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Introdução
Conhecermo-nos nas nossas raízes, no Pré-escolar, conhecendo os nossos costumes, ouvindo as nossas tradições e cantares, vendo o nosso
património, aprendendo a fazer o que os nossos fazem, saboreando o que nos foi legado, vivendo as festas que persistem, iniciando práticas
saudáveis de alimentação e exercício físico, aprendendo a apreciar a Arte e a Cultura como representação e revelação, desenvolvendo o respeito
pelo que nos pertence;
Depois, gradualmente, com o poder da leitura e da escrita, do 1º CEB ao Secundário, as áreas do saber vão abrindo novos pontos de questionação
e vão-se especificando, o olhar alarga os seus horizontes, o local espraia ao nacional, o sentido crítico e estético é desenvolvido, o lazer e o
exercício físico e mental alcançam novos patamares, passando da simples fruição à própria organização e apresentação crescente de trabalhos nos
mais diversos suportes;
Da língua portuguesa como nossa pátria, partimos, levados pelas novas tecnologias, para o seu conhecimento e utilização salutar, aprendendo a
utilizá-las e a conhecer as suas potencialidades em prol de si e do mundo, e o nacional alarga-se ao global e o conhecimento do eu, do tu e do
nós, local e nacional, expande-se, ao conhecimento dos outros, não nacionais, mas europeus, como nós, e baseado em conhecimentos de áreas
científicas diversas e com o conhecimento de outras línguas, de redes sociais e de intercâmbios, levamos a nossa maneira de ser, estar e pensar a
articular com outras maneiras específicas de o saber.
É neste conhecimento gradual, com os recursos físicos e humanos existentes que o presente PAA aposta, na senda do sucesso escolar e educativo
dos alunos, na defesa de valores humanistas e centralizadores de um homem culto (fixados nas comemorações), contribuindo para uma
(auto)reflexo gradual do papel de criança, jovem e Homem na sociedade atual, preparando para um futuro desconhecido, desafiante e que tem de
ser sustentável…
“Uma casa portuguesa, com certeza”, inscrita no local – disperso e diverso, vivida no nacional e com uma visão mundial…Atuante.
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1. Departamento do Pré-Escolar
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
3

“É uma casa
portuguesa com
certeza “
- Pensar Portugal
3

“Tanto mar”
-Passeios turísticos-

“Bacalhau à mesa”

3

-Natal“Portugal feito à
mão”

Ano letivo 2017/2018

1

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

-Viver momentos de alegria e
divertimento
-Provocar formas de expressão e
comunicação
Ao longo do ano
- Promover diferentes representações
necessárias para VER PORTUGAL
- Conhecer diferentes tradições do
nosso país

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

-Valorizar a arte
-Promover o interesse por outras

Humanos

Logísticos

JI do Departamento Préescolar

Docentes
Educadoras dos JI
Comunidade

Alunos
Docentes
Docentes dos JI
Comunidade

Alunos
dezembro

Custos

Alunos

-Preservar hábitos e costumes
tradicionais.
Despertar para outras formas de VER
JI do Departamento Pré- Conhecer cultura de tradição da Ao longo do ano
escolar
comunidade local, como também a
cultura de alguma comunidade global
- Valorizar o patrimônio históricocultural
- Conhecer diferentes tradições do
nosso país
- Preservar hábitos e costumes
natalícios

Prof(s). Responsável

Recursos

JI do Departamento Préescolar

Docentes dos JI

Docentes
Comunidade

JI do Departamento Préescolar

Educadoras dos JI

Alunos

4

Materiais
diversos

Materiais
recicláveis
fantasias

e

Dinamizador(es)
Atividade

“Algodão Doce”

Objetivo(s)
geral(ais)

- Viajar a arte
urbana-
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realidades culturais
- Manifestar comportamentos de
conservação do património local
- Conhecer a história da origem do
artesanato
- Apreciar o artesanato como uma
riqueza da tradição portuguesa

2º Período

- Incentivar a criação poética
-Estimular a criatividade
-Percorrer caminhos das palavras e
ideias
- Estimular a expressão de sentimentos
de um modo único

- Carnaval

“Histórias com arte
fora”

Data proposta

Prof(s). Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Docentes

1

- Festas e
Romarias/Cantigas
ao relento (cantigas
tradicionais)

Teatro pela
companhia de
Teatro Animateatro

Objetivo(s) específico(s)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Alunos
2º Período

J.I. do Departamento Pré
Escolar

Educadoras

Docentes
Outros

1

Autocarro,
- Despertar para outras formas da arte
de representar.
-Contatar com a realidade de um
cenário de teatro.

1

- Proporcionar experiências artísticas
em diferentes formas de observação
-Desenvolver o sentido crítico e
estético.

19 de abril

3º Período

Alguns JI do Departamento
Companhia de
Pré-Escolar
Teatro - Animateatro

JI do Departamento Préescolar

Alunos
Auditório
400€
Águias
do
Dominguiso

Docentes

Alunos
Docentes dos JI
Docentes
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Dinamizador(es)
Objetivo(s)
geral(ais)

Atividade

1
“Truz, Truz…deixame entrar”

Partilhar vivências com a comunidade.
- Valorizar a arte com técnicas e
mensagens diversas, fazendo assim a
história de cada local.
- Conhecer espaços urbanos de
diferentes localidades
- Elaborar um roteiro turístico sobre a
comunidade.
- Dar a conhecer o meio onde o J.I. está
inserido
- Fomentar o trabalho colaborativo
entre os Jardins de Infância do
agrupamento
- Expor à comunidade educativa o
trabalho desenvolvido

Data proposta

Prof(s). Responsável

- Reconhecer e valorizar o papel da
Criança na sociedade.
Levar a arte á comunidade local com
tons vívidos e coloridos
- Exteriorizar emoções e sentimentos

Pequenas – artistas
para todos os
públicos”
de
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- Desmistificar os medos das idas ao
hospital.
- Despertar o respeito pelo seu corpo e
por hábitos saudáveis.

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Alunos

Maio

JI do Departamento Préescolar

Docentes dos JI

3

“Um dia para
pessoas

Hospital Faz
Conta- Covilhã

Objetivo(s) específico(s)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Materiais
Docentes diversos
(tintas, jogos,
Comunidade cordas,
bolas,…)

Alunos
1 de junho

abril

JI do Departamento Préescolar

Alguns JI do Departamento
Pré-escolar

Docentes dos JI

Estudantes de
Medicina do CHCB

Materiais
diversos

Docentes

Estudantes de
Medicina do Autocarro
CHCB

6

150 €

Dinamizador(es)
Atividade

Visita ao Couto
Mineiro – Conhecer
as Minas da
Panasqueira
- Visita de estudo à
Covilhã (arte
urbana)
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Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos

Prof(s). Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Alguns J.I.
1

- Adquirir novos conhecimentos.
- Contactar com outras realidades.
- Desenvolver as relações interpessoais.

1, 2
- Adquirir novos conhecimentos.
- Contactar com outras realidades.
- Desenvolver as relações interpessoais.

(abril/maio)

Alguns JI do Departamento
Pré-escolar

Autocarro

Departamento Préescolar
Alguns J.I. do
Departamento
Educação Pré Escolar

7

700 €

2. Departamento do1º Ciclo
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

INÍCIO do ANO
LETIVO
 Receção aos
alunos e E.E
 Reunião com
os E.E
 Visita às
instalações

1, 3, 4, 5, 9

Objetivo(s) específico(s)
- Promover atitudes de respeito
mútuo
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

Data proposta
13/09/2017

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

- Docentes da EB1: MH;
BG; Cout.; LF;Paúl; SJB;
Docentes/Educadora:
Dominguiso; Peso; US
Docentes das AEC’s

- Aumentar a eficácia na interação
com os Encarregados de Educação e
parceiros educativos.
- Envolver os Pais e Encarregados de
Educação nos processos de formação
dos Jovens visando a melhoria dos
níveis de assiduidade, pontualidade e
sucesso dos alunos.

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
-Docentes
-Docentes/
Educadora
-Assist. Op.
Tarefeiras(os
)
-Alunos
-Pais/ Enc.
Educação
Presidente
da JF:
Tortosendo;
CM;
Coutada;
Dominguiso
- União de
Freguesias
de Peso e
Vales do Rio

Logísticos
- Sala
Polivalente e
espaço
exterior;
- Materiais da
sala.
Desdobrável/
folhetos
informativos;
-Cantina
escolar;
-Papel A4;
-Cartolinas
- Impressora;
- Tinteiros
- Materiais da
sala/
materiais de
expressão
plástica
-Cartazes de
boas vindas
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

DIA MUNDIAL da
PAZ
 Realização de
pombas em papel
em 3 D
 Largada de
balões com
mensagens
 Representação
do símbolo da Paz
por todos os
alunos e
docentes, no
exterior do
edifício
 Elaboração de
um painel
coletivo
subordinado ao
tema “A Paz
também é… dar
as mãos”
 Elaboração de
um painel
coletivo
subordinado ao
tema “Juntos
fazemos a Paz ”
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1, 2

Objetivo(s) específico(s)
- Promover uma cultura de
superação e de obtenção de
objetivos pessoais.
- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.
- Aumentar a eficácia na interação
com os encarregados de educação e
parceiros educativos.

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

21 a

- Docentes: MH;

- Docentes:

24/09/2017

Professores TT e
Educadora: Cout.; VR;
Peso; US

MH

Docentes das AEC´s

Logísticos
- Materiais de
desgaste e de
desperdício

-Professores
TT e
Educadora:
VR;
Cout.;Peso;
US

Sala de aula/

-Assist. Op.

- Tinteiros

-Alunos

- Materiais da
sala.

-Pais/ Enc.
Educação

-Cartazes
individuais e
coletivo

-2
Elementos
da Junta de
Freguesia de
São Jorge da
Beira
(presidente
e tesoureiro)

Sala e
exterior;
-Papel A4;
- Impressora;

- Balões
-Fitas
-T- shirts
brancas
- Marcadores
com
mensagens
sobre a paz

9

Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

- Professores
e
educadoras

-Computador

 Construção de
uma pregadeira
em goma de eva
com um dos
símbolos da Paz
 Elaboração de
pombas de papel
em 3D.
 Audição de
uma história
 Marcha na
comunidade com
distribuição de
mensagens
DIA
INTERNACIONAL
DO IDOSO

1, 2, 4

 Implementaçã
o do projeto “I

Ano letivo 2017/2018

02/10/2017

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade escolar

 Atividades
com os idosos do
Centro de
Assistência Social
do Dominguiso
DIA da
ALIMENTAÇÃO

- Promover atitudes de respeito
mútuo

- Professores T. de
Turma e Educadoras de:
Dominguizo

-Projetor

-Alunos
- Assistente social do
CASD

-Enc. de
Educação
-Assistente
Social

1, 3, 4, 5

- Promover estilos de vida saudáveis.
- Promover a Educação para a Saúde,
nomeadamente a educação para a
saúde alimentar, prevenção do

16 a
20/10/2017

- Docentes: MH; CM; LF;
Paul;

-Docentes:
MH; LF; Paul

Docentes/Educadora de:
BG; Dominguiso; VR;

Docentes/Ed
ucadora de:

- Computador
- Projetor
-Material
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Love Fruta”
 Espetada de
fruta
 Visualização de
histórias
 Jogo de
avaliação de
conteúdos das
lancheiras de
alguns alunos
através de
códigos de cores.
 Exploração de
cores e sabores
 Elaboração de
cartazes
 Decoração de
palhinhas para os
sumos com
motivos alusivos
à data
 Confeção de
sumos naturais
de frutas
 Canção

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
consumo de substâncias psicoativas,
violência e educação sexual.
- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação para a
cidadania, educação para o
consumo, educação ambiental.
- Promover atitudes de respeito
mútuo.

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Peso; SJB, US
- Centro de
Solidariedade Social de
São Jorge da Beira.

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
BG; CM;
VR;Peso;
Dominguiso;
SJB; US;
-Assist. Op.
-Tarefeiras
- Alunos
Encarregado
s de
educação
- Animadora
do Centro
social de SJB
- Idosos do
Centro
Social de SJB

Logísticos
Informático
- Materiais de
desgaste e de
desperdício
-Produtos
alimentares
- Farinha de
aveia
-Leite
-Ovos
-Fogão
- Fruta
-Iogurte

- Cozinha da
escola
Liquidificador
-Palhinhas
-Cafeteira
elétrica
-Câmara
-Filmes
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

 Confeção de
panquecas de
aveia com fruta

Logísticos
-Jogos
- Bimby
- Baús
itinerantes
“Educação
para a Saúde”

 Realização de
um vídeo: “A
comida saudável
e deliciosa!”

- História em
PowerPoint-

 Confeção de
uma sobremesa
saudável

- Máquina
fotográfica

 Confeção de
um doce

-Utensílios de
cozinha;

 Elaboração de
uma refeição
saudável

- Histórias em
PowerPoint

 Confeção de
limonada e
néctar de laranja
na Bimby
AÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO
DA ESCOLA
SEGURA
(EB1 da Coutada)
(EB1 da Cortes do
Meio)

Ano letivo 2017/2018

1

- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação para a
cidadania, educação para o
consumo, educação ambiental.

A agendar com
a GNR

-Núcleo da Escola Segura
da GNR

-Guardas
-Docentes
da EB1 CM;
Coutada;
-Assist. Op.
-Alunos
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Projeto “Caça
Piolhos” _
Combate à
Pediculose

1

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

- Eliminar as infestações de piolhos
na escola

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Ao longo do ano - Docentes da EB1 MH

- Conhecer o piolho identificando-o
entre outros insetos
-

Conhecer os
transmissão;

processos

Recursos
Humanos
- Docentes

- Panfletos

- Pais

- Livros

- Alunos

- Computador
- Internet

de

- Produtos de
higiene

- Identificar e combater a
contaminação.
DIA MUNDIAL da
MÚSICA

1

- Relacionar a música com a
harmonia e bem-estar.

3 de outubro

Docentes da EB1 LF

 Explorar as
histórias (Os
Músicos de
Bremen; e os
vizinhos da casa
azul)

COMEMORAÇÕES
DO MÊS
INTERNACIONAL
DAS BIBLIOTECAS .

 Visita do
escritor Pedro
Seromenho
 Apresentação

Ano letivo 2017/2018

Logísticos

Docentes LF

Prof.
Titulares de
Turma
Alunos

Salas de aulas;
Espaço
Exterior;
Materiais:
Papel A4
Tinteiros de
impressora

1, 2, 3, 4

- Incentivar a utilização das
bibliotecas, como espaço de troca de
conhecimento;

Outubro

Docentes da EB1 LF

Docentes

Salas de aulas;

Alunos

Espaço
Exterior;

Pessoal
Auxiliar

- Despertar o interesse pela leitura.
17/10/2017

Profª Bibliotecária da
EB2/3 de Paul

Materiais:
Papel A4
Tinteiros de
impressora
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

da obra de Pedro
Serumenho “ A
cidade que queria
viver no campo”,
pelo autor, na
Biblioteca da
EB2/3 de Paul

Logísticos

Custos

Livros
Máquina
fotográfica

 Sessão de
autógrafos

DIA DAS BRUXAS

3, 4

 Desfile e baile
das bruxas

- Compreender o significado do dia
das bruxas.

31 de outubro

Docentes da EB1 e JI de
Vales do Rio

- Comemorar o Dia das Bruxas.

Prof. titular

Professora

Educadora

Educadora
A. O.
Alunos

MAGUSTO
ESCOLAR
 Ida ao pinhal
para recolha de
caruma;
 Recolha de
lendas e
dramatizações;
 Lenda de S.

Ano letivo 2017/2018

1, 3, 4, 5

- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade escolar
- Aumentar a eficácia na interação
com os Encarregados de Educação e
parceiros educativos.
- Promover o convívio entre crianças
e adultos

9 a 13 /11/2017

- Docentes: MH; BG; CM;
LF; Paul
-Docentes e Educadora:
Coutada; Dominguiso;
Peso; VR; SJB; US
- Assistente social do
Centro Social da Coutada

- Junta de Freguesia

- Sala de
atividades
- Material
informático
-Materiais da
sala (desgaste
e outros);

- Docentes:
MH; CM; LF;
BG;
Dominguiso

- Castanhas

-Docentes e
Educadora:
Coutada; VR;
Dominguiso;
Peso; SJB;
US

- copos

- Caruma
- Sumos

- Máquina
fotográfica;
-Computador/
material
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50€(MH
)

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Martinho

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

- Contactar com as tradições e as
suas raízes culturais

 Trabalhos de
expressão
plástica

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

-Assistentes
Operacionais: CM

(EB1 do Paul)

Ano letivo 2017/2018

-Docentes
das AEC´s

-Assist. Op.
-Junta de
Freguesia

Logísticos
informático
- Mat. de
desgaste e de
desperdício
- Mat. de
desgaste e de
desperdício.

-Alunos
-Enc. de
Educação

-Centro de
Dia de Vales
do Rio

 Magusto no
exterior do
Centro de Dia de
Vales do Rio com
a participação da
comunidade
educativa e
utentes do
centro.

LADRÃO DE
PALAVRAS”

Humanos

- Participar em situações de jogo)

 Magusto no
exterior do
Centro Social da
Coutada
participação de
toda a
Comunidade
Educ. e utentes
do centro

APRESENTAÇÃO
DO CONTO “O

Prof(s).
Responsável

Recursos

1

Promover a Educação para a
Cidadania e a Educação Literária

20/11/2017

Casa da Cultura
Biblioteca Municipal

Técnicas da
Bib.
Municipal e
da Casa da
Cultura

- Máquina
fotográfica
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Docentes
Assistentes
Operacionai
s
Alunos da
EB1

COMEMORAÇÃO
DO DIA
INTERNACIONAL
DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.

1, 3, 4, 5

 Convívio
Musical com
utentes da
APPACDM
Covilhã

- Assinalar o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência;

4/6 de
dezembro

Docentes das EB1: CM;
LF;

- Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo;

Docentes/Educadora:
Dominguiso;

- Incentivar o espírito de cooperação,
partilha e convivência.

AO da EB1 Cortes do
Meio

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionai
s

Salas:
Convívio
Quadro
interativo
(PowerPoint e
vídeo de
histórias.)
Material de
desgaste e
desperdício
Auditório do
Águias do
Dominguiso

NATAL
 Construção de
uma árvore de
natal com objetos
reciclados
(garrafas, tampas
de garrafa,

Ano letivo 2017/2018

1, 3, 4, 5

- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade
na
comunidade
escolar.
- Aumentar a eficácia na interação

11 a
15/12/2017

-Docentes das EB1’s:
MH; CM; LF; Paul;
Dominguiso
Professores T.Turma/
Educadoras: BG;
Coutada; VR; Peso; SJB;
US;

- Docentes:
MH; LF
Professores
TT /
Educadoras:
BG; CM;
Coutada;

-Material de
desgaste:
cartolinas,
papel
metalizado,
cola, EVA; …
-Papel de

16

100€(M
H)

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

cápsulas de café,
…)

com os Encarregados de

 Decoração da
árvore

(- Compreender a época natalícia,
despertando para sentimentos como
a amizade, a paz, a partilha, o
respeito pelo próximo.

 Armação do
presépio
 Elaboração de
um objeto/Postal
para oferecer às
famílias
 Atividades de
partilhe e troca
de saberes com
os utentes do
centro de Dia de
Cortes do Meio
 Festa de Natal
com atuações dos
alunos
 Lanche
partilhado
 Almoço
convívio com os
utentes do
Centro Social da
Coutada
 Festa de Natal
com entrega de

Ano letivo 2017/2018

Educação e parceiros educativos

- Manifestar estima e consideração
pelos membros da família
- Identificar o motivo da festa de
Natal com a celebração do
nascimento de Jesus)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Assistentes Operacionais

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Dominguiso;
VR, Peso;
SJB;

cenário

-Assist. Op.

- Computador,
colunas e
material
áudio;

-Alunos
Comunidade
Educativa
- Tarefeiras

-Material
informático;

-Decorações
de Natal.

-Juntas de
Freguesia

-Adereços

-Utentes do
Centro de
Dia de
Cortes do
Meio

Aparelhagem
de som

- Junta de
Freguesia e

-Papel de
cenário

Centro
Social da
Coutada

- Filhós,
sumos e
bolos;

-Cenários

-Materiais de
desperdício

- Presentes
para os alunos
-Sala/Sala
Polivalente
- Autocarro
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

presentes, lanche
convívio,
cumprindo a
tradição das
filhós.

Logísticos
- Bilhetes
para o
cinema

 Oferta de
Presentes
 Visita à escola
sede
do
Agrupamento
 Ida ao cinema
ver um filme de
natal

DINAMIZAÇÃO DA
BIBLIOTECA
ESCOLAR
 Atividades de
leitura,
exploração,
consulta
 Visionamento
de filmes e
powerpoint´s

Ano letivo 2017/2018

1, 2

- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Favorecer a aquisição de
conhecimentos que permitam o
prosseguimento de estudos e uma
melhor inserção na sociedade.
- Promover a utilização das T.I.C.
pelos alunos e professores no
processo de ensino e de
aprendizagem.

Ao longo do ano

-Docentes da EB1 MH

- Prof. T
Turma e
Prof, Apoio
Educativo
-Assist. Op.
-Alunos

- Biblioteca
-Livros
- Filmes
-Material de
desgaste
-Computador
-Leitor de
DVD’s
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

JANEIRAS

1, 3, 4, 5

 Elaboração de
coroas dos reis

Objetivo(s) específico(s)
- Promover atitudes de respeito
mútuo.

Data proposta
05-06/01/2018

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

 Canto das
janeiras

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

- Docentes das EB1’s:
MH; CM
Docentes/Educadoras:
BG; Coutada; VR, Peso;
SJB, US
-Docentes das AEC’s
Assistentes
Operacionais: CM
Centro Social da Coutada

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

- Prof. T
Turma: MH;
CM; VR

-Instrumentos
musicais

Professores
TT /
Educadoras:
BG;
Coutada;
Peso; SJB;
US

-Mat. de
desgaste
-Máquina
fotográfica
-Bolos Rei
- Sala de
atividades.

-Assist. Op.
-Alunos
Comunidade
Utentes do
Centro
Social

CARNAVAL
 Execução de
máscaras
 Pesquisa
sobre as
tradições
 Desfile de
Carnaval

Ano letivo 2017/2018

1, 3, 4, 5

-Promover
mútuo.

atitudes

de

respeito

-Promover um bom ambiente e a
solidariedade
na
comunidade
escolar.
(- Interagir com outros parceiros
numa atividade de enriquecimento
da comunidade.)

05-09/02/2018

- Docentes das EB1’s:
MH; LF; Paul

- Docentes:
MH; CM; LF

Docentes das AEC´s: LF
Professores T.T. /
Educadoras: BG; US;
Coutada; Dominguiso;
VR; Peso; SJB

Professores
T.T. /
Educadoras:
BG,
Coutada; VR;
US;

Custos

-Material de
desgaste:
Cartolinas;
EVA
-Trajes e
disfarces
-Tecidos
- Gaitas
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75€(MH)

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

 Eleição do
disfarce mais
original

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
Dominguiso;
Peso; SJB
-Assistentes
Op.

 Atividades de
partilhe e troca
de saberes com
os utentes do
centro Social da
Coutada

-Alunos

Logísticos
- Bombos
-Instrumentos
musicais
- Tesouras
- Cola

Comunidade

- Agrafador

-GNR

- Máquina
fotográfica

-Centro
Social da
Coutada
-Enc.de
Educação
DIA MUNDIAL DA
FLORESTA /
ÁRVORE
 Plantar uma
nova árvore/ou
ervas aromáticas
em vasos;

1, 3, 5, 8

- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação para a
cidadania, educação para o
consumo, educação ambiental.
- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover estilos de vida saudáveis.

 Passeio pela
Natureza.

- Promover o envolvimento da
comunidade educativa na escola

 Limpeza do
jardim escolar;

- Aumentar a eficácia na interação
com os Encarregados de Educação e
parceiros educativos

Ano letivo 2017/2018

19-21/03/2018

- Docentes: CM; LF; Paul
- Professora T. de Turma
e Educadora de: BG;
Coutada; Dominguiso;
VR; SJB

- Assist Op.

- Prof. T
Turma e
Educadora:
BG; CM;
Cout.; Paul;
SJB;
Dominguiso;
VR

Plantas/árvor
es

- Prof. Apoio
Educativo

-Cartolinas

-Assist Op.:
BG; CM;

-Material de
jardinagem
-Máquina
fotográfica

- EVA.
- Materiais de
desperdício/d
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

 Plantar novas
plantas nos
canteiros e/ou
ervas aromáticas
em vasos
 Visita a uma
estufa;
 Ação de
sensibilização da
comunidade local
para a
importância das
árvores:
distribuição de
árvores para
plantar e de flyers
elaborados pelas
crianças

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
Paul
Colaboração
das AEE
-Junta de
Freguesia de
CM;
Coutada; SJB
-Alunos

Logísticos
esgaste

- Cola

- Flyers

- Sala de
atividades

- Máquina
fotográfica

 Tratamento da
zona verde
conhecida como
“Praia Fluvial”
 Passeio pela
Natureza.

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

CONHECER O
MEIO

1, 3, 4

 Visitar
instituições

 Elaboração
de enfeites de
Páscoa para
ornamento da
escola.
 Recolha de
diferentes
elementos da
tradição oral.
 Elaboração de
um objeto
alusivo à quadra
para oferecer às
famílias

- Recuperar tradições orais e lúdicas
para o quotidiano real e imaginário
da criança.

Data proposta
A definir

- Conhecer o seu ambiente natural e
o património da união de Freguesias.

 Criar
momentos de
partilha de
tradições locais

PÁSCOA

Objetivo(s) específico(s)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

- Docentes da EB1 e
Jardim de Infância de
Peso
- Docentes das AEC´s

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
- Prof. T
Turma e
Educadora
de Peso
-Assist. Op.
-Alunos

1, 3, 4, 5

- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade
na
comunidade
escolar.
- Aumentar a eficácia na interação
com os Encarregados de
Educação e parceiros educativos

21 a
23/03/2018

- Docentes das EB1’s:
MH; CM; Coutada
Professores T de Turma
/Educadora: SJB

- Prof. T
Turma: MH;
CM;
Professores
T de Turma
/Educadora:
SJB
Professores
das AEC’s:
CM; Coutada
-Assist. Op.

Logísticos
- Computador
- Recursos
educativos
digitais
-Material
pedagógico

- Sala
- Jardim
Público
- Jogos;
- CD’s
- Material
escolar e
outro
- Ovos de
chocolate

-Alunos

 Lanche
convívio;

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

 Caça aos ovos
no jardim junto
da escola;

SEMANA DA
LEITURA
 Convite de um
escritor para vir à
escola conversar
com os alunos
sobre as suas
obras
 Convite a avós
/ outros
familiares e
utentes do
Centro Social da
Coutada para
divulgação de
algumas
produções do
património
literário oral
/narração de
contos

1, 2, 3, 4

- Promover atitudes de respeito
mútuo.
- Promover o sucesso escolar,
melhorando a média global de
transição, por ciclo, em 2% (no
triénio).
- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.
- Aumentar a eficácia na interação
com os Encarregados de Educação e
parceiros educativos
- Aprofundar a articulação vertical e
horizontal do Agrupamento.
(- Criar hábitos de leitura;
- Fomentar o gosto pelas produções
escritas;
Promover a Educação para a
Cidadania e a Educação Literária

 Teatro “Super
Heróis”

-Promover o conhecimento da
literatura tradicional

 Leituras

-Desenvolver outras formas de

Ano letivo 2017/2018

09-20/04/2018

- Docentes: MH; CM; LF,
Paul
- Professora T de Turma
e Educadora de BG;
Coutada; SJB;
Dominguiso; VR; Peso;
US;
Professoras da AEC’s

-Animatetro
- Docentes:
MH; Paul
- Professora
e
educadora:
BG; CM;
Coutada;
Dominguiso;
VR; Peso;
SJB; US;
-Assist. Op.
-Alunos
Comunidade
educativa/p
ais/avós

- Sala
Polivalente
- CD’s
- Livros;
- Biblioteca
- Revistas;
- Cartazes;
- Jogos;

- Data-show
- Material
escolar e
outro
- Computador

- Escritor de
literatura
infantil
- Junta de
Freguesia
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270€
(MH)

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

partilhadas

comunicar

 Construção
de um livro

- Valorizar o património literário
português;

 Leituras
pelos alunos,
professores,
assistentes
operacionais por
diferentes
espaços da
povoação e
convite aos
elementos da
comunidade para
lerem

- Promover a leitura como forma de
interagir com os outros;

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

- Saber ouvir;
- Exercitar a leitura silenciosa e em
voz alta: ler para os colegas)

 Representaç
ão de um texto
dramático entre
as turmas
 Música e
poesia:
/lengalengas
/canções
populares
 Apresentaçã
o da
dramatização de

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

- Prof. T
Turma: MH

-Material de
desgaste.

Prof. Apoio
Educativo:
MH

-Máquina
fotográfica

uma história aos
utentes do lar
Liatris
 Ler e ouvir
ler obras de
literatura para a
infância.
 Teatro “João
e o Pé de Feijão”
 Convite à
comunidade
educativa para
participar
 Visita à
biblioteca
Municipal da
Covilhã

25 DE ABRIL
 Elaboração
de cravos
vermelhos
 Elaboração
de cartazes
 Arruada
 Distribuição

Ano letivo 2017/2018

1, 3, 4

-Promover
mútuo.

atitudes

de

respeito

-Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

24/04/2018

- Docentes: MH, Coutada
- Professora e educadora
de Barroca Grande; SJB;
US;

- Professora
T. de Turma
e educadora
de: BG;

-Cravos
vermelhos
-Cravos em
origami

25

Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

de cravos
pela
comunidade

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Coutada;
SJB; US;
-Assist Op.
-Alunos
Comunidade

DIA MUNDIAL DA

1, 3, 4

FAMÍLIA

 Partilha de
testemunhos
orais de
conceitos de
família dos
familiares dos
alunos

15-17/05/2018

- Aprender a resolver conflitos por
meio do diálogo, ouvir e respeitar os
outros

Docentes da EB1 Cortes
do Meio

Professora/E
ducadora

Docentes das EB1’s e
Educadora dos JI
de:Coutada; Vales do Rio

Alunos

- Compreender a importância de
cada elemento da sua família.

1, 2, 3, 4, 5

- Promover atitudes de respeito
mútuo.

01/06/2018

- Sala de
atividades
-Materiais da
sala (desgaste
e outros);
-Materiais
desportivos
(cordas, bolas,
arcos, etc.)

- Docentes das EB1’s:
MH; CM; LF; Paul

- Docentes:
MH; CM

- Autocarro
/Transporte

- Professora
e educadora
de Barroca
Grande;
Dominguiso;
US; VR; Peso

-Bilhetes

 Ida ao cinema
(Serra Shopping Covilhã)

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

- Professora/ educadora:
BG; Dominguiso; VR; US;
Peso

 Visionamento
de filme

- Promover espaços de reflexão e de
diálogo na comunidade educativa

-Docentes das AEC’s

Ano letivo 2017/2018

AO
Encarregado
s de
Educação

- Compreender a importância da
afetividade na escola e na família

 Gincanas/jog
os
tradicionais

DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA

- Adotar atitudes de solidariedade,
companheirismo, respeito e
cooperação

- Sala de
cinema
-Computador/
material
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750€
(MH)

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

 Pintura
coletiva de mural
em papel

Objetivo(s) específico(s)
- Aprofundar a articulação vertical e
horizontal do currículo.

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

informático
-Assist. Op.

 Lanche

-Alunos

 Ateliers com
jogos
tradicionais.

-Tarefeira

 Construção
de um painel
coletivo alusivo
aos direitos da
criança.
 Jogos LúdicoDesportivos
 Atividades
lúdicas ao ar livre
 Piquenique
 Festa
promovida pela
União de
Freguesias de
Peso e Vales do
Rio.

Logísticos

-Pais/Enc. de
Educação
Comunidade
Educativa
-Junta de
Freguesia

- Projetor
/Videoprojeto
r
-Jogos
-Material
desportivo:
cordas, bolas,
arcos, …
- Sala de
atividades
-Materiais da
sala (desgaste
e outros);
- Pavilhão
Gimnodesport
ivo.

 Atividades
lúdicas no
H2hotel.

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

DIA MUNDIAL DO
AMBIENTE
DIA DE CAMÕES
E DAS
COMUNIDADES
PORTUGUESAS

1, 2, 3

2, 3, 6

Objetivo(s) específico(s)
- Sensibilizar para os problemas
ambientais e preservação da
natureza.

- Conhecer factos do passado
histórico

Docentes da EB1 Largo
da Feira

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos
Professores
Alunos
A. Op.

1 a 9 de junho

- Professora e AO da EB1
Cortes do Meio

- Professores
das AEC´s
- Assist. Op.

Logísticos
Cinema no
Serra
Shopping
- Trabalhos
realizados
pelos alunos

- Alunos
- Junta de
Freguesia

- Criar na comunidade escolar um
sentimento de pertença à escola

- Expositores

Comunidade

- Valorizar o trabalho desenvolvido
ao longo do ano
- Valorizar o percurso escolar do
aluno como um marco positivo da
sua vida pessoal e social

ANO

- Promover atitudes de respeito
mútuo.

 Encerramento
das Atividades
Letivas

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

 Festa convívio
na escola

- Aprofundar os valores de cidadania
numa perspetiva de segurança.

 Diplomas 4.º
ano

- Aprofundar a articulação vertical e
horizontal do currículo.

Ano letivo 2017/2018

5 de junho

- Recolher, selecionar e organizar
informação

 Exposição de
trabalhos
realizados ao
longo do ano,
principalmente os
subordinados ao
nosso tema e
subtema

FESTA FINAL DE

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

1, 2, 3, 4, 5

22/06/2018

- Docentes

- Docentes

Última semana
letiva

Docentes e Educadoras:
Dominguiso; VR; Peso,
US;

-Docentes/
Educadoras

- Docentes das AEC´s
- Assistentes
operacionais de: CM

-Assist. Op.
-Alunos
-Tarefeira
Encarregado

- Sala
Polivalente
Polidesportivo
/ anfiteatro
- Computador
- Mat. escolar
-Mat. de
desgaste
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

 Danças
 Dramatizaçõe
s - poesias,
 Canções
 Lanche
 Almoço
convívio (LF)
 Festa convívio
no auditório do
polidesportivo de
Vales do Rio com
dramatizações,
poesias, canções,
danças e entrega
de diplomas.

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Envolver os pais e encarregados de
educação nos processos de formação
dos jovens visando a melhoria dos
níveis de assiduidade, pontualidade e
sucesso dos alunos.

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

s de
Educação

- Mat. áudio
visual;

-Junta de
Freguesia

-Máquina
fotográfica;
- Sumos, bolos
sandes, …
-Vídeo
Projetor;
-Mesas/
cadeiras
-Adereços
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Custos

Visitas de Estudo
Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3

(A combinar)

Objetivo(s) específico(s)
- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação
para a cidadania, educação para
o consumo, educação ambiental.

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos
-Professora

junho

- Professora e educadora de
Barroca Grande

- Educadora
-Assist. Op.
-Junta de
Freguesia/CMC???

Projeto
“Conhecer,
prevenir e
preservar os
recursos do meio
local para o
ambiente cuidar”
 Visita de
estudo a um
campo de
resinagem local.
 Plantação de
pinhos no dia
mundial da
árvore/ambiente

Ano letivo 2017/2018

1, 2, 3

- Consciencializar da importância
de uma alimentação saudável.
- Envolver toda a comunidade em
trabalho coletivo.
- Desenvolver a leitura e a escrita.
- Valorizar o património cultural,
tradicional e local.
- Conhecer, preservar, valorizar
as tradições locais.

Logísticos

- Prof. T Turma e
Educadora
-Assist. Op.
-Tarefeiras

-Material de
desgaste
-Transporte
(autocarro)
- Autocarro
- Livros
Computador
- Internet

Ao longo do
ano

EB1/JI/ Cortes do Meio
AECs

- Alunos
- Junta de
freguesia
- Instituição local
de preservação do
ambiente
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Custos

Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

 Visita fábrica
de transformação
de resina
 Palestra sobre
o tema na escola
(DIA da
ALIMENTAÇÃO)
VISITA DE ESTUDO À
PADARIA P ÉROLA
DOCE
 Confeção de
pão na padaria
Pérola Doce na
Covilhã
 A roda dos
alimentos
 Alimentação
saudável
 Diferentes
tipos de pão

1, 3

Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Educação para a
Saúde, nomeadamente a
educação para a saúde alimentar,
prevenção do consumo de
substâncias psicoativas, violência
e educação sexual.
- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação
para a cidadania, educação para
o consumo, educação ambiental.
- Promover atitudes de respeito
mútuo.

16/10/2017

Prof. T Turma
- Professora e educadora:

Educadora

Coutada;

-Assist. Op.

Docentes das AEC,s

-Tarefeira

- Assistente operacional

- Alunos

Assistente Social e
colaboraras do Centro Social
da Coutada

- Crianças do JI

Utentes do Centro Social da
Coutada
- Proprietários da padaria

-Enc. de Educação

Carrinhas
para o
transporte
-Produtos
alimentares
para o
fabrico de
diversos
tipos de pão

Assistente Social
Utentes do Centro
Social

-Máquina
fotográfica

ARPAZ do Barco
Junta de Freguesia
Proprietários e
colaboradores da
padaria

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)

(DIA MUNDIAL DA
CRIANÇA)

1, 2, 3, 4, 5

VISITA DE ESTUDO A
BELMONTE

Objetivo(s) específico(s)

- Promover atitudes de respeito
mútuo.

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

01-06-2017

Prof(s).
Responsável

Humanos

- Prof. T Turma,
- Professora e educadora:
Coutada;

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade
escolar.

Recursos
Logísticos

Custos

- Autocarro

-Educadora:
Coutada;
-Assist. Op.

-Junta de Freguesia

- Promover espaços de reflexão e
de diálogo na comunidade
educativa

-Alunos
-Tarefeira

- Centro social da Coutada

- Aprofundar a articulação
vertical e horizontal do currículo.

-Pais/Enc. de
Educação
-Comunidade
Educativa
-Junta de
Freguesia
- Centro Social de
Coutada

VISITA DE E STUDO
AO DINO P ARQUE
LOURINHÃ

VISITA À PRAIA DA
AREIA BRANCA

1, 4

- Desenvolver competências nos
domínios da educação para a
cidadania e educação ambiental
- Contribuir para a cultura dos
alunos, proporcionando uma
melhor compreensão do meio
que os rodeia

18/05/2018

Docentes da EB1 Paul

Docentes
Assistentes

-Transporte

Operacionais

-Entradas

Alunos da EB1

-Refeições

Enc. de Educação
Junta de Freguesia

Ano letivo 2017/2018
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A
determinar

Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)

BELMONTE (MUSEU
JUDAICO, MUSEU DO
AZEITE , MUSEU DOS
DESCOBRIMENTOS )

1, 3

Objetivo(s) específico(s)
- Contribuir para a cultura do
aluno, proporcionando uma
melhor compreensão daquilo que
o rodeia.

Data
proposta
A agendar no
1º período

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

EB1 e JI de Vales do Rio
Prof. titular

Professora
Educadora

Educadora

A. O.

- Reconhecer a importância do
património local na construção
da Identidade Regional.
MUSEU DO PÃO E
MUSEU DO
BRINQUEDO
(SEIA)

BIBLIOTECA DO
FUNDÃO
*Atividade
programada
no
âmbito da Semana
da Leitura

Ano letivo 2017/2018

- Favorecer a aquisição de
conhecimentos que permitam o
prosseguimento de estudos e
uma melhor inserção na
sociedade.

Autocarro

Entradas
nos museus

refeições
-Professor

- Professor titular de turma
da EB1 de S. Jorge da Beira

- Educadora

junho

-Material de
desgaste

-Assistentes
Operacionais

Educadora do JI de S. Jorge
da Beira

-Transporte
(autocarro)

-Junta de
Freguesia/CMC

1, 2
- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação
para a cidadania, educação para
o consumo, educação ambiental.

Logísticos

Alunos

1, 2, 3
- Desenvolver competências nos
seguintes domínios: educação
para a cidadania, educação para
o consumo, educação ambiental.

Humanos

Professora
Educadora
A agendar com
a
biblioteca
para a semana
da leitura

Prof. titular
EB1 e JI de Vales do Rio

A. O.
Educadora

Autocarro
Alunos
Animadoras
biblioteca

da

33

Custos

Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3

ROTAS DAS ALDEIAS
DE P ORTUGAL

Objetivo(s) específico(s)

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

- Contribuir para a cultura do
aluno, proporcionando uma
melhor compreensão daquilo que
o rodeia.
- Reconhecer a importância do
património local na construção
da Identidade Regional.

Sortelha e Sabugal

Data
proposta

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Professora
Prof. titular
Durante o 3º
período

EB1 e JI de Vales do Rio
Educadora

Educadora
A. O.

Autocarro

Alunos

- Compreender como o passado
se reflete na atualidade.
1, 2
A definir

- Contribuir para a cultura do
aluno, proporcionando uma
melhor compreensão daquilo que
o rodeia.

- A definir

- Escola e Jardim de Infância
de Peso

- Reconhecer a importância do
património local na construção
da Identidade Regional.
VISITA DE ESTUDO A
BELMONTE
(EB1 e JI de Unhais
da Serra)

1, 2

- Favorecer a aquisição de
conhecimentos que permitam o
prosseguimento de estudos e
uma melhor inserção na
sociedade.

19 de junho

- Professoras/ Educadora de
US

- Prof. T Turma e
Educadora de
Peso

- Prof. T
Turma e
Educadora

- Assist. Op.

- Assist. Op.

-Alunos

-Alunos

-Educadora e
professoras de US
- Alunos
- Assistentes
operacionais

Transporte

- Pais Enc. de
Educação

Ano letivo 2017/2018
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A
determinar

3. Departamento de Línguas
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

1, 3, 4

- Realçar a importância das
Línguas no atual contexto
Europeu;
- Promover o respeito por outros
povos e culturas Europeias
- Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo.

- Ida ao Teatro
GICC – Teatro das
Beiras ver a peças
“Rua da Alegria”,
“Bem mar me quer” e
“Um dia serei grande”

1, 2,3, 5

Elaboração e troca de
Postais e de
mensagens de Natal

1,2,3,4

- Despertar o gosto pela
representação dramática;
- Promover o contacto direto
com os intervenientes na arte de
representar;
-Assumir o papel de espetador e
ouvinte atento;
- Promover o sucesso escolar.
- Divulgação das tradições em
contexto da sala de aula;
- Desenvolver a capacidade
criativa dos alunos e a
reutilização de materiais;
- Desenvolver a comunicação e a
produção escrita;
- Desenvolver o vocabulário
relacionado com a atividade

Dia Europeu das
Línguas

Ano letivo 2017/2018

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

26/09

300

26 de outubro

Professoras de
Português de 2º e 3º
ciclos do Tortosendo

6/8 de
novembro

dezembro

Professores de
Português 2º ciclo do
Paul

Recursos
Humanos

Logísticos

Alexandra Rato

Professora
Alunos do 8º
ano e Curso de
Beleza

Sala de aula.

Merícia Passos,
Luísa Bonifácio,
Luísa Calaveiras,
Conceição Alves
Benilde Fidalgo,
Rogélia Proença,
Filomena Ferrinho,
Angelina Campos
Célia Honório e
Joaquim Garcia

Professoras de
Português e
alunos dos
5º/6º/7/8 do
Tortosendo

Autocarro

Alunos 2º ciclo
do Paul

Sala de aula
BE
Cartolinas
Marcadores
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Custos

+/-4€

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Dinamizador(es)

Recursos

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

Professores do 2.º
ciclo: Merícia
Passos, Luísa
Bonifácio, Luísa
Calaveiras,
Conceição Alves
Professores dos 2.º
e 3º ciclos do
Tortosendo e Paul

Humanos

Logísticos

Custos

Tortosendo
alunos do 2.º
ciclo

Cartolinas
Marcadores
Folhas papel
Sala de aula

A definir

alunos dos 2.º e
3º ciclos

Livros do
PNL;
Espaços
exteriores da
escola
salas de
aula;
BE.

Comemoração do São
Valentim/Dia do
Amigo
- Exposição de textos/
trabalhos

1, 2, 3, 4

-Promover a sociabilidade e
integração dos alunos.
-Desenvolver a comunicação e a
produção oral/escrita.

De
12 a 16 de
fevereiro de
2018

Professores de
Português 2º ciclo
Tortosendo

Semana da leitura
- no âmbito do PNL
(Inseridas nesta
semana poder-se-ão
desenvolver diversas
atividades)
- Concurso de
ortografia

1, 2, 3, 4

Março/abril

Professores de
Português 2 º e 3º
ciclos do Tortosendo e
Paul

Participação em
atividades
promovidas pela BE
Divulgação de
atividades e de
trabalhos dos alunos

1, 2, 3, 4

- Promover atividades
relacionadas com a leitura;
- Desenvolver hábitos de leitura;
- Promover o contacto com
diversos tipos de leitura;
- Realizar atividades de forma
autónoma, responsável e
criativa.
- Desenvolver a competência da
expressão escrita;
- Estimular a criatividade e a
sensibilidade estética;
- Participar em projetos da
turma e da escola;
- Promover o sucesso escolar.

Ao longo do
ano letivo

Professores de
Português de 2º e 3º
ciclos Tortosendo e
Paul

BE

Docentes de
Português e
alunos do Paul e
Tortosendo

Livros
Mat.
informático
Mat.
audiovisual
Mat. Escrita

Produção de textos
alusivos a algumas
datas (Dia da Mãe, Dia
do Pai, Dia da
Liberdade…)

1, 2, 3, 4

Ao longo do
ano letivo

Grupo de Português

Grupo de
Português

Docentes de
Português e
alunos 2º ciclo
do Paul

Biblioteca
Fotocópias
Lanche

Ano letivo 2017/2018

- Desenvolver a capacidade
criativa dos alunos.
- Promover valores

36

+/-30€

Atividade
Erasmus +
Eco-HikingEurope

Objetivo(s)
geral(ais)
1,2, 4,5

Objetivo(s) específico(s)
.Contribuir para a troca de
saberes e experiências entre
professores e alunos de vários
países da Europa- portugueses,
romenos, finlandeses, checos e
gregos.
. Divulgar a nossa Escola e
Região.

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

Ao longo do
ano letivo

Grupo de Português
Grupo de Inglês

Teresa Guerra
Maria Ana Costa

Recursos
Humanos

Logísticos

4 docentes e
alunos do
secundário

Suportados
pelo
projeto
Erasmus +

. Proporcionar o contacto com as
plantas autóctones.
.Desenvolver interesse pela
medicina tradicional.
. Registar receitas, pesquisas,
imagens ligadas a plantas da
nossa região, numa plataforma
internacional.
.Proporcionar convívio entre
alunos de diferentes países da
Europa.
.Desenvolver competências
linguísticas no inglês.
.Criar uma aproximação com a
comunidade e Encarregados de
Educação.
.Promover a Escola

Ano letivo 2017/2018

Custos
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Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

-Participação no
Concurso
Nacional de Leitura
(CNL)eliminatórias a
realizar nas
escolas e outros
concursos nacionais

1, 2, 3, 4, 5

Exposição alusiva ao
Dia Europeu das
Línguas

2,3,5

Comemoração com
exposição alusiva ao
Día de la Hispanidad Día Nacional de
España
Celebração de Natal“Navidad” criação de
uma árvore de natal
com mensagens em
espanhol. Mensagens
escritas em cartolinas
em forma de mãos
dos alunos.

2, 3,5

Ano letivo 2017/2018

2,3,5

Objetivo(s) específico(s)
Promover a leitura
na escola de uma
forma lúdica
Estimular o treino
da leitura
Desenvolver
competências de
expressão escrita e
oral junto dos
alunos do 3º Ciclo
do Ensino Básico
Promover o sucesso escolar.
.Promover a Escola
 Promover o sucesso escolar,
melhorando a média global de
transição, por ciclo, em 2% (no
triénio).
 Potenciar a criação de oferta
formativa pertinente e
competitiva.
 Favorecer a aquisição de
conhecimentos que permitam o
prosseguimento de estudos e
uma melhor inserção na
sociedade.
 Aprofundar a articulação
vertical e horizontal do currículo.
 Promover uma cultura de
superação e de obtenção de

Dinamizador(es)

Recursos

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Ao longo do
ano letivo

BE
Grupo 300

26 de
setembro

Espanhol; Francês e
Português (Escola
Secundária Frei Heitor
Pinto)
350 Espanhol
(Agrupamento)

Madalena e Rute
Fonseca

Alunos de 3º
ciclo e
secundário

Madalena
Jerónimo; Rute
Fonseca; Daniela
Silva

Alunos de 3º
ciclo e
secundário

Corredor da
Reprografia

350 Espanhol –
(Agrupamento)

Madalena
Jerónimo; Rute
Fonseca; Daniela
Silva

Alunos de
espanhol de 3º
ciclo e
secundário

Espaço a
definir

12 de outubro

1ª e 2ª
semana de
dezembro

Prof(s). Responsável

Humanos

Logísticos

Alunos
inscritos do
3º Ciclo e
Professoras de
Português

Fotocópias
(informações
sobre o
concurso e
testes para a
prova da 1ª
fase)
Livros
(BE/CRE)
para a 1ª
fase
Livros (a
adquirir )
Corredor da
Reprografia
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Custos

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Los Reyes –
distribuição de
caramelos

2,3,5

Exposição de “San
Valentín- Día de los
Enamorados”

2,3,5

Ação de sensibilização
para a aprendizagem
do Espanhol

2,3, 5

Comemoração do “
Dia Europeu das
Línguas”
(Tortosendo e Paul)

1,3,4

Objetivo(s) específico(s)
objetivos pessoais.
-Promover um bom ambiente e
a solidariedade na comunidade
escolar.
- Promover o envolvimento da
Comunidade Educativa na
escola.
 Promover a visibilidade da
Escola.
 Dar visibilidade ao trabalho
produzido pelas escolas, através
das TIC.
 Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento.
-Promover a
interdisciplinaridade;
- Realçar a importância das
Línguas no atual contexto
Europeu;
- Promover o respeito por outros
povos e culturas Europeias;
- Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo.

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

6 de janeiro

350-Espanhol
(Agrupamento)

14 de
fevereiro

350 Espanhol
(Agrupamento)

Madalena
Jerónimo Rute
Fonseca
Daniela Silva
Rute Fonseca
Madalena
Jerónimos

31 de maio

350 (Espanhol) –
(Agrupamento)

Madalena
Jerónimo Rute
Fonseca

26/9/2017

Grupo de Francês

Grupo de Francês

Recursos
Humanos

Logísticos

Alunos de
espanhol 3º
ciclo e
secundário
Alunos de
espanhol de 3º
ciclo e
secundário
Alunos de 2º e
3º ciclo,
secundário;
vocacionais e
profissionais

A definir

-Alunos de 3º
ciclo;

Espaço a
definir

- Diversos
Espaços
escolares

-SASE;
-Cantina;

-Assistentes
Operacionais da
cantina/Refeitório

- Divulgação de
comida tipicamente
Europeia, com um
almoço no refeitório
da escola com ementa
europeia.

Ano letivo 2017/2018

Custos
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0Є

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

- Comemoração do “
Dia dos Direitos
Humanos/Dia da
Tolerância”

1,3,4

Elaboração de Postais
e quadras de Natal
Leitura em francês de
pequenos contos de
Natal

1,2,3,4

Dia da Francofonia
- Projeção de filmes
em língua francesa;
- Elaboração da
ementa do refeitório
da escola em francês;
- Almoço com os
alunos;
- Exposição de
trabalhos
individuais/grupo.
La Chandeleur
- Confeção de crepes

1,3,4,5

Ano letivo 2017/2018

1, 2,3, 4

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

1º Período

Grupo de Francês

1º Período
Dezembro
(última
semana de
aulas)

- Realçar a importância das
Línguas no atual contexto
Europeu;
- Promover o respeito por outros
povos e a cultura francesa;
- Conhecer e divulgar o cinema
francês.

2º Período
Março 2018

Divulgar tradições populares;
Promover o convívio entre

5/02/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Garantir o direito à vida;
- Respeitar os direitos e
liberdades individuais;
- Aceitar pontos de vista de
várias ideologias em pé de
igualdade.
- Divulgação das tradições ;
- Desenvolver a capacidade
criativa dos alunos e a
reutilização de materiais;
- Desenvolver a comunicação e a
produção escrita;
- Desenvolver o vocabulário
relacionado com a 40ctividade;
-Divulgar a tradição natalícia em
França.

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Grupo de Francês

-Alunos de 3º
ciclo;
Profs de História

BE
(Exposição)

0Є

Grupo de Francês

Professoras:
- Pápá (Paul)
-- Benilde e
- Rogélia
(Tortosendo)

Turmas do 3º
Ciclo e
professores de
EV(Paul) e BE

BE
Cartolinas
Marcadores

Grupo de Francês

Grupo de Francês

-Alunos de 3º
ciclo;

-Cantina;

0Є

-BE/CRE
-Assistentes
Operacionais

Grupo de Francês

Professoras:
- Pápá (Paul)

- Auditório

BE/CRE

- CartolinasMarcadores

Comunidade
escolar

Espaço
escolar;
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0Є

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

alunos, professores e
comunidade escolar.

Recursos

Prof(s). Responsável

- Benilde e
- Rogélia
(Tortosendo)
Professora
- Pápá (Paul)

Humanos

Logísticos

Comunidade
escolar

Ingredientes
para os
crepes.
Espaço
escolar

Participação na "Feira
de Inverno"(Paul)
- Le
commerce/lesfoires
(exposição de
produtos, trabalhos
de pesquisa)
S. Valentim
- Leitura de poemas
- Elaboração de
textos/”cartes
postales”

1, 2,3, 4, 5

-Fomentar a articulação
vertical/horizontal.
-Utilizar formas de comunicação
diversificadas.

Fevereiro
2018

Grupo de Francês

1,2,3,4

14/02/2018

Grupo de Francês

Grupo de Francês

Turmas de 3º
Ciclo

BE
(exposição)
Cartolinas
Marcadores

Semana da leitura - no
âmbito do PNL. (Frei
Heitor Pinto,
Tortosendo e Paul).
Inseridas nesta
semana poder-se-ão
desenvolver diversas
atividades.
Partilha de leituras:
Leituras em língua
francesa

1, 2,3, 4, 5

- Divulgação das tradições em
contexto da sala de aula;
- Desenvolver a capacidade
criativa dos alunos.
-Promover a sociabilidade e
integração dos alunos.
--Desenvolver a comunicação e a
produção escrita.
- Incentivar à leitura e contactar
com autores e obras literárias.

Mês de abril
2018?

Grupo de Francês

BE
Grupo de
Português e
Francês

Comunidade
escolar

BE
(Leitura de
poemas).

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Dia do Ambiente/dia
da Criança
- atividades lúdicas.

1,3,4

Feira “Jardim de
palavras” e
“Déjàlu” Feira do livro
usado

1,2,3,4,5

LeFrançais,
c’estchouette!
- atividades lúdicas
entre alunos do 2º e
do 3º ciclos para
promover a língua
francesa.
.Comemoração do
Halloween:
- Concurso de
decoração de
vassouras;
- Exposição de
vassouras.

1,2,3,4,5

Ano letivo 2017/2018

1,2,3,4

Dinamizador(es)

Recursos

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

-Promover o bem-estar;
-Saber trabalhar em grupo;
-Resolver problemas de
comportamentos/indisciplina
através de técnicas de
relaxamento.
-Realçar valores e atitudes.
-Contribuir para a formação
integral do aluno;
-Conhecer e valorizar a
diversidade e a riqueza cultural;
- Incentivar à leitura e contactar
com autores e obras literárias.
- promover a língua francesa
-Fomentar a articulação
vertical/horizontal;
-Utilizar formas de comunicação
diversificadas.

.Mês de junho
2018

Grupo de Francês

Professoras:
- Pápá (Paul)

- Comunidade
escolar

Penúltima
semana do 3º
período

Grupo de Francês

Professora:
- Rogélia

Festa da
primavera, com
a colaboração
da comunidade
educativa.

Espaço
escolar

3º Período

Grupo de Francês

Professoras:
- Pápá (Paul)
- Rogélia e Benilde

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Espaço
escolar

. Participar em projetos da
turma e da escola;
. Cooperar com os outros em
tarefas e projetos comuns;
. Realizar tarefas a partir de
informações;
. Realizar atividades de forma
autónoma, responsável e
criativa;
. Identificar sinais da cultura

30 outubro a
3 de
novembro

Professores de Inglês
do 2º /3º ciclos
(Grupos 220/330)

Professoras Célia
Honório e Maria
Helder Nobre

Alunos e
professores do
2º /3º Ciclos

Biblioteca
escolar

Objetivo(s) específico(s)

Humanos

Logísticos
Espaço
escolar.
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Custos

Atividade

PancakeDay

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)

1,3

Objetivo(s) específico(s)
Anglo-Americana;
. Tomar conhecimento das
tradições culturais Britânicas e
Americana, no âmbito dos
festejos do Halloween;
. Desenvolver atitudes
positivas perante universos
culturais e sociais diferentes.
- Divulgar tradições populares
(britânica)
-Promover o convívio entre
professores, alunos e
comunidade escolar

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

fevereiro 2018

330

João Carvalho
Ana Bispo

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Alunos do 3º
ciclo

Utensílios
cantina
escola

PancakeDay
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Atividade
.Comemoração do
Halloween:
- Concurso de
decoração de
vassouras;
- Exposição de
vassouras.

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)
1,2,3,4

Objetivo(s) específico(s)
. Participar em projetos da
turma e da escola;
. Cooperar com os outros em
tarefas e projetos comuns;
. Realizar tarefas a partir de
informações;
. Realizar atividades de forma
autónoma, responsável e
criativa;
. Identificar sinais da cultura
Anglo-Americana;
. Tomar conhecimento das
tradições culturais Britânicas e
Americana, no âmbito dos
festejos do Halloween;
. Desenvolver atitudes
positivas perante universos
culturais e sociais diferentes.

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

23 outubro a
3 de
novembro

Professores de Inglês
do 2º/3ºciclos
(Grupo 220/330)

Professoras Luísa
Calaveiras, Helena
Borges,
Sílvia Melchior,
Ana Bispo, João
Carvalho

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

. Alunos e
professores do
2º /3º ciclos

.Sala de aula

A calcular

. Pavilhão A
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Atividade
Comemoração do
Maypole
- Dança tradicional da
cultura Britânica

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)
1,2,3,4

Objetivo(s) específico(s)
. Participar em projetos da
turma e da escola;
. Cooperar com os outros em
tarefas e projetos comuns;
. Realizar tarefas a partir de
informações;
. Realizar atividades de forma
autónoma, responsável e
criativa;
. Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo.
. Tomar conhecimento das
tradições culturais Britânicas e
Americana, no âmbito dos
festejos do Maypole;
. Desenvolver atitudes
positivas perante universos
culturais e sociais diferentes.

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s). Responsável

2 de Maio

.Professores de Inglês
do 2º ciclo
(Grupo 220)

Professoras Luísa
Calaveiras, Helena
Borges e Sílvia
Melchior

Recursos
Humanos

Logísticos

Alunos e
professores do
2º Ciclo

Sala de aula
Espaço
exterior

45

Custos

Visitas de Estudo
Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)

Ida ao teatro –
Dramatização da
peça de Gil
Vicente, Auto da
Barca do Inferno
(9º Ano) Guarda

1,2

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
.Contactar com a encenação
do texto vicentino,
desenvolvendo e
consolidando o conhecimento
do texto dramático nas suas
vertentes cénica e simbólica.

Dinamizador(es)

Data
proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

2ºperíodo

Grupo de Português

2018

Recursos
Prof(s).
Responsável

Helena
Queta,
Estela,
Santos,
Filomena
Ferrinho,

Humanos

Logísticos

Custos

Docentes e
alunos do 9º ano
do Paul e
Tortosendo

Autocarro

5 euros
(bilhete) +
transporte

Angelina
Campos
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4. Departamento de Ciências Sociais e Humanas
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Colóquio/Debate: A
Revolução Soviética
de Outubro de 1917

1,3,4,5

-Exposição Rosa dos
ventos – 7ºano

1,3,4,5

Comemoração do
Dia
Mundial dos Direitos

Ano letivo 2017/2018

1

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

- Conhecer a realidade social,
política e económica da Rússia
no período em causa.
- Compreender o contexto
nacional e internacional da I
Guerra Mundial e inseri-lo na
realidade nacional da Rússia
Imperial.
- Compreender o processo
revolucionário que conduziu de
Fevereiro a Outubro de 1917 e
as fases e desenvolvimentos
posteriores.
- Desenvolver a cidadania pelas
noções de paz, pacifismo,
solidariedade e resistência.
- Conhecer os processos de
orientação relativa.
- Construir uma Rosa dos Ventos
com os diferentes rumos.
- Desenvolver a criatividade

1º Período
(última
semana
de
outubro)

Promover o respeito pelos
direitos humanos.

10 de
dezembro

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

História (400)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Casimiro Santos
Pedro Fidalgo

Novembro
de 2017
- Disciplina de Geografia

-Professores
Geografia / DCSH

(Grupo 420)

Prof.
Nuno Santos

Humanos
2 Docentes
das turmas do
12º ano; um
convidado

Logísticos
BECRE da
ESFHP

Professores de
Geografia e
alunos do
7ºAno

Custos
Sem custos

0 Euros

Papel de
cenário
Tintas

47

Zero custos
para os
participantes

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Humanos - “Mural
dos
Direitos Humanos”

Atividades de Natal
Fim de semana na
Pousada de
Juventude da Serra
da Estrela

Dia escolar da nãoviolência e da Paz –
Jogos da PAZ

Ano letivo 2017/2018

Logísticos

Custos

Pincéis
Computador
Imagens
Cola
Tesoura
2,3
1,3,4,5

2,3

Sensibilizar os alunos para a
vivência do espírito de Natal.
- Fomentar o conhecimento,
pela observação direta, de
paisagens da Serra da Estrela.
-Conhecer formas da paisagem
resultantes da erosão.
- Sensibilizar para a importância
da prática de desportos de
inverno.
- Praticar esqui e snowboard.
- Estabelecer pontes entre a
escola e o meio envolvente.
- Possibilitar o são convívio, no
respeito pelas normas de
civilidade.

Sensibilizar para o valor e a
promoção da sã convivência e
da Paz

1º período
Janeiro
2018

Prof. de EMRC
290 - EMRC
Enc. de Educação do 9º AF
Diretores de turma dos 9º
AF, BF, CF
Professores de Educação
Física

Responsáveis:
Isabel Nogueira
(DT 9º AF)
Madalena Silva
(DT 9º BF)
Cláudia Carvalho
(DT 9º CF)
Sandra Moura
(Representante
dos Pais/ EE do
9.º AF)
Professores de
Educação Física

30 de
Janeiro de
2018

290 – EMRC
e
Ed. Física

Professores
Alunos do 9.º
Ano, turmas
AF, BF, CF

Enc. Educ.
Federação dos
Desportos de
Inverno

Reprografia
da Escola:
- autorização
dos Enc.
Educ.;
Transporte
para a
Pousada de
Juventude
Bens
alimentares
por parte dos
alunos, que
poderão
cozinhar na
Pousada.

Prof. de Emrc e
de Ed. Física
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Transporte:
- suportado
pelos Pais/EE

Estadia:
dormida +
pequeno
almoço →
depende do
número de
participantes
na atividade.
Refeição na
pousada:
7,50 euros

Atividade

Palestra sobre:

Objetivo(s)
geral(ais)
1,3,4,5

“ Os desafios que se
colocam à União
Europeia”

Feira de inverno
(EB PAUL)

Ano letivo 2017/2018

1,3,4,5

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Aplicar conceitos económicos
em novos contextos.
Fomentar o conhecimento por
parte de toda a comunidade
escolar pelos assuntos
europeus.

Fevereiro
2018

- Diferenciar as culturas
agrícolas durante o ano;
- Reconstituir formas
tradicionais de comércio;
- Reconhecer a importância das
feiras e mercados na economia
do passado e do presente;
- Enquadrar as feiras antigas na
economia medieval e moderna;
- Fomentar a abertura da escola
à comunidade;
- Aquisição de materiais
pedagógico. para o
Departamento;
- Angariar fundos para visitas de
estudo ao longo do ano ou anos
seguintes (Paul).

07 – 02 –
2017
(4ª feira)

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Grupo 430

Carlos Aguilar

- DEPART. C. S. H.
- Ed. Visual;
- Francês;
- Inglês;
- Ciências Naturais;
- C.F.Q.;
- Ed. Musical;
- Ed. Especial.

Professores:
-Lina Bonifácio

Investigador
de assuntos
Europeus
Alunos do
Ensino
Secundário Economia
- Alunos do 5º
ao 9º Ano;

-João Conceição

-Prof. DCSH;

- João Luzio

-Prof. Discipl.
copromotoras;
- Pessoal não
docente.
- Pais e Enc.
Educação.

Logísticos

Custos

Biblioteca
Sede do
Agrupamento

Diretor
AEFHP /
Subdiretor;
- BE/CRE;
- Pessoal N
docente;
-Associação
Pais;
- Ripas;
mesas
serapilheiras,
cartolinas,
trajos
antigos…;
Aparelhagem
sonora
Subdiretor
-AEFHP
-BE / CRE
-Pessoal não
docente
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0 euros

0 Euros

Atividade

Comemoração da
semana da disciplina
de EMRC –
Olimpíadas do
Conhecimento
Descoberta da
História local Museu dos Lanifícios
– Alunos 6.º ano EBT
e EBP

Colóquio/Debate:
Comemorar o Dia da
Liberdade – 25 de
Abril (12º ano –
Turmas do Curso de
Línguas e
Humanidades)

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)

1,2,3

1,3,4,5

1,3,4,5

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Sensibilizar para a importância
de E.M.R.C. na Formação
Integral da pessoa humana.

2º período

Adquirir conhecimentos de
modo diferente do que acontece
em situação normal de ensino –
aprendizagem.
Conhecer e valorizar o
património local.
Promover a formação integral
dos alunos
- Comemorar a revolução do 25
de Abril.
- Compreender os processos de
transformação política, social e
económica que as revoluções
representam.
- Assumir que as revoluções são
momentos de rutura e
recomposição de estruturas
políticas e sociais.
- Compreender os movimentos
de resistência das diversas
classes ou grupos sociais e a sua
forma de participação na
revolução.
- Conhecer a dinâmica social e

2.º
período

Grupos 200 (HGP)

Professores de
História e
Geografia de
Portugal

Professores de
HGP e alunos
do 6.º ano EBT
e EBP

Autocarro (A
solicitar à
CMC)
Almoço (na
escola local)

3º Período
(26 de
Abril de
2018)

História (400)

Casimiro Santos

2 Docentes

BECRE da
ESFHP

Custos

Prof. de EMRC
290 - EMRC

Pedro Fidalgo
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Sem custos

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Exposição de
trabalhos dos alunos
e/ou outros sobre o
tema da revolução
do 25 de Abril (a
nível local/regional e
nacional)

1,3,4,5

Semana Europeia

1,3,4,5

Várias atividades
Peddy-paper
Europeu

1,3,4,5

«Cemitério dos
Poetas»

1,3,4,5

Objetivo(s) específico(s)

política da história local.
- Extrapolar da história local
para a história nacional e geral.
- Comemorar a revolução do 25
de Abril.
- Compreender os processos de
transformação política, social e
económica que as revoluções
representam.
- Extrapolar da história local
para a história nacional e geral.
Fomentar o conhecimento por
parte de toda a comunidade
escolar pelos assuntos
europeus.
Sensibilizar os alunos do 3º ciclo
para os assuntos europeus

1-Utilizar técnicas de recolha e
organização de informação;
2-Utilizar técnicas de expressão
gráfica e plástica;
3-Enriquecer a expressão verbal
e escrita;

Data
proposta

3º Período
Abril de
2018)

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

História (400)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Casimiro Santos

Humanos

Alunos das
turmas

Pedro Fidalgo
2 Docentes.

Logísticos

Átrio da
ESFHP;
materiais
para a
exposição.

Sem custos

Maio
7 a 11

Carlos Aguilar
Grupo 430

Dia 9 de
maio

Junho

Grupo 430

Carlos Aguilar

Prof.
Nuno Santos
Prof.
Paulo Freire
D.ª Esperança (AAE)

Prof.
Nuno Santos
Prof.
Paulo Freire
Esperança (AAE)

Alunos de
Economia
Alunos de
Economia
Alunos do 3º
ciclo
Prof.
Nuno Santos
Prof.
Paulo Freire
Esperança
(AAE)

Fotocópias
Mesas,
cadeiras,
fotocópias
Papel de
cenário
Tintas
Pincéis
Computador
Imagens
Cola
Tesoura

4-Mobilizar saberes culturais,

Ano letivo 2017/2018

Custos

51

Papel de
cenário Tintas
Pincéis
Computador
Imagens
Cola
Tesoura

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

científicos e tecnológicos para
compreender melhor a
realidade;
5-Usar corretamente a língua
portuguesa para comunicar de
forma adequada e para
estruturar o pensamento do
próprio;
6-Adoptar metodologias
personalizadas de trabalho e de
aprendizagem adequadas e
objetivos visados;
Celebração de datas
comemorativas

2,3

Campanhas de
solidariedade e
Apadrinhamento de
crianças

1,2,3,5

Visita e/ou contacto
com algumas
Instituições de
Solidariedade

2,3,5

Ano letivo 2017/2018

Sensibilizar para o sentido e a
vivência de acontecimentos e
dias comemorativos.
Sensibilizar para o sentido da
partilha e da solidariedade.

Ao longo
do ano

290 - EMRC

Prof. de EMRC

Ao longo
do ano

290 - EMRC

Sensibilizar para o sentido da
fraternidade, solidariedade e
amizade.

Ao longo
do ano

290 - EMRC

Prof. de EMRC

Prof. de EMRC

52

Custos

Atividade

Divulgação das
atividades no Jornal
da Escola e/ou Site
da disciplina
-Dinamização do
jornal de parede
(placard na entrada
do bloco D)

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)

5

5

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Divulgar na comunidade
educativa as atividades
desenvolvidas

Ao longo
do ano

.Saber ser / saber estar / saber
fazer
•Desenvolver métodos de
estudo e hábitos de trabalho
•Aprender a trabalhar na/para a
turma em projetos comuns
•Saber desenvolver processos
de pesquisa, organização,
análise, tratamento,
apresentação e comunicação da
informação relativa a problemas
geográficos
•Análise de problemas
concretos do Mundo para
refletir sobre possíveis soluções
•Predispor-se para estar
informado geograficamente e
ter uma atitude critica face à
informação veiculada pelos
mass media
•Saber refletir sobre a sua
experiência
Individual e a sua perceção da
realidade para compreender a

Ao longo
do
ano letivo

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Prof. de EMRC
290 - EMRC

Professoras de Geografia e
alunos do 3º ciclo

Professoras de
Geografia

Professoras de
Geografia e
alunos do 3º
ciclo

Placard
Cartazes
diversos
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Zero custos
para os
participantes

Atividade

-Exposições
temáticas de
trabalhos realizados
pelos alunos ao
longo do ano letivo(temas diversos que
surjam no decorrer
das atividades
letivas)

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s)
geral(ais)

1,3,4,5

Objetivo(s) específico(s)

relatividade do conhecimento
geográfico do mundo real.
.Relativizar a importância do
lugar onde vive o indivíduo em
relação ao Mundo para
desenvolver a consciência de
cidadão do Mundo.
Saber ser / saber estar / saber
fazer
•Desenvolver métodos de
estudo e hábitos de trabalho
•Aprender a trabalhar na/para a
turma em projetos comuns
•Saber desenvolver processos
de pesquisa, organização,
análise, tratamento,
apresentação e comunicação da
informação relativa a problemas
geográficos
•Análise de problemas
concretos do Mundo para
refletir sobre possíveis soluções
•Predispor-se para estar
informado geograficamente e
ter uma atitude critica face à
informação veiculada pelos
mass media
•Saber refletir sobre a sua
experiência

Data
proposta

Ao longo
do
ano letivo

Dinamizador(es)

Recursos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Professoras de Geografia e
alunos do 3º ciclo

Professoras de
Geografia

Humanos

Professoras de
Geografia e
alunos do 3º
ciclo

Logísticos

Placard
Cartazes
diversos
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Custos

Zero custos
para os
participantes

Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Dinamização do
Painel de História
(Placard pavilhão A)
EBT

1,3,4,5

Exposições temáticas
de trabalhos de
investigação
histórica realizados
pelos alunos ao
longo do ano letivo:
cartazes históricos,

1,3,4,5

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)

Individual e a sua perceção da
realidade para compreender a
relatividade do conhecimento
geográfico do mundo real.
.Relativizar a importância do
lugar onde vive o indivíduo em
relação ao Mundo para
desenvolver a consciência de
cidadão do Mundo
Desenvolver métodos de estudo
e hábitos de trabalho
Aprender a trabalhar em
projetos comuns
Desenvolver processos de
pesquisa, organização, análise,
tratamento, apresentação e
comunicação da pesquisa
Conhecer e valorizar o
património local e regional
Promover a formação integral
dos alunos
Desenvolver métodos de estudo
e hábitos de trabalho
Aprender a trabalhar em
projetos comuns
Desenvolver processos de
pesquisa, organização, análise,
tratamento, apresentação e
comunicação da pesquisa

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Ao longo
do ano
letivo

Grupos 200 (HGP) e 400
(História)

Professores de
História e
Geografia de
Portugal e de
História

Professores de
HGP e de
História e
alunos do 2.º
e 3º ciclos

Placard
Cartazes
diversos

Sem custos

Ao longo
do ano
letivo

Grupos 200 (HGP) e 400
(História)

Professores de
História e
Geografia de
Portugal e de
História

Professores de
HGP e de
História e
alunos do 2.º
e 3º ciclos

Placard
Cartazes e
materiais
diversos

Sem custos
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Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

biografias,
investigações
temáticas, etc.
Atividade “Porque é
Feriado?”
Comemoração dos
dias Históricos
relevantes.

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)

Data
proposta

Dinamizador(es)
Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso do
pré escolar e 1º ciclo)

Recursos
Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Promover a formação integral
dos alunos

1,3,4,5

Desenvolver métodos de estudo
e hábitos de trabalho
Aprender a trabalhar em
projetos comuns
Desenvolver processos de
pesquisa, organização, análise,
tratamento, apresentação e
comunicação da pesquisa
Promover a formação integral
dos alunos

Ao longo
do ano
letivo (Em
vésperas
dos
Feriados
Históricos)

Grupos 200 (HGP) e 400
(História)

Professores de
História e
Geografia de
Portugal e de
História

Professores de
HGP e de
História e
alunos do 2.º
e 3º ciclos

Placard
Cartazes e
materiais
diversos
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Sem custos

5. Departamento de Expressões
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 5

Corta Mato
Escolar

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Paul – 29-112017
Tortosendo –3011-2017

Profs.
Escolar

Desporto

Heitor Pinto –
22-11-2017

Prof(s).
Responsável

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá
Prof. António Ferrão

Fita
sinalizadora,
cones,
dorsais,
computador,
máquina
fotográfica.

-

1, 2, 3, 5

Atividades interturmas

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de

Ano letivo 2017/2018

Heitor Pinto –
Atividades de
Final de 1º
período – 1512-2017
Paul – Torneio
de
Basquetebol/3º

Profs.
Escolar

Desporto

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá
Prof. António Ferrão

Bolas,
coletes,
apitos,
marcadores,
raquetas,
mesas
de
ténis, fichas
de jogo.

Prof. José Isaías
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

ciclo e do
Mata/2º ciclo 15-12-2017

Recursos
Humanos

Logísticos

Prof Marco Simões
Prof Bruno Ramos
Prof. Filipe do Vale

Heitor Pinto –
Atividades de
Final de 2º
período – 2303-2018
Paul – Torneio
de Voleibol/2º e
3º ciclo - 23-032018

1, 2, 3, 5

Outras
atividades

Ano letivo 2017/2018

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.

TortosendoTorneio
de
Voleibol/2º e 3º
ciclo
05/06/2018
Paul – 3º
Período
1- Dia da Dança
– 21-05-2018
2–
X Sarau
Gímnico Do
Paul – 25 05-2018

Profs. E.F.

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá

A definir
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Formação de
Juízes Árbitros:
- Futsal
- Atividades
Rítmicas
Expressivas
- Ginástica de
Grupo

Ano letivo 2017/2018

1, 2, 3, 5

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

3 - Dia da
Natação (9º
anos)
– 01-06-2018
4 - Torneio de
Futsal- 15-062018
Tortosendo:
1-Clube de Fãs
do Basquetebol
Outubro/2017;
2- Ski4all
Novembro/2017
3- Prova de BTT
8/5/2017
4- Jogos de
raquete
no
Clube de Campo
da Covilhã (4
deslocações)
data a definir.

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de

Heitor Pinto,
Paul e
Tortosendo
1º e 2º período

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Prof. António Ferrão

Profs.
Escolar

Desporto

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá

Textos
apoio
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de

Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

- Ginástica
Acrobática
- Basquetebol
- Voleibol
- Natação

1, 2, 3, 5

Torneio de
Basquetebol 3x3
(Fase Escola)

Mega Sprinter
(Fase Turma)
- Mega Sprinter
- Mega
Lançamento
- Mega Salto
- Mega Km

Ano letivo 2017/2018

1, 2, 3, 5

Objetivo(s) específico(s)
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Prof. António Ferrão

Tortosendo –
24-01-2018
Heitor Pinto –
07-02-2018

Paul
Tortosendo
Heitor Pinto
até 16-02-2018

Profs.
Desporto Escolar

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof. Pedro
Chorão

Profs.
Desporto Escolar

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá
Prof. António Ferrão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro

Coletes,
apitos,
marcadores,
bolas de
Basquetebol,
fichas de jogo

Fichas,
cronómetros,
fita métrica,
pesos,
sinalizadores,
apitos.
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

1, 2, 3, 5
Mega Sprinter
(Fase Escola)
- Mega Sprinter
- Mega
Lançamento
- Mega Salto
- Mega Km

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Reconhecer o mérito e a
excelência.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Recursos
Humanos

Logísticos

Prof. António de Sá
Prof. António Ferrão
Prof. José Isaías
Prof Marco Simões
Prof Bruno Ramos
Prof. Filipe do Vale

Paul 14-02-2018
Tortosendo –
01-02-2018
Heitor Pinto –
21-02-2018

Profs.
Desporto Escolar e
alunos PAGD

Prof.
Isabel
Ranito
Prof. Batista
Prof.
Pedro
Chorão

Prof. Paulina
Prof. Laia
Prof. Conceição
Prof. Pedro Marques
Prof. João Matoso
Prof. José Pedro
Prof. António de Sá
Prof. António Ferrão

Fichas,
cronómetros,
fita métrica,
pesos,
sinalizadores,
apitos.
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 5

Clube de Fãs de
Basquetebol

1, 2, 3, 5

***1 Atividade “
SKI4ALL”

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Data: outubro

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Tortosendo)

Data:
novembroJaneiro

Grupo/Professores
de Educação Física
Escolas a definir
1ºciclo.

Prof. Pedro
Marques
Prof. Florentino
Ramos

Recursos
Humanos

Profs:
Conceição
Filipe Ferre.
Paulina C.
Pedro C.

Prof. Titulares da
turma/Funcionários:6
Alunos:?

Logísticos

-30 bolas de
basquetebol;
-Sistema de
som com
micro;
-Duas mesas;
-4 cadeiras;
-1 pack de
águas

Autocarro
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 5

2 Atividade “
SKI4ALL”

1, 2, 3, 5

Heitoríadas
2018

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data proposta

Data:
novembroJaneiro

Data: maio

Recursos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Grupo/Professores
de Educação Física
Escolas a definir
1ºciclo.

Prof. Pedro
Marques
Prof. Florentino
Ramos

Prof. Titulares da
turma/Funcionários:4
Alunos:?

Autocarro

1€ por aluno

Grupo/Professores
de Educação Física

Prof. Pedro
Marques
Prof. João
Matoso
Prof. Titulares
das disciplinas
dos
profissionais de
Desporto

Comunidade escolar

Complexo
desportivo da
Covilhã
Materiais
desportivos

?
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 5

Dia da Dança

1, 2, 3, 5

Dia da Natação

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Recursos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Data: maio

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Paúl)

Comunidade escolar

-

Data: junho

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Paúl)

Comunidade escolar

-

Data proposta
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Custos

-

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 5

Jogos
Tradicionais

1, 2, 3, 5

X Sarau Gímnico
do Paúl

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Recursos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Data: abril

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Tortosendo)

Comunidade escolar

-

-

Data: junho

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Paúl)

Comunidade escolar

-

-

Data proposta
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Data: novembro

Grupo/Professores
de Educação Física

Data: abril-maio

Grupo/Professores
de Educação Física

Data proposta

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Prof. Pedro
Marques

Comunidade escolar

Viaturas
próprias,
cestos e
canivetes

-

Prof. Pedro
Marques

Prof. Grupo de
educação física com
profissionais
Alunos do PADG4

Autocarro
Material de
caminhada

Transporte:
150€

3,4, 5
8º Passeio
Micológico
/Saída para
Identificação e
recolha de
Cogumelos
Selvagens

- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola..
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

1, 2, 3, 5

8ª “Caminhada
na Serra da
Estrela”

Ano letivo 2017/2018

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2 , 3, 5

8ª “Um dia de
Esqui na Serra
da Estrela”

Objetivo(s) específico(s)
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data proposta

Data: janeiromarço

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Recursos

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Grupo/Professores
de Educação Física

Prof. Pedro
Marques

Prof. Grupo de
educação física com
profissionais
Alunos do PAGD3 e
PADG4

Autocarro
Material de
esqui:
- Fato, botas,
esquis,
bastões e
pranchas

Forfait+
Material
completo:
27,5€ por
aluno
Transporte:
100€

Grupo/Professores
de Educação Física

Profs. de
Educação Física
(Tortosendo)

Profs:
Conceição
Filipe Ferre.
Paulina C.
Pedro C.

Autocarro

4€ por aluno

1, 2, 3, 5

Atividade “
SKI4ALL”
Skiparque de
Manteigas

Ano letivo 2017/2018

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover a Atividade Física
e Desportiva enquanto meio
de manutenção da saúde e
da aptidão física ao longo da
vida.
- Promover atitudes de
respeito mútuo.
- Promover a visibilidade da
Escola.
- Realizar iniciativas de
promoção do Agrupamento

Data: novembro
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Dia Mundial da
Música

Comemorar o
Halloween

4

Data proposta

- Construção de marcadores
com temas alusivos à música.

1ª semana de
outubro

Grupo de E.
Musical

EB 2/3 Tortosendo

.- Criar hábitos de respeito e
valorização do património
artístico-musical português e
mundial.
- Sensibilizar os alunos e dar a
conhecer a padroeira dos
Músicos.

1 de novembro

Grupo de E.
Musical e de
Inglês

EB 2/3 Tortosendo

Biblioteca

22 de novembro

Grupo de E.
Musical
Grupo de E.
Musica e
Clube da Voz

EB 2/3 Tortosendo

Lar da 3ª
Idade
Tortosendo

4
- Valorizar o espírito natalício.

Interpretação de
várias peças
vocais e
instrumentais
alusivas ao Natal
Comemoração
do Dia Mundial
do Compositor
Comemoração
do Dia Mundial
da Poesia

Ano letivo 2017/2018

2

1

Recursos

Objetivo(s) específico(s)

4

4
Concerto de S.
Cecília
Postal de Natal

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

- Sensibilizar, reconhecer e
compreender
vários
contextos musicais.

- Conhecer a atividade
realizada com a composição e
a interpretação

Final do 1º
Período

Final do 1º
Período

15 de janeiro

Clube da Voz

Grupo de E.
Musical
Clube da Voz

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Biblioteca

EB 2/3 Tortosendo,
Paul e Frei Heitor
Pinto

Escola

EB 2/3 Tortosendo e
Paul

Escola

EB 2/3 Tortosendo

Biblioteca

EB 2/3 Tortosendo

Biblioteca

1
- Fomentar o respeito pelas
tradições culturais ao nível da
poesia.

21 de março

Grupo de E.
Musical
Clube da Voz
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Comemoração
do Dia da
Europa

Champimóvel
(simulador e
projeção).

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

-Conhecer e analisar a Europa
enquanto espaço de todos.

9 de maio

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

1

1,2,3,4,5 Despertar
a curiosidade dos
jovens para temas
científicos.

1, 4, 5

Comemoração
do Dia
Internacional da
Pessoa com
Deficiência

Ano letivo 2017/2018

- Fomentar o gosto pela vida
escolar.
Ação Divulgação e promoção
da Ciência, dirigido a crianças
entre os 9 e 14 anos.
Filme interativo “O Futuro da
Ciência” transmitido num
simulador.
Assinalar o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência;
Proporcionar um conjunto de
atividades que envolvam
alunos e docentes tendo por
objetivo o conhecimento das
realidades e dificuldades/
limitações quotidianas com
que os alunos com NEE são
confrontados;
Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo;
Incentivar o espírito de
cooperação, partilha e
convivência.
1.Promover a formação
Integral dos alunos

16 a 19 outubro
2017

1º Período
05/12/2017

Grupo de E.
Musical
Clube da Voz

SEEE

Serviço de
Educação Especial

Prof. Cristina
Rojão

Docentes
Educação
Especial

EB 2/3 Tortosendo

Biblioteca

Docentes
Alunos 2º e 3º Ciclos

ESFHP
EB
Tortosendo

Docentes
Alunos

E.B 2 Paul
EB
Tortosendo
ESFHP
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Champimóvel
(simulador e
projeção).

Comemoração
do Dia
Internacional
da Pessoa
com
Deficiência

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Feira de
manualidades

- Desenvolver o
empreendedorismo.

Atelier de
culinária

- Confecionar doces
e outros pratos
saudáveis.

Participar na
comemoração
do dia da Europa

- Decorar o espaço
escolar com as
bandeiras da
Europa

Viagem de final
de ano

- Dar a conhecer
espaços públicos e

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
- Melhorar as taxas de
Sucesso;
- Promover um bom
Ambiente e o bem-estar
Educativo;
4.Envolver a comunidade
Educativa na escola;
5. Promover a visibilidade
do agrupamento;
Projeção de um filme no átrio
da escola;
Realização de um
torneio de xadrez.
- Angariar fundos para a
realização de uma visita de
estudo e vinda de grupo de
teatro
- Trabalhar com recurso a
materiais,
instrumentos, ferramentas,
máquinas e equipamentos
tecnológicos.
- Promover o relacionamento
interpessoal e de grupo;
Incentivar o espírito de
cooperação, partilha e
convivência.
Proporcionar
uma
experiência enriquecedora.

Data proposta

Fevereiro

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Serviço de
educação especial

Docentes
Alunos

Fevereiro

Serviço de
educação especial

Docentes
Alunos

9 maio

Serviço de
educação especial

Docentes

ESFHP

Maio

Serviço de
educação especial

Alunos

ESFHP

Logísticos

ESFHP

ESFHP
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

modos de vida
diferentes.
Participação em
eventos
culturais

- Valorizar as
manifestações
culturais
das comunidades

- Participar autonomamente
em atividades artísticas e
culturais.

Ao longo do ano

Serviço de
educação especial

Docentes
Alunos

ESFHP

Realização de
visitas de estudo

- Dar a conhecer o
meio empresarial.

- Contribuir para a orientação
profissional dos alunos

Ao longo do ano

Serviço de
educação especial

Docentes
Alunos

ESFHP

Ao longo do ano
(data a
designar)

Serviço de
Educação Especial

Docentes
Educação
Especial

2º Período

Serviço de
Psicologia e
Orientação
Serviço de
educação especial

Docentes

1, 2, 3, 4, 5
Viver a
Diferença

Sensibilizar os alunos para as
limitações/dificuldades em
determinadas tarefas do dia a
dia

Projeto “o
cérebro vai à
escola”

- Potenciar
estratégias
educativas
ajustadas aos
alunos;

- Promover conhecimentos
teóricos e técnicos acerca das
funções executivas;
- Compreender de que modo
a neurociência pode dar
contributos relevantes na
educação e no processo de
ensino aprendizagem;
- Fomentar o sucesso escolar;

Formação
“Parentalidade
no século XXI”

- Fomentar
competências
adequadas de
exercício da

- Compreender os desafios da
parentalidade no século XXI;
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- Desenvolver estratégias
funcionais inerentes ao

2º período

Serviço de
Psicologia e
Orientação
Serviço de

Docentes
Alunos
Assistentes
Operacionais
Terapeutas
ESFHP
EB Tortosendo
EB Paúl

Docentes

ESFHP

Alunos

EB Tortosendo

Funcionários

EB Paúl

E.B 2 Paúl

Em análise

Em análise
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
parentalidade;

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

exercício da parentalidade;

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

educação especial

Pais

Recursos
Humanos

Logísticos

- Envolver a família no
processo desenvolvimental e
de ensino aprendizagem;
Formação
“Mediação
Familiar”

- Envolver a família
enquanto agente
ativo no processo
educativo;
-Promover um bom
ambiente e o bemestar educativo

Marcha Popular
A desfilar pelas
ruas do
Tortosendo

-Envolver a
comunidade
educativa na escola
-Promover a
visibilidade do
Agrupamento
- Promover o acesso
a produções
culturais.

Ano letivo 2017/2018

- Desenvolver estratégias de
promoção de competências
de comunicação em família;

Serviço de
Psicologia e
Orientação

- Promover estilos
comunicacionais mais
assertivos;

Serviço de
educação especial

3º período

Docentes

ESFHP

Alunos

EB Tortosendo

Funcionários

EB Paúl

Em análise

Pais

-Promover a formação
integral dos alunos
-Envolver a comunidade
educativa
-Dar a conhecer a vila o
trabalho desenvolvido nas
AECs
-Comemorar o dia de S. João.
-Envolver os pais

-Professores

Final de ano

Escola EB1 Largo
da Feira

Alice Pereira
Susana Gabriel

-Alunos (1º, 2º, 3º e
4º anos)
Comunidade
educativa e local.
-P.S.P.

Marcha
Popular
A desfilar
pelas ruas do
Tortosendo

-Promover a visibilidade da
escola
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Exposição de
trabalhos
realizados.

Objetivo(s)
geral(ais)
-Desenvolver a
sensibilidade
estética, o espírito
de criatividade e o
espírito crítico dos
alunos.

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar
e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Educação
Tecnológica e
Ateliê de Artes

Alice Pereira

Recursos
Humanos

Logísticos

-Divulgar o trabalho realizado
nas aulas.
-Proporcionar um espaço
para o desenvolvimento da
criatividade.

Fevereiro e
Maio

Alunos de 3º ciclo

-Sensibilizar a comunidade
escolar para a importância do
“Saber Fazer”.

-Decoração das
escolas do
agrupamento no
Natal.

- Promover a
imagem do
agrupamento no
interior da
organização e no
meio envolvente.

- Dar visibilidade ao trabalho
produzido nas disciplinas
mencionadas.
- Contribuir para o
desenvolvimento integral dos
alunos, proporcionando-lhes
a aquisição e domínio de
saberes.
- Promover a visibilidade do
Agrupamento.

Ano letivo 2017/2018

-Alice Pereira

Dezembro

-Educação
Tecnológica
-Educação Visual
-Educação Visual e
Tecnológica

-Margarida
Pereira

Alunos de 3º ciclo

-Graça Mourão
-Rui Cruz
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Custos

Visitas de Estudo
Dinamizador(es)
Visitas de
Estudo

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3

Visita de estudo
ao Jardim
Zoológico

Teatro “A farsa de
Inês Pereira” ou
“Madrágora” pelo
Grupo de teatro
“Alma de Ferro”

- Promover o
gosto pelo
texto
dramático
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Objetivo(s) específico(s)

Promover a Educação Ambiental
e a conservação da
Biodiversidade, com a valorização
da vida animal.
Fomentar uma transformação
progressiva nos valores, atitudes
e comportamentos.
- Assistir a recriações de obras
literárias com recurso a
diferentes linguagens.

Data
proposta

maio

19 de março
(segunda)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Diretores de turma
de 6º ano do
Tortosendo

Serviço de
educação especial

Recursos

Prof(s). Responsável

Humanos

Logísticos

Artur Meireles
Luísa Bonifácio
Manuela Lopes
Paula Ramos
Paulina Coelho

professores
e alunos de 6º ano

Autocarro

Docentes

ESFHP

Custos

A definir

500€
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6. Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

1, 2, 3, 5

• Alertar para as vantagens e
desvantagens
Internet;

do

uso

Data proposta

Recursos

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Grupo de
Informática

Magda
Gonçalves

8.ºs anos

Biblioteca das
três unidades

------

Grupo de
Informática

Todos os
professores
do grupo de
informática

Todas as turmas
em que os
professores
lecionam

Salas das
turmas

------

da

• Esclarecer sobre as regras de
conduta a aplicar no ambiente
virtual;

• Identificar os perigos de cariz

Comunicar em
Segurança

técnico e comportamental;

• Incentivar e preparar alunos

Frei Heitor e
Paul fevereiro

para a participação em projetos
relevantes
e
trabalho
autónomo;

• Dar visibilidade a casos de
qualidade e de boas práticas,
no uso das Novas Tecnologias.
1, 2, 3, 5

• Promover a sensibilização
para uma utilização segura da
Internet;

Semana da
Internet Segura

• Proteção e respeito pelos
direitos de autor;

• Prevenção

de
comportamentos de risco na
Internet.
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05 a 09 de
fevereiro
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 4, 5, 9

Objetivo(s) específico(s)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Grupo de
Informática

Todos os
professores
do grupo de
informática

Professores do
grupo de
informática e
funcionários

• Drone;
• Robô; segue
linha;
• PC;
• Arduíno.

------

Grupo de
Informática

Todos os
professores
do grupo de
informática

Todas as turmas
em que os
professores
lecionam

Salas das
turmas

------

Auditório da
EB2,3 do
Tortosendo;

------

• Promover

os cursos e
respetivas disciplinas da área
da informática;

• Dar
Promoção e
divulgação da
informática e do
agrupamento

Data proposta

Recursos

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

visibilidade

à

informática;

• Facultar um incentivo e
motivação
adicional
ao
processo de aprendizagem
curricular;

• Dia do
agrupamento
• Ações de
divulgação do
agrupamento

• Contribuir para a visibilidade
do agrupamento
comunidade.
1, 2, 3, 4, 5

junto

da

• Motivar os alunos para a
programação;

• Desenvolver o pensamento
lógico, a destreza de raciocínio
e pensamento divergente nos
alunos;

Hora do código

• Dar

visibilidade
agrupamento
a
nacional/internacional.
1, 2, 5
Suporte Básico
de Vida
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ao
nível

• Adquirir competências que
permitam salvar uma vida,
promovendo a cidadania;

Dezembro
(4 a 10)
+
fevereiro

Final do 2º,
início do 3º
período

520
Ciências Naturais

Cristina Moniz

• Alunos do 9º
ano das três
escolas do
agrupamento
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

• Perceber e consolidar esta

Humanos
• Professores
acompanhantes;
médicos e
enfermeiros do
Centro de Saúde
da Covilhã

rubrica curricular;

• Praticar, em modelo, todo o
protocolo
dos
procedimentos do
básico de vida.

Recursos

vários
suporte

Logísticos

Custos

Auditório da
EB2,3 do Paul;
Biblioteca da
ESFHP

• Promover intercâmbio entre
a escola e os profissionais de
saúde (médicos e enfermeiros)
da nossa comunidade.
1,2, 5

Palestra sobre
nutrição/saber
comer

• Relacionar

a alimentação
saudável com a prevenção das
principais
doenças
da
contemporaneidade
(obesidade,
doenças
cardiovasculares e cancro).

• Reconhecer a importância da
dieta
mediterrânica
promoção da saúde.

• Dar

a
conhecer
Agrupamento.
Olimpíadas
Portuguesas da
Biologia Sénior
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1, 2, 5

na

• 15 de
novembro
• Frei Heitor
Pinto
• 29 de
novembro
Tortosendo

520
Ciências Naturais

Jorge Seabra

• Alunos do
9ºano

Biblioteca e
vídeo projetor
9h – 12h30
min

------

Sala de aula e
fotocópias das
provas

------

o

• Estimular o interesse dos

• 1ªeliminatóri

alunos pela Biologia;

a 17 jan 2018
• 2ª

• Promover intercâmbio de

520 Ciências
Naturais

Gabriela
Varanda

• Alunos do 10º,
11º e 12º anos
• Professores
vigilantes
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Dinamizador(es)
Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

ideias e de experiências entre
os estudantes, a nível nacional
e internacional;

eliminatória 7
de Março
• 3ª
eliminatória27,
28 e 29 de abril

• Relacionar a Biologia com a
realidade económica e social
promovendo uma melhor
cidadania;
1,2, 5

• Promover intercâmbio de

Agricultura
Biológica e
Alimentação
Saudável

ideias e de experiências entre
os estudantes, a nível nacional
e internacional;
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• Promover

a
formação
integral dos alunos (Educação
Ambiental e Educação para a
Ciência);
1, 2

Humanos

Logísticos

Custos

• Divulgar a escola.
• Estimular o interesse dos
alunos pela Biologia;

Olimpíadas
Portuguesas da
Biologia Júnior

Prof(s).
Responsável

Recursos

• 1ª
eliminatória
7fev 2018
• 2ª
eliminatória 21
de Março
• 3ª
eliminatória 27,
28 e 29 de abril

520 Ciências
Naturais

• Divulgar a escola.
• Reconhecimento

da
importância do conhecimento
científico na vida real;

• Interpretação de fenómenos
reais;

1º Período
19 outubro
(14h - 15h30)

Eco-Escolas
Ciências Naturais

Alexandra
Ramos

Ângela Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

• Alunos do
9ºano
• Professores
vigilantes
•

• Docentes que
dão aulas às
turmas Na hora
da sessão
• Professores

Sala de aula e
fotocópias das
provas

Auditório e
projetor de
Vídeo
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Fotocópias
e eventual deslocação

Atividade

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

------

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Juntas de
freguesia,
Parque
Natural da
Serra da
Estrela,
autocarro,
sala de
Ciências
Naturais

Custo do(s)
autocarro(s)

• Desenvolvimento do espírito
científico;

• Reconhecer

o
papel
individual de cada indivíduo
sobre o meio ambiente.
1, 2, 4, 5

• Estimular o interesse dos
alunos pela floresta;

• Contribuir

para
a
das
zonas

reflorestação
ardidas;

• Compreender a importância
Contribuição
para a
reflorestação da
área ardida no
Verão de 2017

da recuperação da floresta
tradicional;

• Compreender a importância
da floresta na regulação
efeito de estufa e
aquecimento
global;
infiltração e alimentação
aquíferos; na renovação
oxigénio da atmosfera…

• Promover

a

do
do
na
dos
do

Durante todo o
ano letivo

520 Ciências
Naturais

Cristina
Moniz,
Cristina Alves
Pereira, Lídia
Cleto

• Docentes
responsáveis
• Alunos do 7º e
8ºanos
• Pais e
Encarregados de
Educação

educação

ambiental;

• Relacionar a floresta com a
realidade económica e social
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

promovendo
cidadania;

• Divulgar

uma
a

Data proposta

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Recursos

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Um professor
em cada
subunidade

Um aplicador/
corretor em cada
subunidade

Sala para a
realização da
prova

------

------

------

José Vaz Luís

Alunos e
professores

melhor

escola

na

comunidade.
1, 2, 4, 5

• Desenvolver a capacidade de

Olimpíadas da
Matemática

resolução de problemas

1, 2, 3

1.ª eliminatória
08 de novembro
de 2017
2.ª eliminatória
10 de janeiro de
2018
Final Nacional
22 a 25 de
março de 2018
no
Agrupamento
de Escolas de
Mirandela

AEFHP

• Sensibilizar os alunos para o
estudo sobre o universo e o
sistema solar;

Sessões de
astronomia
dinamizadas num
planetário móvel
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• Proporcionar a visualização
de corpos celestes difíceis de
observar no céu devido à
poluição luminosa;

1.º período

Físico - Química
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Data proposta

Recursos

Grupo disciplinar
ou Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Físico - Química

Um professor
em cada
subunidade

Um aplicador/
corretor em cada
subunidade

Sala para a
realização da
prova

• Aprender a observar o céu;
• Utilizar
recursos
complementares
aprendizagem;

de

• Promover

o ensino das
ciências através das diferentes
áreas
científicas,
nomeadamente a astronomia;

• Promover

o ensino
ciências fora da escola;

das

• Proporcionar momentos de
convívio entre
professores.
1, 2, 3

alunos

e

• Desenvolver a capacidade de
resolução de problemas;

• Incentivar e desenvolver o
Olimpíadas da
Química Júnior

gosto pela química;

• Potenciar as aprendizagens;
• Unir e motivar através da

SPQ

química
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Custos

7. Eco-Escolas
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 3, 5

Levantamento do
Galardão

1, 3, 5, 8, 9

Auditoria
Ambiental

1, 3, 4, 5, 9
Conselhos EcoEscolas
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Objetivo(s) específico(s)
• Reconhecimento da importância da
sustentabilidade ambiental,
• Reconhecimento da importância do
conhecimento científico na vida real;
• Desenvolvimento do espírito científico;
• Relacionamento com alunos de outras
escolas também envolvidos no Programa EcoEscolas.
• Representação da nossa escola a nível
nacional.
• Reconhecimento da necessidade de
desenvolver hábitos de vida saudáveis e de
segurança, numa perspetiva biológica,
psicológica e social;
• Reconhecimento de que a tomada de
decisão relativa a comportamentos individuais
afeta todo um grupo ou sociedade;
• Reconhecimento da necessidade de
desenvolver hábitos de vida saudáveis e de
segurança, numa perspetiva biológica,
psicológica e social;
• Reconhecimento de que a tomada de

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

27 setembro

1º
e
Períodos

Ao longo
ano letivo

2º

do

Prof(s).
Responsável

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Recursos
Humanos

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina
Alves
Pereira

Diferentes
representan
tes
da
comunidade
escolar

Logísticos

Custos

Autocarro da
CM Covilhã
Almoço
na
Escola
Secundária
José Saramago

0 euros

Computadores
cm acesso à
internet

0 euros

Local
de
reunião com
computador e
projetor

0 euros
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

1, 5
Hastear da
Bandeira EcoEscolas

Objetivo(s) específico(s)
decisão relativa a comportamentos individuais
afeta todo um grupo ou sociedade;
• Reconhecimento da necessidade de
desenvolver hábitos de vida saudáveis e de
segurança, numa perspetiva biológica,
psicológica e social;
• Reconhecimento de que a tomada de
decisão relativa a comportamentos individuais
afeta todo um grupo ou sociedade;

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

11
Novembro
(Magusto
Escolar)

Recursos

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Comunidade
escolar

Mastro
da
bandeira
funcional
e
disponível

0 euros

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

de

1, 3, 4, 5, 9
Atualização da
página do
Facebook EcoEscolas

4, 5
Barraquinha EcoEscolas
no Arraial da
escola
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. Divulgação de Ciência
. Divulgação das atividades realizadas
. Tomada de consciência da importância do
comportamento individual
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Reconhecimento de que fazemos parte de
um grupo mais vasto a funcionar com os
mesmos objetivos
. Reconhecimento da importância do
conhecimento científico e tecnológico na vida
real
. Interpretação de fenómenos reais
. Reconhecimento que a intervenção humana

Ao longo
ano letivo

3º período

do

Grupo
de
alunos
envolvidos
nas

Barraquinha,
mesas,
expositor
e
cadeiras
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s) específico(s)

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

Prof(s).
Responsável

na Terra afeta os indivíduos, a sociedade e o
ambiente e que coloca questões de natureza
social e ética;
• Compreensão das consequências que a
utilização dos recursos existentes na Terra tem
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
. Compreender que as atitudes pessoais têm
consequências globais
1, 3, 8
Painel Ambiente

Agricultura

1, 2

Biológica e
Alimentação
Saudável
1, 3, 4, 5
Geração
Depositrão
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. Divulgação de Ciência
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Motivar para a pesquisa e conhecimento na
área do ambiente.
• Reconhecimento da importância do
conhecimento científico na vida real;
• Interpretação de fenómenos reais;
• Desenvolvimento do espírito científico;
• Reconhecer o papel individual de cada
indivíduo sobre o meio ambiente;
. Divulgação de Ciência
. Reconhecer materiais recicláveis
. Conhecer as vantagens da reciclagem
. Motivar para a reciclagem de materiais de
eletrodomésticos, pilhas, e equipamentos
elétricos e eletrónicos.

Recursos
Humanos

Logísticos

atividades

Ao longo
ano letivo

do

19 outubro

Ao longo
ano letivo

do

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Ciências Naturais
Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Resiestrela

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Geração
Depositrão
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 3, 4, 5

Velas por óleo

1, 3

Eco-Código

1, 3, 8

Painel Eco-Escolas
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Objetivo(s) específico(s)
. Divulgação de Ciência
. Reconhecer materiais recicláveis
. Conhecer as vantagens da reciclagem
. Motivar para a reciclagem de óleos usados
. Estimular a criatividade para a realização de
velas
Reconhecimento da importância do
conhecimento científico e tecnológico na vida
real
. Interpretação de fenómenos reais
. Reconhecimento que a intervenção humana
na Terra afeta os indivíduos, a sociedade e o
ambiente e que coloca questões de natureza
social e ética;
• Compreensão das consequências que a
utilização dos recursos existentes na Terra tem
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
. Compreender que as atitudes pessoais têm
consequências globais
. Divulgação de Ciência
. Divulgação das atividades realizadas
. Tomada de consciência da importância do
comportamento individual
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Reconhecimento de que fazemos parte de

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

Ao longo
ano letivo

Ao longo
ano letivo

Ao longo
ano letivo

do

do

do

Recursos

Prof(s).
Responsável

Humanos

Clube de Artes

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Prof. Paulo
Meireles
E
Prof.
Margarida
Seco e Profª
Conceição
Boavida

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Eco-Escolas

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Logísticos
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)

1, 3, 5

Projeto Rios

1, 3, 4, 5
Recolhe
Tampinhas …
Oferece Rodinhas

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
um grupo mais vasto a funcionar com os
mesmos objetivos
. Reconhecimento da importância do
conhecimento científico e tecnológico na vida
real
. Interpretação de fenómenos reais
. Reconhecimento que a intervenção humana
na Terra afeta os indivíduos, a sociedade e o
ambiente e que coloca questões de natureza
social e ética;
• Compreensão das consequências que a
utilização dos recursos existentes na Terra tem
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
. Compreender que as atitudes pessoais têm
consequências globais
.Conhecer e interagir com o ecossistema do
rio.
• Compreensão das consequências que a
utilização dos recursos existentes na Terra tem
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
• Compreender que pequenas atitudes
individuais articuladas em grupo têm
resultados globais.
• Aprender a tomar atenção ao outro e às
diferenças do outro indivíduo.

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

Ao longo
ano letivo

do

Ao longo
ano letivo

do

Recursos

Prof(s).
Responsável

Prof. José Vaz

Prof. José Vaz

Prof.ª Lídia Cleto

Prof.ª
Cleto

Humanos

Logísticos

Kit ProjetoRios

Lídia
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Custos

Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 3, 4, 5

Dia da Bolota

Divulgação de

1, 4, 5

atividades do
programa EcoEscolas na
Comunicação
Social
1, 3, 4, 8
Por uma escola
limpa
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Objetivo(s) específico(s)
• Compreensão das consequências que a
utilização dos recursos existentes na Terra tem
para os indivíduos, a sociedade e o ambiente;
• Compreender que pequenas atitudes
individuais articuladas em grupo têm
resultados globais.
. Reconhecimento da importância do
conhecimento científico e tecnológico na vida
real
. Divulgação de Ciência
. Divulgação das atividades realizadas
. Tomada de consciência da importância do
comportamento individual
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Reconhecimento de que fazemos parte de
um grupo mais vasto a funcionar com os
mesmos objetivos
. Tomada de consciência da importância do
comportamento individual
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Reconhecimento de que fazemos parte de
um grupo mais vasto a funcionar com os
mesmos objetivos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

Prof.ª
Pereira

1º período

Ao longo
ano letivo

Ao longo
ano letivo

do

do

Cristina

Humanos

Logísticos

Custos

Aula de OFC .
Máximo uma1
turma
por
semana.

Sacos
de lixo
(3 a 4/
turma)

5º PCA e 8ºs
anos CN

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

Eco-Escolas

Ângela
Calheiros
e
Cristina
Pereira

Prof(s).
Responsável

Recursos

Marina

Alves

Diretores de
turma
em
OFC

Diretores de
turma
em
OFC
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Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 3, 8

Furo Artesiano –
Orçamento
Participativo CMC

Objetivo(s) específico(s)
. Divulgação das atividades realizadas
. Tomada de consciência da importância do
comportamento individual
. Motivação para a causa da saúde ambiental e
individual
. Reconhecimento de que fazemos parte de
um grupo mais vasto a funcionar com os
mesmos objetivos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no
caso do pré escolar e
1º ciclo)

Data
proposta

Ao longo
ano letivo

do

Profs
Ângela
Calheiros
e
Cristina
Pereira

3, 4, 5
. Divulgação de Ciência
. Reconhecer materiais recicláveis
. Conhecer as vantagens da reciclagem
. Motivar para a reciclagem de materiais de
plástico e metal

Dia da Lata

Outras atividades

Ao longo
ano letivo

do

Eco-Escolas

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Custos

Balança
e
mesa de apoio
Ecoponto
amarelo

Tabelas
de
registo

Marina

Alves

Conceição
Boavida
e
Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

1, 2, 3, 4, 5, 6,

em preparação
bem como
concursos
propostos pelo

9
Ao longo
ano letivo

do

Ângela
Marina
Calheiros
e
Cristina Alves
Pereira

programa

Ano letivo 2017/2018
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8. Projetos 1º CEB
Dinamizador(es)
Atividades/
projetos
Projeto “I love…

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 4, 5

fruta!”

Objetivo(s) específico(s)

- Desenvolver competências nos seguintes
domínios: educação para a cidadania,
educação para o consumo, educação
ambiental.

Incentivando os
alunos para a

alimentação,
promovendo
atividades em

Ao longo do ano
letivo com início a
16 de outubro –

Professores
Titulares de
Turma do 1º ano
de escolaridade

dia mundial da
- Incentivar e desenvolver o gosto pela leitura
e escrita

importância da
fruta na

Data proposta

Grupo disciplinar
ou
Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

- Promover a utilização das T.I.C. pelos alunos
e professores no processo de ensino e de
aprendizagem.
- Aprofundar a articulação vertical e
horizontal do Agrupamento.

alimentação

Professores
Titulares de
Turma do 4º ano
de escolaridade

Prof(s).
Responsável

Professores

Recursos
Humanos
Docentes

titulares de
turma
Delegado
do
Conselho
de Ano: 1º
ano

Logísticos
Computador/
material
informático

Alunos
- Projetor
/Videoprojetor
Pais/
Encarregados
de educação

- Materiais
didáticos;
- Materiais de
desgaste e de
desperdício;

conjunto com os
colegas a lecionar

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade escolar

inglês nas turmas
do 1º ciclo.

Ano letivo 2017/2018
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Custos

Dinamizador(es)
Atividades/
projetos
Projeto Jogos
Tradicionais
infantis

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 2, 3, 4, 5

Objetivo(s) específico(s)

- Promover o conhecimento da cultura
popular local

Data proposta

Ao longo do ano
letivo

- Promover um bom ambiente e a
solidariedade na comunidade escolar.
- Desenvolver competências nos seguintes
domínios: educação para a cidadania,
educação ambiental, educação física e
motora

Grupo disciplinar
ou
Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Professores
Titulares de
Turma do 1º ano
de escolaridade

Professores das
AEC’s da área de
AFD

Prof(s).
Responsável

Professores

Recursos
Humanos
Docentes

titulares de
turma
Delegado
do
Conselho
de Ano: 1º
ano

- Projetor
/Videoprojetor
Pais/
Encarregados
de educação

- Desenvolver competências nos seguintes

Ao longo do ano

domínios: raciocínio lógico e matemático,

letivo

memória visual, auditiva, sonora…,relacionar
conhecimentos…
- Fomentar o trabalho de equipa

Ano letivo 2017/2018

- Materiais
didáticos;
- Materiais de
desgaste e de
desperdício;

- Fomentar o exercício físico
1, 2, 3, 4, 5

Computador/
material
informático

Alunos

- Estimular o trabalho de equipa

Projeto Desafios e
Descobertas

Logísticos

Professores
Titulares de
Turma do 1º ano
de escolaridade

Professores

Docentes

titulares de
turma
Delegado
do
Conselho
de Ano: 1º
ano

Alunos

Pais/
Encarregados
de educação

Computador/
material
informático
- Projetor
/Videoprojetor
- Materiais
didáticos;
- Materiais de
desgaste e de
desperdício;
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Custos

Dinamizador(es)
Atividades/
projetos

Objetivo(s)
geral(ais)

“ O Cancioneiro
Infantil/Canções
de Roda e a
Reciclagem
levando à
construção de
instrumentos que
produzem som
(musicais) ”

1, 2, 3, 4, 5

Escrita de uma

Objetivo(s) específico(s)

- Desenvolver competências nos seguintes
domínios: educação para a cidadania,
educação para o consumo, educação
ambiental.

Grupo disciplinar
ou
Estabelecimento
(no caso do pré
escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

1 vez por Período

Professores

Professores

a agendar

Titulares de

titulares de

atempadamente

Turma do 2º ano

turma;

Data proposta

de escolaridade
- Favorecer a aquisição de conhecimentos
que permitam o prosseguimento de estudos e
uma melhor inserção na sociedade.

1, 2, 3, 4

história de roda.

- Desenvolver competências nos seguintes
domínios: educação para a cidadania,
educação para o consumo, educação
ambiental.
- Incentivar e desenvolver o gosto pela leitura
e escrita
- Promover a utilização das T.I.C. pelos alunos
e professores no processo de ensino e de
aprendizagem.

Delegado
do
Conselho
de Ano: 2º
ano
Ao longo do ano.

Todas as EB1
com 3ºano de

Professores
Titulares de
Turma.

escolaridade
Delegado
do
Conselho
de Ano: 3º
ano

Recursos
Humanos
Professores
Titulares de
Turma;

Logísticos
-Sala de aula

Professores
Titulares de
2ºano;

Sem custos

Professores
das AEC;
Alunos
Docentes

- Computador/
material
informático

Alunos
- Quadro/
cadernos/lápis

- Aprofundar a articulação entre os docentes
do 3ºano.
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Custos
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9. Programa de Intercâmbio Escola Frei Heitor Pinto/Escola Holandesa
Strompmeesters
Atividade

Objetivo(s) geral(ais)

Programa de
Intercâmbio
Escola Frei Heitor
Pinto/ Escola
Holandesa
Strompmeesters

O Programa de
Intercâmbio visa
contribuir para o
desenvolvimento da
pessoa como um todo
através da integração
de culturas,
entendimento e
aceitação da
diversidade cultural,
foco em parcerias
educacionais e diálogo
contínuo entre as
nações que ajude na
formação do carácter
do cidadão do mundo;
Aprofundar os valores
de cidadania;
Favorecer a aquisição
de conhecimentos que
permitam o
prosseguimento de
estudos e uma melhor
inserção na
sociedade;
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Objetivo(s)
específico(s)
Estabelecer parcerias com
escolas de diferentes
países da Europa com o
objetivo de promover
programas de
intercâmbio e programas
educacionais;
Proporcionar aos alunos
aprendizagens em
contextos internacionais
variados;
Estabelecer parcerias
educacionais que
possibilitem o
desenvolvimento de
projetos presenciais e
online para alunos e
professores;

Dinamizador(es)
Data proposta
5 a 9 de
Fevereiro de
2018

16 a 20 de Abril
de 2018

Recursos

Projeto PAPES

Prof(s).
Responsável

Departamento de Línguas

Ana Bispo
Maria
Helder
Nobre

Humanos

Logísticos

Custos

Professores:
Ana Bispo,
Maria Helder
Nobre
Direção

Cantina da
Escola

Deslocação à
Holanda suportada
pelos Encarregados
de Educação.

Transportes

Alojamento/
pequeno almoço e
jantar dos alunos
holandeses
suportado pelas
famílias dos alunos
portugueses.

Pessoal não
docente:
Assistentes
administrativos
Auxiliares de
ação educativa

Almoços dos
alunos/professores
holandeses na
cantina da escola
Transportes para
aeroporto : sujeitos
a confirmação de
orçamento.

Enc. De Ed. Dos
alunos
participantes
Alunos do 10º
(12 ALUNOS)

Reforçar o papel da
aprendizagem ao longo
da vida na criação de um
sentido de cidadania
europeia baseada na
compreensão e no
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Atividade

Objetivo(s) geral(ais)

Objetivo(s)
específico(s)

Manter parcerias com
instituições europeias;

respeito pelos direitos
humanos;

Promover a visibilidade
do Agrupamento,

Promover e desenvolver a
aprendizagem de línguas
e diversidade linguística;

Dinamizador(es)
Data proposta

Projeto PAPES

Prof(s).
Responsável

Recursos
Humanos

Logísticos

Envolver os Pais e
Encarregados de
Educação nos processos
de
formação dos Jovens.
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Custos

10. Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES)
Atividade

Objetivo(s) geral(ais)
- Promover estilos de vida
saudáveis.

Espaço Saúde

Observatório da
Saúde

Dia
mundial
sem tabaco

Saúde Oral

Laboratório da
alimentação

- Promover espaços de
reflexão e de diálogo na
comunidade educativa
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover espaços de
reflexão e de diálogo na
comunidade educativa
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover espaços de
reflexão e de diálogo na
comunidade educativa
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Manter parcerias com
instituições locais

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Promover espaços de
reflexão e de diálogo na
comunidade educativa
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Dinamizador(es)

Objetivo(s)
específico(s)

Data proposta

Criar e manter um
espaço alusivo aos
temas relacionados com
a Educação para a
Saúde.

Ao longo do ano
letivo

Projeto PAPES

Recursos

Rosa Manso

Projeto PAPES

Técnicos de
Saúde

Técnicos
Saúde

Grupos
disciplinares e
técnicos
de
Saúde

Alunos
7º,ano

do

Técnicos
Saúde

de

Registar ocorrências
associadas a fatores de
risco para a Saúde

Ao longo do ano
letivo

Projeto PAPES e Centro de
Saúde da Covilhã

Grupos
disciplinares
e técnicos
de Saúde

Promover estilos de
vida saudáveis

30 maio

Projeto PAPES

Equipa
PAPES
ESFHP

Rastreio dentário
(Cheque dentista)
- Promover uma
educação alimentar e
uma dieta equilibrada

2º Período

2º Período

Humanos

Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã
Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã

do
da

da

da

Tortosendo
e Paul

Logísticos

de

Técnicos de
Saúde.
Alunos do 6º
ano

Custos

--

--

Biblioteca

Alunos do 7º
e 8º anos

Tortosendo
e Paul
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--

Atividade

Objetivo(s) geral(ais)

Promoção de
hábitos
de
higiene
alimentar
e
corporal
Sexualidade:
métodos
contracetivos
ou
doenças
sexualmente
transmissíveis

1, 4

Distúrbios do
comportament
o alimentar

Promoção de
estilos de vida
saudável:
o
alcoolismo

Objetivo(s)
específico(s)
Promover estilos de
vida saudáveis.
Promover a educação
para a saúde.

Dinamizador(es)
Data proposta

2º Período

Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã

A definir

Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã

A definir

Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã

- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Manter parcerias com
instituições locais
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Manter parcerias com
instituições locais
- Promover estilos de vida
saudáveis.
- Manter parcerias com
instituições locais
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Promover a educação
para a saúde.

Promover uma
educação alimentar e
uma dieta equilibrada

Prevenção do consumo
de substâncias

Projeto PAPES

3º período

Projeto PAPES
Centro de Saúde
Covilhã

Recursos

Rosa Manso

da

Equipa
PAPES
ESFHP

do
da

da

Equipa
PAPES
ESFHP

do
da

da

Equipa
PAPES
ESFHP

do
da

da

Equipa
PAPES
ESFHP

do
da

Humanos

Logísticos

Técnicos de
saúde.
Alunos do 8º
ano

Biblioteca da
ESFHP

Técnicos de
saúde
e
alunos do 10º
ano

Biblioteca
da ESFHP

Técnicos de
saúde
e
alunos do 11º
ano

Biblioteca
da ESFHP

Técnicos
saúde
alunos
12ºano

de
e
do

Biblioteca
da ESFHP
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Custos

11. Bibliotecas Escolar
Atividade
- Visitas guiadas à Biblioteca (Formação
de Utilizadores)
- Divulgação das regras de utilização da
Biblioteca
(A-Currículo, literacias e aprendizagem
-A1)
-

Encontro com
escritores/ilustradores:
Pedro Seromenho; Domingos Amaral;
Manuela Ribeiro; Rodrigo Guedes de
Carvalho; Vanessa Martins; João
Morgado… e outros
(B-Leitura e literacia - B2)
Encontro com contador de histórias
para o pré escolar

Objetivo(s)
geral(ais)

Objetivo(s)
específico(s)

1,2,3

Conhecer a BE e
despertar
interesse pela sua
utilização

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

(B-Leitura e literacia - B2)

Feira do Livro

1,2,3,4,5

(B-Leitura e literacia - B2)

Participação no Concurso Nacional de
Leitura: Fases escola e Distrital
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1,2,3,5

Proporcionar aos
alunos encontros
com autores
Promover o livro
e a leitura

Proporcionar aos
alunos encontros
com autores
Promover o livro
e a leitura de
forma lúdica
Promover o livro
e a leitura
Permitir o
contacto com a
diversidade de
livros publicados
Estimular o gosto
pelo livro e pela

Dinamizador(es)

Recursos

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Prof(s).
Responsável

Humanos

Logísticos

Custos

Equipa da BE

PB e
equipa

Turmas do 1º e
5º ano
Professores de
APE e DT (OFC)

BE
Auditório
Material
Policopiado

b)

16, 17, 19 e 25
de outubro
6 de março
E outras a
agendar

Equipa da BE

PB e
equipa

Alunos todos os
ciclos
Comunidade
Escolar

Escolas
Auditórios

a)

A agendar

Equipa das BE/

PB e
equipa

Pré-escolar

Natal

Equipa da BE

PB e
equipa

Comunidade
Escolar
Grupo Leya

BE

Fase Concelhia

Equipa das BE/Grupos

PB e
equipa

Alunos do1ºe
2º

Livros
Material

Data proposta

Ao longo do ano

a definir

a)

a)
d)
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leitura
(B-Leitura e literacia - B2)

- Semana da leitura

1,2,3,4,5

(B-Leitura e literacia - B2)

- Empréstimo interno e domiciliário
- Concurso “O melhor leitor”
- Sugestões de leitura/guias de leitura
- “Um mês, um escritor”
- Personalidade do Mês – Biografias /
Concursos
- O livro do Mês
(B-Leitura e literacia - B2)
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ciclo/professor
es do 2º ciclo
Alunos do 3º
ciclo
Professoras
grupo 300

Fase escola –
semana janeiro

Estimular o gosto
pela leitura.
Criar momentos
de reflexão em
torno de
questões atuais e
determinantes,
como a
globalização e a
necessidade de
aprender a lidar
com a
complexidade de
um mundo
heterogêneo,
desenvolvendo
ELOS que
suportem o
entendimento
entre os povos.

5 a 9 de março

Equipa da BE /
colaboradores

PB e
equipa

Comunidade
educativa

policopiado
Autocarro

Vários espaços do
Agrupamento

b)

Bibliotecas
Material
policopiado

a)
b)

1,2,3

Promover a
leitura e as
literacias

mensal

Equipa e colaboradores
da BE

Equipa e
colaborado
res da BE

Equipa das BE/
Grupos de
Português
Colaboradores
das BE / alunos
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“ Bibliocabaz”

1,2,3

(D -Gestão da Biblioteca Escolar - D1 e
D3)

3,4
- a utilização de jogos como
ferramentas de aprendizagem

(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A1)

- Sessões sobre o uso dos serviços
online das Bibliotecas
-Atividades de formação de utilizadores
com turmas / grupos / alunos e
docentes
(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A1)
- Colaboração com as estruturas
pedagógicas da escola para articulação
de atividades
(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A1)
- Colaboração com os docentes na
produção de materiais didáticos de
apoio às diferentes atividades letivas e
de implementação das metas
curriculares (elaboração de listagens de

Ano letivo 2017/2018

Mobilizar
recursos
financeiros para
aquisição de
fundo
documental
Estimular o
desenvolvimento
de habilidades
cognitivas, como:
atenção,
disciplina,
memória,
concentração,
raciocínio lógico,
inteligência e
imaginação

novembro

Equipa da BE

Equipa da
BE

Comunidade
educativa

livros

a)
b)

3º período

Equipa da BE

PB e
equipa

Alunos dos 2º e
3º ciclos

Jogos
BE

b)

Equipa da BE

PB e
equipa

Comunidade
escolar

BE
Auditório

a)
b)

Direção
DTs
Departamento
s Projetos

Espaço Escolar

a)
b)

1,2,3,4
Promover a
formação de
utilizadores
Ao longo do ano

1,2,3,4,5

1,2,3

Colaborar no
Plano de
atividades do
Agrupamento
Estimular o
trabalho
colaborativo
entre os docentes
e a BE no sentido

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Equipa da BE

Equipa da BE

Equipa da
BE

Equipa da
BE

Educadores
Professores
dos 1º, 2º e 3º
ciclos

Computadores
Internet
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a)

materiais existentes na BE e cedência
de recursos digitais), de acordo com as
solicitações dos docentes.
(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A2)

-

Produção / Disponibilização de
materiais de apoio aos
utilizadores na pesquisa e
utilização da informação

1,2,3

(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A2)

-

Divulgação dos materiais e
atividades através da página
Web do agrupamento, do
blogue da biblioteca, facebook,

Ano letivo 2017/2018

1,2,3,5

de motivar os
alunos para a
utilização dos
recursos
disponíveis.
Apoiar o
desenvolvimento
curricular.
Melhorar os
hábitos e
métodos de
estudo.
Favorecer a
aquisição de
conhecimentos
que permitam o
prosseguimento
de estudos e uma
melhor inserção
na sociedade
Promover a
utilização dos
recursos
documentais
Assegurar o
empréstimo
domiciliário e
para as salas de
aula
Desenvolver
estratégias de
promoção e
marketing da BE

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Equipa da BE

Equipa da
BE
Professores
Colaborado
res

Equipa da BE

PB

Educadores/
Professores
dos 1º, 2º e 3º
ciclos

Comunidade

Computadores
Internet

a)

Computadores
Internet

a)
b)
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cartazes ou outros
instrumentos de difusão.

e dos seus
recursos

(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A2)
Dinamização dos Painéis:
Matemática; Ciências; Música;
Letras; Artes; Sociais e
Humanas; …

1,2,3

(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A1)
Circulação de baús com livros
recomendados pelo PNL e
livros da BMC

1,2,3 e 4

- Escrever+ (medida PNPSE)

Promover a
valorização da BE
na ocupação dos
tempos livres
Promover a
cultura geral
Promover a
circulação e
empréstimo
documental entre
as diferentes
Escolas do
Agrupamento

Ao longo do ano

Ao longo do ano

Equipa da BE

Equipas das BE

(B-Leitura e literacia - B2)
-

Inscrição e disponibilização de
recursos no âmbito do projeto
SOBE (Saúde Oral e Biblioteca
Escolar).

(B-Leitura e literacia - B2)
- Atendimento e apoio aos
utilizadores:
*na consulta/recolha/tratamento da
informação
* na utilização dos equipamentos

Ano letivo 2017/2018

1e2

Promover a
Educação para a
Saúde

Ao longo do ano

Equipas das BE
Coordenador PAPES

Equipa da
BE
Professores
Colaborado
res

Professores e
alunos dos 1º,
2º e 3º ciclos

Bibliotecas
Material de
papelaria
Fotocópias

a)
b)

PBs e profs
do
Escrever +
(Prof.
Ângela
Amaral e
Paulo
Pereira)
BMC

Jardins de
Infância e
escolas do 1º
CEB

Baús e livros

a)

Recursos do
projeto

b)

Livros das BE
Computadores
Internet

a)

PB

Alunos de 1º e
2º ciclos
Centro de
Saúde

1,2,3
Desenvolver
competências de
pesquisa, seleção
e processamento

Ao longo do ano

Equipa da BE
Equipa da
BE

Educadores
Professores
e alunos dos
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-Acompanhamento de grupos /
turmas / alunos em trabalho
orientado na BE
- Criação do grupo Bibliomonitores
(A-Currículo, literacias e
aprendizagem- A2)
“Leituras à sobremesa”
- Dramatizações de vários contos clube de teatro da BE
(B-Leitura e literacia - B2)
Clube de leitura Online –
Sugestão de livros e opiniões
sobre os mesmos via facebook
e blogues
(B-Leitura e literacia - B2)
Colaboração na dinamização
do Plano Nacional de leitura
(B-Leitura e literacia - B2)

da informação
Promover a
formação de
utilizadores

1,2,3

1,2,3,4,5

Estimular o gosto
pelo livro e pela
leitura

Disponibilizar
acessos a
recursos
educativos online
de qualidade

Ano letivo 2017/2018

Equipa BE Tortosendo
Ao longo do ano

Ao longo do ano

Equipa da BE

Equipa:
Prof.
Merícia
Passos

Alunos do 2º e
3º ciclos

PB

Comunidade
Escolar

PB

Equipa da
BE/Profs de
Português dos
2º e 3º ciclos,
docentes do 1º
ciclo e
Educadoras de
Infância

1,2,3

Promover o livro
e a leitura

- Concursos, passatempos,
atividades interativas com os
utilizadores que desafiem a sua
curiosidade acerca de um livro ou
assunto.
- Comemoração de datas (Painéis/e
Exposições/concursos/passatempos)
em articulação com Grupos

1º, 2º e 3º
ciclos

Ao longo do ano

Equipa da BE e
Colaboradores
Professores do Ensino
Especial

Bibliotecas
Material
policopiado

Computador
Internet

Livros
Material
policopiado

a)
b)

a)

a)

1,2,3,4,5

Sensibilizar a
comunidade
escolar para
datas,
personalidades

Equipa da BE e
Colaboradores
Professores do Ensino
Especial

Equipa das
BEs
Departame
ntos
Professoras

Cartazes
Computadores
Internet
Comunidade
Educativa

101

a)
b)

disciplinares::
- Dia Internacional da Paz
- Dia das Línguas
- Outubro - Mês da Música e das
Bibliotecas Escolares
- Dia Mundial da Alimentação
- Ligando Comunidades e Culturas” –
Dia internacional da BE
. Halloween- Concurso decoração de
vassouras
- Dia de los Muertos
- Dia Internacional da Tolerância e Dia
Mundial da Filosofia
- Dia Nacional da Cultura Científica
- Dia Internacional do Voluntariado
- Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência
- Dia dos Reis
- Dia Internacional em memória das
vítimas do Holocausto e Dia
Internacional dos Direitos Humanos
- Dia dos Afetos
- Dia Mundial da Poesia e da Árvore
- Dia Mundial da Saúde
- 25 de abril - Canções e Letras de
Abril e os Livros censurados
- Dia da Europa
- Dia Mundial para a Diversidade
Cultural para o Diálogo e
Desenvolvimento
- Dia da Criança
- Dia do Ambiente
(B-Leitura e literacia - B1 e C-Projetos e
Parcerias- C1)
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ou
acontecimentos
significativos
Promover a
leitura e a cultura
geral
Promover a
relação
escola/meio

Dia 21 de
setembro
Dia 26 de
setembro
16 de outubro
23 de outubro
Dia 9 de
novembro
Dia 16 de
novembro
Dia 24 de
Novembro
Dia 5 de
dezembro
Dia 10 de
Dezembro
Dia 5 de janeiro
Semana de 22 a
26 de janeiro
Dia 15 de
fevereiro
Dia 21 de março
Dia 9 de abril
Semana de 23 a
27 de abril
Dia 9 de
maio
Dia 21 de
Maio
Dia 1 de
junho
Dia 5 de
junho

Bibliotecári
as

Espaço
escolar(auditório
)
Cartolinas
Cartazes
Material áudio e
vídeo / máquina
Fotográfica
Lembranças
(convidados)
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-

Colaboração com todos os
Clubes e projetos –
dinamização conjunta de
atividades em parceria com
PAPES/ Eco-Escolas/ Clube da
Voz/ Escolhas/Centro de
Convívio e Apoio à 3º Idade/
CPCJ/APPCDM/LAT/Quero
Ser+/Rede Concelhia de
Bibliotecas/

(C- Projetos e Parcerias - C1)
Divulgação/explicitação das
atividades promovidas pela
Biblioteca
Divulgação de trabalhos e
materiais produzidos
Divulgação de sítios,
concursos, projetos de
interesse pedagógicodidático
Mostras bibliográficas
Exposições Temáticas
Divulgação de novas
aquisições
Difusão de listagens de
recursos de informação (livros,
recursos digitais e online) de
apoio às disciplinas e
desenvolvimento de projetos
Atualização da página da
biblioteca na página Web do
agrupamento e na plataforma
Manutenção dos blogues das
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1,2,3,4,5
Promover a BE
como espaço de
lazer
e a relação
escola/meio

Ao longo do ano

Equipa das BE/
Professores
responsáveis pelo ECOEscolas/ PAPES / Clube
da Voz

Equipa das
BEs
Professores
responsáve
is pelo
ECOEscolas/
PAPES /
Clube da
Voz

Comunidade
escolar

Equipa das
BE

Comunidade
escolar e
público em
geral

Espaço Escolar
Cartazes
Material áudio e
vídeo / máquina
fotográfica

a)
b)

1,2,3,4,5

Divulgação de
materiais,
atividades
propostas pela BE
e/ou de parcerias
estabelecidas

Ao longo do ano

Equipa das BE
Professores
colaboradores
Departamentos
Curriculares
Grupos Disciplinares

Computador
Internet
Cartazes
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a)
b)

bibliotecas
Disponibilização de listagens
bibliográficas
(D -Gestão da Biblioteca Escolar - D2 e
D3)
Elaboração do PAA
Preenchimento da Base de
dados e dos Recursos Humanos
das BE (para a RBE)
-

-Continuar a Implementar o cartão de
leitor em parceria com a Biblioteca
Municipal da Covilhã
-Tratamento do fundo documental
adquirido
-Reorganização do fundo documental
- Revisão/correção de registos do
catálogo informatizado/Revisão dos
termos de indexação
- Reparação do equipamento
informático na biblioteca do Largo da
Feira

1,2,3,5,8

- Dotar as BE de
fundo
documental,
equipamento e
mobiliário
adequados às
necessidades da
comunidade
escolar.
Facilitar a gestão
de circulação de
empréstimos e
de leitor
Promover a
leitura digital

até 18 de
outubro
até 20 outubro
até 27 de
outubro

Ao longo do ano

RBE
BMC

Equipa das BE
Professores
colaboradores

BMC
Órgão
Gestão

PBs e CIBE

Direção
Biblioteca
Municipal

Computador
Internet
Material
policopiado

- Disponibilização da base de dados
comum nas 5 bibliotecas
- Aquisição de fundo documental de
acordo com necessidades e propostas
dos diferentes grupos disciplinares
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a)
b)
c)

- Aquisição de obras de apoio à
implementação do Plano Nacional
de Leitura
- Aquisição de material informático
(Aplicação de verbas atribuídas às BE
pela RBE, PNL, Orçamento do
Agrupamento e ASE)
(D -Gestão da Biblioteca Escolar - D1 e
D3)
- Renovação da Sinalética na
Biblioteca do Largo da Feira

1,2,3,4

(D- Gestão da Biblioteca Escolar - D2)
- Aplicação do modelo de
autoavaliação da Biblioteca
(questionários aos alunos e
professores, grelhas de avaliação
-Levantamentos estatísticos para
determinação de:
- Índices de leitura domiciliária
- Índices de consulta e utilização dos
diferentes recursos
- Atividades realizadas
-Materiais produzidos e
disponibilizados
- Relatório final de atividades

5,9

Melhorar o
acesso dos
recursos aos
utilizadores da BE

Ao longo do ano

Equipa da BE
Professores
colaboradores

Equipa da
BE

Equipa da BE

PB

Direção
Professores
Alunos
E.E.

Biblioteca

b)

Computador
Internet

b)

Analisar/interpret
ar a informação
recolhida.
Alterar práticas
de acordo com a
análise realizada
Integrar os
resultados da
autoavaliação da
BE na
autoavaliação do
Agrupamento

(2º e 3º
períodos)

Equipa das BE
Assistentes
Operacionais

(D- Gestão da Biblioteca Escolar - D2)
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Proposta de orçamento para as 5 bibliotecas:
Rúbricas
Aquisição de fundo documental de acordo com necessidades e propostas dos diferentes grupos disciplinares
Aquisição de prémios (concursos) e ofertas a convidados
Consumíveis: cartolinas, papel, fotocópias, …
Tablets (3)
Outros recursos (deslocações de convidados/refeições)
Total
a) Fundo documental
b) Material de consumo
c) Proposta de equipamentos
d) Outros recursos (transporte alunos CNL, …)

Orçamento
a)
a)
b)
c)
d)

Fontes de financiamento:
• Orçamento Geral da Escola (Rubrica: Material de Educação, Cultura e Recreio)
• Verbas do SASE: Desp.nº18797/2005 – Ações complementares; artigo 8º,alíneas b) e c).
• Receitas geradas pela BE (Rifas/materiais de promoção das bibliotecas)
• Apoios de editoras (material de oferta)
• Parceiros locais

Ano letivo 2017/2018
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12. Clubes
Clube de Robótica
Dinamizador(es)
Atividade

Objetivo(s)
geral(ais)
1, 3, 4, 5 e 8

Clube da
Robótica

Ano letivo 2017/2018

Objetivo(s) específico(s)
• Proporcionar, aos alunos, uma interação
com robôs, envolvendo-os nas várias etapas
do seu desenvolvimento.
• Aprender a construir e operar com
pequenos robôs móveis.
• Controlar o robô, nas tarefas de busca e
salvamento, utilizando a plataforma Lego
NXT.
• Facultar um incentivo e motivação
adicional ao processo de aprendizagem
curricular.
• Fomentar a convivência entre os alunos
das diversas turmas promovendo a
sociabilização e formação da cidadania.

Data proposta

Ao longo do ano

Grupo disciplinar ou
Estabelecimento (no caso
do pré escolar e 1º ciclo)

Grupo de Informática

Recursos

Prof(s).
Responsável

Humanos

Paulo Jorge

Alunos do 3º
ciclo e do
secundário

Logísticos

Custos

Sala 50

Por
volta de
175€
anuais
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