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INTRODUÇÃO
“ A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação
para a vida, é a própria vida. “ (John Dewey)
A Escola não deve entender-se como uma Instituição que desenvolve única e exclusivamente a sua atuação dentro do espaço aula. Se, porventura, assim acontece, esta
segunda casa de todos quantos estão envolvidos no ensinar e no aprender, não está a
cumprir cabalmente o seu papel. Não desenvolve a partilha, o aprender fazendo; não fomenta aprendizagens, nem vivências enriquecedoras.
Segundo a Lei de Bases, o Plano Anual de atividades define os objetivos, as formas
de organização e de programação de atividades e procede à identificação dos recursos
envolvidos constituindo um instrumento fundamental de desenvolvimento e operacionalização do Projeto Educativo ligado à autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira da Escola que obviamente contempla alguma descentralização aliada à imprescindível participação comunitária. É imprescindível um plano de atuação conjunta que envolva
os diversos parceiros sociais.
Assim, e segundo a definição de uma lógica de funcionamento, deverá ser feita uma organização dos diferentes elementos e atividades que constituem a escola, segundo princípios, valores, metas, porque é com o rigor, a qualidade, a exigência e a competência sustentados por profunda afetividade que a Escola cumpre sabiamente as suas funções.
O Agrupamento pretende caminhar no sentido de tirar o maior e melhor proveito
de todos os que nela coabitam: alunos, pais, funcionários e professores.
Entendemos o nosso espaço como um local de encontro entre pessoas que estabelecem
relações dialéticas, onde é tão indispensável o ensino como a aprendizagem.
Entendemos o nosso espaço como local comum de inclusão de pessoas, onde se valorizam
as possibilidades de cada um.
Pretendemos a adoção de uma pedagogia de aprendizagem que conduza o aluno a
um processo evolutivo no qual o professor e o aluno são atores.
Sabemos que o que pretendemos não se afigura fácil e que temos de mudar, nomeadamente na conceção de Escola, onde todos os intervenientes são importantes; onde há um
acolhimento de ideias, sentires, pessoas, um espaço acolhedor, para quem está e para
quem chega: alunos, pais, funcionários e professores.
A aposta que fazemos é uma Escola que vê para além dos saberes disciplinares, e
que investe nas potencialidades de cada um, em benefício da comunidade; que exige a
cada um e a todos disponibilidade, empenho, determinação e capacidade de aceitação,
bem como nunca olvidar a qualidade de ensino/formação dos discentes.
Esta dinâmica está presente nas estratégias delineadas, que visam potenciar os Clubes, as
atividades Extracurriculares e as Ações de Formação como meio para atingir a criação de
uma Escola aberta a todos, que sabe acolher cada um.
O Plano Anual de atividades do Agrupamento (PAAA) que apresentamos, enraíza as
bases da sua elaboração nos pressupostos referidos e tem como principal objetivo organizar e apresentar à Comunidade Educativa o plano de Acão para o ano letivo 2015/2016.
Resulta das propostas dos órgãos colegiais, departamentos curriculares e conselhos
de docentes, sendo apreciadas em Conselho Pedagógico e definidas com base no Projeto
Educativo do Agrupamento.
O plano contempla atividades decorrentes de iniciativas de âmbito nacional. O Plano
deste ano letivo, visando continuar a assegurar a implementação das opções educativas
da Escola, privilegiará o desenvolvimento de projetos e atividades que favoreçam um clima de escola aberto, autónomo, crítico e construtivo, no sentido da construção da cidadania de cada um e de todos.
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O plano pretende dar resposta às grandes metas do projeto educativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sucesso escolar.
Abandono escolar.
Envolvimento dos pais e encarregados de educação
Promoção de hábitos de vida saudáveis/Escola promotora de saúde.
Cidadania / meio
Organizacional

O Plano pretende ainda:
 Reforçar a dinâmica da escola no sentido de uma crescente autonomia e participação
do aluno;
 Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a sociabilidade e a cooperação;
 Reforçar a articulação entre a Escola e a Comunidade;
 Desenvolver o sentimento de pertença à escola;
 Potenciar a escola, no âmbito de todas as suas valências, através da implementação e
dinamização de atividades que envolvam de forma real e efetiva todos os elementos da
comunidade escolar e, em momentos específicos, a comunidade educativa;
 Desenvolver as literacias de informação e tecnológica, em contexto curricular e extra
curricular, contribuindo para a formação de cidadãos autónomos, críticos e participativos;
 Proporcionar um conjunto de atividades de carácter pedagógico, cultural, lúdico e recreativo que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos e o gosto pela realização e participação;
 Reforçar e melhorar a comunicação entre os diferentes órgãos e estruturas da Escola.
Considerando o facto de este ser um documento de planeamento e um documento
identificador dos recursos envolvidos na sua elaboração, conceção e realização, houve a
preocupação de tornar o mesmo de leitura fácil e estrategicamente organizado, por forma
a que a sua consulta, seja tão fácil quanto possível.
Na organização deste Plano Anual de atividades, procurou-se sistematizar e organizar as diferentes propostas, para que, de uma forma tão simples quanto possível, seja
fácil visionar a execução das prioridades do Projeto Educativo e a sua conformidade com o
mesmo, bem como dos recursos a envolver nas diferentes propostas de atividades, tendo
para o efeito sido elaboradas grelhas de leitura fácil e organizadas que, permitirão em
cada momento e de forma contínua e sistemática, verificar a sua execução.
Este inclui no seu corpo mecanismos de avaliação que permitem saber até que ponto
os objetivos propostos foram alcançados, tornando-se um elemento orientador da ação. A
avaliação é essencialmente formativa, numa lógica de autoavaliação e funciona como parte integrante do processo ensino-aprendizagem dos alunos e da escola.
Este não é um documento estanque, podendo verificar-se a necessidade da sua reformulação ao longo do ano letivo, permitindo, assim, integrar outras atividades que surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que apresentadas em Conselho Pedagógico e devidamente planificadas pelos seus proponentes. A Escola ocupa um lugar determinante na construção do futuro dos indivíduos e das sociedades. A necessidade de corresponder às legítimas expectativas pessoais dos jovens e das famílias faz-nos assumir
um desafio – intervir para exigir – exigir uma escola de sucesso.
A todos cabem responsabilidades na qualidade de um sistema integrado de educação
e formação. É fundamental diagnosticar problemas e desenvolver atividades que facilitem
a sua resolução, melhorando a aprendizagem e o bem-estar da comunidade educativa.
Jamais tudo está feito e é importante esta faceta do tempo e da vida que nos impele a
aprender, desaprender e reaprender.
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Objetivos Gerais do Agrupamento
 Superar situações de isolamento das diferentes escolas (JI e escolas 1º CEB);
 Favorecer o percurso escolar dos alunos de forma sequencial e articulada tendo em
vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem, reforçando a capacidade pedagógica;
 Minimizar as assimetrias existentes entre as diversas escolas através da disponibilização pela escola sede dos recursos humanos, técnicos, pedagógicos e administrativos.
 Desenvolver projetos integrados que contribuam para a dinamização pedagógica e a
melhoria da qualidade do sistema educativo, valorizando sempre a especificidade de
cada escola;
 Desenvolver as literacias de informação e tecnológica, em contexto curricular e extra
curricular, contribuindo para a formação de cidadãos autónomos, críticos e participativos.
 Contribuir para a dignificação do local de trabalho de todos e para todos;
 Incentivar a participação cada vez mais ativa e empenhada de todos os membros da
Comunidade local na vida escolar;
 Contribuir para a melhoria da qualidade das prestações escolares dos alunos através de
um processo ensino-aprendizagem integrado e integrador.

Objetivos Gerais do Projeto Educativo
No espírito do Projeto Educativo deste Agrupamento, são Objetivos do Plano Anual de atividades:
 Desenvolver estratégias concertadas para a superação do insucesso escolar dos alunos
com dificuldades de aprendizagem, nas turmas e disciplinas com baixo nível de sucesso, envolvendo os órgãos e os serviços considerados necessários;
 Desenvolver o Agrupamento de Escolas na sua eficácia e na sua capacidade de intervenção;
 Envolver a Associação de Pais e as instituições locais para uma cooperação mais ativa
com a escola;
 Garantir um percurso escolar sequencial e articulado dos alunos do Agrupamento;
 Desenvolver e instituir formas de comunicação regular com a comunidade;
 Desenvolver projetos integrados que contribuam para a dinamização pedagógica;
 Criar condições de acesso à formação contínua;
 Proporcionar apoio a alunos carenciados;
 Promover atividades diversas que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos e proporcionem o seu desenvolvimento cognitivo.
 Implicar os Departamentos Curriculares e os Conselhos de Docentes em projetos comuns, incentivando a criação de um espaço para a reflexão, o diálogo e a partilha de
experiências.
 Incentivar o envolvimento dos pais e encarregados de educação na escola, nomeadamente em atividades de parceria com os professores e com os seus educandos.
 Dinamizar a comunidade educativa, com vista à elaboração do Projeto Educativo do
Agrupamento.
 Promover atividades que visem melhorar a integração dos alunos.
 Promover a reflexão sobre a legislação a publicar.
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 Garantir a todos os intervenientes do processo educativo um clima de trabalho e de
lazer propício aos desempenhos desejados.
 Proporcionar a todos a possibilidade de acesso a cursos, ações que possibilitem a formação pela diversidade de escolhas.
 Melhorar os desempenhos, promovendo o desenvolvimento das aprendizagens.
 Sensibilizar para o sucesso pessoal, profissional e social.

1. Modelo Organizativo do Agrupamento de Escolas:
1.1- Calendário das atividades Letivas para o Ano Escolar 2015 /2016

DURAÇÃO DOS PERÍODOS

1º Período

2º Período

3º Período

Início:21/09/15

Início: 04/01/16

Início: 04/04/16

FIM: 17/12/15
Pré-Escolar
23/12/15

FIM: 18/03/16

FIM: 03/06/16
A partir de 09 de Junho,
para os 6º, 9º, 11º e 12º
anos

TOTAL DE DIAS

TOTAL DE DIAS

TOTAL DE DIAS

52

44/50

56 (Pré-Escolar)

64 (Pré-Escolar)

Pré-Escolar
04/01/16

Pré-Escolar
24/03/16

63
67 (Pré-Escolar)

Pré-Escolar 01/07/16

TOTAL DE DIAS DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
159/165
187 (Pré-Escolar)
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Interrupção das Actividades
Lectivas

De 18/12/15 a 03/01/16
De 24/12/15 a 31/12/15
(Pré-Escolar)

De 08/02/16 a 10/02/16

De 21/03/16 a 03/04/16
De 25 /03 a 01/04/ 2016
(Pré-Escolar)

Feriado Municipal
19/03/2016

Momentos de Avaliação

1º MOMENTO

2º MOMENTO

3º MOMENTO

Outros anos:

1ºPer.: 17 a 21/12/15
16,17 e 21/12/15

2ºPer.: 21 a 23/03/16
21 a 23/03/16

A definir

(Pré-Escolar)

(Pré-Escolar)

Reuniões Intercalares:

Reuniões Intercalares:

6º, 9º,11º e 12º Anos
06 e 07/06/16
Restantes anos
13 e 14/06/16

03 a 05/11/15

10 a 12/02/ 2015

Pré-Escolar

27 a 29/06/16

Cursos Profissionais
e Vocacional, em
função do
términus
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1.2- Oferta Educativa
Organograma da oferta educativa pata o Ano Letivo 2015/2016
PROJETOS:
Pedagógico Inter-Ciclos

Pré- Escolar
Jardins de
Infância

Componente de Apoio à Família
(Almoço/Prolongamento de horário)
Projeto Educativo
“Com os outros construo um sorriso”

PROJETOS
Pedagógico Inter-Ciclos

1º CEB
OFERTA
EDUCATIVA

-AEC (Ensino de Inglês; Actividades Físicas e
Desportivas; Ensino da Música)

3 Escolas
- Componente de Apoio à Família (almoço)

PROJETOS
Pedagógico Inter-Ciclos

2º CEB
5º e 6º Anos

-Currículo Regular
PROJETOS
Pedagógico Inter-Ciclos

3ºCEB

- Currículo Regular

7º,8º e 9º Anos

-Curso Vocacional

Ensino
Secundário
10º, 11º e 12º Anos

CLUBES

PROJETOS

Clube Europeu
Clube do Desporto Escolar
Clube da Matemática
Clube Natura
Clube de Proteção Civil
Clube de Artes Plásticas
Clube Aventura
Clube de Línguas
Clube de Teatro

- Saúde Escolar
- Desporto Escolar
- Gabinete de Atendimento ao
Jovem
- Jornal Escolar
- PNL
- Leitura
- Ajudar

Cursos
Científico- Humanísticos

Curso
Profissional
Nível 3

- Ciências e
Tecnologias
- Ciências Sociais
e Humanas

-Técnico de Turismo
-Técnico de Instalações
Elétricas
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1.3- Departamentos Curriculares / Conselhos de Docentes
Conselho de Docentes- Articulação
Curricular Pré-Escolar

Conselho de Docentes- Articulação
Curricular do1º CEB
Todos os docentes do 1º CEB/

Todos os docentes

Conselho de Docentes- Articulação
Pedagógica do 1º CEB
Professores Titulares de Grupo e de
Turma docentes do Ensino Especial e
de Apoios Educativos
Coordenador:
Maurício Macedo Ferreira

Coordenadora:
Maria da Conceição Cardoso

Departamento
Curricular de Expressões

Departamento

Curricular de Línguas
Português
Inglês
Francês

DEPARTAMENTOS
CURRICULARES

Coordenadora:
Teresa Leonardo
Fernandes

Departamento Curricular de
Matemática
e Ciências Experimentais
Matemática e Ciências da Natureza
Matemática
Biologia / Geologia
Ciências Agro-Pecuárias
Electrotecnia
Informática
Físico-Química
Educação Tecnológica
Coordenadora:
Maria Amélia Alves Costa

Educação Visual
Educação Especial
Educação Física
Educação Visual e
Tecnológica
Educação Musical
Coordenadora:
Maria da Luz B. Rocha

Departamento Curricular de
Ciências Sociais e Humanas
História
Português e Estudos Sociais/História
Filosofia
Geografia
Economia e Contabilidade
EMRC
Coordenadora:
Maria Lucília Barbosa Seixas
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2.- Resultados Escolares – análise do Sucesso Escolar do Agrupamento – 2007/2015
Evolução das taxas de sucesso - UO 150575
Ano letivo
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

2014-2015

UO

94,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

92,00%

97,40%

100,00%

Nacional

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

UO

94,92%

95,83%

95,65%

100,00%

85,11%

82,60%

80,80%

92,80%

Nacional

92.7 %

92.5 %

92.4 %

93.1 %

90,70%

89,00%

88,80%

89,60%

UO

98,39%

93,44%

93,88%

100,00%

98,00%

85,70%

82,90%

95,70%

Nacional

96.9 %

96.9 %

96.7 %

97.4 %

95,70%

93,90%

94,70%

95,50%

UO

97,44%

100,00%

100,00%

97,87%

95,83%

94,10%

95,00%

94,10%

Nacional

95.6 %

96.3 %

95.8 %

96.3 %

94,80%

95,10%

96,10%

97,30%
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Evolução das taxas de sucesso - UO 150575
Ano letivo
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

Básico

2014-2015

UO

86,36%

96,43%

93,75%

86,67%

90,57%

80,00%

74,50%

85,50%

Nacional

91.9 %

92.1 %

92.4 %

92.3 %

90,10%

89,20%

88,20%

90,70%

UO

87,50%

87,69%

100,00%

91,94%

98,33%

78,30%

75,00%

84,20%

Nacional

91.9 %

92.4 %

91.7 %

92.5 %

86,20%

83,60%

86,60%

89,80%

UO

82,86%

68,33%

86,67%

90,54%

72,58%

77,40%

56,90%

73,10%

Nacional

82.9 %

82.6 %

83.3 %

84.1 %

82,10%

82,70%

82,10%

83,60%

UO

80,28%

92,06%

78,05%

82,76%

89,19%

98,00%

76,00%

80,60%

Nacional

89.3 %

88.9 %

89.0 %

89.7 %

86,90%

85,50%

86,00%

89,20%

UO

81,67%

77,42%

71,64%

70,00%

73,68%

79,50%

68,80%

95,70%

Nacional

87.0 %

87.2 %

85.9 %

85.9 %

82,10%

80,90%

83,40%

87,50%

UO

89,14%

90,02%

91,16%

91,08%

88,55%

83,70%

77,20%

88,70%

Nacional

92.01%

92.15%

91.88%

92.3%

89,63%

88,49%

89,17%

91,12%
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Evolução das taxas de sucesso - UO 150575
Ano letivo
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

10º Ano

11º Ano

12º Ano

Secundário
CH

2014-2015

UO

85,25%

88,64%

84,78%

67,31%

65,52%

74,29%

76,30%

89,70%

Nacional

84,80%

85,00%

83,50%

84,90%

84,50%

83,50%

84,30%

83,10%

UO

75,00%

79,03%

97,78%

73,68%

84,62%

91,30%

92,00%

93,20%

Nacional

89,90%

88,90%

88,40%

89,00%

86,50%

85,90%

87,30%

86,00%

UO

65,52%

64,00%

68,75%

53,49%

54,84%

50,00%

34,60%

76,00%

Nacional

68,10%

67,00%

68,00%

62,90%

64,10%

62,20%

62,30%

64,90%

UO

77,78%

79,39%

83,45%

64,66%

69,70%

69,75%

70,00%

87,96%

Nacional

8148,00%

80,72%

80,40%

79,28%

78,72%

77,78%

78,53%

78,41%
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3. Plano de Melhoria da Acão Educativa
Sectores
Intervenção

ALUNOS

Problemas

Objetivos

Estratégias

Atividades

- Desmotivação e desinteresse;
- Falta de expectativas
face ao futuro;
- Absentismo escolar;

-Garantir um percurso escolar
sequencial e articulado dos
alunos do Agrupamento;
- Envolver a Associação de Pais
e as Instituições locais para uma
cooperação mais ativa com a
escola;
- Combater o absentismo escolar;

-Reforço das condições facilitadoras da prática de um
apoio mais individualizado (dentro e fora da sala de
aula);
-Recurso à diversificação de modalidades de apoio (maior e mais estreita articulação com a educação especial,
SPO, médicos especializados, Assistência Social…)
- Criação de outros espaços destinados ao estudo ou
realização de trabalhos escolares durante as horas em
que os alunos não estão em aulas (Sala de Estudo);
-Promover, no início de cada ano letivo, a avaliação
diagnostica dos alunos;
- Diversificar as metas no âmbito das atividades de
enriquecimento e complemento curriculares;
- Promoção de atividades compatíveis com o interesse
dos alunos.

- Atividades de enriquecimento escolar;
- Desporto e Educação Física (atividades de enriquecimento);
- Cursos de Educação e Formação no 2º e 3º Ciclos;
- Cursos Profissionais no Ensino Secundário;
- Espaço escolar mais alegre e atrativo (atividades de
enriquecimento do Departamento Curricular de Expressões – exposições, painéis murais, decoração da escola
em épocas festivas e música nos espaços escolares);
- Visitas de estudo, promovidas pelos vários Departamentos Curriculares e pelo Conselho de Docentes;
- Articulação entre vários sectores educativos;
- Uso de recursos materiais diversificados (equipamentos
audiovisuais, informáticos, interativos);

- Fraco rendimento
escolar;
- Insuficiente domínio
das competências básicas da língua materna;
- Falta de hábitos de
trabalho, de estudo e de
leitura;
- Falta de hábitos de
leitura;
- Falta de competências
a nível da literacia de
informação.

-Desenvolver estratégias concertadas para a superação do
insucesso escolar dos alunos
com dificuldades de aprendizagem, nas turmas e disciplinas
com baixo nível de sucesso,
envolvendo os órgãos e os
serviços considerados necessários;

-Reforço das condições facilitadoras da prática de um
apoio mais individualizado (dentro e fora da sala de
aula);
-Recurso à diversificação de modalidades de apoio (maior e mais estreita articulação com a educação especial,
Assistência Social…)
-Recurso ao desdobramento de turmas nas disciplinas
com maior insucesso;
- Alargamento do horário de abertura das Bibliotecas do
Agrupamento na hora do almoço para aumentar a utilização livre das mesmas pelos alunos;
- Apoiar e orientar os alunos na Biblioteca Escolar e nas
salas de estudo na realização de trabalhos escolares
durante as horas em que os alunos não estão em aulas;
- Aprovar e utilizar o mesmo modelo de literacia da
informação para todo o agrupamento;
- Organizar atividades sistemáticas de formação de
utilizadores da Biblioteca escolar;
- Promover o ensino sistemático em contexto de competências tecnológicas, digitais e de informação nas áreas
curriculares não disciplinares em colaboração com a
Biblioteca escolar;
- Desenvolver hábitos e competências de leitura nas
Áreas de Projeto do 3º ciclo;
-Promover, no início de cada ano letivo, a avaliação
diagnostica dos alunos;
-Promover a articulação entre as diferentes disciplinas,
tendo em vista uma aprendizagem mais significativa,
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- Planos de Acompanhamento, aulas de recuperação,
atividades de enriquecimento curricular;
- Salas de estudo e esquema eficaz de aulas de substituição;
- Atividades de enriquecimento:
Departamento de Línguas (Feira do Livro, Concurso Literário, Jornal Escolar, Representação de uma peça teatral,
Comemoração de dias festivos);
Biblioteca Escolar (hora do conto, clubes de leitura, exposições de trabalhos de alunos realizados nas várias disciplinas, concursos literários e outros, comemoração de
datas relacionadas com as Bibliotecas, livros e autores,
Feira do Livro, apoio ao estudo e à utilização dos recursos
em projetos curriculares e extracurriculares, desenvolvimento das competências tecnológicas, digitais e de informação dos utilizadores, divulgação e utilização dos recursos da Biblioteca nas salas de aulas, atividades colaborativas com os vários Departamentos, Workshops diversificados para alunos e professores)
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas
(palestras, exposições, comemoração de dias festivos,
Feira do Livro);
Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais (Olimpíadas, Projetos variados, comemoração
de dias festivos, Clube Natura, Dia da Ciência, Feira do
Livro)
Conselho de Docentes do Pré-escolar e do 1º Ciclo (comemoração de dias festivos; Plano Nacional de Leitura,
exposições);
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Sectores
Intervenção

Problemas

Objetivos

Estratégias
- Dinamizar Clubes da escola;

- Falta de hábitos saudáveis (alimentação
desequilibrada, higiene
pessoal)

- Educar para a Saúde;
- Promover a Educação para a
Saúde
-Proporcionar apoio a alunos
carenciados.

- Manifestação de comportamentos de risco
(alcoolismo, tabagismo)

-Reforço das condições facilitadoras da prática de um
apoio mais individualizado (dentro e fora da sala de
aula);
-Recurso à diversificação de modalidades de apoio (maior e mais estreita articulação com a educação especial,
médicos especializados, Assistência Social…)
- Dinamizar Clubes do Agrupamento;
- Promover ações de esclarecimento sobre Educação
para a Saúde, em parceria com o Centro de Saúde de
Torre de Moncorvo, o projeto de Saúde Escolar e a
Biblioteca Escolar;

ALUNOS
- Indisciplina;

- Educar para a Cidadania;

- Dificuldade de controlo
dos alunos ao nível de
sala de aula;

- Implementar o consumo de fruta no bar da escola
-Recurso à diversificação de modalidades de apoio (maior e mais estreita articulação com a educação especial,
médicos especializados, Assistência Social…)
-Promover a pontualidade;

- Insuficiente / limitada
colaboração dos encarregados de educação;

- Desenvolver e instituir formas
de comunicação regular com a
comunidade;

- Insuficiente e inadequado Plano de Acão de
Formação do Pessoal
Docente;

- Criar condições de acesso à
formação contínua;

PESSOAL
DOCENTE

- Acão Social Escolar no 1º Ciclo (alimentação e aquisição
de material escolar, subsídio escolar nos restantes ciclos);
- Atividades desenvolvidas pelo Clube de Saúde (ações de
formação, rastreios, exposições, gabinete de atendimento
ao jovem, realização de textos informativos, simulacro,
entre outros);
- Ações mensais de promoção da saúde pelos Diretores de
Turma em colaboração com a Biblioteca Escolar nas aulas
de Formação Cívica.

- Assembleia de alunos para discussão e resolução de
problemas da escola/ turma;
- Gabinete de Apoio ao Aluno
- Aulas de apoio educativo;
- Atividades a desenvolver em Formação Cívica.

-Recolha e transmissão de toda a informação possível
sobre os alunos de cada turma;
- Criação de mecanismos conducentes à responsabilização dos alunos;
- Nomeação de um professor interlocutor representante
e tutor na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
-Articulação da atuação da escola com a da família;

- Contacto constante da escola com os encarregados de
educação através de reuniões de pais, contacto telefónico
e/ou via postal;
- Atividade desenvolvida pelo SPO no apoio ao desenvolvimento aos sistemas de relações da comunidade-escola;
- Participação da família em atividades curriculares e
extracurriculares.

- Promover ações de formação que contemplem as
necessidades sentidas por cada Departamento Curricular/Conselho de Docentes;

- Ações de Formação desenvolvidas pelos Departamentos
Curriculares, Centro de Formação, Biblioteca Escolar e
Clubes;
- Elaboração de horários com base nos critérios definidos
no Projeto Educativo do Agrupamento;
- Equipas de trabalho com docentes dos vários sectores
para conceção, desenvolvimento e avaliação de planos de
Acão;
- Candidatura a projetos para financiamento de atividades;

- Criar condições para que todos os Departamentos
Curriculares tenham um gabinete de trabalho;
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- Aulas de apoio educativo (atividades de enriquecimento
da Educação Especial e SPO – apoio psicopedagógico,
orientação escolar e profissional);
- Articulação entre vários sectores educativos.
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Sectores
Intervenção

PESSOAL
DOCENTE

Problemas
- Reforçar a articulação
entre os vários sectores
educativos que compõem o modelo vertical
do Agrupamento, entre
todos os níveis de educação

Objetivos
- Implicar todos os docentes
numa atuação conjunta, capaz
de fomentar elos de comunicação no Agrupamento de escolas.

Estratégias
-Otimização da distribuição de serviço;
- Articulação entre ciclos e departamentos;
- Promover encontros de reflexão e atualização científica
e pedagógica;
- Contrariar o individualismo, favorecendo o trabalho em
equipa;
- Fomentar a participação na construção de uma escola
eficaz, eficiente e estimulante para todos;
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Atividades
- No início do ano escolar, reuniões entre docentes
para melhorar a transição dos alunos para um novo
ciclo de estudos (JI, EB1 e EB 2 e 3):
Entre educadores e professores do 1.º ano; entre professores do 4.º ano e do 5.º ano; entre professores do 6.º
ano e do 7.º ano;
- Constituição de turmas com a colaboração dos Professores de 1º Ciclo e Pré – escolar;
- Análise e ajustamento das competências elementares do 4.º ano, nas áreas de Língua Portuguesa e
de Matemática, em conjunto com os docentes do 2.º
ciclo;
Projetos de articulação entre JI e EB1: desenvolvimento de ações ligadas ao PNL; ‘Hora do Conto’ –
visita periódica ao JI e à Biblioteca da escola do 1.º
ciclo (alternadamente) para dinamização de atividades
de leitura e exploração artística de histórias/livros;
Planificação de ações conjuntas entre grupos de
5 anos da educação pré-escolar e turmas do 1.º
ano:
Criar espaços e tempos de encontro:
- Atividades conjuntas entre jardins-de-infância,
escolas do 1.º ciclo e escola sede: Semana da Ciência;
Desfile de Carnaval; Jornal Escolar; Clubes Temáticos,
Feira do Livro, Correspondência inter-turmas e interescolar, Concurso de Leitura, Área de Projeto: projetos comuns quer entre turmas do 1.º ciclo e do 2.º ciclo (4.º e
5.º anos) quer entre turmas do 2.º e 3.º ciclo;
Planificação de ações conjuntas entre turmas do
4.º ano e do 5.º ano:
- Dep. Línguas – Concurso literário;
- Dep. Ciências – Problema semanal;
- Biblioteca Escolar- Clube de leitura (Os amigos da
Biblioteca), concursos literários e de leitura;
Final do ano, formação de equipas pedagógicas
quer com docentes do 4.º ano e 2.º ciclo para a constituição de turmas do 5.º ano, quer com educadores e
docentes do 1.º CEB para formação das turmas do 1.º
ano;
Participação dos(as) educadores(as) no Conselho de
Docentes para a articulação Pedagógica do 1º Ciclo;
Envolvimento dos(as) educadores(as) na elaboração
de turmas do 1º Ciclo e professores do 1º Ciclo na
elaboração de turmas do 2º Ciclo;
- Participação efetiva de professores do 1º Ciclo nos
Departamentos Curriculares de Matemática e Língua
Portuguesa;
- Realizar encontros de professores para trocas de experiências e convívio.
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Sectores
Intervenção
PESSOAL
NÃO
DOCENTE

ESCOLA

FAMÍLIA/
COMUNIDADE

Problemas

Objetivos

Estratégias

Atividades

- Insuficiente e inadequado Plano de Acão de
Formação do Pessoal
Não Docente;
- Intervenção pouco
ativa do pessoal não
docente junto dos alunos

-Criar condições de acesso à
formação contínua.
-Melhorar a capacidade e qualidade de intervenção do pessoal
não docente junto dos alunos;

-Proporcionar o acesso à formação do pessoal não docente;
-Contemplar, no plano de formação do centro de formação ao qual o agrupamento pertence, ações dirigidas ao
pessoal não docente;
-Formação de funcionários de apoio aos laboratórios.

- Ações de Formação desenvolvidas pelo Centro de Formação nas áreas das relações interpessoais, novas tecnologias e prestação de primeiros socorros;
- Realização de momentos de convívio e lazer, destinados
a estreitar os laços de amizade, respeito e interajuda
entre os elementos que compõem o Agrupamento.

- Existência de espaços
(interiores e exteriores)
degradados e desadequados às funções a que
se destinam:
Equipamentos e materiais insuficientes;
Necessidade de otimizar
o funcionamento de
alguns serviços (papelaria, bar, refeitório);
Necessidade de rentabilizar mais os recursos da
BE nomeadamente os
livros do PNL;
Necessidade de melhorar os Laboratórios de
Físico-Química, Biologia
e pavilhão gimnodesportivo;

-Enriquecimento do agrupamento quanto a equipamentos;
- Criar um Observatório de
Qualidade da Escola;
- Melhorar progressivamente as
condições de trabalho de todos
os elementos da comunidade
escolar;
- Criar condições para tornar a
escola numa instituição com
identidade própria, interveniente
e aceite de pleno direito junto da
comunidade social;
-Desenvolver projetos integrados que contribuam para a
dinamização pedagógica.
- Desenvolver o Agrupamento
de Escolas na sua eficácia e na
sua capacidade de intervenção;
- Promover a cooperação interinstitucional com organismos
concelhios;

- Preservação e conservação dos espaços existentes;
- Apetrechamento das salas de aula/laboratórios;
- Informatização do inventário da Biblioteca P. Joaquim
Rebelo e divulgação por todos os Departamentos para
aumentar a utilização dos seus recursos no desenvolvimento curricular e do PNL na sala de aula;
- Realização de atividades lúdicas e ou de ocupação dos
alunos nos recreios;
- Criação de condições para o desenvolvimento de atividades lúdicas;
- Sensibilização dos intervenientes no processo educativo para uma vida saudável;
- Estimular o espírito de solidariedade entre os elementos do Agrupamento de Escolas;
- Incentivo ao funcionamento de clubes na escola e de
atividades extra curriculares;
- Desenvolver programas e protocolos com sectores de
atividade da comunidade, numa dinâmica de intercâmbios;
- Estabelecer programas de prestação de serviços à
comunidade como parte integrante da Educação para a
Cidadania e para os valores.

-Realização de atividades lúdicas e ou de ocupação dos
alunos nos recreios;
-Continuidade na manutenção da vigilância feita pela G.
N. R.;
- Participação ativa e construtiva da escola no Conselho
Municipal, alertando para as responsabilidades de cada
organismo na Educação;
- Atividades diversificadas no âmbito do funcionamento
dos Clubes, bem como das atividades extracurriculares
desenvolvidas pelos Departamentos Curriculares/Conselho
de Docentes / Biblioteca Escolar;
- Remodelação do Polivalente com vista à criação de
espaço destinado à ocupação de tempos livres dos alunos;
- Aquisição de equipamento Informático para Jardim-deinfância e EB1s;
- Investir no apetrechamento das escolas em remodelação
de espaços exteriores, apetrechamento de laboratórios,
- Estabelecimento de protocolos e parcerias entre empresas e instituições locais, visando a formação em contexto
de trabalho dos alunos dos Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais.

- Reduzida participação
da
família/comunidade
escolar
no
processo
educativo

-Desenvolver e instituir formas
de comunicação regular com a
comunidade;
- Envolver a Associação de Pais
e as instituições locais para uma
cooperação mais ativa com a
escola.

-Promover a divulgação do regulamento Interno;
-Fazer participar a família e a comunidade na elaboração
do Plano Anual de atividades, Projeto Educativo e Projeto Curricular de Agrupamento, bem com na sua concretização;
- Sensibilizar os pais/encarregados de educação para as
temáticas e atividades
desenvolvidas em contexto
escolar;
- Promover atividades que envolvam, de forma dinâmica, a família.

-Divulgação do Regulamento Interno da Escola através do
Diretor de Turma;
- Reuniões periódicas, sessões de informação sobre o
processo educativo, saraus culturais;
- Proposta de realização de ações de formação, destinadas
a pais e encarregados de educação, no âmbito do ambiente, saúde e segurança

________________________________________________________________________
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado

Pg. 15/72

Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2015/2016

4. Atividades a desenvolver no âmbito das Prioridades de Intervenção
4.1 Visitas de Estudo

1º PERÍODO

4.1.1.1

Nº

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Comemorar o dia da pessoa com
deficiência

Arranque do tema do projeto: “Com
os outros descubro um sorriso”

D

D2,D3

Sensibilizar a comunidade Educativa
para a diferença.

K

K1,K2

Visita à instituição ASTA (Associação Socio Terapêutica de Almeida)

Dinamizador

Conselho de docentes do ensino préescolar
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Destinatário

Articulação

Educadores de
infância/Instituição
CDCI

Avaliação

Data

Orçamento

Registos gráficos
Registos fotográficos
Preenchimento
da grelha de
avaliação de
atividades

3 de
dezembro
(a programar
com a
instituição)

---
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2º PERÍODO

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

4.1.2.1

Criar espaços de convívio entre os
participantes na visita;
Visita de estudo ao Planetário e ao
Pavilhão da Água-Porto

Desenvolver uma educação Reconhecer que o conhecimento científico é dinâmico;
Despertar o interesse pela investigação;

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.
A
A3
B
B3
C
C1
G
G2
K
K2
P
P2

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Professores dos
grupos 510 e 520

Alunos do 7º e 8º
ano

Aberto a outros
grupos

Relatório

Segundo
Período

---

Professores dos
grupos 510 e 520

Alunos do 9º ano

Aberto a outros
grupos

Relatório

Segundo
Período

---

De acordo
com a
Universidade a
visitar

---

Despertar o gosto pela Ciência.

4.1.2.2

Criar espaços de convívio entre os
participantes na visita;
Visita de estudo ao Parque Natural
Internacional e Barragem de Bem
Posta

Desenvolver uma educação ambiental ativa ;
Reconhecer que o conhecimento
científico é dinâmico;

A
B
C
G
K
P

A3
B3
C1
G2
K2
P2

A
B
C
G
K
P

A3
B3
C1
G2
K2
P2

Despertar o interesse pela investigação;
Despertar o gosto pela Ciência

4.1.2.3

Criar espaços de convívio entre os
participantes na visita;
Visita de estudo a um Laboratório
Aberto de uma Faculdade

Reconhecer que o conhecimento
científico é dinâmico;
Despertar o interesse pela investigação;

Professores dos
grupos 510 e 520

Despertar o gosto pela Ciência
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Alunos do 10º, 11º e
12º ano

Aberto a outros
grupos
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Nº

ATIVIDADE

4.1.2.3

4.1.2.4

Visita de estudo às cidades de:
- Lisboa: Feira Internacional de Turismo (BTL); Museu da Eletricidade;
Torre de Belém; Mosteiro dos Jerónimos e Padrão dos Descobrimentos;
- Óbidos e Bombarral.

Visita Estudo EMRC

OBJETIVOS

Reconhecer
a
interdependência
entre Turismo e Animação;
Identificar e explicitar as diferentes
modalidades de animação turística
previstas nas áreas protegidas;
Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos;
Preparar os alunos para a vida
ativa;
Proporcionar aos alunos uma nova
abordagem
das
aprendizagens,
incorporando as melhores práticas e
experiências in loco.
Desenvolver o espírito de grupo e
partilhar interrogações, certezas e
esperanças com outros alunos de
EMRC e contactar com outras culturas

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.
A
A2,A3
B

B2

C

C4

K

K1,K2,
K4,K6

M

M2

N

N1

A
D
K

A3
D1
K1 K2
K4 K5
K6

Dinamizador

Professora Filomena
Abrantes (TAA e CV)
e Carla Neto (Matemática).

Articulação

Alunos 11.º TV-IE

TAA, CV, Mat. e
outras

Avaliação

Data

Relatório redigido pelos alunos

2ºPeríodo

Orçamento

(2 dias)

±
1.500,00
€

Data a
definir

200€

Alunos 12.ºTTAR

E outros a designar
em
conselho
de
turma

Grupo de EMRC
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Alunos 10º , 11º e
12º anos EMRC

Geografia
História
Biologia

Inquérito
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3º PERÍODO

4.1.3.1

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Estimular as relações interpessoais;
Promover a interdisciplinaridade;
Conhecer e contactar com outras
regiões;
Visita de Estudo a Bragança

Desenvolver o gosto e o respeito
pelo Património Cultural;

4.1.3.2

Despertar o gosto pela ciência.

Visita de Estudo a Condeixa e
Coimbra

Estimular as relações interpessoais;
Promover a interdisciplinaridade;
Conhecer e contactar com outras
regiões;
Desenvolver o gosto e o respeito
pelo Património Cultural;

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

Dinamizador

A
C
G
K

A3
C2
G2;G3
K4;K6

Coordenadora 2º
Ciclo

A
C
G
K

A3
C2
G2;G3
K4;K6

Coordenadora 2º
Ciclo

Diretores de Turma

Alunos de 5º ano

Articulação

Conselho de
Turma

Avaliação

Data

3º Período
Inquérito

maio

(5º ano)

Diretores de Turma
(6º ano)
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3º Período
Alunos de 6º ano

Conselho de
Turma

Inquérito

(última
semana de
aulas)

Orçamento
Despesas
suportadas
pelos
Enc. de
Educação e
angariação de
fundos
ao longo
do ano
letivo
Despesas
suportadas
pelos
Enc. de
Educação e
angariação de
fundos
ao longo
do ano
letivo
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4.1.3.4

4.1.3.3

Nº

ATIVIDADE

- Contactar com outras regiões.
Visitas de Estudo

- Pesquisar aspetos de natureza
histórica, geológica, geográfica,
administrativa...,

Conhecer outro espaço geográfico e
outras realidades
Visita a Aveiro

Visita de estudo à cidade do Porto:
4.1.3.5

OBJETIVOS

- Zona da Ribeira; Torre dos Clérigos,
Avenida dos Aliados, Rua de Sta.
Catarina, e Mercado do Bolhão.

Reconhecer a interdependência
entre Turismo e Animação;
Identificar e explicitar as diferentes
modalidades de animação turística
previstas nas áreas protegidas;
Identificar as técnicas de Merchandising nos espaços comerciais;
Observar as técnicas de Merchandising utilizadas num ponto de venda
determinado e os seus efeitos no
comportamento do consumidor;
Fomentar o desenvolvimento integral dos alunos;
Preparar os alunos para a vida
ativa;
Proporcionar aos alunos uma nova
abordagem das aprendizagens,
incorporando as melhores práticas e
experiências in loco.

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

O
N
K
A
G

O1
N3
K6
A3
G2

G

G2

K

K2

A

A2,A3

B

B2

C

C4

K

K1,K2,
K4,K6

M

M2

N

N1

Dinamizador

Professores de apoio
e titulares de turma
do 1.º ciclo.

Conselho de docentes do ensino préescolar

Professora Filomena
Abrantes (TAA e CV)
e Carla Neto (Matemática).
E outros a designar
em conselho de
turma
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Destinatário

Todos os alunos do
1.º ciclo.

Crianças do ensino
pré-escolar

Alunos 11.º TV-IE
Alunos 12.ºTTAR

Articulação

- Autarquia.
- Entidades visitadas
- Todas as turmas
do 1.º ciclo.

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar
Encarregados de
educação
Autarquia

TAA, CV, Mat. e
outras

Avaliação

- Análise dos
trabalhos produzidos pelos
alunos.
- Análise dos
registos feitos
por professores
e, eventualmente, por intervenientes de
outras entidades
colaboradoras.
Registos fotográficos e gráficos
Preenchimento
da grelha de
avaliação de
atividades

Relatório redigido pelos alunos

Data

Orçamento

Abril e
maio
€1000.0

Ultima
semana
maio

3.ºPeríodo
(1 dia)

---

±
1.000,00
€
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4.2-Articulação entre Níveis de Educação
Conselho de Docentes do Pré- escolar, 1º e 2º Ciclos
ACTIVIDADES DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS INICIAIS DE EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, 1.º E 2.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

atividades

1. Articulação
entre sectores
educativos

Objetivos

Dinamizadores

Metodologias

1. Promover a articulação curricular 
Realização de reuniões preparatórias,
e profissional entre os diversos
no início do ano escolar, entre docentes
sectores da educação inicial, sobrepara melhorar a transição dos alunos para
um novo ciclo de estudos, designadamente:
tudo entre o pré-escolar, o 1.º ciclo e
- entre educadores do grupo de 5 anos e os
o 2.º ciclo do ensino básico
professores das turmas do 1.º ano
2.Garantir a sequencialidade dos
- participação de professores do 4.º ano na
programas curriculares, a continui1.ª reunião dos Conselhos de Turma do 5.º
ano
dade da relação pedagógica e a
comunicação intercílios para, desta
forma, melhorar os níveis de desempenho dos alunos.
 Dar continuidade à articulação entre
Ciclos

Calendarização

+ Educadores
* Professores do
1.º ciclo
* Professores do
1.º e 2.º ciclo

* Educadores
* Professores do
1.º ciclo

* Setembro

* Professores do
2.º ciclo

* Docentes do
Agrupamento,
de todos os
Ciclos de Ensino (desde o
Pré-Escolar ao
Ensino Secundário)
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Recursos

-Processos
das crianças
do pré-escolar

* Alunos
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Destinatários

* Ao longo do
ano letivo

-Processos
individuais
dos alunos do
1.º CEB

Custo
aproximado
A
definir
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atividades

1. Articulação
entre sectores
educativos

Objetivos
1.Promover a articulação
curricular e profissional
entre os diversos sectores da
educação inicial, sobretudo
entre o pré-escolar, o 1.º
ciclo e o 2.º ciclo do ensino
básico



2. Garantir a sequencialidade
dos programas e metas curriculares, a continuidade da
relação pedagógica e a comunicação intercílios para,
desta forma, melhorar os
níveis de desempenho dos
alunos.



Metodologias

Dinamizadores

Destinatários

Calendarização

Planificação de ações conjuntas entre grupos de 5
anos da educação pré-escolar e turmas do 1.º
ano:

* Professores do
1.º ciclo

* Alunos
* Educadores
* Professores do
1.º ciclo
* Professores do
2.º ciclo

Ao longo do ano

* Educadores de
infância



Planificação de ações conjuntas entre turmas dos
vários Ciclos:
- Dep. Línguas e Biblioteca Escolar– Concursos literários
- Biblioteca Escolar – Clube de leitores e Os amigos
da Biblioteca

Final do ano, formação de equipas pedagógicas

* Docentes do
Agrupamento

* Ao longo do
ano letivo

* Coordenadores dos de.
curriculares/
conselhos de
docentes

* Julho
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Recursos

Custo
aproximado
A
definir

Livros do PNL
Folhas A4
Fichas de leitura
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4.3 - CONSELHO DE DOCENTES / DEPARTAMENTOS CURRICULARES

1º PERIODO

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

SETEMBRO

4.3.1.1.2
4.3.1.1.3

4.3.1.1

4.3.1.1.1

ABERTURA DO ANO LETIVO
Reunião de articulação com os
docentes do 1ºciclo
Reunião com
pais/encarregados de
educação;
Entrega de um desdobrável com
informações sobre o ano letivo
2015/2016
Visita guiada ao J.I.

Receção às crianças

Melhorar a articulação e a sequencialidade entre os diversos níveis de
ensino
Promover o contacto e
intervenção activa dos vários
parceiros educativos
Incentivar e valorizar a
colaboração dos pais no
processo educativo das crianças
Fomentar a inserção da criança
na comunidade escolar
Criar o ambiente favorável à adaptação das crianças
Promover a integração das crianças
que frequentam pela 1ª vez o jardim-de-infância

Receção aos novos alunos

- Integrar-se no novo ambiente
escolar.
- Encorajar os pais/encarregados de
educação a participar na vida escolar dos educandos.

B
C
D
H

B
C
K

B
C
H
K
M
N

B1
D1
D3
H2,H3

B1
C4
K2

B1,B3
C6
H3
K1
M1
N3

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar

Educador de
infância em ambiente de sala de
atividades

Professores titulares e de apoio das
turmas A e B do
1.º ano
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Educadores de
infância e professores do 1º ciclo;
Pais/encarregados
de educação

Crianças do ensino
pré-escolar

Alunos do 1.º ano
recém-chegados ao
1.º ciclo e respetivos
encarregados de
educação.

Educadores de
infância e professores do 1º ciclo;
Pais/encarregados
de educação

Intradepartamental

Associação de
Pais;
GNR;
Centro Escolar.

Desdobrável
Grelha de avaliação da atividade

Aplicação da
ficha de avaliação diagnóstica,
auto-avaliação e
inquérito aos
pais/encarregad
os de educação
- Análise dos
trabalhos produzidos pelos
alunos.
- Análise dos
registos feitos
por professores
e, eventualmente, por intervenientes de
outras entidades
colaboradoras.

Setembro

21 de
setembro

21de
setembro

---

---

€ 0,0
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4.3.1.5

4.3.1.4

4.3.1.3

4.3.1.2

Nº

ATIVIDADE

Receção aos alunos do 1º, 5º

Desporto Escolar – Participa.

Visita Guiada à Biblioteca
(1º ano e 5º ano) e encarregados
de educação

Prémios aos melhores leitores do
ano anterior (4º ao 12º ano )

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

OBJETIVOS

-Proporcionar uma boa integração
no ambiente escolar;
- Promover as relações interpessoais.
Inscrições dos alunos;
Promover os exames de aptidão
física;
Promover a assiduidade;
Envolver os encarregados de educação.
- Fomentar a utilização livre da
Biblioteca e dos seus recursos
- Aumentar as taxas e competências
de leitura
- Sensibilizar os pais para a importância da Biblioteca escolar na
promoção da leitura e do sucesso
escolar

-Criar os hábitos de leitura e desenvolver as competências leitoras

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Alunos e Encarregados de Educação

Diretores de Turma/Professores
Titulares de Turma

Ficha de Avaliação de Atividades

Grupo de Educação Física.

Toda a comunidade
escolar.

Encarregados de
Educação.

Equipa da BE

Alunos do 1º e 5º
ano
Encarregados de
educação

Diretores de turma
Professores do 1º
ano
Professores de
Apoio ao estudo
de 5º ano

1º e 2º
semana de
aulas

0

Todos os departamentos

Setembro:
dia do
diploma
de mérito

100€
Contactar a
Porto
Editora

Grupo de Educação Especial
Diretores de Turma/Professores
Titulares de Turma

B

B3

B
H
J
P

B3
H1
J3,J4,J6,J7
P2

A
B
C

A1
B1
C2,C3,C6

A
C

A1
C2,C3

Equipa da BE

Os melhores leitores
da Biblioteca

Nº de E.E.

Data

Orçamento

Destinatário

setembro

Custo
zero

Início do
ano letivo,24 ou
25 de
setembro

Custo
zero

OUTUBRO

4.3.1.6

4.3.1.6.1

COMEMORAÇÃO DO MÊS DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
1ª reunião com os professores
colaboradores, professores do 8ºB
e de uma turma do 2º ciclo a designar:
apresentação do referencial
“Aprender com a BE” e projetos
eTwinning”
(ação para a melhoria)

- Melhorar o sucesso escolar dos
alunos
- Desenvolver a implementação das
literacias em contexto curricular
- Divulgar e implementar o uso das
ferramentas da web 2.0 na prática
pedagógica
- Desenvolver práticas de trabalho
colaborativo

G
K
O
A

G2,G3
K4
O1
A4

Professora bibliotecária
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Professores com
horário de BE
Professores das
turmas envolvidas
na testagem do
referencial das
Bibliotecas escolares

Conselhos de
turma envolvidos
Departamentos
dos respetivos
professores
RBE

Fichas de avaliação do AE

Outubro:
mês das
BE

0
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4.3.1.6.4
4.3.1.6.5
4.3.1.6.6
4.3.1.6.7

4.3.1.6

4.3.1.6.3

4.3.1.6.2

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

Sessões com os alunos do 1º e 2º
ciclo sobre os cuidados a ter com
os recursos da escola e da escola/biblioteca; saber pesquisar na
biblioteca e avaliar uma página
web (ação para a melhoria)

- Melhorar o sucesso escolar dos
alunos
- Desenvolver as competências dos
alunos a nível das literacias da
informação e digital

A
C
G

A1,A3
C1,C4
G2

Prémio dos melhores leitores
(1º ciclo)

- desenvolver o gosto pela leitura

A
C

A1
C2,C3

Sessão para pais e encarregados
de educação
(tema a definir)
Nota: Uma sessão para todos os ciclos
de ensino

Representação do agrupamento no
lançamento do livro “ Histórias de
Ajudaris” no qual foi publicado um
texto elaborado por dois alunos do
1º ciclo
Encontro com um ou vários autores ( a definir)

1ª reunião com os professores
envolvidos no Plano Nacional de
Cinema

-promover a participação da família
dos alunos na vida escolar
-capacitar a família para o acompanhamento do estudo em casa

- promover a participação do AE
num evento nacional
- promover a criatividade dos alunos
- divulgar trabalhos de alunos

- promover o gosto pela leitura

- apresentar o Plano Nacional de
Cinema
-planificar atividades de literacia dos
media e do cinema em articulação
com os professores envolvidos

C

C2,C3

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Equipa Biblioteca

Alunos do 1º e 2º
ciclo

Departamento do
1º ciclo
Disciplina TIC de
oferta de escola
Professores de
apoio ao estudo

Trabalhos produzidos
Ficha de avaliação da AE

0

Equipa Biblioteca

Alunos do ensino
pré-escolar e do 1º
ciclo

Toda a comunidade educativa

Ficha de avaliação da AE

Contactar Porto
Editora

Professora Bibliote
cária
SPO

Pais e encarregados
de educação

Departamento do
ensino pré-escolar
Departamento do
1º ciclo
Diretores de turma
APEETM
SPO

Ficha de avaliação da ação
Ficha de avaliação do AE

Equipa Biblioteca

Alunos envolvidos
no projeto e respetivos encarregados de
educação

---

Ficha de avaliação do AE

0

Equipa da BE

Todos os alunos do
AE

Ficha de avaliação do AE

?

Professor bibliotecário

Alunos dos professores envolvidos e
membros dos clubes
de línguas

Avaliação prevista no PNC
Ficha de avaliação do AE

0
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Departamento de
Línguas, do 1º
ciclo e do Ensino
pré-escolar
Os departamentos
dos professores
envolvidos

Outubro:
mês das
BE

0
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Organização de um workshop
sobre produção de um filme com a
turma do 8ºB no âmbito do projeto “Ler e aprender com a BE:
Ger@ção Digital” e do projeto
eTwinning

4.3.1.6.10

Divulgação do CNL e dos desafios
da SeguraNet

Desenvolvimento do projeto
eTwinning “Esta é minha escola”
(projeto multidisciplinar e interciclos a aguardar aprovação)

Visita guiada ao arquivo municipal
(uma turma do 5º ano)

4.3.1.6.12

4.3.1.6

ATIVIDADE

4.3.1.6.11

4.3.1.6.9

4.3.1.6.8

Nº

Leitura e exploração de obras do
PNL
Participar nas actividades da BE;
mês das BE´S
Responsabilizar as famílias pelos
materiais (livros,CD´s…) levados
para casa.
Envolver as famílias na dinamização da BE do centro escolar

OBJETIVOS

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

-desenvolver a criatividade e o
espírito crítico
- promover o uso de ferramentas
digitais
- promover a participação em concursos nacionais do PNL e da SeguraNet
- Sensibilizar a comunidade para a
importância da Biblioteca escolar na
promoção da criatividade e do uso
seguro da internet
- pesquisar sobre o sistema educativo português
- comparar os dados locais com os
dados nacionais
- elaborar um vídeo para apresentar
a escola
-conhecer o sistema educativo de
outros países
-ilustrar o direito à educação com
desenhos e poemas

- conhecer outras fontes de informação
- promover parceria com o meio

Conhecer o funcionamento da BE;
Promover hábitos de leitura;
Estimular na criança o prazer de ler;

A
M

C
D
H

A3
M1

C2,C3
D1,D2
H1

Dinamizador

Professor bibliotecário

Turma do 8ºB

Professor bibliotecário

Todos os alunos

Professor bibliotecário

1 turma de cada
ciclo de ensino

Equipa da BE

Uma turma do 5º
ano

Conselho de
docentes do
ensino pré-escolar
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Crianças do ensino
pré-escolar

Articulação

Conselho de turma
do 8ºB

Todos os Departamentos

Departamento de
ensino pré-escolar
Grupo de matemática
Grupo de inglês
Grupo de francês
Departamento do
1º ciclo

Avaliação

Data

Ficha de Avaliação de projeto
Inquéritos online
aos paricipantes

0

Ficha de avaliação do AE

0

Ficha de Avaliação de projeto
Checklist
Inquéritos online
aos paricipantes

Outubro:
mês das
BE

0

Biblioteca Municipal
Arquivo Municipal

Educadores de
infância/BE/pais/encarr
egados de educação

Orçamento

0

Observação
direta e indireta
Registos
Registos fotográficos
Preenchimento
da grelha de
avaliação da
atividade

Outubro

Custo
zero
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Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Equipa de saúde
escolar/Educadores de
infância/Comunidade
escolar/famílias

Observação
direta e indirecta
Registos
Registos fotográficos
Preenchimento
da grelha de
avaliação da
atividade

Semana
de 12 a 16
de outubro

---

Alunos de Educação
Especial

Diretores de Turma/Professores
Titulares de Turma

Ficha de Avaliação de Atividades

outubro

Comunidade Escolar

Interdepartamental

Ficha de avaliação das atividades

30 de
outubro
2015

- Análise dos
trabalhos realizados pelos
alunos.
- Análise dos
registos efetuados pelos professores.

11de
novembro.

Destinatário

4.3.1.7.1
4.3.1.7.2

4.3.1.7

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Semana da Alimentação
“Início do projeto “Trás montes de
saúde”
( Divulgação de poemas alusivos à
alimentação)

Elaboração de trabalhos alusivos
ao Dia Mundial da Alimentação

Compreender a importância de uma
alimentação saudável para o funcionamento equilibrado do organismo
(evitar a obesidade e doenças que
têm a ver com a alimentação)
Sensibilizar para o consumo de
produtos da nossa região

- Reconhecer a importância de uma
alimentação equilibrada e variada;
-Desenvolver hábitos alimentares
saudáveis;
- Combater a obesidade.

B
C
D
G
J

B3
C4
D2
G2
J2,J4

C
J

Conselho de
docentes do
ensino pré-escolar

C5
J2,J4

Professores de
Educação Especial

Crianças do ensino
pré-escolar
Intrdepartamental

Custo
zero

4.3.1.8

HALLOWEEN

Halloween:
exposição de trabalhos e projeção
de filme

- Fomentar a participação da comunidade educativa nas diversas atividades;
- Estimular nos alunos o interesse
pela cultura nacional e internacional;
- Desenvolver um clima de escola
baseado na educação, respeito,
solidariedade, participação / intervenção social e tolerância.

B

B3

C

C2

K

K1

Docentes do grupo
disciplinar de
Inglês e Clube de
Línguas

Custo
zero

NOVEMBRO

4.3.1.9

4.3.1.9.1

MAGUSTO

Fazer o Magusto

- Promover a articulação entre
níveis de ensino;
- Socializar-se: Promover as relações interpessoais.
- Comemorar a data, o santo e a
lenda;
- Promover a criatividade e expressividade;

K
D
A
G
N

K1
D1
A3
G2
N3

Conselhos de
Docentes do 1.º
Ciclo e Pré-Escolar
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Alunos do
Pré-Escolar e 1º CEB

- Pré-Escolar/1.º
ciclo e Órgão
Diretivo

€ 100.00
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4.3.1.9.2
4.3.1.9.3

4.3.1.9

Nº

ATIVIDADE

Dia de S. Martinho

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

OBJETIVOS

Promover o convívio entre os
vários elementos da
comunidade escolar;

B
K
M

B3
K1,K4
M1

Dinamizador

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar

Destinatário

Crianças do ensino
pré-escolar, 1º ciclo
e “avós”

Promover o encontro entre gerações

Semana das Vocações

Promover a diversidade de profissões;
Contribuir para a escolha vocacional
dos alunos;
Contatar com profissionais de diversas profissões;

A
B
G

A1
B2
G1

Grupo EMRC

2º e 3º ciclos
Secundário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Educadores de
infância
Professores do1º
ciclo, órgão de
gestão, autarquia
e lares/centros de
dia de 3ª idade

Observação
directa e indirecta
Registos gráficos
Preenchimento
da grelha de
avaliação de
atividades

11 de
novembro

0

---

Inquérito

16-20
novembro

Sem
custos

DEZEMBRO

4.3.1.13

4.3.1.12

4.3.1.11

4.3.1.10

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência

Concurso: Rosa-dos-ventos

Concurso: As pirâmides etárias

Feira do livro

- Sensibilizar a comunidade educativa para a DIFERENÇA.

Utilizar o vocabulário específico da
disciplina.
Construir
uma
rosa-dos-ventos
demonstrando criatividade.
Desenvolver o trabalho em cooperação.
Identificar a estrutura etária da
população.
Reconhecer os diferentes tipos de
Pirâmides Etárias.
Construir Pirâmides Etárias com
material reciclado.

Promover hábitos de leitura e gosto
pelos livros

C
G
k

C5
G1,G2,G3
K5

Professores de
Educação Especial

A
B
C
K

A2, A3
B1
C1, C4
K2

Departamento de
CSH (Professores
de Geografia).

Alunos de 7º Ano

A
B
C
K

A2, A3
B1
C1,C4,C5
K2

Departamento de
CSH (Professores
de Geografia).

Alunos de 8º Ano

C

C2, C3

Equipa da BE

________________________________________________________________________
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado

Comunidade Escolar

Pg. 28/72

Departamento das
Expressões

---

Ficha de Avaliação de Atividades

3 de
dezembro

Grelha

1º Período

Custo
zero

------

Todo o agrupamento

---

Departamento de
línguas, de Ciências Sociais e
Humanas, 1º ciclo
e Ensino préescolar

Grelha

1º Período

0

Ficha de avaliação do AE

Dezembro

0
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ATIVIDADE

Promover a cooperação entre a
escola/comunidade

4.3.1.15

Desenvolver o espírito de solidariedade e respeito

Formação de juízes-árbitros.

Socializar e adquirir competências
como árbitro; aprender a competir.
Fair-Play.

4.3.1.16

Comemorar o dia da
irradicação da pobreza

OBJETIVOS

Atividade de incentivo ao Desporto
Escolar.

Socializar e demonstrar atividades
desportivas abordadas ao longo do
ano. Aprender a competir. Fair-play.

4.3.1.17

4.3.1.14

Nº

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

Challenger/multiactividades.
Futsal
Ténis de mesa

Socializar e demonstrar atividades
desportivas abordadas ao longo do
ano. Aprender a competir. Fair-play.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar e
comunidade educativa

Avaliação

Preenchimento
da grelha de
avaliação de
atividades
Registo fotográfico
Observação
direta no desempenho da
arbitragem.

Data

Orçamento

1º período

Custo
zero

Durante o
1º período

Custo
zero

Durante o
1º período.

Custo
zero

Custo
zero

K

K1,K2

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar

Comunidade em
geral

A
J
K

A3
J3 ,J4 ,J6
J7 ,K6

Grupo de Educação Física.

Alunos interessados.

A
J

A3
J2,J3,J4,J6
J7
K1, K2, K6

Grupo de Educação Física.

Comunidade escolar.

---

Observação
direta no desempenho das
atividades.

A3
J2,J3,J4,J6
J7
K1, K2,K6

Grupo de Educação Física.

Turmas do 2º, 3º
ciclo e secundário.

---

Observação
direta no desempenho das
atividades.

Durante o
1º período.

Ficha de Avaliação de Atividades

dezembro

Registos gráficos
Materiais produzidos pelas
crianças
Preenchimento
da grelha de
avaliação de
atividades

Dezembro

K

A
J
K

---

4.3.1.18

4.3.1.18.2

4.3.1.18.1

FESTIVIDADE DO NATAL

Elaboração de trabalhos alusivos à
época natalícia

Natal

- Dar continuidade a costumes e
tradições;
- Viver o espírito Natalício associando-o à festa da família;
-Desenvolver o espírito de partilha,
paz e amor.
Cultivar os afectos
Sensibilizar os alunos para as
vivências do Natal
Educar para os valores de
Formação Pessoal e Social
Promover momentos de partilha e
convívio
Desenvolver competências artísticas
Envolver as famílias nas atividades
do J.I.

C
k

C5
K1,K4

C

C6

D

D3

K

K1,K2

Professores de
Educação Especial

Alunos de Educação
Especial

Conselho de
docentes do
ensino pré-escolar

Alunos do ensino
pré-escolar e 1º
ciclo
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Diretores de Turma/Professores
Titulares de Turma

Conselho de docentes do ensino
pré-escolar, 1º
ciclo, autarquia e
encarregados de
educação

Custo
zero

Custo
zero
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4.3.1.18.6

ATIVIDADE

Celebrar o Natal

Festa de Natal:
.Concurso literário
.Trabalho comunitário- projeto Ajudar

Christmas: Christmas Carols e
projeção de filme

Festa de Natal:
Exposição de cartões/mensagens
Natalícias; de S. Valentim e Pascais

Concurso Postais de Natal
4.3.1.18.7

4.3.1.18

4.3.1.18.5

4.3.1.18.4

4.3.1.18.3

Nº

OBJETIVOS

- Desenvolver o espírito de Natal,
promovendo os valores da paz, da
solidariedade e da fraternidade;
- Dar continuidade a costumes e
tradições;
- Conhecer e valorizar as diferenças
culturais;
- Desenvolver a capacidade de
pesquisa/recolha de informação.
-Decorar a escola com motivos de
Natal.
.Desenvolver competências de
comunicação oral e escrita criativa.
.Divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos.
.Fomentar o espírito de solidariedade e de partilha.
- Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade
- Fomentar a participação da comunidade educativa nas diversas atividades
- Incutir o respeito pela diversidade
cultural, religiosa, sexual ou outra
- Desenvolver o sentimento de
pertença ao agrupamento
.Desenvolver competências de
Comunicação oral e escrita em
Língua Francesa.
.Divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos.
Comemorar o nascimento de CristoRedentor
Celebrar a alegria da festa de Natal;
Promover o gosto pelo desenho;

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

K
A
D
B

K4
A3
D2
B2

A
B
G
K

A2
C6
G3
K3

A

A3

B

B3

K

K4

N

N2

A
B
G

A2
C6
G3

A
C
K
P

A3
C4
K2, K4
P2

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Data

---

- Análise dos
trabalhos produzidos
- Análise dos
registos feitos
por professores
e, eventualmente, por intervenientes de
outras entidades
colaboradoras.

De 9 a 16
de dezembro

Conselho de
docentes do 1.º
ciclo.

Todos os alunos do
1.º ciclo.

Docentes de Português
Biblioteca Escolar
Comunid. Escolar
Clube de Teatro
Projeto Ajudar

Alunos
Funcionários
Pais e E.de Educação
Toda a comunidade
Educativa

Intradepartamental
e interciclos

Ficha de avaliação de atividades

Comunidade Escolar

Intradepartamental

Ficha de avaliação das atividades

Docentes do grupo
disciplinar de
Inglês e Clube de
Línguas

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

Grupo de EMRC
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Alunos de 7.º e 8.º
do 3.CEB
Funcionários
Pais e E.de Educação
Toda a comunidade
Educativa

Alunos do 2º e 3º
ciclo

Intradepartamental

EV
ET

Ficha de avaliação de atividades

Qualidade dos
postais
elaborados

Dezembro
(último dia
de aulas)

dezembro
(última
semana de
aulas)

Dezembro
1.ºPeríodo

1º período

Orçamento

€80.00

Sem
custos

Sem
custos

Sem
custos

Sem
custos
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4.3.1.18.8

Nº

ATIVIDADE

Eucaristia de Natal

Articulação
Projeto
Educativo
Área
Objs.
Int.

OBJETIVOS

Proporcionar um convívio salutar e
uma caminhada de descoberta na
fé.

B
K

B3
K3
K4

Dinamizador

Grupo de EMRC

Destinatário

Comunidade
educativa

Articulação

Educação Musical

Avaliação

Inquérito

Data

Final do 1º
período

Orçamento

Sem
custos

2º PERÍODO
Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

7 de janeiro

0

Janeiro e
fevereiro

0

4.3.2.2

4.3.2.1

JANEIRO

Celebração do Dia de Reis

Comemoração de Semana da Internet Segura
Realização, na biblioteca, de atividades de sensibilização para um uso
mais seguro da internet e respeito dos
direitos de autor
(3º ciclo e ensino secundário)

Reviver e valorizar as tradições;
Consciencializar os alunos para a
cooperação e solidariedade;
Promover a articulação com lares
de 3ª idade;

- Promover o uso seguro da internet

B
K
M

B3
K4
M1

C
K
N
O

C6
K2,K4,K6
N3,N4
01

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Todos os alunos
Equipa da Biblioteca

________________________________________________________________________
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Crianças e comunidade local
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Conselho de
docentes do
ensino préescolar e comunidade local

Grupo de TIC
GNR
CPCJ

Materiais
produzidos
pelas crianças;
Registos
gráficos;
Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação

-Grelha de
avaliação
- inquéritos
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Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

fevereiro

€200.00

5 de fevereiro

Custo
zero

FEVEREIRO

4.3.2.3.4

4.3.2.3.3

4.3.2.3

4.3.2.3.2

4.3.2.3.1

CARNAVAL

Realizar o desfile de Carnaval

- Desenvolver a capacidade criativa e o espírito lúdico;
- Estimular o desenvolvimento das
diferentes formas expressivas;
- Promover a prevenção na execução de brincadeiras alusivas à
tradição;
- Preservar o património cultural.

Incentivar a participação das
famílias no processo educativo
Carnaval

Trabalhos relacionados com o
Carnaval

Desfile de Carnaval

Preservar as tradições
Promover a articulação entre ciclos

-Desenvolver a criatividade e a
socialização;
-Preservar tradições.

Estimular a criatividade;
Cultivar o gosto pelas tradições;
Promover a articulação entre ciclos
de ensino.

N
K
A
D
O

N3
K2, K4
A3
D1
01

D

D1

H

H1

K

K2

C
K

C5
K1

B
C
D
G
K

B3
C2
D2
G3
K4

Conselhos de docentes
do pré-escolar e 1.º
ciclo
Departamento do 2.º
ciclo.

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Professores Educação
Especial

Coordenador 2º Ciclo
Diretores de Turma

Crianças dos
diferentes ciclos e
comunidade local

Interciclos (Préescolar, 1º e
2ªciclos)

Alunos de Educação Especial

Alunos do 2º ciclo

Autarquia
Comunidade
local
Dir. de Turma
/Professores
Titulares de
Turma

Professores do
Pré-Escolar, 1º e
2º ciclos
Escola /família

________________________________________________________________________
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Todos os alunos
dos 3 níveis de
ensino.

- GNR;
- Autarquia
- Associação de
Pais
- Três níveis de
ensino: PréEscolar; 1.º ciclo
e 2.º ciclo.
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- Análise dos
trabalhos
produzidos
pelos alunos.
- Análise dos
registos
feitos por
professores
e, eventualmente, por
intervenientes de outras entidades colaboradoras.
Registos
fotográficos
e gráficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades
Ficha de
Avaliação de
Atividades

Inquérito

fevereiro
Custo
zero

5 de fevereiro
Custo
zero
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4.3.2.5

4.3.2.5.2

4.3.2.5.1

4.3.2.4

Nº

ATIVIDADE

Venda de narizes vermelhos e
outros materiais para ajudar a
associação “Narizes Vermelhos”

St. Valentine’s Day:
exposição de trabalhos, jogos lúdicodidáticos, troca de correspondência e
projeção de filme

Elaboração de trabalhos alusivos
ao Dia de S. Valentim

4.3.2.6

4.3.2.5.3

S. Valentim:
Exposição de cartões/mensagens

Canguru sem fronteiras

OBJETIVOS

Promover a articulação com associações de âmbito solidário
Dinamizar uma atividade com a
associação narizes vermelhos

- Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade
- Estimular nos alunos o interesse
pela leitura;
- Promover comportamentos
socialmente corretos e o cumprimento de normas e condutas

-Valorizar a importância dos afetos.

.Desenvolver competências de
Comunicação oral e escrita em
Língua Francesa.
.Divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos.

- Promover o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o raciocínio lógico;
- Aumentar a capacidade de resolução de problemas e de comunicação Matemática;
- Aumentar a autonomia.

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

B

Dinamizador

B1

G

G1

k

K1,K2

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

K

ST. VALENTINE’S DAY
A3
Docentes do grupo
C2
disciplinar de Inglês e
Clube de Línguas
K6

C
K

C5
K1

A
B
G

A2
C6
G3

A
B
D
G

A3
B3
D2
G2

A
C

Professores Educação
Especial

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

Todos os Professores
do Grupo de Matemática e Professores do
3o e 4o anos/Alunos
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Crianças com
necessidades de
cuidados de saúde

Comunidade
Escolar

Alunos de Educação Especial

Alunos de 7.º e
8.º do 3.CEB
Funcionários
Pais e E.de Educação
comunidade
Educativa

Alunos do 3º e 4º
anos, 2º e 3º
Ciclos e Curso
Científico do Secundário

Avaliação

Data

Orçamento

Educadores de
infância/associações
de âmbito
dário/comunidade
local

Registos
gráficos
Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades

De acordo
com a disponibilidade
da associação

Custo
zero

Intra e inter
departamental
CPCJ

Ficha de
avaliação
das atividades

Articulação

Diretores de
Turma
/Professores
Titulares de
Turma
Intradepartamental

Todos os Departamentos da
Escola

10 de fevereiro 2016

Ficha de
Avaliação de
Atividades

14 fevereiro

Ficha de
avaliação de
atividades

14 fevereiro

Participação
dos alunos
na atividade

2º ou 3º
Período

Custo
zero

Custo
zero

Custo
zero

300 €
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4.3.2.7

Nº

ATIVIDADE

Corta Mato escolar

OBJETIVOS

Promover o contacto com a Natureza. Incentivar para a prática de
desportos individuais como o
Atletismo.

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
B
B3
D
D2
J
J2, J3,J4, J6,
J7
K
K1, K2,K3,
K6
P
P2

4.3.2.9

4.3.2.8

J
Tag Rugby. Apuramento das equipas na escola

Basquetebol 3x3. Apuramento das
equipas na escola

Socializar, adquirir competências
no âmbito do Jogo desportivo,
Rugby, como praticante. Fair-Play.

Socializar, adquirir competências
no âmbito do Jogo desportivos,
Basquetebol, como praticante.
Fair-Play.

K

J
K

J2, J3
J4, J6,J7
K1, K2
K3, K6

J2, J3
J4, J6
J7
K1, K2
K3, K6

Dinamizador

Destinatário

Grupo de Educação
Física.

Alunos do 1º, 2º,
3º ciclo e secundário e alunos de
NEE.

Grupo de Educação
Física.

Turmas do 2º, 3º
ciclo e secundário.

Grupo de Educação
Física.

Turmas do 2º, 3º
ciclo e secundário.

Avaliação

Data

Orçamento

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Durante o 2º
período.

Custo
zero

---

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Durante o 2º
período.

Custo
zero

---

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Durante o 2º
período.

Custo
zero

março

Custo
zero

Final do
2.ºPeríodo

Custo
zero

Articulação

1º Ciclo.

MARÇO

4.3.2.10.3

4.3.2.10

4.3.2.10.2

4.3.2.10.1

JORNADAS CULTURAIS
-Conhecer costumes e tradições
sobre esta festa;
Trabalhos alusivos à Páscoa

Celebrar a Páscoa
Exposição de cartões/mensagens

Comunhão Pascal

- Transmitir os valores inerentes à
Páscoa.
.Desenvolver competências de
Comunicação oral e escrita em
Língua Francesa.
.Divulgar os trabalhos realizados
pelos alunos.

Proporcionar um convívio salutar e
uma caminhada de descoberta na
fé

C
K

C5
K4

Professores Educação
Especial

A
B
G

A2
C6
G3

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

B
K

B3
K3,K4

Grupo de EMRC
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Alunos de Educação Especial
Alunos de 7.º e
8.º do 3.CEB
Funcionários
Pais e E.de Educação
comunidade
Educativa
Comunidade
educativa

Diretores de
Turma
/Professores
Titulares de
Turma
Intradepartamental

Educação Musical

Ficha de
Avaliação de
Atividades

Ficha de
avaliação de
atividades

Inquérito

Final do 2º
período

Sem
custos
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4.3.2.10.8

4.3.2.10.7

4.3.2.10

4.3.2.10.6

4.3.2.10.5

4.3.2.10.4

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

- Consciencializar os alunos para o
valor da família na sociedade;
Elaboração de trabalhos alusivos
ao Dia do Pai

Dia do Pai
(torneio de futebol)

Comemorar o Dia da Árvore

Sala Cultural
(Laboratório de Línguas)
Projeção de dois filmes e respetivos
guiões

JORNADAS CULTURAIS
Projeção/Exploração de vários filmes
em Língua Francesa, no âmbito do
Plano Nacional de Cinema.

- Conhecer o significado do dia do
Pai, costumes e tradições.
Comemorar o Dia do Pai;
Sensibilizar a comunidade educativa
para a prática desportiva;
Promover a fraternidade entre a
comunidade educativa;

C
K

C5
K1

A
B
H
K
O
P

A2
B3
H1
K1
O1
P2

- Fomentar o convívio saudável
através da participação em atividades lúdicas;
- Sensibilizar a Comunidade Escolar para a proteção da Natureza e
a importância das árvores relativamente à qualidade do ambiente;
- Estimular os alunos para a defesa dos valores ecológicos;
- Contribuir para a proteção do
meio ambiente;
- Interiorizar o gosto e o respeito
pela Natureza.

N
M
K
G
A

N1
M1
K2
G3
A3

.Rentabilizar recursos e materiais
didáticos;
.Desenvolver a literacia do cinema.
.Divulgar a Língua e Cultura Francesas.

A
C

A3
C2,C3,C7

.Divulgar a língua e cultura francesas;
.Trabalhar a Literacia do Cinema

A
C

A3
C2,C3,C7

Professores Educação
Especial

Grupo EMRC

3º ciclo
secundário
pais e EE
professores
auxiliares educativos

Diretores de
Turma/Professores
Titulares de
Turma
CPCJ

Educação Física
CPCJ

- Todas as
turmas do 1.º
ciclo
CPCJ

Avaliação

Ficha de
Avaliação de
Atividades

Inquérito

19 de
março

200 €

- Análise dos
trabalhos
produzidos
pelos alunos.
- Análise dos
registos
feitos por
professores
e, eventualmente, por
intervenientes de outras entidades colaboradoras.

Entre 14 e
18 de Março

€0,00

Jornadas
Culturais
(2.ºPeríodo)

Custo
zero

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

Comunidade
Escolar
Comunidade
Educativa
Alunos

Intradepartamental
Interciclos

Ficha de
avaliação de
atividades
Trabalhos
dos alunos

Comunidade
Escolar
Comunidade
Educativa
Alunos de 7.º e
8.º

Intradepartamental
Interciclos

Ficha de
avaliação de
atividades
Trabalhos
dos alunos
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Orçamento

Custo
zero

Todos os alunos
do 1.º ciclo.

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

Data

março

Conselho de Docentes
do 1.º ciclo.
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Alunos de Educação Especial

Articulação

Ao longo do
ano
/Jornadas
Culturais

Custo
zero
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4.3.2.10.11
4.3.2.10.12
4.3.2.10.13
4.3.2.10.14

4.3.2.10

4.3.2.10.10

4.3.2.10.9

Nº

ATIVIDADE

Semana da ciência

Pancake Race

Dia da Matemática

Caminhada ao Larinho

OBJETIVOS
Reconhecer que o conhecimento
científico é dinâmico;
Revelar curiosidade perante o
mundo natural;
Despertar o interesse pela investigação;
Motivar para a componente prática
e/ou experimental;
Despertar o gosto pela Ciência;
Fomentar atitudes de cooperação.
- Aumentar os níveis de sucesso
educativo dos alunos de todos os
anos de escolaridade
- Centrar o processo de ensinoaprendizagem no aluno
- Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes
Divulgar a Matemática como Ciência;
Promover o gosto pela Matemática;
Desenvolver o raciocínio lógico/
dedutivo;
Desenvolver a capacidade de
visualização e manipulação de
materiais.
Revelar curiosidade perante o
mundo natural;
Fomentar atitudes de cooperação;
Socializar e Promover o contacto
com a Natureza.

Caminhada para a saúde “caminhada ao Larinho”

Peça de Teatro
“Os Herdeiros da Lua de Joana”

Socializar e Promover o contacto
com a Natureza.

Promover o gosto pelo teatro
Promover os bons hábitos de
saúde e cidadania

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A3
B
B3
C
C1,C5
G
G2,G3
K
K2,K6

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Professores do grupo
disciplinares 230 , 520
e 510

Comunidade
escolar

Grupos de
ciências

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

A

A1

C

C1

O

O1

A
B
D
G

A3
B3
D2
G2

B
D
J

B3
D2
J2,J3,J4,J6,
J7
K1,K2,K3,K6
P2

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

K
P

B3
D2
J2, J3, J4,
J6,J7
K1,K2,K3,K6
P2

A
C
O
Q

A1, A2, A3
C1, C4
01
Q1

K
P
B
D
J

Docentes do grupo
disciplinar de Inglês,
Francês e Clube de
Línguas

Todos os Professores
do Grupo de Matemática

Todos os alunos
do Agrupamento à
excepção do 1º e
2º anos e Pré.

Intradepartamental/
Interdepartamental
e interciclos

Todos os Departamentos da
Escola

Ficha de
avaliação
das atividades

Orçamento

Semana
culturalFinal do 2º
Período

0€

março 2016

0€

---

Semana
Cultural

0€

Observação
direta no
desempenho
das atividades

Durante o 2º
período

0€

Toda a comunidade escolar

Grupo de Educação Física
CPCJ

Grupo de Educação
Física.

Toda a comunidade escolar e alunos de NEE.

Grupo de Biologia
CPCJ

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Durante o 2º
período.

0€

Agrupamento de
Escolas

Alunos do 3º CEB

Câmara Municipal
CPCJ

Ficha de
avaliação
das atividades

14 Março

0€
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Comunidade
Escolar

Data
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4.3.2.10.16
4.3.2.10.17

4.3.2.10

4.3.2.10.15

Nº

ATIVIDADE

“Game Day”

Feira Medieval:
-poesia trovadoresca a selecionar;
-representação de dois excertos de
peças medievais

Feira Medieval:
preparação com os alunos do
Clube de Línguas de uma “May
Pole Dance”, envolvendo os alunos
do 1º Ciclo (3º ano)

OBJETIVOS

Promover atividades didáticas
Proporcionar espaços de entretenimento e aprendizagem
Fomentar o uso das novas tecnologias de informação
.Fomentar a participação da comunidade educativa nas diversas
atividades
.Desenvolver o sentimento de
pertença ao agrupamento por
parte da comunidade educativa
.Participar em projetos conjuntos
do Agrupamento
.Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes
- Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade
- Fomentar a participação da
comunidade educativa nas diversas atividades
- Participar em projetos conjuntos
do Agrupamento
- Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
C
O
Q

A1, A2, A3
C1, C4
01
Q1

A
C
O
Q

A1, A2, A3
C1, C4
01
Q1

A
C
O
Q

A1, A2, A3
C1, C4
01
Q1

Dinamizador

Agrupamento de
Escolas

Comunidade
Escolar

Docentes do departamento de Línguas
Docentes de Português
Clube de Teatro
Projeto Ajudar

Comunidade
Educativa

Docentes do grupo
disciplinar de Inglês e
Clube de Línguas

Comunidade
Educativa
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Destinatário
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Articulação

Câmara Municipal

Orçamento

Avaliação

Data

Ficha de
avaliação
das atividades

15 Março

0€

(Última
semana do
2.ºPeríodo)

0€

Interciclos

Ficha de
avaliação
das atividades

Interciclos

Ficha de
avaliação
das atividades

0€
março 2016
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3º PERÍODO
Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

1ª semana
do 3º período

0

8 e 9 de
abril

0

ABRIL

A
Visita ao laboratório de ciências
experimentais

Encontro Nacional de EMRC
do Secundário

Despertar a curiosidade de saber,
o desejo e a capacidade de experimentar e o pensamento crítico

Promover o convívio entre os
alunos inscritos em EMRC;

B

A1
B3

D

D2
D3

G
K

G3
K5

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Alunos do ensino
pré-escolar e 1º
ciclo

Grupo de EMRC

Alunos de EMRC

4.3.3.3

- Promover o valor da família na
sociedade;
Elaboração de trabalhos alusivos
ao Dia da Mãe

- Salientar a importância da mãe,
na vida de cada um.

4.3.3.4

4.3.3.2

4.3.3.1

Interdepartamental

Semana da Saúde :
Encontro com a autora das composições musicais dos livros da autora e médica Manuela Mota

-Promover hábitos de vida saudável
-Desenvolver o espírito crítico e a
criatividade
- Promover hábitos de leitura

C
K

C5
K1

Professores Educação
Especial

A
B
C
J

A1,A3
B3
C1,C2,C4,C5
J1,J2,J4,J5,
J6,J7

Equipa da BE
Coordenadora do
Departamento do
ensino pré-escolar
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Alunos de Educação Especial

Alunos do ensino
pré-escolar

Observação
direta
Registos
gráficos
Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades
Inquérito

---

Diretores de
Turma
/Professores
Titulares de
Turma
CPCJ
Centro de Saúde
CPCJ

Ficha de
Avaliação de
Atividades

Ficha de
avaliação do
AE

Abril

Custo
zero

Abril

20 euros
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Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

4.3.3.6

4.3.3.5

Sensibilizar as crianças para comportamentos saudáveis

Comemorar a semana da saúde

Dia do sorriso

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
J

J1,J2,J3,J4

Conhecer e praticar normas de
segurança e cuidados de saúde e
higiene, compreendendo a sua
necessidade

Melhorar competências de relação
de comunicação e convivência
social;
Promover a auto-estima

Dinamizador

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Destinatário

Alunos do ensino
pré-escolar

Articulação

Conselho de
docentes do
ensino préescolar
Centro de saúde
CPCJ

A
C
H

A2, A3
C6
H1

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Alunos do ensino
pré-escolar

Conselho de
docentes do
ensino préescolar
Encarregados de
educação
CPCJ

Avaliação
Registos
gráficos
Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades
Registos
gráficos
Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades

Data

Orçamento

Durante o
mês de abril

0

28 de abril

0

MAIO

4.3.3.8

4.3.3.7

A
B
C
Semana da leitura subordinada ao
tema definido a nível nacional
(planificação própria em articulação com os vários departamentos)

I Gala Tesouro Escondido
(comemoração do Dia da Mãe)

Criar hábitos de leitura e desenvolver as competências leitoras

Comemorar o Dia da Mãe;
Incentivar os alunos a organizar
eventos;
Promover a alegria e a fraternidade;
Distinguir os alunos que se destacam
nas aulas e atividades de EMRC;
Criar laços entre a comunidade, a
família e a comunidade educativa;

D
E
F
H
I
P
Q

A1,A2,A3
B1,B2,B3
C1,C2,C3,C4
C5,C6
D2
E2
F2
H3,H4
I2
P2
Q1

A
B
H
K
O
P

A2
B3
H1
K1
O1
P2

Todos os departamentos
Equipa da BE

Biblioteca Municipal
RBE
CPCJ

Grupo EMRC
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Toda a comunidade educativa
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Toda a comunidade
educativa

Educação Musical
História
Geografia
Educação Física
Educação Musical

-Grelha de
avaliação
-Inquéritos
-Trabalho
realizados

Inquérito

A definir
Em maio

6 de maio

0

50€
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4.3.3.10

4.3.3.9

Nº

ATIVIDADE

Dia da família
(Exposição de trabalhos relacionados
com o sorriso)

III Encontro de EMRC

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Reconhecer a importância da
família

H

Promover o convívio entre os
alunos inscritos em EMRC;

G
K

H1

G3
K5

Dinamizador

Destinatário

Conselho de docentes
do ensino pré-escolar

Comunidade
escolar

SDER Lamego

Alunos do 7º e 8º
anos

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Conselho de
docentes do
ensino préescolar
Encarregados de
educação
CPCJ

Registos
fotográficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades

16 de maio

0

Educação Musical

Inquérito

20 maio

0

1 de junho

0

JUNHO

Comemoração do dia mundial da
criança

4.3.3.11.2

4.3.3.11

4.3.3.11.1

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Comemorar o Dia Mundial da
Criança

Sensibilizar para os direitos da
criança
Favorecer a alegria e a atividade
lúdica

- Reconhecer o papel da criança na
sociedade de hoje e do futuro;
- Refletir sobre os direitos e deveres das crianças.
- Celebrar o dia com um pequeno
espetáculo educativo (peça de
teatro ou filme…)

K

A
B
G
J
K
L
O
M

K5

A2
B1
G2
J7
K4 , K5
L1
O1
M3

Conselho de docentes
do ensino pré- escolar

Conselho de docentes
do 1.º ciclo.
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Crianças do ensino
pré-escolar e 1º
ciclo

Todos os alunos
do 1.º ciclo.

Interciclos e
autarquia
CPCJ

- Autarquia;
-Associação de
Pais;
- Todas as
turmas do 1.º
ciclo.
CPCJ

Registos
fotográficos
e gráficos
Preenchimento da
grelha de
avaliação
de atividades
- Análise dos
trabalhos
produzidos
pelos alunos.
- Análise dos
registos
feitos por
professores
e, eventualmente, por
intervenientes de outras entidades colaboradoras.

1 de junho

€50.00

Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2015/2016

ATIVIDADE

Tarde Cultural

4.3.3.14

Festa de encerramento do ano
letivo

4.3.3.15

Publicação de um livro de
poemas

Festa final do Desporto Escolar.

4.3.3.16

4.3.3.13

4.3.3.12

Nº

III Encontro desportivo e
cultural Interescolas

OBJETIVOS

- Conviver com toda a comunidade
educativa.
- Desenvolver capacidades artísticas.
- Fazer pequenas exposições.
- Fazer uma pequena apresentação artística para os
pais/encarregados de educação.

Incentivar os discentes a escrever;
Valorizar a língua portuguesa;
Promover os valores morais, éticos
e religiosos;
Valorizar os trabalhos realizados
pelos alunos;

Proporcionar momentos que marquem com alegria o fim desta
etapa escolar

Promover a atividade física e
desportiva desenvolvida no agru-

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

O
N
M
K
G
D
B
A

O1
N2
M3
K1
G2
D1
B3
A3

C
K
G

C3
K2 K4
G3

- Conselhos de docentes do 1.º ciclo e préescolar.

Grupo de EMRC

- Autarquia;
- Associação de
Pais;
- Conselhos de
docentes do 1.º
ciclo e préescolar.

Alunos do 1º ao
12º
ano de escolaridade;

Educação Visual
Português
História
Geografia

Publicação
do
livro

Grupo de Educação
Física

Toda a comunidade escolar

K

J
K

J3
K6

Grupo de EMRC das
escolas de Foz Côa,
Meda e Torre de Moncorvo

Alunos do 9º ano e
secundário

K1

A
J
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Avaliação

Todos os alunos
do 1.º ciclo.
- Alunos do Jardim
de Infância do
Centro Escolar.

A3
J2, J3,J4, J6
J7
K1, K2,K6

k

Articulação

- Análise dos
trabalhos
produzidos
pelos alunos.
- Análise dos
registos
feitos por
professores
e, eventualmente, por
intervenientes de outras entidades colaboradoras.

Crianças do ensino
pré-escolar e 1º
ciclo

C6
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Destinatário

Conselho de docentes
do ensino pré- escolar

C

pamento.

Promover o espírito desportivo;
Incentivar à prática desportiva;
Saber acolher os alunos de outras
escolas;
Promover o convívio;

Dinamizador

Interciclos
autarquia e
famílias

Agrupamento.

---

Data

Última
semana do
ano letivo

Todo o ano
letivo

Orçamento

€80.00

Publicação do
livro

Participação
dos intervenientes
Preenchimento da
grelha de
avaliação de
atividades

A definir

0

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

3º Período.

0

---

Data a
definir

transporte
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4.3.3.17

Nº

ATIVIDADE

Semana EMRC

OBJETIVOS

Valorizar a disciplina de EMRC

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
C

A3
C4

Dinamizador

Grupo de EMRC
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Destinatário

1º ao 9º ano

Articulação

Inquérito

Avaliação

---

Data

Data a
divulgar
pelo SNEC

Orçamento

Sem
custos
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AO LONGO DO ANO ESCOLAR
Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

Orçamento

Articulação

Avaliação

Data

Todos os Departamentos

-Guião de
trabalho
colaborativo
- Checklist
a preencher
pelo aluno
-Avaliação,
pelos respetivos professores, dos
trabalhos
produzidos
pelos alunos
- Avaliação
da atividade
(equipa da
Biblioteca)
-Inquéritos

Ao longo do
ano

Custo 0

Com todos os
departamentos

-Ficha de
avaliação do
agrupamento
- Exposições
realizadas

Ao longo do
ano

100
(papel,
impressões,
etc)

Todos os Departamentos
Centro de Saúde
RBE

- Grelha de
avaliação da
atividade
-Inquéritos
- Trabalhos
produzidos
pelos alunos

Ao longo do
ano

4.3.4.3

4.3.4.2

4.3.4.1

BIBLIOTECA ESCOLAR

Planificação de atividades de
pesquisa orientada em contexto
curricular

-Reforçar a articulação entre a
biblioteca e o trabalho na sala de
aula
-Trabalhar de forma transversal as
literacias (da leitura, da informação e dos media), integrando as
novas tecnologias de informação e
comunicação

Exposição/ divulgação na biblioteca ou no seu blogue/página de
trabalhos diversificados para comemorar efemérides, datas (Natal,
Páscoa, etc) ou elaborados no
âmbito curricular.

- Desenvolver/promover a criatividade
- Divulgar os trabalhos dos alunos

-Apoio ao projeto da Saúde Escolar
-Desenvolvimento do projeto SOBE
(Saúde Oral e Bibliotecas Escolares)

- Desenvolver a implementação
das literacias em contexto curricular e extracurricular na promoção
da saúde
- Divulgar e implementar o uso
das ferramentas da web 2.0 na
prática pedagógica

A
C
O
Q

A1,A2,A3
C1,C4
01
Q1

A
B
C
D
F
G
K
O
P

A1
B1,B3
C1,C4,C5
D2
F2
G3
K4,K5
01
P2

A
B
C
J

A1,A3
B3
C1,C2,C4,C5
J1,J2,J4,J5,
J6,J7

Equipa da Biblioteca
Escolar
Professores das turmas

O professor responsável pelos trabalhos

Toda a comunidade educativa

BE

Equipa da Biblioteca
Coordenador da Saúde
escolar
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Docentes de todos
os níveis de ensino
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Docentes e alunos
de todos os níveis
de ensino

0
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4.3.4.5

4.3.4.4

Nº

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Apoio aos alunos na realização dos
trabalhos curriculares e
extra-curriculares

- Melhorar o sucesso educativo dos
alunos
- Desenvolver métodos e hábitos
de trabalho
- Promover a criatividade
- Assegurar a ocupação plena dos
tempos livres
- Assegurar aos alunos com NEEs
condições adequadas ao desenvolvimento pleno e aproveitamento
das suas capacidades

Divulgação de Concursos internos,
locais, nacionais ou internacionais
(na BE, no blogue e na página de
Facebook) e apoio à participação
nos mesmos

- Desenvolver/promover a criatividade e a cidadania

A
C
D
E
G
0

A
B
C
D
F
G
K
O
P

A1
C1,C4,C5
D3
E2
G2
O1,O2

A1
B1,B3
C1,C4,C5
D2
F2
G3
K4,K5
01
P2

Dinamizador

Os colaboradores da
Biblioteca

BE

Destinatário

Articulação

Com todos os
Departamentos
Todos os alunos
Com o grupo de
ensino especial

Toda a comunidade educativa

Com todos os
departamentos

Orçamento

Avaliação

Data

- Estatísticas
de utilização
livre da
biblioteca
- Inquéritos
aos alunos

Ao longo do
ano

0

-Ficha de
avaliação do
agrupamento
- Participações nos
concursos e
trabalhos
produzidos

Ao longo do
ano

0

4.3.4.7

4.3.4.6

PROMOÇÃO DA LITERACIA TECNOLÓGICA E DIGITAL

Apoio aos alunos na realização,
com as TICs, dos trabalhos escolares, para concursos, nos projetos
do agrupamento e na utilização
livre;
-Clube TIC;

- Desenvolver as competências
literácicas e a utilização das ferramentas da web 2.0, na produção
de trabalhos curriculares ou extracurriculares

2º ano do Projeto: “Ler e aprender
com a BE: Ger@ção Digital” (8ºB).

A
B
C
D
E
F
G
K
L
N
Q

A1,A2,A3
B1,B2,B3
C1,C5
D2,D3
E2
F1,F2
G1,G2,G3
K4,K6
L1
N1,N3
Q1

Colaboradores
da biblioteca

Professor Bibliotecário

Professor Bibliotecário

________________________________________________________________________
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado

Pg. 44/72

Alunos de todos os
níveis de ensino

Alunos de todos os
níveis de ensino

Professores da
turma 8º ano
RBE:
referencial
“Aprender com a
biblioteca escolar”

- Grelhas de
observação
- Estatísticas
de utilização
da biblioteca
- Inquéritos
- Participação em
concursos e
projetos
-Relatórios
de avaliação
do projeto e
do clube
- Inquéritos
do Bem aos
alunos

Custo 0
Ao longo do
ano

Custo 0
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4.3.4.9

4.3.4.8

Nº

ATIVIDADE

Catalogação e criação do catálogo
online

Avaliação :
Relatório do MABE
Base de dados da RBE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Dinamizador
Destinatário
Área
Objs.
Interv.
TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA

-Promover a realização de uma
ação de formação neste âmbito
-Catalogar no Bibliobase
-Criar o catálogo online da Biblioteca
-Promover a criação do catálogo
coletivo com a BM
(Domínio D3)

Avaliar de forma a detetar os
pontos fortes e fracos e delinear/implementar ações para a
melhoria e divulgar os resultados

O

P
Q

O1
02

P1,P2
Q1

Equipa e colaboradores da Biblioteca

Equipa da BE

Agrupamento de
Escolas
RBE

Orçamento

Articulação

Avaliação

Data

Centro de Formação
RBE
CIBE
BM

Relatório do
MABE (Julho)

Ao longo do
ano

0

CIBE

Inquérito
RH2015 da
RBE (Setembro)
Base de
Dados da
RBE (Outubro e junho)
Relatório do
MABE (junho)

Ao longo do
ano: recolha
e análise das
evidências

0

PROMOÇÃO DA LITERACIA DA LEITURA

4.3.4.10

A
B
C
Hora do conto no ensino
pré-escolar com temáticas
diversificadas de apoio ao
currículo

-Criar os hábitos de leitura e
desenvolver as competências
leitoras

D
E
F
H
I
P
Q

A1,A2,A3
B1,B2,B3
C1,C2,C3,C4
C5,C6
D2
E2
F2
H3,H4
I2
P1,P2
Q1

Equipa da Biblioteca
Departamento de
Línguas
Departamento do 1º
ciclo
Departamento do
Ensino pré-escolar
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Docentes e alunos
de todos os níveis
de ensino

Biblioteca Municipal
Outras Bibliotecas Escolares
Todos os Departamentos
CPCJ
SPO

-Fichas de
avaliação do
agrupamento
- Trabalhos
produzidos
- Inquéritos
do MABE aos
alunos, pais
e professores

Ao longo do
ano

0
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4.3.4.16

4.3.4.15

4.3.4.14

4.3.4.13

4.3.4.12

4.3.4.11

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

O livro que li: apresentação, na
biblioteca, de projetos de leitura
preparados em família (1º ciclo)

Avaliação

Data

Equipa de BE
Professores
titulares de
turma

Dar continuidades ao projeto “O
livro que li”: elaboração livre de
recensões críticas e/ou trabalhos sobre
livros lidos requisitados na Biblioteca
Escolar (do 1º ciclo ao ensino secundário) publicadas pelos respetivos
professores de português no Jornal
online (escola secundária) ou no Blogue da Biblioteca pela equipa da BE
(Centro Escolar).
Promoção do Voluntariado de
leitura (pais, professores, não
docentes, etc)

Articulação

0

- Professora
Bibliotecária
-Professores
colaboradores
-Professores de
português
A
B
C
Criar os hábitos de leitura e desenvolver as competências leitoras

Encontro com autores

D
E
F
H
I
P
Q

A1,A2,A3
B1,B2,B3
C1,C2,C3,C4
C5,C6
D2
E2
F2
H3,H4
I2
P1,P2
Q1

Equipa da Biblioteca
Departamento de
Línguas

Departamento do 1º
ciclo
Departamento do
Ensino pré-escolar

Participação no CNL e outros concursos do PNL

Equipa da Biblioteca

- Equipa da
biblioteca
- Coordenador
do departamento de Línguas
- Coordenadora
do ensino préescolar
- Equipa da
biblioteca

Implementação da ação de melhoria: A Roda dos Livros (promoção da
leitura autónoma no 3º ciclo e ensino
secundária)

Professores de
português
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Docentes e alunos
de todos os níveis
de ensino
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Orçamento

0

-Fichas de
avaliação do
agrupamento
- Trabalhos
produzidos
- Inquéritos
do MABE aos
alunos, pais
e professores

Ao longo do
ano

0

?

300€

0
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4.3.4.17

ATIVIDADE

Celebração de efemérides ligadas
à leitura

4.3.4.18

Nº

Exposições/divulgação no blogue,
na página de Facebook da Biblioteca ou do agrupamento e/ou no
Jornal Escolar de trabalhos sobre
livros e autores

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

4.3.4.19

Data

Orçamento

0

Professora
bibliotecária

0

Equipa da biblioteca

A
B
C

Departamento de
Línguas

Equipa da biblioteca

4.3.4.21

Departamento do 1º
ciclo

Docentes e alunos
de todos os níveis
de ensino

Promoção da leitura digital (seleção
e divulgação de ebooks no blogue e na
página de Facebook)

4.3.4.22

D
E
F
H
I
P
Q

Equipa da Biblioteca

Dinamização o clube de leitura
expressiva

Lurdes Martins
Olinda Braz

4.3.4.23

-Criar os hábitos de leitura e
desenvolver as competências
leitoras

A1,A2,A3
B1,B2,B3
C1,C2,C3,C4
C5,C6
D2
E2
F2
H3,H4
I2
P1,P2
Q1

Disponibilização de uma maior
oferta de revistas e jornais (ação
para a melhoria)

Órgão de Gestão

4.3.4.24

4.3.4.20

Avaliação

Equipa da biblioteca

Divulgação dos livros das metas
para aumentar as requisições para
a sala de aulas, leitura domiciliária
e outras bibliotecas
Promoção as requisições de recursos para a sala de aulas, leitura
domiciliária e outras bibliotecas

Articulação

Atualização do acervo de acordo
com as necessidades

Departamento do
Ensino pré-escolar

Coordenadores
de Departamento
Equipa Biblioteca
Serviços de
contabilidade
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Professora
bibliotecária
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-Fichas de
avaliação do
agrupamento
- Trabalhos
produzidos
- Inquéritos
do MABE aos
alunos, pais
e professores

0
Ao longo do
ano
0

0

200€

1000€
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4.3.4.27

4.3.4.26

4.3.4.25

Nº

ATIVIDADE

Manutenção/Atualização dos blogues institucionais:
http://www.pauloprof.pt.blogspot.com
e Google
Bogue “Google”
Grupo fechado no Facebook “A
Ler É Que Vamos”
Blogue - teresa-12.ºACT/CHLH
Concursos literários

Clube de Línguas:
sensibilização de línguas estrangeiras, nomeadamente Inglês,
Alemão e Italiano

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Dinamizador
Área
Objs.
Interv.
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS

.Fomentar a participação da comunidade educativa nas diversas
atividades;
.Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas de
qualidade
.Promover hábitos de leitura e
competências de investigação e
argumentação oral/ escrita.

A

. Aumentar os níveis de sucesso
educativo dos alunos de todos os
anos de escolaridade;
.Desenvolver o gosto pela criação
estético – literária.

A
C

- Estimular nos alunos o prazer de
ler e o interesse pela cultura
nacional e internacional
- Desenvolver plenamente o plano
de ocupação dos tempos livres
- Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas e de
qualidade
- Divulgação de atividades na
página do agrupamento e no
Jornal Escolar
- Desenvolver um clima de escola
baseado na educação, respeito,
solidariedade, participação/intervenção social e tolerância
- Incutir o respeito pela diversidade cultural, religiosa, sexual ou
outra

A1,A2,A3

A3
C2,C3,C7

Departamento de
Línguas:
Paulo Fonseca
José Braz
Olinda Braz
Teresa Fernandes

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Comunidade
Escolar
Alunos

Intradepartamental
Interdepartamental

Ficha de
avaliação
das atividades

Ao longo do
ano

0

Departamento de
Línguas:
Docentes de Português
Biblioteca Escolar

Comunidade
Escolar
Comunidade
Educativa
Alunos

Intradepartamental
Interdepartamental
Interciclos

Ficha de
avaliação de
atividades
Trabalhos
vencedores

Final de
cada período
letivo

0

Docentes do grupo
disciplinar de Inglês e
Clube de Línguas

Comunidade
Escolar

Intradepartamental
Interciclos

Ficha de
avaliação
das atividades

Ao longo do
ano letivo

C
C2
E
G
H
K

E2
G2
H4
K1, K4
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Destinatário
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0
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4.3.4.29

4.3.4.28

Nº

ATIVIDADE

Clube de Línguas:
Atividades de audição, compreensão e expressão oral (Spelling
Bee)

Clube de Línguas - Francês

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

OBJETIVOS
- Estimular nos alunos o prazer de
ler e o interesse pela cultura
nacional e internacional
- Desenvolver plenamente o plano
de ocupação dos tempos livres
- Proporcionar oportunidades de
aprendizagem diferenciadas e de
qualidade
- Divulgação de atividades na
página do agrupamento e no
Jornal Escolar
- Desenvolver um clima de escola
baseado na educação, respeito,
solidariedade, participação/intervenção social e tolerância
- Incutir o respeito pela diversidade cultural, religiosa, sexual ou
outra
.Dinamizar a aprendizagem da
Língua Francesa;
.Apoiar aprendizagens e trabalho
curricular dos alunos.
Trabalhar a Literacia do Cinema.

C

C2

E

E2

G

G2

H

H4

K

K1, K4

A

A1
A2
A3

Dinamizador

Docentes do grupo
disciplinar de Inglês e
Clube de Línguas

Departamento de
Línguas:
Docentes de Francês

Destinatário

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar
Alunos

Articulação

Intradepartamental
Interciclos

Intradepartamental

Avaliação

Ficha de
avaliação
das atividades

Ficha de
avaliação
das atividades

Data

Ao longo do
ano letivo

Ao longo do
ano

Orçamento

0

0

4.3.4.31

Atualização e desenvolvimento da
página de Departamento.

- Promover o gosto pela Matemática utilizando as TIC;
- Divulgar as actividades realizadas pelo Departamento (Professores/Alunos)

dia internacional do idoso
Convite aos” avós” para
dinamizarem uma atividade no J.I.
/visita ao lar de 3ª idade/domicilio
para dinamizar uma atividade com os
“avós”

4.3.4.30

O problema do mês

- Promover o gosto pela Matemática;
- Desenvolver o raciocínio lógico;
- Aumentar a capacidade de resolução de problemas e de comunicação Matemática;
- Aumentar a autonomia.

4.3.4.32

DEPARTAMENTO MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

Sensibilizar os alunos para as
questões do envelhecimento e
a necessidade de proteger e
cuidar a população mais idosa

A
B
C
D
G

A3
B3
C1
D2
G2

B
C
D

B3
C6
D1,D2

Professores de matemática do 2º Ciclo

Alunos do 2º Ciclo

Paulo Romualdo

Toda a Comunidade Educativa

CONSELHO DE DOCENTES – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
B
B2, B3
D
D2, D3
G
G2, G3
Conselho de docentes
Crianças do ensino
K
K1
do ensino pré-escolar
pré-escolar e
idosos
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Participação
dos alunos
na atividade

Todos os Grupos
do Departamento

Lar de 3ª idade
ou centro de dia

Registo
fotográfico
grelha de
avaliação da
atividade

Ao longo de
todo o ano

100 €

Ao longo de
todo o ano

0€

Ao longo do
ano
0
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4.4 - Atividades de Enriquecimento
Além das atividades propostas pelos vários Departamentos / Conselho de Docentes que também se encontram incluídas nas atividades de enriquecimento, o Agrupamento tem disponível outras ações que apresentam, como objetivo primordial, o desenvolvimento de atividades que visem uma articulação entre sectores de ensino, envolvendo
parcerias locais.
1.
Nº

ATIVIDADE
Divulgação do Projeto

4.4.1.1

“O Jornal Escolar”;

OBJETIVOS
Divulgar informações importantes
para a comunidade educativa do
Agrupamento de Escolas de Torre
de Moncorvo, quer relativas à sua
própria realidade, quer relativas à
realidade da região, do país e do
Mundo;

JORNAL ESCOLAR

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A1, A2, A3
C
C1, C2, C3,
C4
K
K1, K2

Dinamizador
Paulo Fonseca;
Filomena Abrantes

Promover a Cultura e a Língua
Portuguesa e os valores que exprimem a identidade nacional;

4.4.1.2

Sensibilização e inscrição dos
alunos para a participação no
jornal do Agrupamento;

Desenvolver a capacidade de
investigação e a responsabilidade;

A
C

Familiarizar os alunos com todo o
trabalho que envolve o processo
da produção jornalística: seleção
de textos e imagens, linha editorial, secções temáticas, titulação,
paginação, grafismo, fotografia;

K

A1, A2, A3
C1, C2, C3,
C4
K1, K2

Paulo Fonseca;
Filomena Abrantes
Inscrições:
responsáveis do Jornal.

Destinatário

Articulação

Alunos do 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos e
Secundário, Professores, Assistentes Operacionais,
Associação de Pais
e Comunidade
Educativa

Com a comunidade escolar

Alunos do 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos e
Secundário, Professores, Assistentes Operacionais,
Associação de Pais
e Comunidade
Educativa

Com a comunidade escolar

Alunos do 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos e
Secundário, Professores, Assistentes Operacionais,
Associação de Pais
e Comunidade
Educativa

Com a comunidade escolar

Avaliação

Data

Orçamento

Ao longo do
ano

mediante propostas

Relatório

CPCJ

Relatório
Ao longo do
ano

0

Reforçar a articulação das atividades de complemento curricular
com as das diversas disciplinas do
currículo;
Incentivar à leitura de jornais e
revistas de imprensa;

4.4.1.3

Noções sobre o programa
PageMaker;

Desenvolver as aptidões dos alunos no domínio das novas tecnologias da informação e comunicação;

A
C
K

A1, A2, A3
C1, C2, C3,
C4
K1, K2

Paulo Fonseca;
Filomena Abrantes

Desenvolver as competências
digitais e tecnológicas
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Relatório
Ao longo do
ano

0
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1.
Nº

ATIVIDADE
Produção de textos.

OBJETIVOS
Contribuir para o desenvolvimento
no aluno de capacidades orais e
escritas, como emissor e recetor
de informação;

JORNAL ESCOLAR

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A1, A2, A3
C
C1, C2, C3,
C4
K
K1, K2

Dinamizador
Paulo Fonseca;
Filomena Abrantes

4.4.1.4

Desenvolver o gosto pela informação e o espírito crítico;
Motivar os restantes membros da
comunidade escolar para a participação no jornal;

Destinatário
Alunos do 1.º, 2.º
e 3.º Ciclos e
Secundário, Professores, Assistentes Operacionais,
Associação de Pais
e Comunidade
Educativa

Articulação
Com a comunidade escolar

Avaliação
Relatório

Data
Ao longo do
ano

Orçamento
0

Promover a interdisciplinaridade e
o trabalho em grupo;
Contacto: email: jornalmendocorvo@gmail.com

2.

4.4.2.1

Nº

ATIVIDADE

Clube de Matemática para alunos

OBJETIVOS
- Desenvolver projetos e ações em
comum que valorizem a interação
e articulação dos vários níveis de
ensino, com o objetivo de potenciar o desenvolvimento pleno e
integral dos alunos;
- Dar a continuidade possível ao
Plano de Ação para a Matemática.

CLUBE DE MATEMÁTICA

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A1, A3 e A4
C
C4
D
D2
G
G2

Dinamizador

Destinatário

Todos os Professores
de Matemática do
Departamento

Todos os alunos
que frequentam
Matemática com
os Professores do
Departamento

________________________________________________________________________
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado

Pg. 51/72

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Participação
dos alunos
nas atividades

Ao longo de
todo o ano

0€

Plano Anual de Atividades____________________________________________________Ano Letivo 2015/2016

3.

4.4.3.2

4.4.3.1

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Recolha seletiva de certos tipos de
resíduos

Desenvolver uma educação ambiental ativa promovendo atitudes
conducentes à limitação dos resíduos nomeadamente no âmbito da
reciclagem.
Promover a troca de experiências
entre elementos da comunidade
escolar;

Workshops de reciclagem

4.4.3.3
4.4.3.4
4.4.3.5

(Participação no desfile e venda de
produtos e plantas.)

Feira da Flor / Comemoração do
Rei dos Floristas

Ações de sensibilização para a
adoção de hábitos e estilos de vida
saudáveis (alimentação saudável,
diminuição do tabagismo, prática
de exercício …)

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

Comunidade
Escolar

Comunidade
Escolar

B
C
G
N

B3
C1,C5
G3
N1

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

Toda a comunidade escolar.

Grupo de Educação Visual e
Tecnológica

B
D
G
J
K
P

B3
D2
G2
J2
K1,K2,K3,K6
P2
B3
D2
K1, K2, K3

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

Toda a comunidade escolar.

Fomentar atitudes de cooperação.
Educar através de práticas lúdicas.

Feira Medieval

Sensibilizar para o modo de vida
da época medieval.

Promover a troca de experiências
entre elementos da comunidade
escolar;
Educar através de práticas lúdicas.
Fomentar atitudes de cooperação.

B
D
K

Educar através de práticas lúdicas.

A
B
G
J

Promover hábitos e estilos de vida
saudáveis na população escolar

CLUBE NATURA

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
B
B3
C
C1,C5
G
G1,G3
N
N1

K

A3
B3
G2, G3
J1,J2,J3,J4,
J7
K1, K2

Dinamizador

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520
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Destinatário

Toda a comunidade escolar.

Toda a comunidade escolar.

Articulação

Comunidade de
Torre de Moncorvo.

Grupo de Educação Visual e
Tecnológica
Comunidade
educativa
Comunidade
escolar

Avaliação
Observação
direta no
desempenho
das atividades.
Observação
direta no
desempenho
das atividades.
Observação
direta no
desempenho
das atividades.
Observação
direta no
desempenho
das atividades.
Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Data

Ao longo do
ano

Setembro a
Março

A designar.

A designar.

Ao longo do
ano

Orçamento
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4.
Nº

ATIVIDADE

4.4.4.3

4.4.4.2

4.4.4.1

Seleção e preparação de peças
para representação (a preparar em
articulação com os elementos do
Grupo).
Dinamização de momentos de
representação em eventos diversificados (Natal, Feira Medieval,
outros)

Seleção e preparação de momentos de argumentação/debate (a
preparar)

OBJETIVOS
. Adquirir competências de representação/encenação;
. Desenvolver a consciência da
identidade cultural portuguesa e
universal;
. Alargar os conhecimentos da
língua portuguesa através da
representação, argumentação e
debates;
. Criar o gosto pela leitura extensiva na língua e literatura portuguesas e universais;
. Adquirir atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;
. Desenvolver competências artísticas adquiridas num contexto
extra-curricular;
. Promover atitudes de autonomia
e criatividade.

A
C
O
Q

A1, A2, A3
C1, C4
01
Q1

5.

4.4.5.1

Nº

ATIVIDADE

Desenho de observação
Desenho criativo.
Pintura
Tapeçaria
Olaria
Origami
Reciclagem
Execução de acessórios e adereços
tendo em vista as datas festivas tradicionalmente comemoradas no agrupamento, bem como atividades interdisciplinares a realizar ao longo do ano

OBJETIVOS
Desenvolver e aprofundar aprendizagens das disciplinas de educação
visual e educação tecnológica.
Suscitar o gosto por diversas
formas de expressão artística.
Promover e possibilitar a experimentação de meios expressivos
relacionados com os diversos
processos tecnológicos e de ser
capaz de os utilizar de forma
criativa e funcional.
Adquirir hábitos de trabalho.
Desenvolver a sensibilidade estética.
Valorizar a expressão espontânea.

CLUBE TEATRO

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

PROFESSORES DO
GRUPO DISCIPLINAR
DE PORTUGUÊS (Paula
Ferraz, Teresa Fernandes, José Brás)

B3
C4
D2
E2
G2
K2 K6
M1

Dinamizador

Grupo de educação
visual e tecnológica –
2º / 3º ciclos.
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Destinatário

.o número de
alunos previsto
depende das
inscrições a efectuar, esperando-se
atingir uma frequência de 25
alunos por trimestre.

Articulação

Biblioteca escolar;
grupo de teatro
“alma do ferro”
CPCJ

Avaliação

Data

- Avaliação
da atividade
através da
participação
dos alunos
no clube
- reacção do
público
perante as
atividades
apresentadas

Ao longo do
ano

Orçamento

Custo 0

CLUBE DE ARTES E TECNOLOGIAS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

B
C
D
E
G
K
M

Dinamizador

Pg. 53/72

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Alunos do 2º ciclo
e 3º ciclo

Com outros
departamentos e
ciclos de ensino

Relatórios
periódicos e
ficha de
avaliação de
atividades

Ao longo do
ano letivo

Orçamento

0
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6.

4.4.6.3

4.4.6.2

4.4.6.1

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

“OFICINA SOLIDÁRIA”
RECICLAR PARA AJUDAR!

.Sensibilizar para uma educação
ambiental ativa
.Desenvolver atitudes conducentes
à valorização da reciclagem.
.Proporcionar algum apoio económico a alunos carenciados;
.Experimentar atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;
.Explorar competências artísticas
adquiridas num contexto extracurricular;
.Fomentar o espírito de solidariedade e de partilha.
.Proporcionar algum apoio económico a alunos carenciados;
.Experimentar atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;

Construção de objetos a partir de
materiais recicláveis, a fim de
serem vendidos (angariação de
fundos para ajudar alunos mais
carenciados - visitas de estudo,
material escolar…)

Festa de Natal:
Seleção e organização das doações
de Natal/Cabazes de Natal/Campanha “Um livro por Cabaz
de Natal”.

1.ª PARTICIPAÇÃO NA ONG “BIGHAND”_” UM(A) ALUNO(A) NA
ESCOLA EM MOÇAMBIQUE”(grupo
de 25 alunos_1€ mensal por aluno;
já organizado)

4.4.6.4

ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA
PARA A DOAÇÃO/RECOLHA DE
LIVROS USADOS (« BANCO DE
LIVROS »)

.Promover atividades que contribuam para a formação pessoal e
social dos alunos;
.Experimentar atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;
.Fomentar o espírito de solidariedade e de partilha.
.Experimentar atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;
.Desenvolver atitudes conducentes
à valorização da reciclagem.
.Promover atividades que contribuam para a formação pessoal e
social dos alunos;

PROJETO AJUDAR

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A3
B
B3
C
C4,C6
D
D2
G
G2,G3
K
K3

A
B
C
D
G
K

A2
B3
C6
D2
G3
K3

A
B
C
D
G

A1,A2
B3
C4
D2
G3

A
B
C
D
G

A1,A2
B3
C4
D2
G3

Dinamizador

Delfina Pereira
Teresa Fernandes

Delfina Pereira
Teresa Fernandes

Teresa Fernandes
Delfina Pereira

Articulação

Teresa Fernandes
Delfina Pereira
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Avaliação

Data

Comunidade
Escolar
Comunidade
Educativa
Alunos carenciados

Intradepartamental
Interdepartamental
Interciclo
Clube de Artes
Clube Natura
CPCJ

Relatório de
atividades
Inscrições
Amostragem
dos trabalhos realizados

Alunos carenciados
Diretores de turma
Funcionários
Pais e E.de Educação
Comunidade
Educativa

Intradepartamental
e interciclo

Relatório de
atividades
N.º de
turmas
Inventário
das doações
Inscrições

Dezembro
(último dia
de aulas)
11 de
Dezembro
2013
(4ªfeira)

Crianças carenciadas e sem escola
em Moçambique

Intradepartamental
e interciclo

Relatório de
atividades
N.º de
alunos (25)
Inscrições

Ao longo do
ano

Relatório de
atividades
N.º de
alunos e
doações
Inventário
Inscrições

Ao longo do
ano

Alunos carenciados
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Intradepartamental
e interciclo

Orçamento

Ao Longo do
ano

0

0

0

0
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7.

4.4.7.1

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Preparação da leitura expressiva
de textos de autores portugueses
e de textos produzidos pelos alunos no âmbito curricular.

CLUBE DE LEITURA EXPRESSIVA

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
C
C2, C3
K

K2

P

P2

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Alunos da escola
secundária inscritos no clube e/ou
alunos selecionados pelos professores de português

4.4.7.2

Participação (com as leituras preparadas) num programa da Rádio
Local, mensalmente ou uma vez
por período, consoante o número
de alunos inscritos.

- Divulgar para a comunidade
extra-escolar trabalhos originais
de alunos e textos de autores
portugueses.

C

C2, C3

K

K2

P

P2

C

C2, C3

K

K2

P

P2

Professora Bibliotecária e professora da
equipa da BE: Olinda
Braz/Lurdes Martins

Alunos da escola
secundária inscritos no clube e/ou
alunos selecionados pelos professores de português

4.4.7.3

- Reforçar a ligação escola/meio
Participação nas actividades do
agrupamento com a leitura de
poemas e /ou outros textos (
Festa de Natal, Semana da Leitura,
Sarau de fim de ano)

Cada sessão na
Rádio: cerca de 6
alunos

Orçamento

Ao longo do
ano

Estimular o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional
- Desenvolver as competências de
leitura

Data

Com o
Departamento
de Línguas

Relatório no
final de cada
período e no
final do ano
letivo

Preparação
da leitura:
no horário
de funcionamento da
biblioteca
em função
da disponibilidade dos
alunos
Deslocação e
Leituras na
Rádio local a
determinar

Preparação
da leitura:
no horário
de funcionamento da
biblioteca
em função
da disponibilidade dos
alunos

0

0

0

Nota:
Este clube é uma das atividades da biblioteca programadas para melhorar as competências de leitura dos alunos, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. Assim sendo, está abrangido pelo regimento interno da biblioteca.
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8.
Nº

ATIVIDADE

4.4.8.1

Conteúdos:
-As etapas de produção de trabalhos de pesquisa
- como elaborar uma bibliografia
- Ferramentas da web 2.0

OBJETIVOS
- Conhecer e utilizar as ferramentas
da web 2.0 na produção de trabalhos
escolares
- Participação em concursos nacionais que impliquem a utilização das
TICs (artistas digitais, etc)

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

A
C
M

A1,A2,A3
C1,C4
M1,M2

CLUBE TIC
Dinamizador

Professora Bibliotecária

Destinatário

Alunos da escola
secundária

Articulação

Com todos os
Departamentos

- Desenvolver hábitos e competências de trabalho com as TICs

Avaliação

Data

Relatório no
final de cada
período e no
final do ano
letivo
Inquéritos
aos alunos
Checklists

Ao longo do
ano

Orçamento

0

Notas:
-Este clube está inserido no âmbito das atividades da biblioteca que visam promover as literacias da informação, tecnológica e digital (domínio A2 do Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares da RBE- Ver:
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/file/83/mabe.pdf ). O seu funcionamento está condicionado à disponibilidade/inscrição dos alunos. Na hora do almoço, entre as 12h45 e 13h45, só poderá funcionar caso haja um pr ofessor
que possa apoiar a professora bibliotecária no atendimento aos restantes utilizadores da biblioteca.
-O apoio aos utilizadores da biblioteca no âmbito destas literacias não implica, obviamente, a sua inscrição no clube e é assegurada em função das necessidades evidenciadas.
- Este clube está abrangido pelo regimento interno da biblioteca (já enviado).

9.

4.4.9.1

Nº

ATIVIDADE

Clube de Música

OBJETIVOS
- Desenvolver e aprofundar aprendizagens das disciplinas de educação
musical.
- Suscitar o gosto por diversas formas de expressão musical.
- Promover e possibilitar a experimentação de diferentes instrumentos
musicais.
- Adquirir hábitos de trabalho.
- Desenvolver a sensibilidade auditiva e musical.
- Valorizar a criação musical espontânea.

CLUBE DE MÚSICA

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

B
C
D
E
G
K
M

B3
C4
D2
E2
G2
K2 K6
M1

Dinamizador

Grupo de educação
musical.
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Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Alunos do 2º ciclo

Com outros
departamentos e
ciclos de ensino

Relatórios
periódicos e
ficha de
avaliação de
atividades

Ao longo do
ano letivo

Orçamento

0
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ATIVIDADE

Comemoração do Dia Mundial da
Alimentação/Lanche saudável

4.4.10.6

4.4.10.5

4.4.10.4

4.4.10.3

4.4.10.2

Nº

4.4.10.1

10. PROJETO SAÚDE ESCOLAR

Leitura de histórias-Projeto
SOBE
Concurso de Ilustração «Bocas
saudáveis» e alimentação saudável

Comemoração do dia mundial de
luta contra a Sida

Comemoração do dia internacional da Pessoa com deficiência

Comemoração do Dia dos
namorados

Participação na Feira Medieval

OBJETIVOS
- Promover a alimentação saudável
-Incutir hábitos alimentares saudáveis
- Sensibilização de toda a comunidade escolar para a importância de
hábitos de vida saudável.

- Incutir hábitos de higiene oral

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Equipa saúde escolar
J

J1 a J7

Professores do grupo
disciplinar 230 e 520
Equipa BE

Equipa BE
J

J1 a J7

- Alertar para os meios de transmissão sida
- Promover a educação para os
afetos e para a sexualidade responsável

J

J1 a J7

- Alertar para a mobilidade das
pessoas com deficiências
- Promover a educação para os
afetos

J

J1 a J7

- Promover a tomada de consciência
da população juvenil para as manifestações, gravidade e impacto da
violência nas relações de namoro,
incrementando a intolerância face a
este fenómeno;
- Fomentar estratégias para lidar
com violência no namoro.
-Reconhecer e evitar comportamentos de risco no namoro.

J

J1 a J7

- Pesquisar sobre os cuidados de
saúde medievais;
- Divulgar/ encenar alguns cuidados
de saúde medievais

J

Professores Préescolar/1º ciclo

Equipa saúde escolar

Professores do grupo
disciplinares 230 e 520

J1 a J7

Comunidade
Escolar

Alunos Pré- escolar/1º ciclo

Clube Natura
BE

Out. / Nov.

BE

A agendar

Equipa saúde escolar
Clube Natura

Alunos 3º ciclo e
Secundário

Centro de saúde
CPCJ

Toda a comunidade escolar.

Grupo de Ensino
Especial
Comunidade
Educativa
CPCJ

Observação
direta no
desempenho
das atividades.

Dezembro
(1)

Dezembro
(3)
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---

---

---

Alunos 3º ciclo e
Secundário

Comunidade
Escolar e local

---

---

CPCJ
Equipa saúde escolar
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Clube Natura
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das atividades.
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10. PROJETO SAÚDE ESCOLAR
Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.

Dinamizador

Destinatário

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

- Campanha informativa para
prevenir comportamentos de risco
face à exposição solar.
- Alertar para os perigos de uma
exposição prolongada ao sol;
J
J1 a J7
Maio
--- Sensibilizar para um
Equipa saúde escolar
Alunos 9º ano
BE
comportamento mais seguro nas
praias, jardins, parques, piscinas e
outras áreas de recreio;
NOTA: A equipa do Centro de Saúde em colaboração com os professores coordenadores da saúde escolar e com os professores titulares de turma/ diretores de turma, desenvolverá, ao longo do ano
letivo, os seguintes projetos:
4.4.10.7

Comemoração do Dia Europeu do
Melanoma (12 de Maio)
- Sessões de esclarecimento
sobre o melanoma
- Trabalhos realizados pelos
alunos



PRÉ- ESCOLAR:

PASSEZINHO tipo 2 (15 sessões) – será implementado na sala dos alunos de 5 anos.

«Traz Montes de Saúde» (6 sessões) a iniciar na sala dos alunos de 3 anos, este projeto tem a duração de três anos consecutivos.



1º CICLO:
 PASSE – será implementado na turma do 3ºB.
 Aplicação do flúor – será implementado em todas as turmas.
 PRESSE - será implementado em todas as turmas.
 Bullying - Preenchimento dos questionários (2º, 3º e 4º anos), no 3º período
 Rastreios orais (data a definir)



2º CICLO:
 PRESSE - será implementado em todas as turmas.
 Bullying - Preenchimento dos questionários (5º e 6ºanos), no 3º período.
 Rastreios orais (data a definir)



3º Ciclo:
 PRESSE - será implementado em todas as turmas.
 Tabaco - Preenchimento de questionários (7º e 9º ano), no final do 1º período ou início do 2º período.
 Rastreios orais (data a definir)



Secundário:
 PRESSE - será implementado em todas as turmas.
 Tabaco - Preenchimento de questionários (12º ano), no final do 1º período ou início do 2º período

________________________________________________________________________
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11. CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL

4.4.11.3

4.4.11.2

4.4.11.1

Nº

ATIVIDADE

OBJETIVOS

FORMAÇÃO EM 1º
SOCORROS E EVACUAÇÃO
DE EDIFÍCIOS

Promover o socorrismo na escola;
Conhecer as normas de Suporte
Básico de Vida;

EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO

Preparar os alunos para situações de
emergência;

SIMULACRO

Preparar a comunidade educativa
para
evacuar a escola em caso de incêndio;
Saber evacuação da escola;
Preparar os alunos para eventuais
catástrofes;

Articulação
Projeto Educativo
Área
Objs.
Interv.
A
A2
B
B3
D
D3
E
E2
H
H4
J
J2
K
K3
N
N3
O
O1
A
A2
B
B3
D
D3
E
E2
H
H4
J
J2
K
K3
N
N3
O
O1
A
A2
B
B3
D
D3
E
E2
H
H4
J
J2
K
K3
N
N3
O
O1

Dinamizador

Articulação

Avaliação

Data

Orçamento

Mário Rodrigues

Alunos do 2º, 3
ciclo e secundário

Bombeiros
GNR
Proteção Civil
Municipal

Registo
fotográfico

1º Período

---

Mário Rodrigues

Alunos do 2º, 3
ciclo e secundário

Bombeiros
GNR
Proteção Civil
Municipal

Registo
fotográfico

2º Período

---

Mário Rodrigues

Alunos do 2º, 3
ciclo e secundário

Bombeiros
GNR
Proteção Civil
Municipal

Registo
fotográfico

3º Período

---
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12. CLUBE AVENTURA
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DO CLUBE OU PROJECTO

CLUBE AVENTURA


OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO DO CLUBE
COORDENADOR
OUTROS PROFESSORES ENVOLVIDOS
PARCERIAS PREVISTAS
ENQUADRAMENTO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS, NACIONAIS
OU COMUNITÁRIOS

Desenvolvimento de atividades de exploração da natureza; Alerta e informação preventiva para os problemas ambientais; Desenvolvimento das relações
sociais intragrupo e de grupo para grupo; Sensibilizar os alunos para as atividades de exploração da natureza e para a preservação do meio ambiente;
Desenvolver capacidades e gosto pelas modalidades de ar livre e Ski ; Melhorar os resultados escolares e as atitudes dos alunos das turmas do projecto;
Envolver os Encarregados de Educação no processo de melhoria dos resultados escolares e Projetos da Escola.
João Tristão
Maria Manuela Gonçalves e outros professores.
Associação de Pais, Associação de Estudantes, CMTM, Junta de freguesia de Torre de Moncorvo.
Mais Sucesso Escolar.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CRIAÇÃO / CONTINUIDADE
1. ENQUADRAMENTO À LUZ DO PROJECTO EDUCATIVO
2. RELEVÂNCIA PARA OS ALUNOS E A ESCOLA
CRITÉRIOS

3. RESULTADOS ESPERADOS
(INCLUIR Nº DE ALUNOS A ENVOLVER)
4. ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE ESCOLAR
5. CONTINUIDADE (PLURIANUALIDADE)
6. FORMAS DE DIVULGAÇÃO
7. ANOS LECTIVOS DOS ALUNOS A ENVOLVER
8. ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROJECTOS E/OU
ESTRUTURAS DA ESCOLA
9. ORIGINALIDADE (INOVAÇÃO OU AJUSTAMENTOS)

Insere-se no âmbito dos objectivos do PE: inspirar o comprometimento colectivo; promover uma cultura de trabalho; estimular a inovação pedagógica e
promover a dignidade da pessoa humana;
Muito relevante, porque com o papel determinante dos professores e com a colaboração dos Encarregados de Educação é possível melhorar os resultados escolares, a auto-estima, motivação e empenho dos alunos.
Espera-se que a maioria dos alunos das turmas do projeto, cerca de 35 alunos do 2º e 3º ciclo e secundário, consigam melhorar os seus resultados e
transitar de ano.
Ações de formação, colóquios, actividades de angariação de fundos.
2 anos
Jornal; blog; expositores / cartazes; imprensa local ou regional; outros meios
2º e 3º ciclo e secundário
Departamentos Curriculares
É um projecto inovador, apesar de já ter sido realizado no ano transato, o mesmo promove o sucesso dos alunos, não só nos resultados escolares, mas
também no desenvolvimento da autonomia e da autoestima dos mesmos e transmite o gosto e pelas atividades de natureza.

3. RECURSOS
1.
2.
3.
4.

ESPAÇOS NECESSÁRIOS
RECURSOS MATERIAIS
RECURSOS TEMPORAIS? DURAÇÃO (LONGO PRAZO)
RECURSOS FINANCEIROS

Sala
Fotocópias; cartolinas.
2 anos
Angariação de fundos próprios, donativos, patrocínios; Apoio da escola para atividades pontuais.

4. ATIVIDADES PARA O P.A.A.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATIVIDADES (pontuais, permanentes e periódicas)
DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO
ATIVIDADES EM SALA DE AULA PARA OS ALUNOS / TURMAS MAIS SUCESSO ESCOLAR
ORGANIZAÇÃO DE TRABALHOS
REUNIÕES COM OS PAIS (COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS)
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS / TURMAS? MAIS SUCESSO ESCOLAR?
MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
ATIVIDADES DE AR LIVRE
VIAGEM A UMA ESTANCIA DE SKI
RELATÓRIO FINAL

DATA (só atividades pontuais))
AO LONGO DO ANO
DURANTE TODO O ANO
DURANTE TODO O ANO
OUTUBRO A JANEIRO
AO LONGO DO ANO
AO LONGO DO ANO
AO LONGO DO ANO
AO LONGO DO ANO
FEVEREIRO / MARÇO
JULHO
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13. CLUBE DE LÍNGUA FRANCESA
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DO CLUBE OU PROJETO
OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO DO CLUBE
PROFESSORES ENVOLVIDOS
PARCERIAS PREVISTAS

CLUBE DE LÍNGUA FRANCESA (3º C.E.B., Ensino Secundário e Ensino Profissional)
Dinamização da língua e cultura francesa/francófona
Professores do grupo disciplinar de francês
Biblioteca escolar

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE

CRITÉRIOS

1.

ENQUADRAMENTO À LUZ DO PROJETO
EDUCATIVO

2. RESULTADOS ESPERADOS
(Nº DE ALUNOS A ENVOLVER)
3. CONTINUIDADE (PLURIANUALIDADE)
4. FORMAS DE DIVULGAÇÃO
5. ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROJETOS E/OU
ESTRUTURAS DA ESCOLA

. Adquirir competências através da diversidade de informação;
. Desenvolver a consciência da identidade cultural pelo confronto com outras culturas;
. Alargar os conhecimentos da língua francesa através da utilização de materiais lúdicos, audiovisuais e informáticos;
. Desenvolver atitudes positivas perante universos sociais / culturais diversificados;
. Criar o gosto pela leitura extensiva na língua francesa;
. Aplicar conhecimentos em situações quotidianas;
. Desenvolver as literacias dos media e de informação;
. Experimentar atitudes de responsabilidade, cooperação e solidariedade;
. Explorar competências artísticas adquiridas num contexto extracurricular;
. Progredir na autonomia e criatividade.
O número de alunos a atingir é difícil de definir. No entanto, pretende-se envolver o maior número possível de alunos (desde o 7º ao 12º ano), quer
nas atividades de carácter pedagógico quer nas de cariz lúdico.
Este clube pretende fazer parte integrante do projeto educativo da escola, acompanhando as linhas orientadoras deste último. A sua continuidade
refletirá a consistência da execução do projeto.
- Ofícios circulares; - cartazes / expositores; - jornal escolar “mendo corvo”. - páginas do agrupamento e da biblioteca escolar
Articulação com o plano anual de atividades

3. RECURSOS
1. ESPAÇOS NECESSÁRIOS

Uma das salas de tic

2. RECURSOS MATERIAIS

-Ao longo do ano letivo, solicitação de fotocópias, cartolinas, canetas de cor, lápis, rafia, tecido e cola na secretaria/papelaria/auxiliares do bloco a.
-material audiovisual da biblioteca escolar
O clube procurará auto-financiar-se, através das atividades desenvolvidas, recorrendo eventualmente a recursos do grupo disciplinar / departamento.

3. RECURSOS FINANCEIROS
4. RECURSOS HUMANOS
4. ATIVIDADES EM SALA DE AULA

Responsável pelo clube: Eunice felizes; Professores do grupo disciplinar (te/ aulas de substituição); Professora bibliotecária

Durante as Jornadas Culturais, dinamizar-se-ão atividades em duas salas de línguas: a primeira procurará funcionar como Laboratório de Línguas e a segunda como Sala de Cultura dos países das respetivas línguas.
a)
Laboratório de Línguas: audição e repetição de diálogos, frases, palavras; jogos de aquisição e / ou prática de vocabulário; tradução de textos / diálogos / canções; produção escrita e oral de textos/ histórias / contos.
b) Sala Cultural : projeção de documentários e filmes relacionados com cultura e tradições dos países.
c) Desfile tricolor
5. ATIVIDADES PARA O P.A.A.
ATIVIDADES (PONTUAIS, PERMANENTES E PERIÓDICAS)
DATA
1
SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS/ RECURSOS EDUCATIVOS DIGITAIS NO ÂMBITO DAS LÍNGUAS
AO LONGO DO ANO
2
3

LABORATÓRIO DE LINGUAS
WEBQUESTS SOBRE A FRANÇA E CULTURA FRANCESA/FRANCOFONA

AO LONGO DO ANO
AO LONGO DO ANO

4

VISUALIZAÇÃO/DIDATIZAÇÃO DE FIMES DE EXPRESSÃO FRANCESA

AO LONGO DO ANO

5
6

APOIO AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PAAA (ELABORAÇÃO DE POSTAIS, CARTAZES, ETC)
ATIVIDADES A INSERIR NAS JORNADAS CULTURAIS (ACIMA REFERIDAS)

AO LONGO DO ANO
17,18 E 20 DE MARÇO
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14. CLUBE DE LÍNGUAS - INGLÊS
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME DO CLUBE OU PROJECTO
OBJECTIVOS DA INTERVENÇÃO DO CLUBE
PROFESSORES ENVOLVIDOS
PARCERIAS PREVISTAS

CLUBE DE LÍNGUAS (INGLÊS)
Dinamização das línguas e culturas de expressão inglesa, alemã e italiana
Professores de língua inglesa – grupo 330
A dinamização da atividade maypole dance (articulação entre ciclos de ensino) pressupõe um trabalho conjunto com o 1º CEB – 3º ano de escolaridade - no âmbito da
feira medieval.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE

CRITÉRIOS

1. ENQUADRAMENTO À LUZ DO PROJETO EDUCATIVO

2. RESULTADOS ESPERADOS
(Nº DE ALUNOS A ENVOLVER)
3. CONTINUIDADE
(PLURIANUALIDADE)
4. FORMAS DE DIVULGAÇÃO
5. ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROJETOS E/OU ESTRUTURAS DA ESCOLA

. Adquirir competências através da diversidade de informação; Desenvolver a consciência da identidade cultural pelo confronto com outras culturas; Alargar os conhecimentos das línguas estrangeiras através da utilização de materiais lúdicos, audiovisuais e informáticos; Desenvolver atitudes positivas perante universos sociais / culturais
diversificados; Criar o gosto pela leitura extensiva nas línguas estrangeiras; Aplicar conhecimentos em situações quotidianas; Experimentar atitudes de responsabilidade,
cooperação e solidariedade; Explorar competências artísticas adquiridas num contexto extracurricular; Progredir na autonomia e criatividade.
O número de alunos a atingir é sempre algo difícil de definir, uma vez que o dia de funcionamento do clube poderá coincidir com a lecionação de diversas aulas de apoio
pedagógico acrescido à quarta-feira. No entanto, pretendemos envolver o maior número possível de alunos (desde o 5º ao 12º ano), quer nas atividades de carácter pedagógico, como nas de cariz lúdico.
Este clube tem funcionado como parte integrante do projeto educativo da escola, acompanhando naturalmente as linhas orientadoras deste último. A sua continuidade
reflete a consistência da execução do projeto.
- ofícios circulares; cartazes / expositores; jornal escolar “mendo corvo”
Articulação com o plano anual de atividades do agrupamento

3. RECURSOS
1. ESPAÇOS NECESSÁRIOS
2. RECURSOS MATERIAIS

3. RECURSOS HUMANOS
4. RECURSOS FINANCEIROS

A sala 17, destinada ao clube, é um espaço que apresenta as condições necessárias ao bom desenvolvimento das atividades propostas pelo mesmo. Foi-nos facultado um
armário para arquivo dos materiais e disponibilizado todo o material informático existente. Solicita-se, consequentemente, a manutenção deste espaço para o clube.
Ao longo do ano letivo, procederemos à solicitação de fotocópias, cartolinas, canetas de cor, lápis, rafia, tecido e cola na secretaria/papelaria/auxiliares dos blocos. Sempre
que é necessário adquirir material específico para a realização de uma atividade, recorreremos a verbas angariadas nas atividades do clube em anos transatos. Finalmente,
procederemos à requisição de material audiovisual em sede própria.
Tendo em consideração as horas disponibilizadas efetivamente para o clube até à data, é de realçar novamente que todos os professores que no clube trabalham desempenham sistematicamente funções polivalentes à quarta-feira à tarde: aulas de apoio pedagógico acrescido, reuniões, reposições de horas de formação e ações de formação.
Consequentemente, estas atividades poderão inviabilizar, pontualmente, o funcionamento do clube de línguas. Concluindo, são escassas as horas semanais disponibilizadas
para uma mais eficaz aplicação deste projeto.
O clube procura auto-financiar-se, através das atividades desenvolvidas, recorrendo eventualmente a recursos do departamento.

4. ACTIVIDADES PARA O P.A.A.
1

ACTIVIDADES (pontuais, permanentes e periódicas)
SESSÕES / AULAS DE SENSIBILIZAÇÃO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – INGLÊS / ALEMÃO / ITALIANO

AO LONGO DO ANO

2

SELECÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ÂMBITO DAS LÍNGUAS

AO LONGO DO ANO

3

ATIVIDADES DE AUDIÇAÕ, COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ORAL (SPELLING BEE…)

AO LONGO DO ANO

4

MAYPOLE DANCE

5

PANCAKE RACE

6

VISUALIZAÇÃO DE FILMES ALUSIVOS A FESTIVIDADES

7

CHRISTMAS CAROLS

FEIRA MEDIEVAL
JORNADAS CULTURAIS
OUTUBRO (HALLOWEEN)
DEZEMBRO (CHRISTMAS)
FEVEREIRO (ST. VALENTINE’S DAY)
DEZEMBRO
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PLANO DE MELHORIA – SISTEMATIZAÇÃO DE ATIVIDADES, PROJETOS E INICIATIVAS PARA O PAAA

METAS DO PROJETO EDUCATIVO
1. Sucesso escolar
2. Promover a interação cidadania / meio

PRIORIDADE PARA O ANO LETIVO 2015/2016
A) Melhorar as competências dos alunos ao nível da Literacia e do Raciocínio Lógico-Matemático.
B) Promover a cidadania em contexto escolar.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROJETO EDUCATIVO




Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a sociabilidade e a cooperação
Reforçar a dinâmica da escola no sentido de uma crescente autonomia e participação do aluno
Proporcionar um conjunto de atividades de carácter pedagógico, cultural, lúdico e recreativo que contribua para o desenvolvimento integral dos alunos
e o gosto pela realização e participação

RESULTADOS



AVALIAÇÃO INTERNA – Melhoria dos resultados escolares dos alunos, expresso nos resultados de cada ano/ciclo, de acordo com os dados fornecidos
pela MISI, no capítulo “Taxa de Sucesso”.
AVALIAÇÃO EXTERNA - Melhoria dos resultados escolares dos alunos nos exames nacionais a Português e a Matemática, expresso nos dados fornecidos
pela MISI.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
A) Implementação do Plano de Melhoria de Português – transversal a todas as disciplinas e a operacionalizar desde a educação pré-escolar ao ensino secundário;
B) Implementação do Plano de Melhoria de Matemática – no ensino básico e secundário;
C) Dinamização das atividades, iniciativas e ações definidas no PAA para o presente ano letivo.
Estas estratégias organizam-se em três Eixos de Intervenção:
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Eixos de
Intervenção

Objetivos Gerais e
Específicos do PE

1º EIXO
Ajudar os alunos com
dificuldades
de
aprendizagem, investindo numa melhor
organização e monitorização dos Apoios
Educativos atribuídos

Desenvolver estratégias concertadas para
a superação do insucesso escolar dos alunos com dificuldades
de aprendizagem, nas
turmas e disciplinas
com baixo nível de
sucesso, envolvendo
os órgãos e os serviços considerados necessários;

Ações

Recursos
disponíveis

atividades
Projetos
Iniciativas

Estrutura Educativa
responsável
Implementação e
Avaliação

1º Ciclo
Um docente de apoio
educativo/turma

Projeto
“Leitura em Família”

1º CEB
Conselhos de Docentes

Apoios educativos

atividades
decorrentes dos
Planos de
Melhoria

2º, 3º Ciclos e
Secundário
Apoio às disciplinas
de Português, Matemática, Inglês e outras

Projeto
“Leitura autónoma
em casa”
Projeto
“Leitura orientada
na sala de aulas”
Projeto
“Leitura autónoma
e
orientada
na
biblioteca”

Docentes de várias
disciplinas para apoio
aos alunos

- Preparação para
testes,
exames,
concursos e PNL
- Alunos monitores
- Atividades de
substituição

Biblioteca Escolar
Docentes

- Projetos no âmbito da Literacia da
Comunicação, Português
- Projetos no âmbito da leitura e escrita
- Projetos e Clubes
- Aulas de Apoio

Responsáveis
Projetos

Melhorar o empenho e
a motivação dos alunos pelos estudos
2º EIXO
Ajudar os alunos a
obter melhores resultados nos testes intermédios e nos exames nacionais

Contribuir para a melhoria da qualidade
das prestações escolares dos alunos através
de um processo ensino-aprendizagem
integrado e integrador
Favorecer o percurso
escolar dos alunos de
forma sequencial e
articulada tendo em
vista a melhoria do
processo
ensinoaprendizagem, reforçando a capacidade
pedagógica

Biblioteca
Escolar/ Sala de Estudo/ TE

Plano de Melhoria
1º Ciclo

Docentes

Plano de Melhoria
de Português

Docentes

Plano de Melhoria
de Matemática

Docentes
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2º, 3º e Secundário
Conselhos de Turma

Formas de
Organização e
Monitorização

Identificação /
sinalização dos
alunos e elaboração do diagnóstico
Final período –
aferição da evolução em CD / CT

Frequência
dos
alunos
nestes
espaços
Resultados
das
avaliações externas
por

Responsáveis
por
Projetos e Clubes
Responsáveis
Projetos e Clubes

por
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Eixos de
Intervenção
3º EIXO
Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a sociabilidade
e a cooperação dos
discentes, investindo
em ações de Educação para a Cidadania
e Educação para a
Saúde

Objetivos Gerais e
Específicos do PE

Promover
atividades
diversas que contribuam para a formação
pessoal e social dos
alunos e proporcionem
o seu desenvolvimento cognitivo

Ações

atividades
Projetos
Iniciativas

Recursos
disponíveis

Projeto de Educação para a Saúde

Responsáveis
Projetos
Docentes
Alunos

pelos

PES
PRESSE
Atividades diversas

atividades
dos
Clubes, Projetos,
Desporto Escolar

Responsáveis
Projetos
Docentes
Alunos

pelos

Clube Europeu
Clube de Línguas
Clube Natura
Clube Aventura
Clube Artes e Tecnologias
Clube Teatro
Projeto Comenius
Projeto Ajudar
Outros Clubes e
Projetos
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Formas de
Organização e
Monitorização

Frequência
dos
alunos
nestes
espaços
Departamentos
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Estrutura Educativa
responsável
Implementação e
Avaliação

Responsáveis
por
Clubes e Projetos

5. Avaliação
A Avaliação do Plano Anual de Atividades é essencialmente formativa e funciona como parte diagnóstica do próximo ano.
Para uniformizar, serão utilizadas fichas de avaliação de atividades, preenchidas pelas diferentes estruturas do Agrupamento, que direta ou indiretamente nelas participaram
e contribuíram para a execução dos objetivos propostos no Projeto Educativo.
Em consonância com as fichas preenchidas e através da observação direta e acompanhamento das diferentes atividades, será elaborado o relatório final pela Direção Executiva, que o submeterá à apreciação do Conselho Geral.
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ARTICULAÇÃO COM O PROJETO EDUCATIVO

Área de intervenção
A
Formação académica, aberta e crítica

B
Reforço da ligação do aluno
à escola e à comunidade
C
Melhoria dos resultados escolares

D
Articulação e sequencialidade

ÁREA DE INTERVENÇÃO
E
Abandono: tolerância zero
F
Novos Percursos
G
Educar para a Cidadania

DIMENSÃO 1 – SUCESSO ESCOLAR
OBJECTIVOS
A1 - Aumentar os níveis de sucesso educativo dos alunos de todos os anos de escolaridade;
A2 - Centrar esforços na qualidade dos resultados e promoção da cidadania
A3 - Proporcionar oportunidades de aprendizagem diferenciadas de qualidade
A4 - Promover a formação contínua dos docentes e não docentes
B1 - Garantir a equidade e a inclusão
B2 - Prevenir a exclusão social, assegurando formação integral de todos os alunos, preparando-os para a vida activa e/ou para o prosseguimento de estudos;
B3 - Fomentar a participação da comunidade educativa nas diversas actividades;
C1 - Centrar o processo de ensino - aprendizagem no aluno;
C2 - Estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e internacional;
C3 - Promover hábitos de leitura de forma a reduzir os níveis de iliteracia;
C4 - Desenvolver hábitos e competências de trabalho;
C5 - Assegurar aos alunos com necessidades educativas especiais condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades
C6 - Promover a participação da família dos alunos no processo de ensino-aprendizagem.
C7 - Implementar estratégias de acompanhamento e supervisão da prática letiva em sala de aula
D1 - Melhorar os canais de comunicação existentes
D2 - Participar em projetos conjuntos do Agrupamento
D3 - Proporcionar a progressão das aprendizagens nas crianças do Ensino Pré – Escolar ao E. Secundário;
DIMENSÃO 2 – ABANDONO ESCOLAR
OBJECTIVOS
E1 - Acabar com o abandono escolar ou aproximá-lo do zero em todos os níveis de ensino;
E2 - Desenvolver plenamente o plano de Ocupação dos Tempos Livres.
F1 - Diversificar a oferta educativa.
F2 - Promover os resultados de sucesso nos CEF, Cursos Vocacionais e Cursos Profissionais
G1 - Garantir a equidade e inclusão
G2 - Proporcionar oportunidades de aprendizagem diferenciadas e de qualidade
G3 - Centrar esforços na promoção da cidadania
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Área de intervenção
H
Parceria Escola-Família

I
Parceria Escola-APEETM

DIMENSÃO 3 – ENVOLVIMENTO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Objectivos
H1 - Co – responsabilizar os pais e encarregados de educação no processo educativo dos alunos, de forma a garantir o contacto de todos os encarregados de educação com as escolas do agrupamento;
H2 - Divulgar informação actualizada sobre documentos estruturantes na Página do Agrupamento;
H3 - Promover reuniões com os Pais e E. de Educação para reflexão conjunta sobre aspetos variados da vida escolar.
H4 - Divulgação de atividades na página do agrupamento no FaceBook
I1 - Envolver a APEETM na promoção/participação de/em Acções de Formação no âmbito dos projectos do Agrupamento, e sobre os direitos e deveres dos E. de Educação;
I2 - Promover reuniões com a APEETM para reflexão conjunta sobre aspetos variados da vida escolar

Área de intervenção
J1
J2
J3
J4
J
Promoção da Saúde

-

DIMENSÃO 4 – PROMOÇÃO DE HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS/ESCOLA PROMOTORA DE SAÚDE
Objectivos
Conhecer conteúdos básicos, de modo a permitir uma reflexão crítica e sistemática sobre problemas de saúde.
Sensibilizar os alunos para hábitos de promoção da saúde.
Promover a prática da actividade física.
Criar hábitos de vida saudável ao nível de higiene pessoal; alimentação; cuidados de saúde.

J5 - Promover a educação sexual e a prevenção das DST’s (Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto).
J6 - Prevenir as doenças cardiovasculares e infecto – contagiosas.
J7 - Prevenir a dependência de substâncias nocivas: tabaco; álcool; drogas.

DIMENSÃO 5 – CIDADANIA/MEIO
Área de intervenção
K
Atitudes e Valores

L
Normas e Regras
M
Protocolos e Parcerias
N
Equipamentos

Objectivos
K1 - Desenvolver um clima de escola baseado na educação, respeito, solidariedade, participação/intervenção social e tolerância;
K2 - Desenvolver atitudes, valores, espírito crítico e autonomia, respeito por si e pelos outros, bem como pelo meio ambiental e patrimonial envolvente;
K3 - Fomentar a participação do pessoal não docente nas actividades educativas;
K4 - Incutir o respeito pela diversidade cultural, religiosa, sexual ou outra;
K5 - Reforçar o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais, bem como a formação do carácter e cidadania;
K6 - Promover comportamentos socialmente corretos e o cumprimento de normas e condutas
L1 - Implementar o cumprimento de normas e o cumprimento do Regulamento Interno;
M1 - Diversificar as ofertas educativas em articulação com uma gestão flexível do currículo, promovendo o meio envolvente;
M2 - Preparar os alunos para a inserção na vida activa e/ou prosseguimento de estudos;
M3 - Prevenir a exclusão social, assegurando a formação integral de todos os alunos;
N1 - Sensibilizar a comunidade escolar para a defesa do ambiente e preservação do património;
N2 - Desenvolvimento do sentimento de pertença ao agrupamento por parte da comunidade educativa.
N3 - Promover o cumprimento das diretivas de segurança
N4 - Prevenir situações de risco
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DIMENSÃO 6 – ORGANIZACIONAL
Área de intervenção
O
Gestão de Recursos Humanos
P
Comunicação e Marketing
Q
Auto-avaliação

Objectivos
O1 - Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes.
O2 - Aumentar a eficiência e eficácia dos serviços.
P1 - Aumentar a comunicação e a divulgação de informação através do suporte eletrónico, diminuindo o uso de papel.
P2 - Promover a imagem do agrupamento no exterior.
Q1 - Realizar avaliações periódicas e anuais, de forma a traçar planos de melhoria.
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Documento elaborado pelo Conselho Pedagógico, no ano letivo 2015/2016.

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico, em ___ de outubro de 2015

O Diretor

______________________________________
(António Alberto Barbosa Areosa)
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