
Conviver e partilhar.
Canções alusivas ao tema.
(400€)
Atividades de Expressões.

Visita ao Palácio e jardins
de Queluz

Dezembro

Objetivos

Todos os alunos.
7 Docentes
4 Assistentes operacionais.

Interdisciplinar

Interdisciplinar

B, C, D F

C

Alunos.
Docentes.
Assistentes operacionais.
Pais e EE dos alunos.
APEEVV

Interdisciplinar

ABCE

Alunos do Pré‐ Escolar
Docente
2 Assistentes Operacionais

Interdisciplinar

BeF

AAAF‐CAF

Todas

Todos

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Promover o interesse pela arte
culinária e cultura portuguesa.
Privilegiar o sentido estético e a
criatividade.

Material de desgaste.
(50€)
Material alimentar
(400€)

Visita à Fundação Calouste
Gulbenkian27 de Janeiro

Desenvolver a criatividade e o
sentido estético.

Transporte – 450€
Entradas – 114€

Workshop da atividade:
“Estórias Pintadas” do
Portal estórias.pt
16 de fevereiro

Criar o gosto pela leitura.
Incentivar a escrita.
Aprender de forma prática a fazer
um livro em cada turma.

Material corrente de
sala de aula.

Janeiro

Dia de Reis 6/1

Fevereiro

Objetivos

Desfile Carnaval
24/2

Março
Semana da Primavera

Fazer um único bolo rei com a
colaboração de todas as turmas (a
entrar para o record do maior bolo
feito na escola de Vila Verde

Participação em oficinas, de acordo
com a seguinte ordem:
Pré :”Ouvir as Imagens”;
1ºano: “Nos bolsos de um artista”.

Construção de casas/ninhos para
pássaros individualmente, ou em
grupo, para eleição dos três mais
criativos (dia 21 de março).

Reconhecer a importância do seu
Os temas serão desenvolvidos, pelos
núcleo familiar. Contribuir para
professores, de acordo com o ano
Material de desgaste.
reforçar os laços familiares.
letivo que lecionam.
(228€)
Respeitar todos os núcleos
Dinamização de atividades no
familiares existentes e valorizá‐los.
espaço do CAF para os pais e filhos.

Estreitamento dos laços entre a
escola e a
comunidade/agrupamento de
escolas. Desenvolver e valorizar o
interesse pelas tradições.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Interdisciplinar

Todos

Interdisciplinar

B, D e F

Todas

A, B, C, D, E

Alunos.
Docentes.
A O, Pais e EE.
Escola Segura.
AAAF‐CAF

Interdisciplinar

BCF

Alunos, docentes, pais e EE,
A.O. e APEEVV.

Interdisciplinar

A, B, C, D, E, F.

Alunos, docentes, AO.
AAAF‐CAF

Expressões

ABF

Interdisciplinar

F

Intervenientes

Alunos, Docentes, AO
APEEVV

Alunos do Pré‐Escolar
Educadora
Assistentes Operacionais

Participação na oficina, com apoio
Alunos, docentes, A.O. e
da equipa de Criação Artística e
equipa do Portal das estórias.
Literária.

Construção de disfarces de carnaval
Desenvolver e valorizar o interesse Material de desgaste e
económicos pelos EE. Desfile nas
pelas tradições. Estreitamento
uso de material
ruas de Vila Verde, com a presença
dos laços entre a escola e a
reciclável (0€).
dos pais e Escola Segura.
comunidade envolvente.
Instrumentos musicais,
Decoração da sala do AAAF‐CAF
Desenvolver a criatividade e o assobios e sons criativos
(funcionamento das 13h30 às
sentido estético..
( 114€).
19h30)

Projeto de construção
Favorecer o desenvolvimento da
Material de desgaste e
criativa de casas/ninhos de capacidade expressiva e criativa.
reciclável.
pássaros. 2‐21/3
Promover bons hábitos ambientais.

Dia do pai 17/3

Operacionalização

Realização de atividades de
preparação na escola e JI. ‐Ida à
sede do Agrupamento afim de
Transporte: 250 €.
participar nas atividades
Atividade a realizar
desenvolvidas por todos, na Semana
Toda a comunidade educativa
(cerca de 300€ se for
da Primavera. Promoção de oficinas
dentro dos moldes do
com atividades ( se for na anterior
ano anterior.
modalidade). ‐ Participação do AAAF
com trabalhos realizados pelos
alunos.

Abril

Data

Atividade

Maio

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Festa final do 2º período
4/4

Participação em ateliers diversos
Desenvolver a criatividade e
Materiais recicláveis e
(Peddy paper da Primavera)
imaginação. Promover atitudes
de desgaste.
Partilha de experiências e jogos de
sociais. Proporcionar experiências.
socialização.

Alunos.
Docentes.
Assistentes operacionais

Interdisciplinar

Interrupção letiva da
Páscoa
5 a 18/4

Desenvolver e valorizar o interesse
Atividades de carater lúdico, cultural
Material de desgaste da
pelas tradições populares;
responsabilidade da e desportivo, desenvolvendo ateliês
Proporcionar momentos de convívio
de expressão plástica, de culinária e
APEEVV;
e de lazer
programando saídas/passeios;

AAAF‐CAF

Interdisciplinar

Todos

Interdisciplinar

ABCEF

Expressões, Mat. P. Inglês

BCD

Interdisciplinar

Todos

Workshop da atividade:
“Estórias Pintadas” do
Portal estórias.pt De 19 a
21 de abril

Criar o gosto pela leitura.
Incentivar a escrita.
Aprender de forma prática a fazer
um livro em cada turma.

Alunos, Docentes
Finalização do projeto do Portal das Assistentes operacionais
Materiais de desgaste Estórias, com o lançamento de um Equipa de Criação Artística e
Literária do Portal das
livro por turma, em local a designar.
Estórias.

ABCDE

Dia da mãe 5/5

Reconhecer a importância do seu
núcleo familiar. Contribuir para
reforçar os laços
familiares.Respeitar todos os
núcleos familiares existentes e
valorizá‐los.

Dia da Família, 16/5

Proporcionar momentos de lazer
em família.

Material de desgaste

Exposição de trabalhos feitos pelos
alunos e respetivas famílias.

AAAF‐CAF

Passeio convívio entre
todos os JI ao Jardim
Zoológico
26 de Maio

Convívio entre todos os JI.
Contactar com a Natureza.
Socializar.

Transporte: 150€.
Entradas: 225€

Realização de uma visita ao Jardim
Zoológico entre todos os grupos do
pré escolar do Agrupamento.

Todos os JI
Educadoras
Assistentes Operacionais

Interdisciplinar

B D e F.

Promover o interesse e proteção
Material de desgaste,
pela vida animal, pela Natureza e
Utilização das estruturas e
para a preparação da
património ambiental.
diferentes campos desportivos por
visita. Transporte: 600€.
todos.
Proporcionar vivências de
Entradas: 0€
enriquecimento pessoal e social.

Alunos, Docentes
Assistentes operacionais

Interdisciplinar

B, D F

Antes: Preparação da festa final por
toda a comunidade educativa.
Realização de um convívio, simples,
Festa de Final de Ano: “O
Comemorar o final do ano com toda Material de desgaste e
onde os alunos sejam os
Desporto em Festa”
a comunidade.
diversos.
protagonistas, a esquematizar e
24 de Junho
organizar devidamente por cada
turma e em conjunto com toda a
comunidade educativa.

Alunos, Docentes
Assistentes operacionais
Pais e encarregados de
educação. APEEVV
AAAF‐CAF

Interdisciplinar.

Comemoração do Dia da
Criança no Parque
Desportivo de Mafra.
2 de junho

Junho

Objetivos

Realização de uma prenda em sala
Materiais de desgaste,
de aula, a definir por cada docente.
cartão, tampas de
Realização de uma prenda – AAAF‐
garrafas PET… (228€)
CAF

Alunos, Docentes, AO

Todos

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Objetivos

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Junho

Sensibilizar para as regras de segurança
na praia e na piscina e outras saídas;

Atividades de carater lúdico, cultural
e desportivo, desenvolvendo ateliês
Proporcionar momentos divertidos e Material de desgaste. de expressão plástica, de culinária e
Férias de Verão
programando saídas/passeios;
estimulantes para as crianças fora do
13 de junho a 29 de julho
‐ Época balnear: praia e piscina;
espaço escolar;
‐ Visita a parques, museus, passeios
pedestres.
Realizar um lanche (partilhado) no final
de ano;

AAAF/CAF

Interdisciplinar

Todos

Notas: No Carnaval, o horário de funcionamento das atividades letivas será duplo, da manhã, assim como o dia 31 de outubro, já que as crianças e adultos irão pedir
o pão por Deus, ou “Halloween” porta a porta, com disfarces que se tornam incómodos para depois trabalhar em sala de aula.
Todas as atividades promovidas serão apoiadas financeiramente por subsídios da n/ C.M de Sintra, conseguidos também da cooperação dos encarregados de
educação e pais e da n/ APEEVV, para além de outras empresas sobre as quais passaremos o respetivo recibo de donativo.
Tema do projeto: “Os Monumentos e a Arte do nosso Concelho” 2016/2017

ESCOLA BÁSICA DO ALTO DOS MOINHOS

DEPARTAMENTOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2015/2016

ESCOLA BÁSICA DO ALTO DOS MOINHOS
Geral
Data

Atividade

Abertura do Ano
Letivo

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Promover as relações
interpessoais e a socialização.
Promover a integração dos
novos elementos no
agrupamento.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Professores
Assistentes
Operacionais e
Técnicos, Direção de
todo o Agrupamento

Multidisciplinar

ABCDF

Professores e
Diretores de Turma do
5ºAno Direção
Alunos do 5ºAno e EEs

Multidisciplinar

ABCDF

Professores e
Diretores de Turma do
7ºAno Direção
Alunos do 7ºAno e EEs

Multidisciplinar

ABCDF

Diretores de Turma e
Secretários dos
6º, 8º, 9º Anos e
Vocacionais, Alunos e EEs

Multidisciplinar

ABCDF

Professores responsáveis
pelos Projetos e Clubes
Direção

Multidisciplinar

ABCDF

Profs 2º e 3º Ciclo; Alunos
distinguidos; E.E.; Junta
Freguesia e CMS.

Multidisciplinar

AB

Almoço a realizar no refeitório da
escola sede de agrupamento.

Professores e
assistentes
operacionais e
técnicos do
agrupamento.

Multidisciplinar

B

Decoração das mesas elaborada
pelos alunos e DT

Professores e
assistentes operacionais e
técnicos e alunos

Multidisciplinar

B

Operacionalização
Reunião Geral e Receção dos
professores e Assistentes
Operacionais/ Técnicos do
Agrupamento. Lanche,

Setembro

Receção dos EEs e
Alunos dos 5ºs Anos

Promover a integração dos
novos alunos e respetivos
Encarregados de Educação;
Reconhecimento dos diferentes
Receção dos EEs e
espaços e atividades da escola.
Alunos dos 6ºs, 8ºs e 9ºs Divulgação dos projetos e clubes do
agrupamento.
Anos e Cursos de
Formação e Educação
Receção dos EEs e
Alunos dos 7ºs Anos

Refeitório da Escola
Sede de Agrupamento;
Meios Audiovisuais.
Apresentação dos espaços da escola,
Salas de aula. Brindes e
dos DTs e restantes professores.
produtos alimentares.

Circuito de atividades
dinamizadas pelos
professores responsáveis dos
clubes e projetos.

Dezembro

Outubro

Apresentação dos Clubes
e Projetos aos EEs e
Alunos

Cerimónia de Entrega de
Diplomas aos Alunos do
Quadro de Honra 7/10

Almoço de Natal

Mesas de Natal

Promover o sucesso
educativo; Distinguir os alunos
que se destacaram ao longo do
ano letivo anterior pelo seu
excelente aproveitamento.

Promover o convívio entre os
professores e assistentes do
agrupamento. Comemoração da
época

Ginásio;
Elaboração de
diplomas
e
convites; Brindes.

Refeitório.

Salas de aula

Entrega dos diplomas e
prémios aos alunos do
Quadro de Valor e Excelência
e Mérito Desportivo;

Intervenientes

Baile e Desfile
de Máscaras

Semana da
primavera

Ao Longo
do Ano

Junho

Maio

Fevereiro

Atividade

Março

Data

Futurália

Objetivos
Promover o convívio entre os
alunos dos diferentes
anos / ciclos; Intercâmbio
de escolas e outras entidades
com as escolas do
agrupamento; Divulgação e
apresentação à comunidade dos
trabalhos elaborados pelos
alunos e professores ao longo do
ano letivo.
Esclarecer os alunos do
9º ano acerca das possíveis saídas
profissionais e de estudos.

Recursos/
Orçamento
Espaço exterior –
campo desportivo

A definir.

Autocarros

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Atividades dinamizadas pelos
diferentes departamentos e
alunos

Professores e
alunos

Multidisciplinar

Atividades dinamizadas pelos
diferentes departamentos e
escolas do agrupamento.

Comunidade
Escolar

Multidisciplinar

Feira de Oferta Educativa,
Formação e Emprego

Professores e DTs do
9ºAno;
Alunos do 9ºAno; SPO

Multidisciplinar

A

A
B
C
D
E
F

Baile e Jantar de
Finalistas

Promover o convívio entre os
alunos e professores. Despedida
dos Alunos do 9º ano.

Decoração do
Refeitório.
Outros a definir.

Atividade dinamizada pelos
professores e alunos representantes
das turmas do 9º ano

Professores e DTs do
9ºAno;
Alunos do 9ºAno;

Multidisciplinar

Todos

Viagem de Finalistas
dos Alunos do 9ºAno

Promover o convívio entre os alunos
e professores. Despedida dos
Alunos do 9º ano.

A definir

Atividade dinamizada pelos
professores e alunos
representantes das turmas do
9º ano

Professores e DTs do
9ºAno;
Alunos do 9ºAno;

Multidisciplinar

B

Passeio
Final de Ano
29 junho

Promover o convívio entre os
professores e assistentes.

A definir

Dinamização realizada por
grupo de professores
voluntários.

Docentes e não docentes
de todo o agrupamento

Multidisciplinar

B

Professora Margarida
Santos
Alunos e EE

Multidisciplinar

ABF

Alunos do 1º ciclo,
professores

Multidisciplinar

A, C

EPIS – Associação
Empresários pela Inclusão
Social
Leaseplan

“Do Pouco, O Muito”

‐ trabalho de mediação com
os alunos, escola e família.

Promoção do sucesso escolar.
Programa de voluntariado para
alunos EPIS do AE Alto dos
Moinhos.
Projeto de promoção da leitura,
da escrita criativa e da
imaginação.

‐‐

Tela com projetor,
sala, material de
escrita e expressão
plástica, rádio.

Atividades de voluntariado
organizadas e dinamizadas
pelas empresas envolvidas
Atividades dinamizadas pelo
prof. Rui Beato

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
HGP / História

1º Período

Data

Atividade

Objetivos

Motivar para a disciplina;
Mobilizar conhecimentos
adquiridos;
Visita de estudo ao CCB e
Valorizar o património histórico;
teatro Auto da Barca do
Estabelecer relações entre o
Inferno
passado e o presente;
Fim do 1º período
Apreciar a arte ; integrar as
correntes artísticas no seu contexto
histórico

Recursos/
Orçamento

Transporte em
Autocarro;
Fotocópias (Guião)
9 € aluno

3º Período

2º Período

Conhecer e compreender aspetos da
Autocarro de 55
Visita de estudo ao
sociedade e da cultura medieval
lugares ‐ 340€
CIBA/Mosteiro da Batalha portuguesa dos séculos XIII e XIV.
Entrada no CIBA 2,50€
19 de Março
Conhecer e valorizar o Património.
por aluno
Motivar para a disciplina;
Mobilizar conhecimentos
adquiridos; Valorizar o património
Visita de estudo ao CIBA
histórico; Estabelecer relações entre
23 de março
o passado e o presente;
Recriar/vivências de situações
históricas
Motivar para a disciplina;
Mobilizar conhecimentos
adquiridos; Valorizar o património
histórico; Estabelecer relações entre
Visita de Estudo a Lisboa
o passado e o presente;
Pombalina
Recriar/vivências de situações
históricas Estimular a curiosidade.
Facilitar o reconhecimento da
pertinência e relevância dos
conhecimentos adquiridos.

Visita de estudo à
Assembleia da República

Sensibilização para a disciplina de
HGP.
Contacto com espaços da História.
Valorização do Património.

Operacionalização

Intervenientes

Alunos do 7/9ano
Visita de estudo com as turmas do
Professores Ana Paula
9º ano em colaboração com outras Miranda, Alice Rolo, Bruno
disciplinas, nomeadamente
Dias, Joaquim Charrua, Silvina
Português e Educação Visual
Feijão
e outros professores que
queiram participar

CIBA
Projeção de um filme sobre a
Batalha de Aljubarrota / Visita ao
Museu e ao Campo de S. Jorge
Visita ao Mosteiro da Batalha

Todas as turmas do 5º ano
acompanhadas pelos DTs e
professores dos CT (16)

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

História
Português
Educação Visual

A
B
C

HGP

A
C

Transporte em
Autocarro;
Fotocópias (Guião)
9 € aluno

Alunos do 7.ano
Visita de estudo com as turmas do
Professores Ana Paula
7º ano em colaboração com outras
disciplinas, nomeadamente
Miranda, Alice Rolo, Manuel
EMRC
Silva e outros professores que
queiram participar

História
EMRC

A
B
C

Transporte em
Autocarro;
Fotocópias (Guião)
9 € aluno

Visita de estudo com as turmas do
Alunos do 8.ano
8º ano em colaboração com outras
Professores Isabel Henriques,
disciplinas, nomeadamente
Carla Afonso, Bruno Dias,
Geografia,
e outros professores que
Educação Visual
queiram participar
Educação Física

História Geografia
Educação Visual
Educação Física

A
B
C

Autocarros
(a atividade está
dependente da
aprovação
extraordinária do CP)

Motivar os alunos para a visita,
valorizando os vários órgãos de
poder num Estado Democrático.

Todas as turmas do 6º ano
HGP, Port. e outras que o julguem
acompanhadas pelos DTs e
oportuno
professores dos CT

A
B
C

Data

Atividade

Ao Longo do ano letivo

Exposição de trabalhos
sobre temáticas da
disciplina.

Objetivos

Motivar para a disciplina;
Mobilizar conhecimentos
adquiridos;
Valorizar o património histórico;

Recursos/
Orçamento
Cartolinas
Papel cenário
Marcadores
Cola
Tesoura
Fita‐cola
outros

Operacionalização

Intervenientes

Exposição de trabalhos, cartazes ou Todas as turmas e respectivos
outros materiais.
professores

Motivar para a disciplina;
Mobilizar conhecimentos
adquiridos;
Valorizar a História e o património
histórico/cultural; Estabelecer
Cartolinas
relações entre o passado e o
Cola
Exposição de trabalhos, cartazes ou
Divulgação de efemérides
presente;
Fotocópias
outros materiais.
Interpretar o papel dos indivíduos/ Papel Cenário Tesoura
Fita‐cola
dos grupos na dinâmica social
Reconhecer a simultaneidade e a
relatividade de valores.
Recriação/vivências de situações
históricas

Professoras Ana Paula
Miranda,
Alice Rolo,
Isabel Henriques, e outros
professores que queiram
participar
Professores de HGP

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

HGP
História e Geografia

A
B
C

História
HGP

A
B
C

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
GEOGRAFIA -- 7º Ano

3º Período

2º Período

1º e 2º Período

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

O meu Atlas
(Concurso)

Fotocópias, Papel vegetal
Papel milimétrico
Elaboração de mapas e
Localizar Portugal e a Europa no
Lápis de cor
construção do “O Meu Atlas”
Mundo, completando e construindo
(Consumíveis
Exposição dos melhores Atlas na
mapas.
disponibilizados pelos
biblioteca
alunos), Prémio para o
melhor Atlas

Concurso
Rosa‐dos‐ventos

Estimular o gosto pela disciplina.
Motivar e desenvolver competências Materiais /consumíveis
para as questões relacionadas com a disponibilizados pelos
alunos
orientação;
Cartolinas para Diploma Elaboração de rosa‐dos‐ventos
Sensibilizar para a reutilização e
reciclagem de materiais.
Prémios para as melhores
Desenvolver a
Rosa Ventos (30€)
criatividade/originalidade.

“O Dia da Europa”, Maio

Sensibilizar a comunidade escolar
para o processo de construção da
União Europeia e para o papel que
podem/devem desempenhar nesse
processo.

Cartolinas
Fita cola e cola
Prémios para o melhor
trabalho

Exposição de trabalhos na
Biblioteca

Intervenientes

7º ano
Conceição Marques

5º e 7º anos
Conceição M
Ana Lourenço Carlos Silva.

7º ano
Conceição M

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Geografia

Objetivos
P.E.

A,B,C

Geografia
HGP

A
B
C

Geografia

A
B
C

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
GEOGRAFIA -- 8º Ano
Data

Atividade

Semana Polar

1º Período

Outubro

Ao longo do ano

Espaço Europa
(8ºA) (novembro)

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Maior contacto com as regiões
polares, com os cientistas polares Deslocação do Cientista:
portugueses, e dos desafios de fazer
30€
ciência em locais tão inóspitos como Fotocópias para Guião
estes.

‐ Sensibilizar a comunidade escolar
para o processo de construção da
União Europeia e para o papel que
podem/devem desempenhar nesse
processo.
‐ Avaliar conhecimentos adquiridos
na sessão de informação dada aos
alunos durante uma visita ao espaço
europa

Transporte
5€ por aluno

‐ Construção de um portefólio por
continente (trabalho em grupo)
Cartolinas
Construir gráficos e mapas dos vários
Papel Milimétrico
continentes.
Prémios para o melhor
Portefólio por Continente
‐ Construção pirâmides etárias com
trabalho de grupo
materiais reutilizáveis e divulgar a
(30€)
estrutura etária dos países do mundo.

Operacionalização

Palestra na escola

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Geografia

A,
B,
C

Conceição Marques
Isabel Henriques

Geografia
História

A,
B,
C

8º ano
Carla Afonso Conceição
Marques

Geografia

A,B,C

Intervenientes

8º ano
Carla Afonso
Conceição Marques

VE e Concurso
Espaço Europa
(Lisboa)

Exposição na Biblioteca

8ºA

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
GEOGRAFIA -- 9º Ano
Data

Atividade

1º Período

Visita de Estudo à Quinta
do Arneiro

Artes de pesca
e sua sustentabilidade
DOCAPESCA
Palestra

Objetivos

Conhecer técnicas sustentáveis de
agricultura;
Compreender a importância da
atividade na economia Portuguesa

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Exploração dos recursos
Autocarro
disponibilizados aquando da
Transporte 8€ por aluno
visita, através de preenchimento
Fotocópias para Guião
de um guião de visita

Conhecer quais as artes de pesca
utilizadas bem como os principais
recursos de pesca transacionados em
lota; Conhecer qual o circuito do
peixe em lota e quais os valores
envolvidos na primeira venda de
pescado; Refletir sobre a necessidade
Fotocópias para atividade
de uma maior sustentabilidade e
Folhas A4 brancas
valorização dos recursos de pesca;
Reconhecer a necessidade de
respeitar os tamanhos mínimos de
captura para garantir essa mesma
sustentabilidade; Discutir caminhos
para que o sector das pescas garanta
sustentabilidade aos recursos e às
pessoas que dele dependem.

Palestra:
“Como é Pescado o Peixe?”
“Que peixes encontrar em
Portugal? e onde?” quais as
espécies mais abundantes ao
longo da costa portuguesa.

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Carla Afonso
9ºC,D,E

Geografia

A,
B,
C

Carla Afonso
9ºC,D,E

Geografia

A,B,C

Intervenientes

3º Período

2º Período

Data

Atividade

Aeroporto de Lx. ANA

“O Dia da Europa”
(Maio)

Objetivos

Reconhecer os diferentes tipos de
transporte que interagem a nível
local e regional;
Questionar os impactes do
desenvolvimento das redes de
transporte nos espaços envolventes;
Utilizar técnicas e instrumentos
adequados de pesquisa em trabalho
de campo e o seu respetivo registo;
Selecionar e utilizar técnicas gráficas,
tratando a informação geográfica de
forma clara e adequada;
Interpretação da informação
tratadas.

Sensibilizar a comunidade escolar
para o processo de construção da
União Europeia e para o papel que
podem/devem desempenhar nesse
processo.

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

A,
B,
C

Autocarro
10€

Guião

Carla Afonso e
Miguel Fernandes
9ºAnos

Geografia

30 cartolinas;
fita cola e cola; bostick e
pioneses;
Sala TIC e computadores

Exposição de trabalhos

9ºA e 9ºB
Miguel Fernandes

Geografia

A
B
C

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
EMRC

2º Período

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Intervenientes

‐ Trabalhos de grupo;
‐ Apresentação de trabalhos;
‐ Visita de instituições
religiosas/culturais;
‐ Refeição partilhada.

Desenvolver as relações interpessoais,
Visita de Estudo à zona da
‐ Fotocópias
partilha e amizade. Conhecer o
Serra da Estrela e Cáceres –
‐ Previsão de
património histórico, cultural e
9.º ano
orçamento: 60 euros
religioso. Promover valores humano‐
(2 e 3 de fevereiro)
por aluno.
cristãos.

‐ Trabalhos de grupo;
Apresentação de trabalhos;
‐ Visita de instituições
religiosas/culturais ‐ Refeição
partilhada.

Promover o valor cristão da
Visita a Óbidos, Museu da
fraternidade. Desenvolver as relações
‐ Fotocópias;
Lourinhã e Jardim da Paz –
interpessoais. Conhecer o património
‐ Previsão de
5.º ano
histórico, cultural e religioso do local a orçamento: 40 euros
(23 e 24 de fevereiro)
por aluno
visitar. Promover os valores humano‐
cristãos.

‐ Trabalhos de grupo;
‐ Apresentação de trabalhos;
‐ Visita de instituições
religiosas/culturais;
‐ Refeição partilhada.

Visita de Estudo ao Castelo Desenvolver as relações interpessoais,
‐ Fotocópias
partilha e amizade. Conhecer o
de Torres Novas, CIBA,
‐ Previsão de
património histórico, cultural e
Batalha e Santuário de
orçamento: 50 euros
religioso. Promover valores humano‐
Fátima – 7.º ano
por aluno.
cristãos.
(23 e 24 de março)

‐ Trabalhos de grupo;
‐ Apresentação de trabalhos;
‐ Visita de instituições
religiosas/culturais
‐ Refeição partilhada.

Alunos de EMRC do 7.º ano
Professores de EMRC;
História; CN e Inglês

Desenvolver as relações interpessoais,
partilha e amizade. Conhecer o
‐ Fotocópias
património histórico, cultural e
‐ Previsão de
religioso. Promover comportamentos orçamento: 55 euros
ecológicos Promover valores humano‐
por aluno.
cristãos.

‐ Trabalhos de grupo;
‐ Apresentação de trabalhos;
‐ Visita de instituições
religiosas/culturais
‐ Refeição partilhada.

Alunos de EMRC do 8º ano
Professores de EMRC e
História

Visita de estudo à Quinta da
Ribafria e percurso no
eléctrico de Sintra – 1.º
Ciclo (19 de maio)

Sensibilizar para as relações
interpessoais, partilha e amizade.

‐ Fotocópias; Materiais
diversos para jogos.
‐ Previsão de orçamento: 6€/
aluno.

‐ Fotocópias;
Bênção de finalistas de 9.º
‐ Livro de Finalistas;
ano e CEF (em parceria com Promover os valores humano‐cristãos. ‐ Instrumentos
o Clube de Música) 6/6
musicais;
‐ Fitas.

Dez /
Maio

Operacionalização

Visita de Estudo a Torre de Desenvolver as relações interpessoais,
‐ Fotocópias;
Belém, Mosteiro dos
partilha e amizade.
‐ Previsão de
Jerónimos e Banco
Conhecer o património histórico,
orçamento: 40 euros
Alimentar – 6.º ano
cultural e religioso do local a visitar.
por aluno.
(12 e 13 de janeiro)
Promover valores humano‐cristãos.

Visita de estudo à Costa
Alentejana – 8.º ano
( 27 e 28 de abril)

3º Período

Objetivos

Campanhas de Recolha de Promover os valores da fraternidade e
Alimentos para o Banco
solidariedade. Promover uma
Alimentar ‐ 3 e 4/12,
cidadania ativa e responsável.
27 e 28/5
Promover os valores humano‐cristãos.

‐ Fotocópias

‐ Trabalhos e jogos de grupo;
‐ Piquenique partilhado.

Alunos de EMRC do 6º ano
Professores de EMRC, HGP e
CN

Alunos de EMRC do 9º ano
Professores de: EMRC;
História e Educação Visual

Alunos de EMRC do 5.º ano
Professores de EMRC e HGP

Alunos de EMRC do 1.º Ciclo
Professores de EMRC
Professores de 1.º Ciclo

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

EMRC, HGP e CN

B, C

EMRC,
História e Educação Visual

B, C

EMRC e HGP

B, C

EMRC,
História, CN e Inglês

B, C

EMRC e História

B, C

EMRC

B, C

Alunos finalistas de 9.º ano e
CEF, Professores de EMRC
EMRC
‐ Preparação da cerimónia em sala
Prof. Elsa Ramalhete (Clube
B, F
Clube de Música
de aula e com o Clube de Música
de Música),Comunidade
Educativa
‐ Formação de equipas mistas
(alunos, professores, funcionários
EMRC e outros docentes que se
e encarregados de educação), que
Comunidade educativa
disponibilizem
ao longo do fim de semana
realizam a recolha de alimentos

B, F

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
TIC

1º /2º Semestre

Data

Atividade

Objetivos
‐ Identificar potenciais ameaças na
utilização da Internet, promovendo
uma navegação segura.

Desafios SEGURANET

‐ Pesquisar e analisar a informação
disponível na Internet de forma
crítica.

Recursos/
Orçamento

Sala TIC
Computadores

Operacionalização

Participação nos desafios mensais
promovidos no sítio Seguranet.pt

Intervenientes

7º e 8º anos
Miguel Fernandes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

TIC

B

Departamento de Ciências Físicas e Naturais
Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

1º Período

‐ Observação lúdico‐pedagógica da
natureza; ‐Observação direta da
biodiversidade ‐Identificação de
Transporte + entrada
Visita à Tapada de Mafra
relações entre a diversidade de
(7€ /aluno)
seres vivos, seus comportamentos e
a diversidade ambiental.

Visita de Estudo ao
Mercado Abastecedor
da Região de Lisboa
– MARL
Loures
“Programa
5 ao Dia”

Promoção do consumo diário
de 5 frutos e/ou hortícolas, para
potenciar uma alimentação
saudável e promover a alteração
de hábitos alimentares com vista
à condução de estilos de vida
saudáveis, contribuindo para
a prevenção de diversas
doenças crónicas hoje
existentes, associadas à
alimentação, nomeadamente
a obesidade; Consolidação de
conhecimentos relacionados com
os conteúdos lecionados na
disciplina de Ciências Naturais.

Transporte +
entrada
6€ por aluno

‐ Consolidar conhecimentos
relativos aos conteúdos lecionados.
Fomentar a valorização do
Visita de estudo às Grutas
património natural; ‐ Promover a
Transporte + entrada
de Mira Daire e Pedreira do
educação ambiental. . Estimular a
(15€/aluno)
Galinha
curiosidade e o pensamento
científico. Revelar o carácter lúdico
da Ciência.

Operacionalização

Visita guiada

Visita guiada;

Visita guiada

Intervenientes

Alunos do 5º Ano

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Ciências Naturais

Alunos do 6º Ano

Ciências Naturais,
Gabinete de
Saúde

Alunos do 7ºAno

Ciências Naturais

Objetivos
P.E.

ABD

ABD

A,B

Objetivos

1º / 2º Período
1º / 2º Período

Atividade

‐Proporcionar à comunidade escolar
a observação de variados tipos de
mineraise fósseis em exposição;
Feira de minerais e fósseis ‐ Sensibilizar para a beleza e valor
destes recursos naturais na vida do
Homem; ‐ Promover o gosto pelas
Ciências da Terra.

2º Período

Data

Visita ao Planetário
e Museu da Ciência da
Faculdade de Ciências

‐ Sensibilizar os alunos para o
estudo do Universo e do Sistema
Solar. ‐ Proporcionar a visualização
de corpos celestes difíceis de
observar no céu devido à poluição
luminosa. ‐ Aprender a observar o Transporte+ entrada
céu. Utilizar recursos complementares de
(8€/aluno)
aprendizagem. ‐ Despertar nos alunos o
interesse pela Ciência. ‐ Promover a
experimentação como meio para o
desenvolvimento da educação em
Ciência. Participar em fenómenos
naturais apresentados de uma
forma lúdica. ‐ Promover o ensino
das ciências fora da escola.

‐ Promoção da consciência
ecológica; ‐ Consolidar/adquirir
conhecimentos relativamente à
Visita ao Eco parque ‐
redução de resíduos, reutilização de
Tratolixo da Abrunheira
produtos e estratégias de
reciclagem de material; ‐ Consolidar
conhecimentos relativos aos
conteúdos lecionados.

Recursos/
Orçamento

‐‐

Visita guiada

Operacionalização

Exposição dos materiais em espaço
escolar

Alunos do 7ºAno

Intervenientes

Comunidade Educativa

Físico‐Química

A,B

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Ciências Naturais

A,B

Físico‐Química
Transporte

‐ Mostrar, de uma forma lúdica e
com exemplos muito práticos, a
diferença ente agricultura biológica
Transporte + entrada
Visita à Quinta do Arneiro e agricultura convencional.
(3€/aluno)
‐ Reconhecer a necessidade de gerir
os recursos biológicos de forma
sustentável.

Visita guiada

Alunos do 8º Ano

Ciências Naturais

A,B,D

Projeto Eco Escola

Visita guiada

Alunos do 8º Ano

Ciências Naturais

A,B,D

‐ Conhecer a importância da cadeia
de sobrevivência no aumento da
Formação Suporte Básico taxa de sobrevivência em paragem
de Vida
cardiovascular;
‐ Executar procedimentos de
suporte básico de vida.

Laboratório Aberto
Semana da Primavera

Divulgar, de forma lúdica e
divertida, a Físico‐Química e as
Ciências Naturais à comunidade
educativa.

‐‐

Formação em contexto de sala de
aula

‐ Laboratório;
‐ Material de
laboratório;
Realização da atividade nas salas 21
‐ Material de desgaste
ou 22 da escola sede
(cartolinas, colas...);
‐ Reagentes;
(150 €)

Alunos do 9ºAno

Alunos do 3º e 4º ano
(visitantes) e 3º ciclo
(monitores);
Professores.

Ciências Naturais

B

Físico‐Química
Ciências Naturais

A,B

Departamento de Educação Artística e Tecnológica
Data

Atividade
Atividades de integração
dos alunos do 5º ano
13 de Setembro

1º Período

Comemoração do dia
Mundial da Música
30 de Setembro

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Materiais de desenho e
Fazer uma melhor integração dos Instrumentos musicais e
alunos nas disciplinas do Grupo outros objetos sonoros
75 €

Celebrar o Dia Mundial da Música

Operacionalização

Sala 24

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todos os professores do
Departamento

Todas as Disciplinas do
Departamento

ABC

Alunos da Escola de
Musica da SFU
Assaforense

Sala 24

Professores e alunos de
Educação Musical e Música

E. Musical, Música

A, B e C

Prémios do Quadro de
Excelência
7 de Outubro

Participação na Cerimónia de
entrega de prémios

Aparelhagem de som,
mesa de mistura,
microfones

‐‐

Clube de Música

E. Musical, Musica

ABC

Construção de uma Arvore
de Natal

Celebrar o Natal

Materiais diversos

‐‐

Professores e alunos

AC, EV, 2º ciclo e EM

A, B e C

Aplicação e consolidação da
matéria dada.

Materiais diversos

Todos os alunos

EV, AE. CAC,CPI e ET

A, B e C

Comemorar o Natal

Aparelhagem de som,
mesa de mistura,
microfones e data show

Professores e alunos

E. Musical, Música, Clube de
Música, E. Visual e Artes e
Expressões e CPI e CAC

ABC

Decorações de Natal e
exposições de trabalhos
Festa de Natal
16 de Dezembro

Atividades de experimentação,
produção e avaliação

‐‐

2º Período

Cantar as “Janeiras”
Janeiro

Ao Longo do Ano

2º Período

Data

Desejar um Bom Ano à
Comunidade Escolar

Guitarra
Cavaquinho e vozes

‐‐

Professoras de Educ.
Musical, alunos e
Clube de Música

E. M., Música, Clube
de Música e CEIs

ABC

Semana da Primavera

A definir segundo as atividades a
desenvolver

‐‐

‐‐

Todos os alunos e professores AE EV, ET, EM, Música ,C AC, CPI

A, B e C

Semana da Primavera

Divulgar e despertar o gosto por
novas sonoridades e reportório
musical

__

Banda Sinfónica da PSP

Todos os alunos e professores AE EV, ET, EM, Música, AC e CPI

A, B e C

Semana da Primavera

“ O lixo é um recurso “

Objetos que já tiveram
o seu uso e que
adquirem uma nova
dinâmica

Decoração de um espaço com
objetos realizados com matérias
reciclados

Todos os alunos e professores

EV, ET, AC e CPI

A, B e C

Projeto de Transporte
Alternativo – PTA
Um Dia sem Automóvel
Semana da Primavera

‐ Contribuir para a melhoria da
qualidade ambiental
‐ Incentivar a utilização de meios de
transporte alternativo ao
automóvel

Todas as Disciplinas do
Departamento

DeF

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Atividade

Objetivos

Autocarros
Bicicletas
Sapatos para
caminhada

Recursos/
Orçamento

Vias de acesso à Escola Básica Alto
Toda a comunidade educativa
dos Moinhos

Operacionalização

Intervenientes

Visita de estudo ao CCB

Conhecer o mundo através da Arte;
Promover a literacia estética e
criatividade; Conhecer as técnicas
artísticas

Autocarros

__

Professores e alunos 9º ano

9º ano de EV e História

A, B e C

“Programa 1º Olhar”

Estabelecer um diálogo com a Arte

‐‐

‐‐

Todos os alunos e professores

EV, ET e EM

A, B e C

Reciclagem de materiais.

Materiais diversos
realizados com alguns
materiais reciclados.
Autocarros

Construção de embarcações.

Professores e alunos dos 7º
anos e CEFs

EV, EF, alunos do 7º ano e CEFs

ABCDF

Regata Ecológica
Maio

Departamento de Educação Especial

2º Período

1º Período

Data

Atividade
Sessão de
informação/sensibiliza
ção para Assist. Operac.
do Agrupamento
Reunião com os
professores de
Currículo Especifico
Individual (CEI) e
Diretores de turma
Sessão informativa/
esclarecimento sobre uma
problemática Semana da
Primavera
Atividade dinamizada pelo
Centro Lúdico da Lopas,
Semana da Primavera

Objetivos
Orientar a atuação das
Assistentes Operacionais em
relação aos alunos com
NEE.

Sala, PowerPoint
Computador
5 Euros (para
fotocópias)

Articulação com os docentes e
diretores de turma
Informação

Fotocópias
Computador
10€

Fomentar o espírito de grupo e o
respeito pelo outro. Desenvolver
valores, atitudes e práticas que
contribuam para a formação de
cidadãos intervenientes.

3º
Período

Atividade dinamizada pelos
“Burros do Magoito”
Semana da Primavera
Visita de Estudo ao
Oceanário de Lisboa

1º, 2º e 3º Período

Confeção de bolos,
Compotas e trabalhos de
artesanato.

Comemoração de datas

Recursos/
Orçamento

Professores de educação
especial; Professores que
lecionam o CEI

Objetivos
P.E.

‐

AE

‐‐

AB
E

Todas

A
B
E

20 euros

Apresentação/ representação de
Técnicos, alunos, professores
histórias

Todas

A
B
E
A
B
E

Contato com animais: Burros,
cabras, e outros

Técnicos, alunos, professores

Todas

‐ Visita do espaço.

Alunos de CEI;
Professores:
Manuel Silva e Anabela Silva

Oficina do Ambiente

Professores de educação
especial.
Técnicos
Alunos

Oficinas

C
D
F

Oficina do Ambiente

B, F

Educação física

D
B

Ingredientes.
Atividades de culinária
Material de culinária
Toucas, Luvas, Aventais
Execução de peças de artesanato
100 Euros
‐ Materiais diversos.
Orçamento: 100 Euros

Alargar a prática desportiva a alunos Complexo Desportivo de
com necessidades educativas especiais com
Ouressa, Carrinha da
especial enfoque nos alunos com currículo
Junta de Freguesia
específico individual.
0 Euros
Visitas de estudo para
Desenvolver a capacidade de
Transportes
coletivos
alunos NEE em contexto
pensar, a criatividade e o sentido
Professores
turma e com currículo
estético
200 Euros
específico individual
Frequência de aulas
natação

Exposição oral com suporte
informático e guião

Professores de educação
especial

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Sessão de esclarecimento /
Técnicos, alunos, professores
debate com grupo d e25 alunos

Valorizar e respeitar a natureza;
Autocarro e bilhete de
Fomentar o espírito de grupo e o
local a visitar
respeito pelo outro; Saber cumprir Orçamento: 15 euros por
regras em diferentes espaços.
aluno.

Desenvolver valores, atitudes e
práticas que contribuam para a
formação de cidadãos
intervenientes.

Exposição oral com suporte
informático e guião

Intervenientes

20 euros

450 euros

Desenvolver a capacidade de
pensar, a criatividade e o sentido
estético

Operacionalização

‐ Comemoração de datas festivas
do calendário rural/ambiental.

Aulas de Natação
Vindimas em parceria com escola do Faião.
Ida ao teatro, Museu de Ciência Viva de Sintra

Visita a Lisboa de comboio
CECD/ CERCITOP e outras entidades

Alunos de CEI;
Professor
Manuel Silva
Professores de educação
especial, Professor de
Natação, Alunos
Professores de educação
especial, professores
acompanhantes
Alunos

Todas

B, C

B
F

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Atividades de integração
dos alunos do 5º ano
14 setembro

Integração dos alunos do 5º ano

Material didático de
Educação Física

Atividades dinamizadas pelos
docentes de EF nas instalações
do departamento.

Todos os docentes do
Departamento de EF;
Alunos do 5º ano.

EF

D
F

Formação interna dos
professores
Voleibol – (16 e 23
setembro)

Reciclagem e atualização dos
docentes de EF

Fotocópias

As formações decorrerão na sala
de reuniões e/ou no pavilhão
desportivo com material de cada
modalidade

Todos os docentes do
Departamento de EF, AEC
e convidados

EF

A
E
F

Novembro

Corta Mato Escolar
17 novembro

400 €
(Diplomas, dorsais,
fitas, cronómetros,
megafone, lanches
prémios)

Todos os docentes do
Departamento de EF,
docentes do 1º Ciclo e AEC
Alunos do 4º ano, 2º/3º
ciclos. Alunos voluntários

EF
1º Ciclo

A
B
D

Dezembro

Atividades de final de
período para o 2º e 3º
ciclo ‐ Interturmas
14, 15 dezembro

100 €
(prémios e lanches)

Todos os docentes do
Departamento de EF;
Alunos do 2º e 3º Ciclos.
Alunos voluntários.

EF

A
B
D

Março

Departamento de Educação Física

Atividades integradas na
Semana da Primavera do
Agrupamento.
29 de Março a 4 abril

Todos os docentes do
Departamento de EF;
Alunos do 2º e 3º Ciclos.
Alunos voluntários.

EF
1º ciclo

A
B
D

Todos os docentes do
Departamento de EF e Pré‐
Escolar. Alunos do CEF AC

EF
Pré‐Escolar

Alunos do 7º ano e CEFs
Professores de EF e EVT

EF e EVT

A,B,C.D

Todos os docentes do
Grupo de EF;
Alunos do 9º anos.

EF

A
B
D

Todos os docentes do
Grupo de EF;
Alunos do 5º/6º/ 7º/ 8º
anos.

EF

A
B
D

Junho

Maio

Abril

Setembro

Data

Atividades Físicas para o
Pré‐Escolar
28 abril

Canoagem e arborismo

Fomentar o gosto pela prática da
atividade física;
Promover o convívio entre os
alunos dos diferentes anos /
ciclos;
Promover o respeito pelas
normas do espírito desportivo e
fomentar, entre todos os
participantes um clima de boas
relações interpessoais e de
competição leal e fraterna;
Estimular sentimentos de
solidariedade, cooperação, e
autonomia;

700 €
(prémios, diplomas,
lanches, pagamento
aos convidados
dinamizadores das
atividades)

As atividades decorrerão nas
instalações específicas para a
lecionação da Disciplina de
Educação Física (pavilhão, ginásio
e campo exterior).

100 €
(prémios e lanches)
Autocarros e
atividade arborismo
(a definir de acordo
com os orçamentos)

Interturmas de 9º anos
5 Junho

20 € (prémios e
lanches)

Interturmas de
5º, 6º, 7º e 8º anos
13 Junho

80 € (prémios e
lanches)

Atividades no Complexo
desportivo do Jamor dinamizadas
pela empresa responsável

As atividades decorrerão nas
instalações específicas para a
lecionação da Disciplina de
Educação Física (pavilhão, ginásio
e campo exterior).

D
F

Ao Longo do Ano

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Atividades de divulgação
de modalidades
alternativas ao currículo

Fomentar o gosto pela prática da
atividade física; Promover o
convívio entre os alunos dos
diferentes anos / ciclos; Divulgar
modalidades alternativas

400 €
(atividades de
promoção das
matérias
alternativas)

As atividades decorrerão nas
instalações específicas para a
lecionação da Disciplina de
Educação Física (pavilhão, ginásio
e campo exterior).

Todos os docentes do
Grupo de EF

EF

ABCDEF

Autocarro (cerca de
650€ ano)

As aulas decorrerão no Complexo
de Piscina de Fitares ou de
Ouressa (de acordo com a
disponibilidade da instalação.

Prof. Isabel Ribeiro
Prof. António Courela
CPI e CAC

EF

A, B, D

Natação curricular
Para os alunos dos
Cursos de Formação e
Educação

Motivação dos alunos dos CEFs
para a escola.
Fomentar o gosto pela prática da
atividade física;
Proporcionar a prática da
natação (modalidade do PNEF)
ao maior número de alunos;
Aumentar o nº de alunos
envolvidos no clube de desporto
escolar.;

Departamento de Línguas ESTRANGEIRAS
Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Inglês

A
C

Trabalho alusivo ao
Halloween
Ultima semana de outubro

Motivar para o estudo da Língua
Inglesa;
Desenvolver o conhecimento da
cultura anglo‐saxónica.

‐

Dezembro

Objetivos

Atividades de Natal

Evidenciar o que é característico /
simbólico dos países de Língua
Inglesa e Francesa

Cartolinas e materiais
para colorir 30€

Atividades e exposição em sala de
aula

Professores de Inglês e
Francês e alunos do 2º e 3º
ciclo

Inglês e Francês

AC

Ao Longo do
Ano letivo

Atividade

Produção/ Exposição de
trabalhos

Motivar para o estudo/
aprendizagem das Línguas
Estrangeiras

Cartolinas e materiais
para colorir 15€

Exposição de trabalhos

Professores de Inglês e
Francês e alunos do 2ºe 3º
ciclo

Inglês e Francês

A

Semana da
primavera

Outubro

Data

Concurso de Reading/
Spelling

Criar o gosto pela leitura;
Desenvolver outras formas de
aprendizagem;
Aperfeiçoar a oralidade;
Consolidar vocabulário.

Diplomas a cores – 20 €

A definir

Professores de Inglês e alunos
do 2.º e 3.º ciclo

Inglês

A
F

Apresentação de trabalhos de grupo Professores de Inglês e alunos
alusivos à celebração do Halloween
do 8.º ano

Departamento de Matemática
Data

Atividade

Objetivos

1º Período

Atividades de integração

2º Período

Operacionalização

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todos os professores do
Departamento

Matemática

A, B, C,D,E e F

Intervenientes

Ajudar a uma melhor integração
dos alunos na disciplina

Materiais da disciplina
(jogos, fichas,…)
20€

Incentivar e desenvolver o gosto
pela Matemática, apelando ao
raciocínio, à criatividade e
imaginação dos alunos

Fotocópias das provas,
folhas, envelopes A4,
entre outros50 €

Refeitório

Professores do
Departamento/alunos

Matemática

A, B, C, F

Canguru Matemático sem
Fronteiras

Levar os alunos a descobrirem o
lado lúdico da Matemática e
perceberem que resolver os
prolemas propostos é uma
conquista pessoal compensadora.

Inscrição, fotocópias
das provas, folhas,
envelopes A4, entre
outros75 €

Refeitório

Professores do
Departamento/alunos

Matemática

A, B, C, F

SuperTmatik

Fomentar nos alunos o interesse
pela prática do cálculo mental.

Computadores, cartas
do jogo, fotocópias
30 €

Sala 1 (outras).

Professores do
Departamento/alunos

Matemática

A, B, C, D, E

Cartas do jogo do 24,
diplomas
10€

Sala 17 (outras)

Todos os professores do
Departamento/alunos

Matemática

A,B,C.D

Materiais da disciplina
(jogos, fichas,…)

Sala 17

Todos os professores do
Departamento

Matemática

A,B,C,D,E,F

Promover o gosto pela Matemática,
esclarecer dúvidas, orientar em Vários jogos, fichas de
atividades relacionadas com a
trabalho
disciplina.

Sala 17

Professores do
Departamento/todos os
alunos

Matemática

A,B,C,D,E,F

aos alunos do 5º ano,
14 de setembro
Olimpíadas Portuguesas de
Matemática

Jogo do 24

Receção aos alunos do JI e
1º ciclo Semana da
Primavera

Ao longo do
ano

Recursos/
Orçamento

Sala da Matemática

Fomentar nos alunos o
interesse pela prática do
cálculo mental.

Ajudar a uma melhor integração
dos alunos na disciplina

Sala 16

Departamento de Português

2ºPeríodo

1º Período

Data

Atividade

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Atividades de integração
para 5ºs anos 14/9

Promover a integração dos alunos
para a melhoria da ação educativa

Concurso de Poesia no
Agrupamento
Fevereiro e Março 2016

Cartaz
Sensibilizar os alunos para o estudo
Afixação de cartazes em locais
(Cartolina / fotocópias;
Professores, funcionários e
autorizados
da poesia, Promover uma atividade
10 euros
alunos do Agrupamento
Redação de poemas em sala de aula
de escrita criativa

Cerimónia de Entrega dos
prémios do Concurso de
Poesia
Semana da Primavera

Exposição dos poemas do
Concurso de Poesia
Semana da Primavera

Ao longo do ano

Objetivos

Promover o desenvolvimento
integral do aluno

___

Jogo dos provérbios: composição e
Professores/alunos de 5º ano
explicitação

Biblioteca, diplomas,
prémios para o primeiro Entrega dos diplomas e dos prémios
lugar de cada ano de
para os primeiros lugares;
escolaridade)
declamação de poemas
60 euros

Objetivos
P.E.

Português

B,C,F

Português

A, C, E, F

Português e equipa da Biblioteca

A, C, E, F

Professores de Português,
equipa da Biblioteca, alunos
do Agrupamento

Português; equipa da Biblioteca

A, C, E, F

Ida ao teatro/Vinda do
Variável, consoante a
Deslocação em autocarros ou
teatro à Escola, de acordo Assistir a encenações de obras do
peça e o número de cedência de espaço adequado para
com o programa, a oferta programa e abordadas em contexto
turmas e de alunos a representação das peças (no caso
disponível, e os custos
de sala de aula
da vinda das companhias à escola)
envolvidos
envolvidos

Professores, alunos; elenco
das companhias teatrais

Português

A; B; C; F

Vinda de um escritor à
Proporcionar um conhecimento
Escola/contador de
mais profundo das obras.
Variável, consoante o
histórias, de acordo com o
Cedência de espaço adequado para
Proporcionar aos alunos o contacto número de turmas e de
a sessão/palestra.
programa, a oferta
com um escritor/contador de
alunos envolvidos.
disponível e os custos
histórias.
envolvidos.

Professores e alunos

Português
(2º ciclo)

A; B; C; F

Promover o desenvolvimento
integral do aluno

Painel de afixação de
trabalhos; fotocópias;
títulos informativos

Júri do concurso, alunos
premiados; alunos
convidados

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Exposição na Biblioteca da Escola

COORDENAÇÃO DIRETORES DE TURMA

Coordenação de Diretores de Turma – 2º e 3º Ciclos
Data

Atividade

Início de novembro

Mini‐curso
Delegado de
Turma
(sessão de
esclarecimento
sobre as funções
dos representantes
da turma)
Duas sessões de
trabalho de 45
minutos, uma para
cada ciclo.

Objetivos

‐Sensibilizar os
delegados de turma
para a importância da
sua função;
‐ Esclarecer quais as
funções do delegado de
turma;
‐ Dotar o delegado de
turma de informação
que lhe permita
desempenhar as suas
funções com eficácia.

Recursos/
Orçamento

‐ Sala com
capacidade
para 40
pessoas;
‐ computador e
projetor
‐ Fotocópias: 1
folha (fotocópia
frente e
verso)para cada
delegado
e subdelegado
de turma

Operacionalização

Cada ciclo terá uma
sessão de trabalho de
45 minutos para
esclarecimento sobre as
funções de delegado de
turma.
As sessões têm um caráter
informativo com
exemplificação prática e
culminarão com um
pequeno debate .
Cada delegado de turma
receberá uma
sistematização da
informação transmitida
(em suporte papel).
As sessões têm um
caráter obrigatório.

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Coordenação dos Dts
2º e 3º ciclo

B

‐ Delegados e
subdelegados de
turma de 2º e 3º
ciclos

‐ Coordenadoras
dos Diretores de
turma

CURSOS de EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 2014/2015

Curso de Acompanhamento de Crianças
Data

Atividade

Receção dos EEs e Alunos
dos 5ºs Anos

Receção e
acompanhamento dos
alunos do 5º ano

Objetivos

Refeitório da Escola
Sede de Agrupamento;
Meios Audiovisuais.
Promover a integração dos novos
alunos e respetivos Encarregados de Salas de aula. Brindes e
produtos alimentares.
Educação;

Visita ao Estúdio da RTP,
Museu do Desporto e
percurso pelo centro de
Lisboa.

1º Período

Operacionalização
Apresentação dos espaços da
escola, dos DTs e restantes
professores.

Reconhecimento dos diferentes
Percorrer o circuito de atividades
espaços e atividades da escola;
dinamizado pelos professores
Divulgação dos projetos e clubes do
Salas de aula. Brindes e
responsáveis dos clubes e projetos
agrupamento.
produtos alimentares.
e departamentos.
Acompanhamento das turmas

Organizar e desenvolver atividades
Cerimónia de Entrega de
de caráter cultural, educativo, social;
Diplomas aos Alunos do
Participar em atividades em diversos
Quadro de Honra
contextos organizacionais.

Magusto no JI
11 Novembro

Recursos/
Orçamento

‐‐‐‐‐

Organizar, coordenar e desenvolver
atividades de animação de caráter
Castanhas,
cultural, educativo e social;
Caruma,
Participar na conceção, desenvolver
Assador de castanhas
e avaliar atividades em
diferentes contextos.
Reconhecer a importância e
potencialidade dos media;
Motivar os alunos para a
importância do domínio da língua
portuguesa nas comunicações.
Cooperar em atividades de grupo;
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.

Valorização da literatura portuguesa
e da representação teatral;
Motivar os alunos para a valorização
Teatro “Auto da Barca do
artística;
Inferno”;
Desenvolver o gosto pelo teatro;
Cooperar em atividades de grupo;
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.

Autocarro
10€ aluno

Acompanhamento / organização e
dinamização do evento

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Interdisciplinar

A, B, C, D, F

Professores responsáveis
pelos Projetos e Clubes
Direção
Alunos do 5º ano e AC

Multidisciplinar

A, B, C, D, F

Comunidade Escolar
Alunos AC
Professores: Isabel Ribeiro,
Paula Borges e Manuel Liquíto.

Multidisciplinar

A, B, C, D, F

Disciplinas da Componente
Tecnológica

A, B, C, D, F

Interdisciplinar

A, B, C, D, F

Intervenientes
Professores:
Manuel Silva e Paula Borges
Diretores de turma
Professores da turma
Alunos: 5º ano e AC

Professores:
Paula Borges
Dinamizar um magusto
Alunos:
AC

Visita Guiada

Professores:
António Courela
Manuel Silva e
Paula Borges
Alunos: AC

15 euros por aluno.

Assistir à representação da peça
vicentina “Auto da Barca do
Inferno”.

Professora:
Eva Brito
Português
Alunos:
AC

Data

Atividade

1º Período

Visita de Estudo
“Reino do Natal”

Mesa de Natal

Objetivos
Fomentar o gosto pelas tradições
culturais;
Motivar os alunos para a valorização
artística;
Cooperar em atividades de grupo;
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.

Transporte
10€ aluno

Operacionalização

Visita ao “Reino do Natal”

Participar activamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
e do grupo. Relacionar‐se com
cordialidade e respeito pelos
Atividades de final de
companheiros, quer no papel de
período para o 2º e 3º ciclo parceiros quer no de adversários.
‐ Interturmas
14, 15 dezembro

Assumir compromissos e
responsabilidades de organização e
preparação de actividades escolares,
Atividades Físicas para o
cumprindo com empenho e as
Pré‐Escolar
tarefas inerentes;
28 abril
Cooperar, escolhendo as ações
favoráveis ao êxito, segurança e
bom ambiente relacional quer entre
si.

Intervenientes

Professora:
Paula Borges

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Disciplinas da Componente
Tecnológica

A,B,C,D

Interdisciplinar

A,B,C,D

Alunos: AC

Participar ativamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
Organização da atividade
e do grupo. Assumir compromissos e
150 euros
Realização das decorações de Natal.
responsabilidades de organização e material de desgaste Organização e decoração do espaço
preparação de atividades escolares.
Fomentar a criatividade.

Corta Mato Escolar
17 novembro

2º Período

Recursos/
Orçamento

Professores:
Paula Borges
Manuel Silva
Alunos:
AC

‐‐‐

Participação nas atividades
desportivas organizadas pelos
professores de EF.

Professores de Educação Física

Educação Física

A,B,C,D

‐‐‐

Participação nas atividades
desportivas organizadas pelos
professores de EF.

Professores de Educação Física

Educação Física

A,B,C,D

Educação Física

A,B,C,D

‐‐‐‐‐

Organização e dinamização de uma
atividade para os alunos dos JIs

Professores:
Paula Borges
António Courela
Alunos:
AC

Data

Atividade

2º Período

Visita à Fábrica da
Felicidade
Museu do Queijo
Museu do Azulejo

Promover uma alimentação
saudável;
Fomentar o gosto pelas tradições
culturais;
Motivar os alunos para a valorização
artística;
Cooperar em atividades de grupo;
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.

Motivar os alunos para a valorização
Assembleia da República e
artística;
Fundação Calouste
Cooperar em atividades de grupo;
Gulbenkian
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.

Semana da Primavera

Atividades Lúdicas
Semana da Primavera

Regata Ecológica

3º Período

Objetivos

Canoagem e arborismo
Maio

Futurália

Participar ativamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
e do grupo;
Relacionar‐se com cordialidade e
respeito pelos companheiros, quer
no papel de parceiros quer no de
adversários.

Recursos/
Orçamento

Autocarro
15€ aluno

Visita guiada
Relatório da Visita de Estudo

Intervenientes

Professoras:
Ana Rita Piano
Paula Borges

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Disciplinas da Componente
Tecnológica

ABCF

Alunos:
AC

Autocarro
10€ aluno

Visita guiada
Relatório da Visita de Estudo

Professores:
Paula Borges
Manuel Silva
Alunos:
AC

‐‐‐‐

Envolver os alunos na preparação e
desenvolvimento de projetos
lúdicos da vida escolar;
Estimular as relações interpessoais;
Fomentar a criatividade;
Desenvolver a capacidade de
autocrítica, de compreensão pela
pluralidade de opiniões.

300 euros

Fomentar o gosto pela prática
desportiva;
Conceber e construir uma
embarcação com materiais
reutilizáveis

Autocarro + atividade
(12€)

Esclarecer os alunos do 9º ano
acerca das possíveis saídas
profissionais e de estudos.

Operacionalização

Os alunos deverão encontrar‐se
equipados e no local de jogo à hora
marcada e participar nas atividades
em que estão inscritos.

A,B,D

Educação Física

ABD

Disciplinas da Componente
Tecnológica

ABD

Interdisciplinar

A,B,C,D

Multidisciplinar

A,B,D

Alunos:
AC

Dinamização de atividades
Alunos:
AC

A atividade será dinamizada pelo
grupo de Educação Física e pela Professores de Educação Física,
empresa responsável pelo
EV e DTs dos CEFs e 7º anos
arborismo.

Feira de Oferta Educativa,
Formação e Emprego

Disciplinas da Componente
Tecnológica

Professor:
António Courela

Professora:
Paula Borges

Autocarro
10€ aluno

CMA

Professores:
Professores e DTs
do 9ºAno e do Curso AC;
Alunos:
9ºAno e Curso AC SPO

Data

Atividade

3º Período

Baile e Jantar de Finalistas

Estágio

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Promover o convívio entre os alunos
Decoração do local.
e professores. Despedida dos Alunos
Outros a definir.
do 9º ano e dos Cursos Vocacionais.

Proporcionar aos alunos contactos
com o mundo de trabalho,
implicando a aplicação, consolidação
e aprofundamento de aprendizagens
efetuadas em contexto escolar
Desenvolver capacidades,
competências e atitudes adequadas
ao contexto laboral

Operacionalização

Atividade dinamizada pelos
professores e alunos
representantes das turmas do 9º
ano e do Curso de Educação e
Formação

Intervenientes

Professores:
Professores e DTs
do 9ºAno e do Curso AC;
Alunos:
9ºAno e Curso AC

Professores:
Paula Borges
100 euros por aluno

Estágio
Alunos:
AC

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Multidisciplinar

ABCF

Componente de Formação
Prática

A,B,D

Curso Operador de Pré - Impressão

1º Período

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Pré Impressão
Impressão
Acabamentos

A,B,C

Educação Física

A,B,D

Diretor de turma, alunos

Interdisciplinar

A,B,C

Intervenientes

Visita de Estudo
BD da Amadora

Conhecer e reconhecer técnicas de
ilustração.
Desenvolver sentido crítico
Relacionar‐se com cordialidade e
respeito pelos companheiros, e
sentido de responsabilidade

Autocarro

Os alunos deverão encontrar‐se
preparados no local à hora
marcada

Professor:
Manuel Liquito
Carlos Guedes

Corta‐mato escolar
17 Novembro

Assumir compromissos e
responsabilidades de organização e
preparação de actividades
escolares, cumprindo com
empenho e brio as tarefas
inerentes. Cooperar, escolhendo as
acções favoráveis ao êxito,
segurança e bom ambiente
relacional.

‐‐‐

Dar apoio logístico e
acompanhamento aos alunos

Professores EF

Mesa de Natal

Organização da atividade
Realização das decorações de Natal.
Organização e decoração do espaço.
Participar ativamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
e do grupo. Fomentar a criatividade

Sala de aula
Matérias para
decoração

Torneio inter‐turmas de
Basquetebol
Dezembro

Participar activamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
e do grupo.
Relacionar‐se com cordialidade e
respeito pelos companheiros, quer
no papel de parceiros quer no de
adversários.
Elevar o nível funcional das
capacidades condicionais e
coordenativas gerais básicas.

‐‐

Os alunos deverão encontrar‐se
equipados e no local de jogo à hora
marcada

Professores de EF, alunos

Educação Física

A,B,D

Visita a uma Gráfica

Conhecer e reconhecer técnicas e
processos de pré‐impressão,
impressão, acabamentos
Desenvolver sentido crítico.

Autocarro
10€ aluno

Visita guiada.

Manuel Liquito
Carlos Guedes
Margarida Santos

Pré Impressão
Impressão
CMA
EPIS

A,B,E

Organização da atividade
Realização das decorações de Natal.
Organização e decoração do espaço

Data

Atividade

Visita à Fábrica da
Felicidade
Museu do Queijo
Museu do Azulejo

2º Período

Semana da Primavera

Objetivos
Promover uma alimentação
saudável; Fomentar o gosto pelas
tradições culturais; Motivar os
alunos para a valorização artística;
Cooperar em atividades de grupo;
Desenvolver a capacidade de
observação e o espírito crítico.
Participar ativamente no
desenvolvimento gráfico das peças
de divulgação da semana.
Fomentar a criatividade.
Desenvolver a capacidade de
autocrítica, de compreensão pela
pluralidade de opiniões.

Autocarro
15€ aluno

Computadores

Operacionalização

Intervenientes

Visita guiada
Relatório da Visita de Estudo

Professoras:
Ana Rita Piano
Alunos CPI

Preparação do espaço expositivo

Professores:
Manuel Liquito

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Disciplinas da Componente
Tecnológica

A,B,C

Pré Impressão
Impressão

A,B,C,F

Concurso de Poesia

Sensibilizar os alunos para o estudo
da poesia. Promover a escrita
criativa

Cartolinas

Redação de poemas na sala de aula

Eva Brito

Lingua Portuguesa

A,C

Concurso de Reading/
Spelling

Criar o gosto pela leitura;
Desenvolver outras formas de
aprendizagem;
Aperfeiçoar a oralidade;
Consolidar vocabulário.

Diplomas a cores

A realizar na sala de aula

Prof. Sónia Soares

Inglês

A
C

‐‐

Torneios organizados e dinamizados
pelo departamento de EF

Profs de EF e alunos

Educação Física

A,B,D

Interdisciplinar

A,B,C,D

Educação Física

A,B,D

Participar activamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
Inter‐turmas de Atletismo e
e do grupo.
Torneios integrados na
Relacionar‐se com cordialidade e
Semana da Primavera
respeito pelos companheiros, quer
no papel de parceiros quer no de
adversários.
Regata Ecológica

3ºPeríodo

Recursos/
Orçamento

Canoagem e arborismo
Maio

Torneio inter‐turmas
de Voleibol

Fomentar o gosto pela prática
desportiva;
Conceber e construir uma
embarcação com materiais
reutilizáveis

Autocarro + atividade
(12€)

Participar activamente em todas as
situações e procurar o êxito pessoal
e do grupo.
Relacionar‐se com cordialidade e
respeito pelos companheiros, quer
no papel de parceiros quer no de
adversários.

‐‐

A atividade será dinamizada pelo
grupo de Educação Física e pela Professores de Educação Física,
empresa responsável pelo
EV e DTs dos CEFs e 7º anos
arborismo.

Os alunos deverão encontrar‐se
equipados e no local de jogo à hora
marcada

Professor:
Isabel Ribeiro

PROJETOS E CLUBES

Biblioteca - CRE

1º Período

Data

Atividade

Objetivos

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

os

Apresentação
os
da Biblioteca aos 5 anos
13 setembro

Divulgar as formas de pesquisa na
Biblioteca e seu funcionamento

Bibliotecária

Visita guiada

Turmas do 5 anos
Alunos do curso l A.C.
Bibliotecária

Qualquer área

Exposição bibliográfica
sobre a implantação da
República

Divulgar a bibliografia sobre um
evento histórico

Bibliotecária

Exposição de livros

Bibliotecária

H.G.P.

Exposição de livros e trabalhos
sobre a alimentação

Bibliotecária
Professores de Ciências
Alunos do 2º ciclo

Ciências

A,B,C

Bibliotecária

Realização de trabalhos

Bibliotecária

Qualquer área

A,
B,
C

Bibliotecária

Exposição e venda de livros

Bibliotecária
Editora
Alunos

Qualquer área

A,B,C

Exposição de trabalhos

Alunos de 5 e 7 anos
Professores de HGP e de
Geografia do 7º ano

HGP
Geografia

Marina Palácio
Alunos do 2º ciclo
(2 turmas no máximo)

Ed. Visual

A,B,C

Turmas participantes
Professores de Português
Profs. Luís Bruno e Rui Beato
Martinho Torres
Professora Bibliotecária
Alunos Pré Escolar/ 1º ciclo

Português
Pré Escolar e 1º ciclo

A,B,C

Exposição bibliográfica
sobre a alimentação

Divulgar a bibliografia sobre a
alimentação
Bibliotecária
Ajudar a divulgar e promover
Professores de Ciências
hábitos de alimentação saudáveis

Concurso de escrita criativa Divulgar os provérbios alusivos ao
e poesias sobre o São
São Martinho
Martinho
Estimular a criatividade
Feira do Livro
Ultima semana do 1ºP

Exposição de trabalhos
sobre as rosas dos ventos

2º Período

Recursos/
Orçamento

Oficinas de leitura e
criatividade

Exposição de poemas
Hora do conto

Promover o gosto pela leitura

Motivar e desenvolver as
competências para as questões de
localização; Localizar de forma
Materiais recicláveis e/
relativa um lugar em diferentes
ou elementos da
formas de representação da
natureza
superfície terrestre;
Desenvolver a criatividade /
originalidade
Promover o gosto pela leitura;
Desenvolver a criatividade /
originalidade

Livros /Material plástico
(tintas, pincéis, lápis de
Trabalhos plásticos sobre livros
cor) , 3€ por
participante

Divulgar a poesia
Material de desgaste
Dinamizar o conto e a leitura

os

Exposição de poemas
Registo das atividades

A, B,C

A,B,C

os

A,B,C

Data

Atividade

Ao Longo do Ano Letivo

2º Período

Exposição bibliográfica
sobre o 25 de abril

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Exposição de livros

Bibliotecária

H.G.P.
História

A,B,C

Sensibilizar a comunidade escolar
para ao processo de construção da
União Europeia e para o papel que Material de desgaste
podem/devem desempenhar neste
processo;

Exposição de trabalhos

Alunos de 7º ano
Professora de Geografia

Geografia

A,B,C

Exposição de trabalhos “o
meu Atlas individual”
29 de maio a 2 de junho

Motivar os alunos para a
aprendizagem de conhecimento e
de técnicas geográficas: a
representação em mapas de
diferentes escalas

Material de desgaste

Exposição de trabalhos

Alunos de 7º ano
Professora de Geografia

Geografia

A,B,C

Exposições bibliográficas
relacionadas com a
comemoração de
efemérides

Divulgar o espólio bibliográfico,
relacionando‐o com datas
importantes

Bibliotecária

Exposições bibliográficas

Bibliotecária

Todas

ABCF

Concursos literários e /ou
de escrita criativa

Desenvolver o gosto pela leitura e
pela escrita

concursos

Alunos participantes

Trabalhos de pesquisa orientada

Professores de H.G.P. e de
Ciências
Alunos participantes

Exposição de trabalhos
sobre o Dia da Europa
12 a 16 de maio

Divulgar a bibliografia sobre um
evento histórico

Dotar os alunos de competências de
Atividades de literacia de
pesquisa da informação em
informação
diferentes tipo de suportes

Bibliotecária

Equipa da biblioteca

Computadores
Livros
Bibliotecária

Todas

H.G.P. e Ciências

A,B,C

A,B,C

Desporto Escolar

1º Período

Data

Atividade

Objetivos

Operacionalização

Promoção/ Divulgação do
Clube de Desporto Escolar
13 e 14 setembro

Divulgação dos grupos equipa

Cartazes, folhetos de
divulgação –
30 euros

Exposição de materiais e
filmes/fotos dos grupos equipas

Torneios de Abertura de
badminton e voleibol
21 outubro

Divulgação dos grupos equipa /
Captação de novos alunos

Apoio dos alunos dos
CEFs

As atividades decorrerão no
pavilhão

Formação de árbitros
Outubro/novembro

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Prof. Responsáveis pelos
grupos equipa

EF

Prof. Responsáveis pelos
grupos equipa

EF

A,B,D

Seleção de alunos para arbitrar os
Regulamentos das
Sessões de 90’ (teóricas e práticas)
torneios Interturmas a realizar ao diferentes modalidades,
4ª F
longo do ano
projetor e portátil

Prof. Responsáveis pelos
grupos equipa

EF

A,B,D

Regulamentos das
diferentes modalidades,
projetor e portátil

Prof. Responsáveis pelos
grupos equipa

EF

A,B,D

EF e 1º ciclo

A,B,D

Formação de árbitros para

,2º Período

acompanhar os grupos equipa

Corta Mato Distrital,
Jan/Fev

Objetivos de acordo com o
Programa do Desporto Escolar

3º Período

Formação de árbitros – fase
local
Outubro/novembro

Encontro Final do Desporto
Escolar
14/6

Atividade de encerramento do
Desporto Escolar

Participação nos quadros
competitivos/ Atividades
planeadas pela CLDE Sintra

Objetivos de acordo com o
Programa do Desporto Escolar

Ao Longo do Ano

Recursos/
Orçamento

De acordo com o calendário de
formação definido pela CLDE

Docentes do Departamento
(Transporte e lanches) A atividade decorrerá na Academia
de EF e alunos selecionados
200 euros
da Força Aérea
no corta‐mato escolar

A,B,D

Transporte 300€

Participação dos alunos inscritos nos
diferentes clubes de desporto
escolar.
Atividade dinamizada por uma
empresa a definir

Prof. Responsáveis pelos
grupos equipa

EF

A,B,D

1900 euros–
transportes

Quadro Competitivo da
CLDE

Carlos Pinto, Fernando
Pereira, Isabel Ribeiro,
Mónica Almeida,
Rita Roda

EF

A,B,D

Equipas – Voleibol – Profs. Carlos Pinto e Mónica Almeida; Rugby – Prof. Fernando Pereira; Natação – Profs. Isabel Ribeiro e Rita Roda

Eco-Escolas
Data

Atividade

2º e 3º Períodos

1º, 2º e 3º Períodos

1º/3º Período

1º Período

Dia das Bandeiras Verdes
(30/set)

Objetivos
‐ Reconhecer e avaliar os projetos
desenvolvidos ao longo do ano.
‐ Atribuir à escola a Bandeira Verde

‐ Reconhecer e premiar o trabalho
realizado ao longo do ano letivo
Cerimónia do Hastear da
anterior.
Bandeira
‐ Maior empenhamento nas
(7 outubro)
atividades que venham a ser
propostas no sentido de melhorar o
desempenho ambiental.

Auditoria Ambiental

Conselho Eco‐Escolas

Eco‐Código e
Eco‐Póster

‐ Facilitar o levantamento de
problemas e fragilidades quer ao
nível da gestão ambiental do espaço
escolar, quer relativamente ao grau
de sensibilização ambiental da
população escolar;
‐ Contribuir para o delineamento de
ações concretas na escola.

Recursos/
Orçamento
Transporte
CMS (?)

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Eco‐Escolas

A, B, C,D e F.

A, B, C e F.

Espetáculo
Exposições
Jogos

Conceição Marques

Hastear da Bandeira Eco‐Escolas

Alunos e professores
Comunidade Escolar

Eco‐Escolas

Alunos do 2º e 3º Ciclos
e Conselho Eco‐Escolas

TIC

Bandeira

Fotocópias
(3 €)

‐ Assegurar a execução dos sete
passos.
‐ Discutir o plano de ação,
Material consumível
monitorizar e avaliar as atividades.
(25€)
‐ Coordenar as formas de divulgação
do Programa na escola e
Comunidade

‐ Estimular a participação e a
criatividade dos alunos envolvidos
no Programa Eco‐Escolas.
‐ Evidenciar a mudança de
comportamentos no sentido de uma
responsabilidade sustentada

Operacionalização

Fotocópias
Lápis borracha
Cartolinas
(10€)

Realização dos inquéritos e
tratamento dos dados

Realização de reuniões

Concurso de elaboração, seleção e
divulgação do Eco‐Código/Eco‐
Póster

A, B, C e D.
Eco‐Escolas

Delegados ambientais 2º e 3º
Ciclos
Conceição Marques
Eugénia Silva
Ana Sofia Silva
Joaquim Charrua
E. E: Catarina Pardal

Alunos e Professores

Geografia
Inglês
E. Visual

A, B, C e D.

Conselho
Eco‐Escola

A, B, C e D.

Data

Atividade

Objetivos

1º, 2º e 3º Períodos

‐ Sensibilizar a comunidade escolar
para as ações desenvolvidas no
âmbito do Eco‐Escolas.
Divulgação das atividades
‐ Sensibilizar para a problemática
desenvolvidas na Escola
ambiental e sustentabilidade
relacionadas com o
‐ Incrementar um espírito crítico e
Programa Eco‐Escolas
interventivo nas ações do carácter
ambiental da escola.
‐ Criar e manter atualizado o painel
Eco‐Escolas.

Brigadas Verdes

Separação de Resíduos

1º Período

ECO‐LIMPA

NATAL ECOLÓGICO

‐ Monitorizar indicadores que
permitam registar a evolução do
desempenho ambiental da escola;
‐ Melhorar qualidade ambiental da
escola;
‐ Consciencializar a comunidade
para a importância do papel de
todos no cuidado com o ambiente;
‐ Proceder à recolha seletiva dos
resíduos escolares e enviá‐los para
a reciclagem.
‐ Sensibilizar para a redução do
desperdício, para a reutilização e
reciclagem de materiais.
‐ Estimular o hábito de participação
e a adoção de comportamentos
sustentáveis no quotidiano, ao
nível pessoal, familiar e
comunitário.
‐ Consciencializar para a noção de
pertença mútua dos alunos aos
espaços escolares, possibilitando a
sua intervenção e criando uma
melhor qualidade de vida.
‐ Contribuir para a promoção do
exercício de uma cidadania mais
consciente e mais participativa em
termos ambientais.
‐ Sensibilizar a para a importância
da reciclagem das embalagens

Recursos/
Orçamento

Material consumível
(60€)

Fotocópias
Cartolinas
Fita‐cola e Bostick
Marcadores
Blocos/Agendas
(100€)

Operacionalização

‐ Divulgação das atividades
realizadas: ‐Receção aos alunos do
5º ano; na Plataforma Moodle da
Escola; FB Eco‐Terruginha, placar e
no Boletim/Jornal “A MÓ”

‐ Controlar a qualidade da separação
de resíduos (papelão e embalão);
‐ Controlar gasto energético da
escola;
‐ Controlar gasto de água da escola.

‐ Colocação de mini ecopontos nos
espaços exteriores
‐ Exposição de cartazes
Material consumível
‐ Controlar a qualidade da separação
(20€)
de resíduos

Sacos
Luvas
(30 €)

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Eco‐Escolas

A, B, C e D.

Eco‐Escolas

A, B e C.

Comunidade escolar

Eco‐Escolas

A, B e C.

Brigadas Verdes
Eco‐Escolas

Diretores de turma
Turmas do 2º ciclo e 7ºano

A, B e C.

Alunos e professores

Eco‐Escolas
EV

Intervenientes

2º e 3º Ciclos
Conceição Marques
Eugénia Silva
Ana Sofia Silva
Joaquim Charrua
E. E: Catarina Pardal

Alunos e professores

‐ Manutenção e limpeza dos espaços
exteriores

Construção de uma árvore de Natal
Materiais recicláveis e decorações de natal com materiais
(10€)
recicláveis

A, B e C.

Data

Atividade

Objetivos

Atividades Anuais

‐ Contribuir para a promoção do
‐ ECO‐ESCOVINHA
exercício de uma cidadania mais
Recolha escovas dentes
consciente e mais participativa em
‐GREENCORK
termos ambientais.
Recolha Rolhas de Cortiça
‐ Contribuir para uma escola
Atividade criativa
ecológica, sustentável e
‐ TAMPAS COM RAMPAS
socialmente responsável.
‐ Recolha tampas plásticas
‐ Sensibilizar a comunidade escolar
‐ GERAÇÃO DEPOSITRÃO
para a alteração de hábitos e
Recolha REEE e pilhas
atitudes perante o ambiente.
‐ Recolha tinteiros/toneres
‐ Sensibilizar para a redução do
‐ Recolha de baterias
desperdício, para a reutilização e
reciclagem de materiais.

HORTA PEDAGÓGICA

Compostor

Recursos/
Orçamento

Consumíveis
(10€)

Operacionalização

Recolha de:
Escovas de dentes
Rolhas
Tampinhas
REEE/pilhas
Tinteiros

‐ Sensibilizar os alunos para
questões relacionadas com o
ambiente e a sua preservação;
‐ Preparar o terreno, construir
Fomentar a consciência ecológica e
canteiros;
contribuir para a formação de um ‐ Aquisição de materiais
‐ Execução de sementeiras e
cidadão responsável
agrícolas e sementes.
plantações;
‐ Adquirir alguns conhecimentos
(50€).
‐ Outras tarefas agrícolas (mondas,
agrícolas (sementeira, plantação,
regas, desbastes, colheitas);
monda, rega, colheita…);
‐ Divulgar os produtos hortícolas.
‐ Divulgar os produtos da horta
biológica
‐ Conhecer e dominar os processos
de aproveitamento energético dos
resíduos vegetais;
‐ Obter composto orgânico;
‐ Reciclar materiais orgânicos
‐ Fornecer nutrientes benéficos ao
solo;
‐ Favorecer e estimular a vida
microbiana do solo;
‐ Manter equilíbrio saudável entre o
solo e as plantas

‐ Madeiras;
‐ Pregos;
‐ Garrafas;
‐ (…)

‐ Construção do compostor
‐ Compostagem para
enriquecimento do solo da horta
pedagógica

Intervenientes

Comunidade escolar

Alunos do 9º ano
Conceição Marques
Eugénia Silva
Ana Sofia Silva
Joaquim Charrua
E. E: Catarina Pardal

Alunos e professores

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Eco‐Escolas
Geografia
CN
EV

A, B, C e D.

Eco‐Escolas
CN

A, B, C, D e F.

Eco‐Escolas
CN

A, B, C, D e F.

Data

Atividade

Global Day of Action
(Dia Internacional Eco‐
Escolas)

1º, 2º e 3º Períodos

DIA ECO‐ESCOLA

Objetivos

Recursos/
Orçamento

‐ Divulgar os objetivos do programa
Eco‐Escolas.
‐ Encorajar ações e reconhecer o
Material consumível e
trabalho de qualidade desenvolvido
outros para atividade
pela escola, no âmbito da Educação
(25€)
Ambiental/EDS.
‐ Sensibilizar para a problemática
ambiental e sustentabilidade.
‐ Desenvolver nos alunos o espírito
de criatividade, autonomia, respeito
e solidariedade.
‐ Promover o dia do Eco‐Escolas
com exposições e ações de
sensibilização

Consumíveis
Concursos finais
Brindes
(50€)

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Atividade criativa (a definir) a
desenvolver pela comunidade
escolar

Alunos e professores
Comunidade Escolar

Eco‐Escolas
EV
CN

A, B, C, D e F.

Atividades várias:
Sessões de sensibilização
Jogos
Exposição
Visita Estudo a definir

Alunos e Professores

Eco‐Escolas

A, B, C, D e F.

DIAS COMEMORATIVOS
Semana Europeia da
Mobilidade
(16‐22 de setembro)
Dia Mundial da alimentação
(16 out)
Dia do Mar
(16 nov)
Dia da Agricultura
(20 março)
Dia da Floresta/Árvore
(21 março)
Dia Mundial da Água
(22 de março)
Dia da Terra
(22 de abril)
Dia Europeu do Mar
(20 de maio)
Dia Mundial da
Biodiversidade
(22 maio)
Dia da Energia
(29 de maio)
Dia mundial do Ambiente
(5 de junho)

‐ Desenvolver valores, atitudes e
práticas que contribuam para a
formação de cidadãos
intervenientes;
‐Sensibilizar para o respeito e
conservação da Natureza;
‐ Consciencializar para a
preservação das florestas e dos
recursos naturais;
‐ Sensibilizar para a importância
dos recursos hídricos.
‐Sensibilizar a comunidade para
problemáticas relacionadas com o
ambiente (poluição, desertificação
dos solos, rarefação da camada do
ozono.
‐ Educar e informar numa
perspetiva ecológica.
‐ Promover a articulação
interdisciplinar.

‐ Comemoração de datas festivas do
calendário rural/ambiental.
Fotocópias
Consumíveis
(20€)

Atividades várias:
cartazes, powerpoint, visualização
de documentários; etc..

Alunos e professores

C. Natureza
Geografia
Inglês
F.Q.
EV

A, B, C e D.

Data

Atividade

2º Período

1º, 2º e 3º Períodos

Mobilidade Sustentável

Objetivos

‐ Alertar para a mobilidade
sustentável em torno da escola;
‐ Intervir na comunidade local
identificando problemas e
propondo soluções;
‐ Concretizar Global Days of Action
(Dias Internacionais das Eco‐
Escolas)

‐ Promover o envolvimento dos
alunos na identificação de
problemas ambientais e na
elaboração de soluções para os
Eco‐repórteres do
mesmos.
ambiente
‐ Sensibilizar a comunidade escolar
Eco‐repórteres da energia para a importância da poupança
energética.
‐ Desenvolver competências no
domínio do ambiente, jornalismo e
novas tecnologias

Seminário Nacional Eco‐
Escolas

‐ Reunir os professores coordenadores
do Programa Eco‐Escolas e os técnicos
dos municípios envolvidos na educação
ambiental, por forma a incentivar a
comunicação, possibilitar uma partilha
de objetivos comuns e a troca de
experiências;
‐ Divulgar novos projetos e iniciativas
relativas ao Eco‐Escolas 2016/2017; ‐
Fornecer informação específica
relacionada com os temas do ano:
agricultura biológica, mar, mobilidade
sustentável e alimentação saudável e
sustentável;
‐ Fornecer informação científica e
pedagógica relativamente aos temas de
trabalho;
‐ Proporcionar a participação em ateliers
de caráter prático conducentes a um
enriquecimento de estratégias em
educação ambiental;
‐ Debater a metodologia e as estratégias
do Programa Eco‐Escolas;
‐ Favorecer a troca de experiências
através da participação em Fóruns de
Debate.

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Escola Segura

‐ Trabalhar com os alunos o tema da
mobilidade na localidade onde
residem e na região onde se localiza
a escola ‐ Realizar, se possível uma
auditoria prévia sobre as condições
de mobilidade com especial
destaque para o “espaço dos
peões”; ‐ Debater e propor soluções
facilitadoras do incremento de uma
mobilidade segura, inclusiva e
sustentável;

Alunos e professores,

Eco‐Escolas
EV

A, B, C, D e F.

Máquina de filmar

Entrevistas
Seminário JRA
18 e 19 de novembro em Santa
Maria da Feira

Eco‐Repórteres
Coordenador

Geografia
EV

A, B, C, D e F.

Entrevistas
Seminário JRA
18 e 19 de novembro em Santa
Maria da Feira

Professora coordenadora do
Programa Eco‐Escolas/ outros
professores

Coordenadora/
outros professores

A, B, C, D e F.

Inscrição: 45€
Transportes/
alojamento
160€

Jornal “A Mó”

Ao Longo do Ano

Data

Atividade

Produção do
Jornal de Parede

Objetivos

Dar voz à
comunidade escolar e
educativa
Contribuir para a livre
expressão e o debate de
ideias, a divulgação de
projetos e de
atividades
Promover a escrita e a
leitura, a criatividade e a
integração dos saberes
Proporcionar aos alunos do
CPI uma oportunidade de
colaborar
profissionalmente
num trabalho escolar,

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Mobilização de toda a
comunidade educativa á
participação no Jornal com
artigos.

Sala TIC e
reprografia
Angariação de
verbas através de
publicidade

Recorrendo às novas
tecnologias gráficas
disponíveis na área técnica do
curso para a sua edição.

Impressão do Jornal na
reprografia
Venda do mesmo via
Diretores de turma

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todas as disciplinas, Clubes e
Projetos

AB
CE
F

Professores: Manuel
Liquito, Ana
Mantero.
Coordenadores dos
Departamentos,
Responsáveis dos Projetos
e Clubes,
1º Ciclo e Jardins de
Infância
Assistentes
Operacionais e
Assistentes Técnicas
Associações de Pais e
Encarregados de
Educação

Promoção da Educação Para a Saúde – “Haja Saúde”
1º Período

Data

Atividade

Visita ao MARL
“Programa 5 ao Dia”

Sessões de informação
sobre Saúde Oral

2º Período

Palestra “Violência no
namoro”

Objetivos
‐ Potenciar uma alimentação
saudável e promover a alteração de
hábitos alimentares com vista à
condução de estilos de vida
saudáveis.

‐ Promoção da higiene oral;
‐ Prevenção das principais doenças
orais;
‐ Sensibilizar para uma alimentação
saudável.

‐ Identificar atitudes de violência
nas relações interpessoais;
‐ Promover a adoção de
comportamentos não violentos nas
relações íntimas, procurando
diminuir a probabilidade de os
jovens se tornarem agressores ou
vítimas;
‐ Fomentar estratégias para lidar
com situações de violência no
namoro;
‐ Promover a saúde mental.

Recursos/
Orçamento

6€ / aluno

‐ Formar e informar os jovens sobre
questões de sexualidade e
afetividade.

Visita guiada

Intervenientes
Professores de Ciências
Naturais

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Gabinete de Saúde
Ciências Naturais

B,D

Alunos do 6º Ano

‐‐

Aulas de Ciências Naturais

Alunos do 5º e 8º ano
Higienista Oral do CSS

Equipa de Saúde Escolar do CSS
B,D
Gabinete de Saúde

‐‐

‐ Consciencializar os jovens sobre o
Peça de Teatro “Marcas
problema social da Violência no
Companhia de teatro
violentas – porque namorar namoro/ Violência doméstica;
“ContraPalco”/650€
não é magoar”
‐Mudar mentalidades e despertar
Semana da Primavera
consciências.

Ação sobre Sexualidade
Semana da Primavera

Operacionalização

Aulas de Ciências Naturais

Alunos do 9ºAno e CEF
Equipa de Saúde Escolar do
CSS

Ciências Naturais
Gabinete de Saúde

B,D

Equipa de Saúde Escolar do CSS

Atividade a realizar no recinto
escolar

Ciências Naturais
B,D

Alunos do 9ºAno e CEF
Gabinete de Saúde

Gabinete de Saúde

Atividade a realizar em sala de aula
Alunos do6º,Ano

Equipa de Saúde Escolar do CSS

B,D

Data

Atividade

Ao Longo do Ano

Projeto “Trilhos”

Projeto “ESCADA”

Objetivos

Recursos/
Orçamento

‐ Desenvolvimento de
competências sociais;
‐ Prevenção do consumo de
substâncias psicoativas;
‐ Sensibilizar para a adoção de
hábitos de vida saudáveis.

‐‐

‐ A valorização da sexualidade e
afetividade entre as pessoas, no
desenvolvimento individual;
‐ O desenvolvimento de
competências nos jovens que
permitam escolhas informadas e
seguras no campo da sexualidade;
‐ A redução de consequências
negativas dos comportamentos
sexuais de risco, tais como a
gravidez não desejada e as IST.

‐‐

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

DT 7º Ano
Gabinete de Saúde
‐‐

Alunos do 7º Ano

B,D
Equipa de Saúde Escolar do CSS

Alunos dos CEF

‐‐

Professores e alunos de todos
os ciclos de escolaridade

Todas

B,D

Clube de Exercício

Ao Longo do Ano

3º Período

2º Período

Data

Atividade

Objetivos

Atividade a realizar por um
instrutor de um Ginásio
(Masterclasse)
Semana da Primavera

Criar hábitos de vida saudável
Promover o convívio entre os
intervenientes
Melhorar a condição física
Motivação dos alunos

Festa do Desporto Escolar
Junho

Criar hábitos de vida saudável
Promover o convívio entre pais,
professores, alunos do clube de
exercício e os alunos do clube de
desporto escolar
Melhorar a condição física
Motivação dos alunos

Criar hábitos de vida saudável
Manutenção da condição física;
Sessões semanais de 45’ de Manutenção do IMC satisfatório
atividades desportivas
Apoio aos alunos com dificuldades
na disciplina.

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Pagamento do instrutor
Alunos integrados no Clube
Atividade a decorrer nas instalações
de Exercício e professores de
que dinamizará a
de Educação Física
EF
atividade (70€)

Autocarro para
transporte dos alunos
para o local da
atividade.

Atividade a decorrer em local a
definir.

Sala de exercício,
máquinas
cardiovasculares e
outras

Após a determinação do IMC nas
aulas de EF os alunos com excesso
ou baixo peso são encaminhados
para as sessões em horários a definir

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Gabinete de Saúde e Educação
Física

A,B,D

Clube de Exercício, Clube de
Alunos integrados no Clube Desporto Escolar, professores de
de Exercício e professores de
Educação Física, Assistentes
EF
Operacionais, pais e encarregados
de educação.

Alunos, encarregados de
educação, professores de
educação Física

Educação Física

A,B,D

A,B,D

Educação para a Segurança, Defesa e Paz

1º Período

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Construção de cartazes com
regras

Compreender que a Sociedade
funciona com regras (regras na
sala de aula, regras de segurança
na escola, regras de transporte
para a escola, …)

Diversos materiais
Custo: 30€

Elaboração de cartazes com regras
de sala de aula e do espaço escolar

Alunos do pré‐escolar,
educadora e assistente
operacional

Formação Pessoal
e Social

A
B

Trabalhos relacionados com
os costumes do país/região
de origem dos alunos
(receitas, o Natal, ...)

Interiorizar a igualdade de direitos
e deveres independemente das
diferenças de cada um (país de
origem, língua, etnia, género,
cultura, religião, capacidade, …)

Diversos materiais
Custo: 50€

Recolha de receitas, canções... da
região/país dos alunos e elaboração
de livros. Apresentação na Semana
da Primavera

Alunos do pré‐escolar,
educadora, assistente
operacional e pais

Formação Pessoal
e Social

A
B

Construção de cartazes com
regras

Reconhecer que a sociedade
funciona com regras (família,
escola, grupo, pais, ...)

Diversos materiais
Custo: 30€

Elaboração de cartazes com regras
de sala de aula e do espaço escolar

Alunos do 1º ciclo,
professores e pais

Português
Estudo do Meio
Expressões
Educação para a cidadania

A
B

Trabalhos relacionados com Reconhecer que todos têm direitos
os costumes do país/região
independentemente das
de origem dos alunos
diferenças (etnia, género. cultura,
(receitas, o Natal, ...)
religião, língua, capacidade, …)

Diversos materiais
Custo: 50€

Recolha de receitas, canções... da
região/país dos alunos e elaboração
de livros. Apresentação na Semana
da Primavera

Alunos do 1º ciclo,
professores e pais

Português
Estudo do Meio
Expressões
Educação para a cidadania

A
B

Debate em Turma sobre os
direitos e deveres dos
cidadãos
( Semana de 10 de
dezembro de 2016)

Diversos materiais
Custo: 30 €

Alunos do 5º e 6º ano de
A determinar por cada Diretor de
Apoio ao Estudo e 7º ano de
Turma
( exposição, mural,
Formação Cívica
apresentação em powerpoint …)
Diretores de Turma

Apoio ao Estudo
Formação Cívica

A
B
C

‐ Conhecer os principais direitos e
deveres dos cidadãos
‐ Comemoração da adoção da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos

2º Período

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Comemoração do Dia
Internacional da Não
Violência e da Paz nas
Escolas.

Participar na elaboração de regras
que conduzem a um clima de
segurança e paz na escola.

Diversos materiais
Custo: 30€

Alunos do pré‐escolar,
Leitura e exploração da história: " O
educadora, assistente
operacional, alunos do 1ºciclo
livro da Paz" de Todd Parr
e professores

Construção da Bandeira
Nacional com vários
materiais

Conhecer a Bandeira Nacional e o
hino Nacional.

Diversos materiais
Custo: 15€

Construção da bandeira nacional
Alunos do pré‐escolar,
com os pai. Realização do concurso
educadora, assistentes
"A melhor Bandeira". Montagem de operacionais, alunos do
uma exposição com as bandeiras. 1ºciclo, professores e pais

Identificar a Polícia de Segurança
Leitura e análise do livro:
Pública (PSP) e Guarda Nacional
“O soldado João” de Luísa Republicana (GNR) como as Forças
Ducla Soares
de Segurança Portuguesas
(atividade a designar por
cada escola)
Distinguir as diversas Forças de
Segurança (PSP e GNR)

Diversos materiais
Custo: 15€

Exploração do livro “O soldado
João” de Luísa Ducla Soares

Alunos do pré‐escolar,
educadora, assistente
operacional

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Formação Pessoal
e Social
Português
Estudo do meio
Matemática
Expressões

A
B
C

Formação Pessoal
e Social
Estudo do Meio
Expressões

A
B
C

Todas

Alunos do 1º ciclo e
professores

Visita de Estudo ao Banco
Mobilizar‐se para a Solidariedade e
Diversos materiais
Alimentar Contra a Fome
a cooperação com os outros
(12 e 13 de janeiro de 2017)
Custo: 40 € por aluno

A
B
C

‐ Trabalhos de grupo;
‐ Apresentação de trabalhos;
‐ Visita a instituições
religiosas/culturais;
‐ Oferta de um bem alimentar à
Instituição
‐ Refeição partilhada.

Alunos de EMRC do 6º ano
Professores de EMRC

EMRC

B
F

Comemoração do dia
Internacional da Não
Violência e da paz nas
Escolas
(30 de janeiro de 2017)

Compreender a necessidade de
combater a discriminação

Diversos materiais
Custo: 30 €

Trabalhos sobre os Prémios Nobel
da Paz para exposição na Biblioteca

Alunos do 6º ano e 7º ano
Professores de EMRC

EMRC

B
F

Palestra com uma das
Forças de Segurança
Portuguesas
( Semana da Primavera)

Compreender a importância da
prevenção na resolução de
conflitos

Diversos materiais
Custo: 100 €

Palestra no Refeitório da escola
sede

Alunos do 5º e 6º ano

EMRC, HGP

B
C
F

Atividade promovida pela
Asociação Memoshoá
(Semana da Primavera)

Identificar fenómenos de
discriminação e estereotipia
(étnica, de género, religiosa,
cultural, orientação sexual …)

Diversos materiais
Custo: 100 €

Palestra no Refeitório da escola
sede

Alunos do 8º e 9º ano

EMRC e História

B
C
F

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Visita à Base Aérea nº1 de
Sintra

Distinguir os 3 ramos das Forças
Armadas

Autocarros
Custo: 200€

Palestra com os Capitães de
Abril
( Semana do 25 de Abril)

Reconhecer a importância da
liberdade de expressão e do
direito à informação na
democracia

Diversos materiais
Custo: 100 €

3º Período

Data

Operacionalização

Visita de estudo orientada

Intervenientes

Alunos do pré‐escolar,
educadora, assistentes
operacionais, alunos do
1ºciclo, professores

Palestra no refeitório da Escola
Sede
Alunos do 6º ano e 3º ciclo ( a
Apresentação do Clube de Música
designar)
de algumas músicas ligadas ao 25
de Abril

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Todas

A
B

EMRC, HGP e História
E Clube de Música

B
C
F

Projeto Orquestra Escolar

Ao Longo do Ano

Data

Atividade

‐ Atuações na Semana
da Primavera e final
de ano
‐ Workshops de
formação intensiva

Objetivos

‐ Expandir o ensino artístico
específico da Música
‐ Contribuir para a
diminuição/prevenção do
insucesso escolar

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

‐ Professores de
formação musical e de
instrumentos de
orquestra, contratados
pela CMS
Projeto financiado 5 Aulas semanais na Escola
pela Câmara
do Alto dos Moinhos
Municipal de Sintra

‐ Coordenação
pedagógica do
Conservatório de
Música da Terrugem
‐ Coordenação do
projeto na Escola pela
professora Marta
Mourão

Extracurricular

Objetivos
P.E.

A
C
E
F

Grupo de Teatro

Ao Longo do Ano

Data

Atividade

Objetivos

‐ Proporcionar o
desenvolvimento da
‐ Atuação no final de aprendizagem das artes
ano
dramáticas e a produção de
uma peça de teatro
‐ Participação na
Mostra de Teatro das
‐ Contribuir para a
Escolas de Sintra
diminuição/prevenção do
insucesso escolar

Recursos/
Orçamento

‐

Operacionalização

1 sessão semanal na Escola
Alto dos Moinhos

Intervenientes

‐ Professores de
Expressão Dramática
das AEC do
Agrupamento

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Extracurricular

Objetivos
P.E.

A
C
E
F

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA

Setembro

Data

Atividade

Objetivos
‐ Consciencializar para a
importância da segurança dentro
do espaço escolar;

Produção e reformulação
de materiais de divulgação
‐ Contribuir para uma cidadania
das normas de segurança
ativa;
do Agrupamento

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Material informático,
papel, sinalética, (…) ‐ Produção e reformulação de
materiais.
Orçamento: 100 Euros

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Direção Executiva e
Direção Executiva e Coordenação
Coordenação de Segurança de Segurança

Objetivos
P.E.

B

‐ Estimular a adoção de uma cultura
de segurança.

Outubro a Janeiro

Outubro

Pré‐Escolar e 1º Ciclo
Disponibilização de
Produção e divulgação
materiais sobre normas de
de materiais
‐ Consciencializar para a
evacuação aos
importância
da
segurança
dentro
do
estabelecimentos de 1.º
Orçamento: 200 Euros
espaço escolar;
Ciclo e Pré‐escolar

Exercícios de Evacuação nos
estabelecimentos de 1.º
Ciclo e Pré‐escolar

Sessões de trabalho com os
coordenadores dos diferentes
estabelecimentos de ensino do
agrupamento

‐ Dotar a escola de capacidade de
resposta eficaz face a eventuais
situações de emergência.
Produção e divulgação
de materiais
‐ Contribuir para a adoção de uma
cultura de segurança.

Exercícios de Evacuação
Orçamento: 200
Euros

2º e 3º Ciclo

Direção Executiva
Coordenação de Segurança

Direção Executiva
Coordenação de Segurança
Alunos
Proteção Civil
Bombeiros
GNR
Outros

Direção Executiva, Coordenação
de Segurança e Comunidade
educativa dos diferentes
estabelecimentos do
agrupamento

B, F

Coordenação de Segurança e
Comunidade educativa dos
diferentes estabelecimentos do
agrupamento

B,
F

Data

Atividade

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

2º e 3º Ciclo

1º Período

Formação de alunos de 5.º
ano
Outubro

Formação de alunos de 6.º,
7.º, 8.º e 9.º anos e CEF
Outubro/Novembro.

Preparação de Assistentes
Técnicos e Operacionais
Outubro/Novembro

Apresentações em
PowerPoint;
Filme;
Comunicado escrito;
Placas identificativas
das turmas, (…).

Professores Manuel Silva, Ana
Rita Piano e Diretores de
Turma de 5.º ano

‐ Contribuir para uma cidadania
ativa;

Preparação para
‐ Transmissão das funções durante
exercício de evacuação
uma situação de evacuação.

‐ Dotar a escola de capacidade de
resposta eficaz face a eventuais
situações de emergência.

Todo o ano letivo

2º/ 3º
Período

Manutenção dos
Exercício de Evacuação na
recursos de segurança
EB Alto dos Moinhos
‐ Estimular a adoção de uma cultura
da Escola
Novembro
de segurança.
Orçamento: 100 Euros

Simulacro na EB Alto dos
Moinhos

Manutenção dos
recursos de segurança
da Escola

Orçamento: a definir

Professores Manuel Silva, Ana
Rita Piano e Diretores de
Turma

B

Professores Manuel Silva, Ana
Direção Executiva, Coordenação
Rita Piano e Direção
de Segurança
Executiva.

B,
F

B, F

Exercício de Evacuação

Direção Executiva
Coordenação de Segurança
Alunos, Proteção Civil
Bombeiros, GNR
Outros

Comunidade Educativa

Simulacro

Direção Executiva
Coordenação de Segurança
Alunos, Proteção Civil
Bombeiros, GNR, Outros

Comunidade Educativa

Orçamento: 100 Euros

Verificação e manutenção
de condições técnicas de
‐ Manter as condições técnicas dos
materiais elétricos, gás,
materiais
combate a fogos e de
aquecimento

Direção Executiva,
Coordenação de Segurança e
Direções de Turma

‐ Sessões de formação dos alunos
em sala aula.

‐ Consciencializar para a
importância da segurança dentro do
espaço escolar;

B

Elaboração de grelhas de
verificação;
Verificação dos materiais

Direção Executiva
Professor Joaquim Charrua
Assistentes com essa função Direção Executiva e Coordenação
de Segurança

B,
F

B

Todo o ano letivo

Data

Atividade

Produção e divulgação de
materiais para diferentes
situações de emergência

Formação em 1.ª
intervenção

2º/ 3º Período

Objetivos

Recursos/
Orçamento

Orçamento: a definir

‐ Dotar os estabelecimentos do
agrupamento da capacidade de
resposta eficaz face a eventuais
situações de emergência.

Orçamento: a definir

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Produção e divulgação de materiais
Direção Executiva e Coordenação
para diferentes situações de
Coordenação de Segurança
de Segurança
emergência

Direção Executiva
Coordenação de Segurança
Proteção Civil
Outros

Objetivos
P.E.

B

Pessoal docente e não docente

B

Alunos do CEF – AC

B, F

Alunos

B, F

‐ Contribuir para a adoção de uma
cultura de segurança.
Formação em 1.ºs socorros

Formação aos alunos de 3.º
Ciclo em SBV

Orçamento: a definir

Orçamento: a definir

Direção Executiva
Formação ministrada pela Proteção
Coordenação de Segurança
Civil ou Bombeiros Voluntários
Proteção Civil
Outros

Direção Executiva
Coordenação de Segurança
Proteção Civil
Outros

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Associação de Pais e Encarregados de Educação EB Sta Susana
Data

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Professores / Educadora, AO
Realização de trabalhos alusivos à e alunos pré‐escolar e 1º ciclo
festividade
(55)

Interdisciplinar

B/C

Assistir à peça escolhida

Professores, Educadora, AOs,
Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Profs. AEC

Interdisciplinar

Canções, poemas, teatro.

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55) Professores / Educadora,
A.O. Comunidade Educativa
Pais e Enc. de Educação /
Associação de Pais
Profs. AEC

Interdisciplinar

A / B / C/ F

Visita

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores, Educadora, AOs

Interdisciplinar

B/C

Interdisciplinar

B/C

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55), Professores / educadora,
AO

Interdisciplinar

B/C

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
Festa de fim de ano
Fazer a despedida entre os diversos Decoração para a festa ‐ Apresentação de canções, danças,
(55)
Entrega de diplomas aos
intervenientes da comunidade
e animações/diversões
coreografias
Professores / educadora AOs
‐ Lanche convívio,
alunos finalistas
educativa
para os alunos
Pais e Enc. de Educação /
‐ Exposição de trabalhos
22 ou 23/06/2017
Promover o convívio entre todos
Associação de Pais
(horário duplo da tarde)
300 €
Profs. AEC

Interdisciplinar

A /B / C/ E / F

Utensílios de
Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
jardinagem (enxadas,
‐ Organização e embelezamento do
(55)
ancinhos, etc), Vasos.
jardim.
Professores / educadora AOs
200€
‐ Criação de um jardim‐modelo
Pais e Enc. de Educação /
Associação de Pais

Interdisciplinar

A /B / C/ E / F

Atividade

2ºPeríodo

1º Período

Comemoração do Pão por
Deus
31/10/16
Ida ao Teatro TIL
Peça “Gato das Botas”
Data a marcar

Objetivos

Conhecer e respeitar tradições.

Sensibilizar para as diferentes
formas de expressão e
comunicação;
Mobilizar saberes culturais;

Festa de Natal
Gimnodesportivo de Santa
Susana e Pobral
16/12/16
(horário duplo da manhã)

Promover a interação escola/
comunidade/meio

Museu do Ar
Data a marcar

Visita ao Museu

Caça aos ovos
4/04/17

Recursos/
Orçamento
Decoração e
consumíveis
50 €
Bilhete do teatro 6,5€
por aluno

Artigo de desgaste para
decoração

Operacionalização

100€

Autocarro
(+‐) 4 € por aluno

Vivenciar tradições

Ovos da Páscoa,
amêndoas, etc

Atividade no recinto escolar
(procura dos ovos);

Ao Longo
do Ano

3º Período

65 €
Visita Final de Ano
Oceanário de Lisboa Data a
marcar

Organização do Jardim

Participação em visita com
animação de época

Desenvolver hábitos de bom
convívio com a natureza

Bilhete 7,5 € por aluno

Visita guiada

Intervenientes

Alunos 1º ciclo e pré‐escolar
(55)
Professores / Educadora, A.O.
Profs. AEC

B/C

Associação de Pais e Encarregados de Educação EB Vila Verde
Data

Atividade

Receção e acolhimento

“Eu e os outros”

“As cores do outono”

1º Período

Halloween

Objetivos

Recursos/
Orçamento

‐ Facilitar a (re) adaptação ao
espaço;
‐ Promover a socialização;
Material de desgaste
‐ Elaborar a lista de regras;

‐ Promover o conhecimento de si e
do outro;
Material de desgaste

‐ Importância da Natureza no nosso Material de desgaste
dia‐a‐dia;
‐Reconhecer algumas modificações
da natureza com a chegada do
Material de desgaste
‐ Comemorar o dia/semana da
alimentação e o dia das bruxas;

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Jogos de socialização
Pintura de desenhos

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Leitura de história;
Expressão plástica: desenhos,
colagens, recortes, etc.

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Desenhos

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Exp. Plástica e as
notas musicais

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Decoração do espaço – sala ATL e
refeitório

Toda a comunidade escolar

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Toda a comunidade escolar

Interdisciplinar

Toda a comunidade escolar;

Interdisciplinar

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

Operacionalização
Jogos de apresentação/quebra gelo
Painéis de regras

Intervenientes

Material de desgaste
Dia Internacional da
Música

‐ Promover a arte musical;

Dia da Alimentação

‐ Promover hábitos alimentares
saudáveis;

Material de desgaste,

‐ Desenvolver e valorizar o interesse
Feira de outono e magusto pelas tradições populares.
‐
Vivenciar
experiências
na escola
relacionadas com a época do ano.
16 dedezembro
(lanche convívio)

‐ Promover o convívio saudável;
‐ Promover laços afectivos entre a
comunidade escolar;

Material desgaste;

Material de desgaste e
lanche

‐ Experimentar diferentes técnicas
Material de desgaste;
Natal e interrupção lectiva de expressão plástica;
Entradas (valores a
do natal
‐ Comemorar o Natal;
confirmar) e transporte
‐ Constituir atividades que
(
)

Atividades de Expressões.

Decoração do espaço.
Lanche convívio com toda a
comunidade.
Interrupção lectiva: desenvolver
ateliês de actividades de caratér
lúdico, cultural e desportivo;

A,B,C,D,E,F

A,B,C,D,E,F

A,B,C,D,E,F

Data

Atividade

Dia de Reis

‐ Promover o interesse pela
arte culinária e cultura
portuguesa, seguindo as
tradições.

Carnaval

‐ Envolver e promover o
interesse das crianças;
‐ Desenvolver habilidades
específicas;
‐ Promover a importância do
valor da amizade;
‐ Desenvolver e valorizar o
interesse pelas tradições;

Dia do Pai

‐ Contribuir para reforçar os
laços familiares.

Projeto de
estimulação sensorial

Recursos/
Orçamento
Material de
desgaste

Operacionalização
Fazer um único bolo rei com
a colaboração de todas as
turmas (a entrar para o
record do maior bolo feito na
escola de Vila Verde).

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Toda a comunidade
escolar;

Interdisciplinar

Objetivos
P.E.

A,B,C,D,E,F

Material de
desgaste

Fazer um dossier/livro com
diferentes texturas;

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Material de
desgaste

Cartões da amizade;

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Realização de actividades de Alunos da AAAF/CAF
expressão plástica;
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Dinamização de atividades
no espaço do CAF para os
pais e filhos‐ realização de
uma prenda para os pais;
Construção de casas/ninhos
para pássaros
individualmente, ou em
grupo, para eleição dos três
mais criativos (dia 21 de
março).

Alunos da AAAF/CAF
Encarregados de
Educação
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Toda a comunidade
educativa

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Participação com trabalhos
realizados pelos alunos.

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Atividades de carater lúdico,
Material de
‐ Desenvolver e valorizar o
cultural e desportivo,
desgaste;
interesse pelas tradições
desenvolvendo
ateliês de
Interrupção letiva da
Entradas, (valores
populares;
expressão
plástica,
de
Páscoa
a confirmar) e
‐ Proporcionar momentos de
culinária
e
programando
transporte (300€)
convívio e de lazer;
saídas/passeios;

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Dia da Amizade

2º Período

Objetivos

‐ Favorecer o
desenvolvimento da
capacidade expressiva e
criativa.
‐ Promover bons hábitos
ambientais.
‐ Fortalecer laços entre a
escola e a
Semana da Primavera
comunidade/agrupamento
de escolas.
Projeto deconstrução
criativa de
casas/ninhos de
pássaros.

Material de
desgaste

Material de
desgaste

Material de
desgaste

Material de
desgaste

Data

Atividade

Dia da mãe

3º Período

Dia da Família

Festa de Final de Ano:
“O Desporto em
Festa”

Férias de Verão

Objetivos
‐ Reconhecer a importância
do seu núcleo familiar.
‐Contribuir para reforçar os
laços familiares.
‐Respeitar todos os núcleos
familiares existentes e
valorizá‐los.
‐ Proporcionar momentos de
lazer em família;

Material de
desgaste

Material de
desgaste

‐ Comemorar o final do ano
com toda a comunidade.

Operacionalização

Dinamização de atividades
no espaço do CAF para as
mães e filhos‐ realização de
uma prenda para as mães;

Exposição de trabalhos
realizados pelos alunos

‐ Sensibilizar para as regras de
segurança na praia e na piscina
e outras saídas;

‐ Realizar um lanche
(partilhado) no final de ano;

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Alunos da AAAF/CAF
Encarregados de
Educação
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Expressões

A,B,C,D,E,F

Alunos da AAAF/CAF
Encarregados de
Educação
Monitoras

Interdisciplinar

A,B,C,D,E,F

Alunos da AAAF/CAF
Monitoras

Interdisciplinar

Intervenientes

Realização de um convívio;
Material de
desgaste

‐ Proporcionar momentos
divertidos e estimulantes para
as crianças fora do espaço
escolar;

O DE P

Recursos/
Orçamento

Material de
desgaste;
Entradas
(valores a
confirmar)
e transporte
(3.500€)

‐ Atividades de carater
lúdico, cultural e desportivo,
desenvolvendo ateliês de
expressão plástica, de
culinária e programando
saídas/passeios;
‐ Época balnear: praia e
piscina;
‐ Visita a parques, museus,
passeios pedestres.

A,B,C,D,E,F

Associação de Pais e Encarregados de S. João das Lampas
Data

Atividade

Operacionalização

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Monitores CAF e alunos

Jogos

C

Cartolinas
Lápis de cor

Definir as regras da CAF para este
ano letivo.
Elaborar um painel.

Monitores CAF e alunos

Expressões
Formação Pessoal e Social

B

Eu e os meus amigos

‐ Identificar características suas e
dos colegas;
‐ Promover o conhecimento de si e
do outro

0€

Diversos trabalhos de expressão
onde definem o que gostam e o
que não gostam.

Monitores CAF e alunos

Expressões

B

Outono

‐ Experimentar diferentes técnicas
de expressão plástica usando
material que a natureza nos dá;
‐ Perceber as alterações nesta
estação do ano

Cola
Papel

Realização de diversos trabalhos de
expressão plástica

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

Papel cenário

Elaborar um trabalho em conjunto
sobre alimentação saudável

Monitores CAF e alunos

Formação pessoal e Social
Expressões

C

300€

Jantar com festa de Halloween,
onde as crianças vêm mascaradas.
Brincar ao “doçura ou travessura”.
Ficam na escola até às 23h30

Monitores CAF, alunos e
Associação de Pais

Expressões.
Formação Pessoal e Social

F

Papel, Lápis
Canetas

Criar a sua Maria Castanha

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

Regras

Alimentação

Dia das Bruxas
(31 de outubro)

São Martinho

‐ Saber dizer o nome e a idade;
‐ Reconhecer um amigo pelo tato /
voz

Recursos/
Orçamento

Realização de diversos jogos que
promovam a interação entre as
crianças

Integração

1º Período

Objetivos

‐ Aprender as regras da CAF;
‐ Desenvolver o respeito pelos
outros

‐ Promover trabalhos em grupo
‐ Representar através do seu
próprio corpo;
‐ Brincar ao faz de conta
‐ Participar em atividades de grupo
‐ Valorizar as tradições populares

0€

Dia Mundial do Não
Fumador
17 de novembro

‐ Sensibilizar para a importância de
não fumar.

Lápis
Cartolina

Colorir uma imagem sobre o tema.

Monitores CAF e alunos

Formação cívica
Expressão plástica

D

As cores

‐ Reconhecer as diferentes cores
‐ Aprender a criar cores secundárias

Papel
Tintas
Pincéis

Através de jogos e trabalhos de
expressão plástica, iremos
identificar as principais cores.

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

‐ Demonstrar interesse por
diferentes técnicas de expressão
plástica

Papel
Tintas
Cola

Perceber as diferenças que
acontecem na natureza quando
muda de estação e representá‐las
através da expressão plástica

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

O Inverno

Data

Atividade

Natal

Duplo da manhã

1º Período

16 de dezembro

Objetivos

2º Período

Dia de São Valentim
14 de fevereiro
Duplo da tarde
24 de fevereiro
Baile de Máscaras
24 de fevereiro

Elogios

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Decoração do espaço de CAF com
trabalhos alusivos à época.
Construção de uma
Árvore de Natal.

Monitores CAF e alunos

Expressões
Formação cívica
Formação Pessoal e Social

C

‐ Proporcionar momentos
divertidos de grupo;
‐ Saber estar e respeitar o outro.

Bolas, cordas

Organização de diversos jogos de
grupo

Monitores CAF e alunos

Expressões
Formação Pessoal e Social

C

Papel, lápis, canetas,
Promover diversas atividades
tintas, material de
durante as férias escolares de forma
desgaste, cola,
lúdica e dinâmica.
alimentos, …

Monitores de CAF
Alunos

Todas

C
D

Autocarro, bilhete de
cinema
Custo: 250€
4€/criança

Ida ao cinema.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

F

Autocarro: 250€

Patinar numa pista de gelo artificial.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

B

Ingredientes
40€

Elaborar mini bolos Rei para as
crianças levarem para casa

Monitores CAF e alunos

Todas

B

0€

Decorar o espaço com mensagens
de paz, “Para mim um Mundo em
Paz é…”

Monitores CAF e alunos

Formação Pessoal e Social
Formação cívica

B

‐ Experimentar diversas técnicas de
expressão plástica.

Cartolina
Cola, Lápis, canetas

Elaboração de máscaras de Carnaval
para decorar o espaço.

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

‐ Sensibilizar para a importância de
sermos amigos e para os afetos.

Papel
Canetas

Pedir às crianças que completem a
frase “o meu amigo é aquele que…”
Decorar o espaço

Monitores CAF e alunos

Formação Pessoal e Social

B

‐ Eleger a máscara mais original /
divertida

‐

Organizar um desfile / concurso de
máscaras

Monitores CAF e alunos

Formação Pessoal e Social
Expressões

B

‐ Promover a socialização, o
convívio e o divertimento

‐ Preservar tradições
‐ Desenvolver o gosto por
atividades em grupo

Dia escolar da não violência
‐ Incentivar a manter a paz e
e da paz
respeitar o outro.
30 de janeiro
Carnaval

Intervenientes

Diverso material de
desgaste

Pista de Gelo no Terreiro do ‐ Promover a socialização, o
Paço
convívio e o divertimento
Dia de Reis

Operacionalização

‐ Preservar as tradições culturais
‐ Desenvolver o espírito do Natal

‐ Desenvolver atividades lúdicas
Culinária, jogos, expressões.
durante a interrupção letiva.

Cinema

Recursos/
Orçamento

‐ Fomentar a participação ativa das
crianças e da família na atividade

‐ Saber o que são elogios
‐ Saber elogiar

300€

Organização de um Baile de
Carnaval com concurso de máscaras.

Monitores de CAF, Associação
de Pais, encarregados de
educação e comunidade
d ti

Formação cívica

F

‐

“Dizer bem nas costas”
Jogo: Colocar papéis com os nomes
de todos os meninos num saco.
Cada crianças tira um nome e diz um
elogio ao colega.

Monitores CAF e alunos

Formação Pessoal e Social

B

Data

Atividade

As profissões

3º Período

2º Período

Dia do Pai

Objetivos

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

‐

“Quando for grande quero ser…”
Ilustrar as profissões do pai e da
mãe.

Monitores CAF e alunos

Todas

B
C

‐ Criar condições para uma
participação ativa da família

‐

Preparar um lanche partilhado e
uma atividade para comemorar este
dia.

Monitores de CAF,
Alunos e pais

Todas

F

Cola
Jornal
Tintas

Criação de uma árvore com material
reutilizável.

Monitores CAF e alunos

Expressões

B
D

Monitores de CAF
Alunos

Todas

C
D

Ida ao pinhal de São João das
Lampas interagir com os burros e
brincar

Monitores de CAF
Alunos

Formação Pessoal e Social

F

Ida à Kidzania no Dolce Vita Tejo.

Monitores de CAF
Alunos

Todas

B
F

Pintura e decoração de ovos para
levarem para casa.
“Caça aos ovos” no relvado

Monitores CAF e alunos

Todas

B
C

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

Monitores CAF e alunos

Formação cívica

B

Monitores de CAF,
Alunos e pais

Todas

F

‐ Desenvolver atividades lúdicas
durante a interrupção letiva.

Pinhal

‐ Promover a socialização, o
convívio e o divertimento

Kidzania

‐ Promover a socialização, o
convívio e o divertimento

Páscoa

‐ Preservar as tradições culturais
‐ Desenvolver a criatividade
‐ Ser competitivo

Papel, lápis, canetas,
Promover diversas atividades
tintas, material de
durante as férias escolares de forma
desgaste, cola, ovos, …
lúdica e dinâmica.

‐

Autocarro: 250€
Bilhete: 12€/criança

Ovos, Tintas, Doces

Material de desperdício
Perceber os nossos sentidos através
/ reaproveitado
da experimentação e do contacto
Tintas
com diversos materiais.
Papel

Os Sentidos

‐ Aprender os cinco sentidos;
‐ Identificar os sentidos através de
atividades sensoriais.

Dia Mundial do Livro
23 de abril

‐ Desenvolver o gosto pela leitura

Papel
Canetas

Dia da Liberdade
25 de abril

‐ Reconhecer a importância do dia
25 de abril para o nosso País

‐

‐ Criar condições para uma
participação ativa da família

‐

Dia da Mãe
08 de maio

Operacionalização

‐ Reconhecer a importância de ter
uma profissão e de trabalhar
‐ Identificar algumas profissões e a
sua importância no quotidiano

‐ Interiorizar atitudes de respeito e
Dia Mundial da Árvore e da preservação do meio ambiente;
Floresta
‐ Criar o gosto pela conservação e
21 de março
respeito da Natureza.

Culinária, jogos, expressões.

Recursos/
Orçamento

“O meu livro favorito é…”
O que mudou depois da Revolução.
O que fazemos agora e que antes
não podíamos.
Preparar um lanche partilhado e
uma atividade para comemorar este
dia.

CARR

Data

Atividade

Objetivos

Intervenientes

Disciplinas/Áreas
Envolvidas

Objetivos
P.E.

Família

‐

Diversos trabalhos de expressão
plástica sobre o tema;
Fazer a árvore genealógica

Monitores CAF e alunos

Todas

B

Festa do Pijama
(data a definir)

‐ Promover o convívio e
proporcionar uma noite de festa.

Jantar e pequeno
almoço.

Realizar uma festa do pijama na
escola com jantar, dormida,
pequeno almoço e muitos jogos

Monitores de CAF, Associação
de Pais e Alunos

Todas

F

Diverso material de
desperdício
Cola, Papel

Jogo da Reciclagem
Cada criança traz um objeto à sua
escolha para reutilizar.

Monitores CAF e alunos

Formação cívica
Formação Pessoal e Social
Expressões

B
C

Papel
Cola, Lãs
Diverso material de
desperdício

Cada criança escolhe um Santo
Popular para elaborar
Decoração do espaço
Criação de uma marcha popular

Monitores CAF e alunos

Expressões

C

Recordações

‐ Saber transmitir opinião sobre o
que pensam e sentem
‐ Recordar os melhores e piores
momentos ao longo sdo ano.

‐

Recordar situações vividas ao longo
do ano. O que gostaram mais e o
que gostaram menos de fazer.

Monitores CAF e alunos

Formação Pessoal e Social

B

junho / julho
(interrupção letiva)

‐ Proporcionar a todos os alunos
umas férias divertidas

50€ / semana por
criança

Realizar alguns passeios de interesse
e divertimentos para as crianças:
praia, piscinas, museus, fábricas, …

Monitores de CAF
Alunos

Todas

B
C
D

agosto
(1 quinzena a definir)

‐ Proporcionar a todos os alunos
umas férias divertidas

50€ / semana por
criança

Realizar alguns passeios de interesse
e divertimentos para as crianças:
praia, piscinas, museus, fábricas, …

Monitores de CAF
Alunos

Todas

B
C
D

‐

Ajudar as crianças na realização dos
trabalhos de casa

Monitores CAF e alunos

Todas

A

‐

Fazer a separação do lixo reciclável
para diferentes ecopontos.

Monitores CAF e alunos

Formação Cívica

B

Formação cívica

B

Santos Populares

3º Período

Operacionalização

‐ Reconhecer a família como
estrutura fundamental
‐ Identificar os diferentes graus de
parentesco

‐ Preservar o ambiente
‐ Reconhecer a importância da
reciclagem
Dia Mundial do Ambiente
‐ Perceber que os objetos usados
05 de junho
podem voltar a ter diversos usos
Desenvolver a criatividade e a
originalidade.

Apoio ao Estudo

Reciclagem

Projeto Eco‐escovinha

EGADOS

Recursos/
Orçamento

‐ Preservar tradições
‐ Conhecer os Santos Populares

‐ Ajudar a esclarecer dúvidas
‐ Perceber a importância da
separação do lixo
‐ Ajudar a ter um ambiente mais
saudável
‐ Promover a escovagem regular e
eficaz; ‐ Sensibilizar para a troca
regular da escova de dentes

DE EDUCAÇÃ

‐

‐ Mobilizar para a recolha seletiva de
Monitores de CAF e alunos.
escovas de dentes para posterior
Comunidade educativa
envio para reciclagem.

