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LISTAGEM DAS ATIVIDADES
1ºPERÍODO
EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE
Nº

NOME

PÁG

1

Começa o ano sobre rodas

14

2

Dia Europeu do Desporto Escolar

14

3

Entrega de Diplomas

15

4

Dia Mundial da Música

15

5

Dia Mundial do Animal

15

6

Ver a Odisseia para Chegar a Ítaca

16

7

Uma Gota de Água no Mundo

16

8

Dia da Alimentação e desfolhada

16

9

NINHO

17

10

Mês das bibliotecas escolares

17

11

Sala do Terror

18

12

Saída de Campo

18

13

A Menina do Mar

18

14

Dia de S. Martinho e Magusto

18

15

Dia do Pijama

19

16

Noite do Pijama

20

17

Corta-Mato (fase escola)

20

18

MCDonald’s

20

19

Conhecer Museus

20

20

Literacia da Informação

21

21

Contos de Natal

21

22

Teatro / Circo

21

23

Palavras, imagens e som

22

24

Cinema

22

25

Torneio de um Jogo Matemático

22

26

Torneio de Hex

22

27

Festa de Natal

23

28

Messages de Noël

23

29

Viver o Natal

23

30

Je sais et toi?

24

31

Mega-sprint (fase turma)

24
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EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES
Nº

NOME

PÁG

32

Celebrating Halloween

42

33

Contos De Natal com Pais

42

34

IpiMApaGIpiNApa

42

35

É Natal

42

36

Eu programo um festival de cinema

43

37

Vicente e Pessoa - Visitações

43

38

Pequeno-almoço, para que serve?

43

39

Alimentação saudável

43

40

O álcool e o tabaco

43

41

Os comportamentos aditivos

44

2ºPERÍODO
EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE
Nº

NOME

PÁG

42

Museu Berardo e Museu de arquitetura

25

43

Janeiras- Tema Integrador Costumes e Tradições | Cantar as Janeiras

25

44

Story telling “The Ugly Duckling”

26

45

Hora do conto na biblioteca

26

46

Auto da Barca do Inferno

26

47

Quem conta um conto, acrescenta um ponto

27

48

Engolir sapos

27

49

A Anatomia do Preconceito

27

50

Spoons of Love

27

51

Correio da Amizade

27

52

Cortejo Carnavalesco – Carnaval

28

53

Leituras dramatizadas

28

54

Semana da Leitura

28

55

Dia Mundial da Floresta

28

56

Visita de Estudo ao Planetário

29

57

Cinema

29

58

Feirinha da Primavera

29
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59

Visitar a Fábrica do vidro e porcelana Atlantis e Mosteiro da Batalhas

29

60

Serralves e Museu dos descobrimentos

30

61

Ida ao Teatro

30

62

Mega- sprinter (fase escola)

31

63

Corta mato (fase distrital)

31

64

Mega- sprinter (fase distrital

31

65

Desportos coletivos – Torneios

31

66

Dia da Literatura

32

67

Story Time

32

68

Easter Contest

32

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES
Nº

NOME

PÁG

69

Internet Segura

45

70

Viver o Carnaval

45

71

Peddypaper do departamento de CEE

45

72

Lágrimas de Crocodilo

45

73

Dançar com a Birra

46

74

Sexualidade

46

75

A prevenção do Cancro

46

3ºPERÍODO
EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE
Nº

NOME

PÁG

76

Semana da Cor

33

77

Torneio de Futebol

33

78

Prova de vinhos

33

79

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto

33

80

Viagem de Finalistas

34

81

Dia Mundial da Criança

34

82

Dia Mundial do Ambiente

35

83

Portugal do Pequenitos

35

84

Quinta Pedagógica

35
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85

Passeio escolar

35

86

Saída de Campo - 8

36

87

Pesquisa orientada na Biblioteca Escolar - 7

36

88

Pesquisa orientada na Biblioteca Escolar -8

36

89

Teatro... para todos

36

90

XVIII Encontro Diocesano dos Alunos de EMRC

37

91

Concurso de Verbos Irregulares

37

92

Atividades Lúdico-Desportivas

37

93

Concurso Je sais conjuguer et toi?

37

94

Ida ao cinema

38

95

Festa final 9º ano

38

96

Semana Francesa

38

97

Delf

38

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES
Nº

NOME

PÁG

98

Bioblits

47

99

Semana da Família

47

100

Dia de Aulas ao ar Livre

47

101

Dia do Desporto

47

102

Festa Final de Ano

48

103

Feirinha 1ºC

48

104

Saúde Ambiental- a água

49

105

Concurso – CEELE

49

TRIMESTRAL
EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES
Nº

NOME

PÁG

105

Saídas ao exterior

50

106

Espaço convívio

50

107

Feirinha EE

51
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AO LONGO DO ANO

EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE
Nº

NOME

PÁG

108

Teatro de fantoches

40

109

Spelling bee

40

110

Dia da Terra

40

111

Concurso de Soletração

40

112

10 minutos a ler

41

113

Exposição

41

114

Dias comemorativos

41

115

Concurso de poesia interescolas

41

116

Concurso Nacional de leitura

41

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES
Nº

NOME

PÁG

117

Atividades Práticas - Alunos do CEF

52

118

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

52

EIXO 2 – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
Nº

NOME

PÁG

119

Atividades |Estratégias de organização

53
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INTRODUÇÃO

As atividades educativas e escolares possibilitam o desenvolvimento
de projetos educativos e a execução de planos anuais de atividades,
que conciliam o desenvolvimento do currículo com o interesse das
crianças e dos alunos, bem como com a organização da sua vida
familiar.
(Despacho n.º 5754-A/2019).

O Plano Anual de Atividades 2019-20 do Agrupamento de Escolas de Vila d’Este é um
documento de planeamento, onde estão propostas atividades que decorrem do Projeto Educativo,
numa perspetiva de “Ser para Crescer” cujos objetivos prioritários são o sucesso educativo de todos
os alunos, o desenvolvimento pleno e harmonioso da sua personalidade, a sua formação como
cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários , traduzidos numa educação para todos, com
igualdade de oportunidades e equidade social, onde há a garantia de uma escola inclusiva, cuja
diversidade, flexibilidade, inovação e personalização respondem à heterogeneidade dos alunos,
eliminando obstáculos de acesso ao currículo e às aprendizagens, adequando-as ao perfil dos
alunos.
É um documento em permanente construção, podendo verificar-se a necessidade da sua

alteração ao longo do ano letivo, com novas atividades desde que se considerem pertinentes, e
cumpram os procedimentos adotados no Agrupamento.
O Plano Anual de Atividades visa assim contribuir para o alcançar das metas estabelecidas
apresentando a operacionalização de estratégias de aprendizagem dentro e fora da sala de aula , de
natureza transdisciplinar numa mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências,
teóricas e práticas, promovendo o conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito
crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho colaborativo , tendo sempre subjacente a
promoção do sucesso e diminuição dos

índices de indisciplina, com base em propostas de

diferenciação pedagógica e didática, formas de trabalho diversificadas, experiências que pretendem
contribuir e favorecer os objetivos do Projeto Educativo e Plano de Melhoria do Agrupamento.
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As atividades que se apresentam, fazem parte da nossa ação formativa, para que todos os
alunos possam aprender mais e melhor numa apropriação efetiva dos conhecimentos, capacidades
e atitudes, com base em valores e áreas de competências como a Educação para a cidadania,
presentes no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória homologado pelo Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho, e ainda no Decreto-lei 55/2018, de 6 de Julho sem esquecer a restante
legislação em vigor.
Todos os departamentos apresentam aqui um conjunto de atividades experienciais que
reforçam os domínios das suas disciplinas numa dinâmica de coerência, com estratégias
pedagógicas e didáticas que visam a concretização das aprendizagens.
Cada atividade é descrita e legitimada pelas aprendizagens em que se circunscreve e pelas
metas a atingir na sua área de intervenção, dentro do tema do Projeto Educativo “Ser para
Crescer”.
Em algumas é visível uma crescente dinâmica pedagógica de equipas educativas de natureza
interdisciplinar, articulação disciplinar e mesmo entre ciclos, com uma valorização das atividades
cooperativas de aprendizagem, como a realização de projetos, aproximação ao quotidiano da vida
dos alunos; experimentação de técnicas e situações; atividades que permitem ao aluno fazer
escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base em valores,
promovendo intencionalmente o desenvolvimento da sua capacidade de aprender, base da
educação e formação ao longo da vida.
As atividades do PAAA, estão organizadas segundo três Eixos de Intervenção do Plano de Ação
TEIP, que sustentam o Plano Plurianual de Melhoria, tendo em conta os objetivos da Projeto
Educativo do Agrupamento:
EIXO 1 – Gestão Curricular, numa Lógica de Autonomia e Flexibilidade
EIXO 2 – Gestão e organização
EIXO 3 – Parcerias e Comunidades
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OBJETIVOS
A diversidade de estratégias delineadas dá corpo à ideia central de que, o papel da Escola está
muito longe de se esgotar dentro da sala de aula e de que a aprendizagem, nas suas diversas vertentes,
pode e deve ocorrer sob as mais variadas formas e em diferentes contextos, por forma a enriquecer o
processo ensino/ aprendizagem .

Nestes pressupostos, são objetivos do Plano Anual de Atividades:
•

Interligar os diferentes agentes e ações educativas;

•

Partilhar saberes e experiências;

•

Diversificar métodos, processos e recursos;

•

Garantir a integral formação dos alunos no respeito pelos valores da Escola;

•

Promover atitudes positivas face ao conhecimento;

•

Proporcionar uma adequada interação dos alunos na vida escolar;

•

Fomentar a inter-relação entre o saber e o saber-fazer, o saber-ser e o saber -estar;

•

Promover a educação para a cidadania;

•

Afirmar a Escola como veículo de promoção cultural (nas áreas científica, artística, desportiva...);

•

Reforçar a relação escola/família e o acompanhamento familiar dos alunos;

•

Abrir o Agrupamento à comunidade e à participação dos diversos atores educativos;

•

Promover a formação integral do aluno, com a corresponsalização de todos;

•

Promover a formação integral do aluno.

VISITA DE ESTUDO |PASSEIO ESCOLAR |REPRESENTAÇÃO DE ESCOLA
A «Visita de estudo», é uma atividade curricular intencional e pedagogicamente planeada pelos
docentes destinada à aquisição, desenvolvimento ou consolidação de aprendizagens, realizada fora do
espaço escolar, tendo em vista alcançar as áreas de competências, atitudes e valores previstos no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Por “Passeio escolar” entende-se a atividade lúdico-formativa institucionalmente planeada, em
parceria com as associações de pais, autarquias e outras entidades da comunidade, a realizar fora do
calendário das atividades letivas, tendo em vista o desenvolvimento das competências, atitudes e
valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
10
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«Representação de escola», meio pelo qual as escolas, através da participação individual ou
coletiva de membros da sua comunidade, comparecem em atividades de âmbito desportivo, cultural ou
outras por si consideradas relevantes.

A organização, planificação e realização das visitas de estudo, passeios escolares e representação
da escola, propostas no PAAA, obedece às linhas orientadoras do Despacho nº 6147/2019, de 4 de julho.

TIPOLOGIA DE ATIVIDADES
O Plano Anual de Atividades do Agrupamento, encontra-se estruturado em grupos a desenvolver
pela comunidade escolar, sendo eles:
•

Visitas de Estudo

•

Passeios escolares

•

Atividades desportivas

•

Eventos lúdicos/ culturais/científicos

•

Celebração de efemérides

•

Workshops

•

Concursos

•

Ações de Formação

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO
Apoio psicopedagógico
Orientação aos Pais/Encarregados de Educação
Reuniões de EMAEI
Elaboração de relatórios/pareceres técnicos
Avaliação psicológica
Indisciplina
Orientação escolar e profissional (OEP)
Testes formais de despiste vocacional
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PROJETOS |ARTICULAÇÃO

Vicente e Pessoa – Visitações - Centro Educativo do Teatro Nacional São João
Eu Programo um Festival de Cinema, do IndieJúnior Allianz 2020 - Paralelo - Teatro Municipal do
Porto
Educação para a Saúde (PES)
Clube de Prevenção e Proteção Civil
Desporto Escolar
CEF- Curso de Educação e Formação (Mesa e Bar)

PARCERIAS INSTITUCIONAIS E PROTOCOLOS
Algumas das atividades propostas neste plano são realizadas em colaboração com instituições e
entidades exteriores ao Agrupamento, que contribuem para o seu enriquecimento, destacando-se as
seguintes:
Associação de Pais e Encarregados de educação
Centro Educativo do Teatro Nacional São João
Paralelo - Programa de aproximação às artes performativas- Teatro Municipal do Porto
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Equipa Multidisciplinar de Assessoria Técnica ao Tribunal (EMAT)
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em perigo Gaia/Norte (CPCJ)
Escola Segura - PSP de Oliveira do Douro
Entidades Sociais parceiras (Segurança Social; Centro Saúde)
Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Escolhe Vilar - Escolhas
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
APPACDM
Academia de Líderes UBUNTU – Escolas
Art'themis Mais UMAR
Instituto Piaget
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AVALIAÇÃO | MONITORIZAÇÃO
Após a realização de cada atividade, o(a) responsável deve preencher o inquérito no formulário online para o efeito.

Em cada período, será elaborada uma apreciação para monitorização do PAAA, e no final do ano
letivo, um Relatório de Avaliação Final, com uma apreciação geral dos resultados atingidos, a
continuidades das atividades mais relevantes e uma reflexão critica com o intuito de perspetivar o Plano
para o ano letivo 2020/2021 .
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ATIVIDADES | PLANIFICAÇÃO
1º PERÍODO

EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

Eixo de intervenção:
•
Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/P
opulação alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Começa o ano
sobre rodas

Gincana de bicicletas, trotinetas e
triciclos, num percurso no exterior
destinado a todos os alunos do
estabelecimento.

Relacionamento positivo entre todos
os alunos;
Aprender e adotar condutas
solidárias e assertivas;
Ocupar os tempos livres de forma
lúdica e saudável.

Cristina Garrido e
Pedro Silva
Todos os alunos
do
estabelecimento

23 de setembro

Veículos trazidos
pelos alunos;
Pinos; Cordas;
Postes de baliza;
Mesa; argolas; giz;
aparelhagem
sonora

Relatório da
atividade

Índice de
satisfação

Proporcionar
aos alunos
condições de
convívio e
trocas
de
experiências
desportivas

Dia Europeu
do Desporto
Escolar

Todas as turmas da escola
participam no circuito desportivo no
campo de jogos competindo entre si.
A participação é feita por ano de
escolaridade.

Promover junto dos alunos o
incentivo à aquisição de hábitos de
vida ativa e saudável.

Professores de Ed.
Física/ Alunos

26 setembro
Manhã

Material
desportivo

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

Nº de
participantes;
Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação

Sensibilizar os
alunos para
prática
desportiva.

Em articulação horizontal e vertical
será celebrado o Dia Europeu do
Desporto Escolar com uma
caminhada com toda a comunidade
educativa pelos passeios adjacentes
à escola. No campo de futebol serão
realizados jogos orientados e livres e
coreografias de danças.

Vivenciar momentos de integração na
vida escolar com enfoque na
importância da criação de hábitos de
vida saudável, nomeadamente da
prática desportiva.

Carmen Nazareth
Crianças e alunos
da EB1/JI de S.
Lourenço
Comunidade
Educativa

27 de setembro

Campo de futebol
de 7
Material
desportivo
Aparelhagem de
som

Relatório da
atividade
Taxa de
participação
dos
encarregados
de educação

Trabalhos
realizados
pelos alunos.
Envolvimento
dos pais.

Integrar pais e
alunos na vida
escolar.
Consciencializ
ar para
hábitos de
vida saudável.
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Entrega de
Diplomas e
prémios
Quadro de
Excelência e
Mérito

Festa aberta à comunidade para
entrega de diplomas

Promover o sucesso educativo

Alunos
Professores
Direção
Conselho Geral
Encarregados de
Educação
Junta de
Freguesia de Vilar
de Andorinho

27 de setembro

Participação
de 100% dos
alunos
distinguidos

Dia Mundial
da Música

Visionamento do concerto da banda
filarmónica de Berlim e dos
Scorpions

Comparar criticamente estilos e
géneros musicais, tendo em conta os
enquadramentos socioculturais do
passado e do presente.

Prof. do grupo
250 – Educação
Musical
Alunos do 2º e 3º
ciclos

30 de setembro
a 4 de outubro

Videoprojetor
DVD
Sala de aula

Observação
direta.

Relatório de
atividade

Conhecer e
identificar
diferentes
estilos
musicais:
clássica e rock

Dia Mundial
do Animal

Diálogos sobre a importância dos
animais
Trazer um animal e desenvolver o
tema
Distribuição de documentos
Libertação de aves

Informação e comunicação;
Transformar a informação em
conhecimento;
Relacionamento interpessoal;
Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumentar,
negociar e aceitar diferentes pontos
de vista, desenvolvendo novas
formas de estar, olhar e participar na
sociedade;
Desenvolvimento pessoal e
autonomia;
Estabelecer relações entre
conhecimentos, emoções e
comportamentos;
Manifestar consciência e
responsabilidade ambiental e social,
trabalhando colaborativamente para
o bem comum, com vista à
construção de um futuro sustentável.

Corpo Docente
Alunos do 1º ciclo

4 de outubro
(3h)

Veterinário do
Canil de Gaia
Biólogos do
Parque Biológico
de Gaia

Relatório de
atividade
Nº de
participantes
Grau de
satisfação

Conduta dos
alunos

O aluno
identifica os
cuidados e o
respeito a ter
para com os
animais
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Ver a Odisseia
para Chegar a
Ítaca

Assistir ao espetáculo “Ver a
Odisseia para Chegar a Ítaca” que
conta com a participação ativa dos
alunos, convidados a colaborar e
interagir com a atriz, no Salão Nobre
do Teatro Nacional São João viajam
em conjunto nas palavras de
Homero.

Promover melhores aprendizagens,
que levem ao desenvolvimento de
conhecimentos, competências e
atitudes.

Profs. De Teatro
Alunos de 5ºano

10 de outubro
Tarde

Transporte e
bilhete

Registo de
observação
direta

Grau de
satisfação e
participação
dos alunos.

Participação
de 90% dos
alunos

Uma Gota de
Água no
Mundo

Visionamento de um espetáculo de
Bailado Contemporâneo destinado a
crianças no Auditório Municipal de
Vila Nova de Gaia.

Desenvolver o gosto pela expressão
artística corporal.
Experienciar vivências e o contacto
com outras formas de expressão
artística.

Cláudia Pinheiro
Alunos do 1.º e
2.º ano da EB1/JI
de S. Lourenço

14 de outubro

Transporte
K2 – companhia
de bailado
Auditório
Municipal de Vila
Nova de Gaia

Relatório da
Atividade

Participação
dos alunos

Possibilitar o
contacto com
diferentes
artes
performativas
Sensibilizar
para a
problemática
da
conservação
da Natureza.

Dia Mundial
da
Alimentação
e
Desfolhada

Diálogos entre todos,
Distribuição de documentos
relacionados com o tema,
Atividades sobre o tema a
desenvolver
Socializar, promovendo momentos
felizes e o convívio entre todas as
crianças do pré-escolar e do 1º Ciclo.

Ser capaz de criar hábitos saudáveis
de alimentação;
Alertar para comportamentos
alimentares de risco;
Saber a importância de uma refeição
completa;
Identificar corretamente na Roda dos
Alimentos os diversos alimentos;
Ter iniciativa para melhorar a
alimentação no dia a dia,
contribuindo para o seu bem-estar e
saúde.

Corpo Docente
Alunos do 1º ciclo

Semana de 16
outubro

Enfermeiras da
UCC Âncora

Relatório de
atividade
Nº de
participantes
Grau de
satisfação

Trabalhos
realizados
pelos alunos a
partir da
atividade

Relacionamen
to
Interpessoal;
Sensibilizar os
alunos para a
aquisição de
hábitos de
alimentação
saudável.

Cada docente deverá
adequadamente promover
conhecimentos sobre alimentação
saudável, recorrendo às estratégias
que entender ser mais adequadas ao
seu grupo. No dia 18, em articulação
vertical, de manhã, todos os
docentes apresentarão a

Vivenciar uma tradição relacionada
com o milho e o pão
Consciencializar para uma
alimentação equilibrada promovendo
um maior consumo de legumes e
fruta;
Promover o gosto pelos contos/livros,
bem como os hábitos de literacia

Beatriz Mota
Crianças e alunos
da EB1/JI de S.
Lourenço

18 de outubro

Cenários,
adereços, trajes
tradicionais,
cenários,
Espigas, cestos,
máquina
pipoqueira,
açúcar, óleo,

Relatório da
atividade

Participação
dos alunos

Conhecer e
vivenciar
tradições
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dramatização de um conto adaptado
(A Casinha de Chocolate),
proporcionando momentos felizes,
desenvolvendo a imaginação e
alertando para a importância de
uma alimentação saudável. De tarde
terá lugar a desfolhada com danças
e cantares tradicionais.

Proporcionar alegres momentos de
aprendizagem

pipocas

Sensibilização de alunos para a
importância de uma alimentação
saudável.

Elaborar algumas ementas
equilibradas e discutir os riscos
e os benefícios dos alimentos para a
saúde humana;
Interpretar informação contida em
rótulos de alimentos
familiares aos alunos;
Identificar riscos e benefícios dos
aditivos alimentares;

Professores de
C.N. e alunos do
6º ano

Outubro

Materiais
Iogurte, Papel
Custos:
Fotocópias - €15
Iogurte - €35

- Relatório da
atividade
- Inquéritos de
Satisfação

- Grau de
satisfação

Atingir 70% no
nível de
satisfação de
bom ou muito
bom

A partir do conto “O menino que não
gostava de sopa” será proposta uma
atividade de culinária: confeção de
sopa

Contribuir para uma alimentação
equilibrada promovendo um
maior consumo de legumes.

Ana Paula Mota,
Cristina Garrido e
Avelina Ferreira
Crianças do PréEscolar

Outubro

Sem custo, os
ingredientes são
fornecidos pelos
EE

Relatório da
atividade

Cumprimento
dos objetivos

Educação para
a Saúde

NINHO

Assistir ao espetáculo no Teatro no
Campo Alegre “NINHO”
Lanche no Palácio de Cristal

Desenvolver o gosto pelas diferentes
formas de expressão oral e artística
(marionetas)
Aumentar vivências.

Beatriz Mota
Crianças /JI de S.
Lourenço

17 de outubro

Companhia de
teatro
Transporte,
Teatro Carlos
Alberto

Relatório da
Atividade

Participação
dos alunos

Possibilitar
contacto com
arte teatral

Mês das
bibliotecas
escolares

Bibliopaper
Lançamento do concurso: TEMA:
AMBIENTE/ DIA DA TERRA para
trabalho em articulação
Celebração do dia da Biblioteca
Escolar (28/10): concurso de
produção escrita Na minha
biblioteca (uma aventura/ poesia ou
em prosa) …

Centrar as bibliotecas escolares como
núcleo do desenvolvimento global
das diferentes literacias (LEITURA E
INFORMAÇÃO)
Envolver os alunos na utilização
regular da biblioteca
Dotar os alunos de competências
para um uso adequado dentro do
espaço da biblioteca

Toda a
comunidade
educativa

Outubro

Papel
Biblioteca
Fotocópias
50 minutos
Para as turmas do
1º e 5º anos
15€

Questionário
de Satisfação

Grau de
satisfação
Número de
participantes

100% das
turmas do
agrupamento
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Sala do Terror

Em sala de aula os professores farão
alusão à festividade “Halloween”.
cada turma irá em horários
diferentes à sala do terror para
vivenciar novas experiências
relacionadas com o dia festivo.

Dar a conhecer aspetos culturais das
civilizações anglo-saxónicas.
Promover momentos de diversão e
comunhão entre a comunidade
educativa.

Ana Paula Mota e
Isabel Alves

31 de outubro

Sem custo.
Os materiais já
existem na escola.

Relatório da
atividade

Índice de
satisfação

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º ciclo.

Saída de
Campo

Saída de campo às grutas da moeda.
Alunos de 7º ano e alguns alunos de
8ºano.

Explicar os processos relativos à
formação das rochas sedimentares
com base em dados diversificados;
Distinguir rochas quimiogénicas;
Relacionar diferentes tipos de
paisagens sedimentares com fatores
que condicionaram a sua formação,
partindo de exemplos existentes em
Portugal.

Prof. de CN;
prof.
Acompanhantes;
alunos de 7ºano e
alguns alunos de
8ºano

7 de novembro

Materiais
Autocarro
Custos
Entrada
4€ x 55=220€
Camioneta
400km
*1,04=500€
15€/aluno

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação.

-Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

A Menina do
Mar

Assistir a um espetáculo teatral
destinado a crianças “A Menina do
Mar” no Teatro no Campo Alegre.

Contactar com diversas formas de
expressão artística.
Possibilitar o contacto com as artes
performativas

Cláudia Pinheiro
Alunos do 1.º ano
da EB1/JI S.
Lourenço

8 de novembro

Companhia de
Teatro
Teatro Carlos
Alberto
Transporte

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos
Trabalhos
realizados

Integrar os
alunos no 1.º
ciclo,
articulando
com o préescolar.

Dia de S.
Martinho
e
Magusto

Os docentes, auxiliares e alunos
dançam e cantam à volta da fogueira
onde serão assadas as castanhas,
tendo sido feitas anteriormente
várias aprendizagens relacionadas
com a lenda e o magusto

Reconhecer as especificidades das
diferentes manifestações culturais.
-Valorizar o papel das várias formas
de expressão artística e do
património material e imaterial na
vida e na cultura das comunidades.

Corpo Docente
Auxiliares
Comunidade
escolar
Alunos do 1º ciclo

11 de novembro

Castanhas Enc.
Edu.), Sumos,
Caruma
Material desgaste
para adereços.
recreio

Relatório de
atividade
Nº de
participantes
Grau de
satisfação

Trabalhos
realizados
pelos alunos a
partir da
atividade

Socializar,
promovendo
momentos
felizes e o
convívio entre
todas as
crianças.

Celebração da festa de S. Martinho
com diversas atividades alusivas ao
tema, ao longo do dia, fora ou em
sala de aula, culminando com a
realização da tradicional fogueira
onde são assadas castanhas e
confraternização entre todos os
membros da comunidade escolar.

Ler e/ou ouvir ler:
textos da tradição popular (lenda de
S. Martinho, Maria Castanha, etc.);
Manifestar as suas ideias e emoções
geradas a partir do que ouviu/leu;
Recontar/recordar oralmente ou por
escrito a Lenda a que reporta este
dia;
Dramatizar, recitar, cantar (adivinhas,

Fátima Gil e
Fernanda Almeida

11 de novembro

Castanhas - produto

Relatório da
atividade

Cumprimento
do prazo;
Índice de
satisfação.

participação
de 100% do
total dos
alunos do PréEscolar e do
1º ciclo da
EB1 de Vila
d’Este.

suportado pelo aluno
na razão de 200/250 gr.
cada um;

Material para
reciclar - produto
diligenciado pelo aluno
e pelo professor para
usar na sala de aula e
criar embalagens:
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plásticos pet, jornais,
packs vazios, etc.;

lengalengas, canções…) alusivas ao
tema;
Expressar-se livremente através de
pintura/desenho criando trabalhos
sobre o tema e/ou outono.

Material a
adquirir -cartão,
cartolinas, papel de
cenário, papel de
lustro, cola, tintas,
pincéis, tecidos produto suportado pela
escola: 30 €;

Sumo ou Groselha
- produto suportado
pela escola: 20 €;

Dia do Pijama

Os docentes, assistentes
operacionais e alunos dançam e
cantam à volta da fogueira onde
serão assadas as castanhas, tendo
sido feitas anteriormente várias
aprendizagens relacionadas com a
lenda e as vivências da tradição do
magusto

Vivenciar uma tradição relacionada
com a castanha;
Conhecer a riqueza alimentar deste
alimento;
Promover o gosto pelos contos/livros,
bem como os hábitos de literacia;
Proporcionar alegres momentos de
aprendizagem.

Ana Paula Gomes
Crianças e alunos
da EB1/JI de S.
Lourenço

11 de novembro

Castanhas
(fornecidas pelos
Enc. Edu.)
Sumo (20€)
Caruma (sem
custo)
Material desgaste
para adereços.

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos
Trabalhos
realizados

Conhecer e
vivenciar
tradições.

Depois da inscrição na atividade
nacional, no dia 21 de novembro, os
docentes recolherão os donativos
que as famílias juntaram para
“Mundos de Vida” e serão
desenvolvidas de acordo com as
indicações da associação (história,
canções, música, dança…)

Promover os valores da solidariedade
e direito à família;
Verbalizar sentimentos e emoções
sobre a família;
Consciencializar para a importância
dos direitos da criança, numa
perspetiva de solidariedade e direito
à família

Elisabete Morais e
Isabel Alves

20 de novembro

Sem custo.
Os materiais são
fornecidos por
“Mundos de
Vida”.

Relatório de
atividade

Cumprimento
de objetivos

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Em articulação horizontal e vertical
crianças e alunos participarão desta
iniciativa nacional com inúmeras
atividades dinamizadas em contexto
de turma e de escola (história,
canções, música, dança…).

Verbalizar sentimentos e emoções
sobre a família
Reconhecer a importância dos
direitos da criança, numa perspetiva
de solidariedade e direito à família.

Cláudia Pinheiro
Crianças e alunos
da EB1/JI de S.
Lourenço

20 de novembro

Materiais
fornecidos pela
Parceiros:
instituição
“Mundos de vida”

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos
Envolvimento
dos pais

Promover os
valores da
solidariedade
e direito à
família
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Noite do
Pijama

Serão convidadas as turmas da
professora Cláudia e da professora
Elizabete, para participarem com o
grupo da educadora Paula, numa
noite do Pijama na escola de Vila
D’Este. Os alunos, professores e
auxiliares irão jantar e dormir na
escola.

Articulação com as turmas do 1º ano,
onde estão inscritas as crianças que
foram do pré-escolar
Facilitar a transição para o novo ciclo
Promover vivências novas
Desenvolver o espírito de entreajuda

Ana Paula Mota,
Isabel Alves

22 de novembro

Sem custo.
os materiais
necessários serão
pedidos aos
encarregados de
educação

Relatório da
atividade

Cumprimento
dos objetivos.

Participação
de todos os
alunos das
turmas;
SLT01, VET02
e da JI1.

Corta-Mato
(fase escola)

Situação competitiva em corrida de
resistência por escalões etários.

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Promover o Fair-Play e a ética
desportiva.

Participação de
todos os alunos
inscritos da
escola, com
inclusão dos
alunos do 4ªano.
Professores Ed.
Física

27 de novembro

Cronómetros;
Sinalizadores;
Apitos.
Espaço exterior da
escola e campo de
jogos. Lanches,
Diplomas,
Medalhas
+ - 100 euros

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

Nº de
participantes;
Cumprimento
de
prazos/objetiv
os; Grau de
satisfação

Selecionar os
alunos
sexo/escalão
com melhores
resultados
para a fase
distrital

MCDonald’s

Visita de estudo
ao Grupo McDonald’s

Reconhecer a importância do
processo de gestão
de processos, desde a receção de
matéria-prima, stock, processos para
elaboração de alimentos, estrutura
física, layout, até o atendimento dos
clientes.

Profs.– Célia
Abreu
Alunos

Novembro

Transporte

Relatório de
atividade.

Grau de
satisfação.

Participação
de 70% dos
alunos

Conhecer
Museus

Visita ao Museu Militar e ao Museu
dos Transportes e Telecomunicações

Reconhecer a importância dos
museus na divulgação
/preservação da História Local,
Nacional e Internacional.
Desenvolver estimular o sentido
crítico e estético dos alunos.
Colocar os alunos em confronto entre
o passado e o presente no âmbito
histórico-geográfico
Reconhecer a dignidade humana e a
sua relação com a humanidade.

Profs. de
Geografia,
História, Ed.
Visual e EMRC
Alunos de 9ºano

Novembro

Transporte
Bilhetes dos
museus
Cerca de
10€/aluno

Relatório de
atividade.

Grau de
satisfação.

Participação
de 70% dos
alunos
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Literacia da
Informação

Ação em colaboração com uma
disciplina para elaborar trabalho de
pesquisa/ (disciplina a definir)

Promover nos alunos uma autonomia
na organização da informação do
texto

Duas turmas de 5º
e 6º anos

Novembro/
dezembro

Papel
Biblioteca
Fotocópias
50 minutos

Questionário
de Satisfação

Trabalhos
produzidos
Desempenho
dos alunos

100% dos
alunos das
turmas têm
competências
mínimas em
trabalho de
pesquisa

Contos de
Natal

Todas as turmas
interessadas irão
partilhar uma
história de natal
(do pré-escolar ao 4º ano)

Envolver os alunos na magia do
Natal
Captar o interesse dos alunos
para a literacia da leitura
Partilhar saberes

Ana Paula Mota,
Cristina Garrido e
Avelina Ferreira
Todos os alunos
do
estabelecimento

2 a 6/12/2019

Sem custos

Relatório da
atividade

Cumprimento
dos objetivos

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Os docentes envolvidos deverão
dinamizar 3 contos de Natal;
individualmente ou em articulação

Ouvir ler/contar histórias
relacionadas com a época natalícia;
Desenvolver a literacia da leitura e da
escrita;
Captar o interesse dos alunos para a
literacia da leitura;
Envolver os alunos na magia dos
contos.

Beatriz Mota
Crianças do préescolar e alunos
do 1.º ano da
EB1/JI de S.
Lourenço

1.ª semana de
dezembro

Livros e adereços

Relatório da
atividade

Participação
dos alunos

Articulação
horizontal e
vertical.

Os alunos irão de camioneta ao
teatro/circo de acordo com a oferta
que se proporcionar mais adequada
à época.

Adequar comportamentos em
contextos de cooperação, partilha,
Saber agir com tolerância, empatia e
responsabilidade e aceitar diferentes
pontos de vista, desenvolvendo
novas formas de estar, olhar e
participar na sociedade;
Estabelecer objetivos, concretizar
projetos, de forma responsável e
autónoma.
Possibilitar o contacto com a arte
cinematográfica, desenvolvendo o
imaginário e as vivências.

Corpo Docente
Auxiliares
Alunos do 1º ciclo

4 de dezembro
(3h)

Associação e Pais
(transporte)

Relatório de
atividade
Nº de
participantes;

Grau de
satisfação
Cumprimento
dos objetivos

Promover a
cultura das
crianças/aluno
s.

Teatro / Circo
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Palavras,
imagens e som

Perceber como as, imagens de um
livro podem ganhar vida em palco.
Assistir ao espetáculo “O convidador
de Pirilampos” no Teatro Carlos
Alberto.
Conversa pós espetáculo entre
alunos e artistas.

Comunicar, através do desenho,
formas de representação;
Desenvolver os conceitos de plano,
ritmo, espaço, luz-cor, entre outros em diferentes contextos e
modalidades expressivas: pintura,
desenho, vídeo e banda desenhada.

Antónia Alves
Alunos de 6º e
7ºanos
Teatro, EV, FQ

12 de dezembro

Transporte e
bilhete

Registo de
observação
direta
Registo de
observação de
atitudes

Grau de
satisfação

Participação
de 80% dos
alunos

Cinema

Os alunos irão assistir a uma sessão
de cinema no turno da manhã.
Serão transportados de autocarro
até ao Gaia Shopping.

Promover vivências e contactar com
outras formas de expressão artística.
Desenvolver o espírito de Natal, de
partilha, solidariedade, fraternidade e
fortalecer laços e relações entre
todos os membros da comunidade
educativa.
Estimular o gosto pelas diferentes
áreas de expressão.

Pedro Silva e
Tânia Granja
EB1 Vila d´Este

13 de dezembro

Entradas (4€
cada) Transporte
(150 €) a suportar
pelas famílias.

Relatório da
atividade

Cumprimento
de objetivos

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Torneio de um
Jogo
Matemático

Realização de um inquérito junto
dos alunos para eleição do jogo
preferido;
Sensibilização dos alunos para o
treino do jogo;
Participação no torneio;
Apuramento do vencedor.

Desenvolver o raciocínio lógico e o
treino na escolha de estratégias;
Usar a Matemática em contexto
lúdico.

Docentes de
Matemática e
alunos do 3º ciclo

Último dia do
1ºperíodo (17
de dezembro)
2 horas

Materiais:
tabuleiros e peças
para jogar;
cartazes para a
divulgação e
prémios.
Custos: 2€

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação.

Número de
participantes;
Grau de
satisfação.

Participação
de 32 alunos

Torneio de Hex

Envolvimento dos alunos no jogo do
Hex, através de uma competição
interturmas, com seleção de 3
alunos por turma

Desenvolver persistência, autonomia
e à-vontade em lidar com situações
que envolvam a Matemática no seu
percurso escolar e na vida em
sociedade.
Desenvolver interesse pela
Matemática e valorizar o seu
papel no desenvolvimento das outras
ciências e domínios da
atividade humana e social.
Desenvolver confiança nas suas
capacidades e
conhecimentos matemáticos, e a
capacidade de analisar o

Professores de
matemática e
alunos do 2º ciclo

17 de dezembro
2 horas

Materiais
Tabuleiros e peças
para jogar;
cartazes
para divulgação;
prémios
Custos:
Custo estimado
+/-€15

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação.

Nº de
participantes
Grau de
satisfação

Envolver 25
alunos do 2º
ciclo
Atingir 70% no
nível de
satisfação de
bom ou muito
bom.
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próprio trabalho e regular a sua
aprendizagem.

Festa de Natal

No turno da manhã os alunos do
pré-escolar e do 1º ciclo realizarão
um pequeno espetáculo de natal.

Proporcionar momentos de convívio,
camaradagem e confraternização
entre os diferentes níveis de ensino e
intervenientes na ação educativa.

Isabel Alves e
Tânia Granja

17 de dezembro

Sem custo.

Relatório da
atividade

Cumprimento
de objetivos

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Messages de
Noël

Elaboração de postais alusivos à
época natalícia e redação de
mensagens com votos de boas festas
em língua francesa. Exposição dos
trabalhos. Oferta de alguns dos
postais a turmas do 1º ciclo

Desenvolvimento da competência
comunicativa ao nível da expressão
escrita: mensagens simples e curtas
respeitando as convenções textuais e
sociolinguísticas das mensagens.
Promoção da colaboração
interdisciplinar e o trabalho
colaborativo.

Professores de
Francês
(dinamizadores)
Alunos do 3º ciclo
(população alvo)

Dezembro

10 euros
Cartolinas, Cola,
Lápis de cor,
marcadores e
Prémios

Inquérito de
satisfação
Relatório de
avaliação

de impacto:
·adesão dos
recetores aos
postais
desempenho:
·qualidade nas
mensagens
·grau de
satisfação
operacionais
·número de
postais
criados
·cumprimento
dos prazos

Mais de 80%
dos alunos

Viver o Natal

“Um presente de Natal” - atividade
interturmas

Viver o espírito de Natal;
Desenvolver a solidariedade e a
partilha;
Promover a amizade entre os alunos.

Profª responsável:
Filomena Ventura

1º Período.

Profª Filomena
Ventura e alunos
inscritos em
EMRC

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 50% dos
alunos
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Je sais et toi?

Concurso apresentado em suporte
digital com questionário adaptado
para cada nível de conhecimento, de
resposta múltipla e dirigido a todas
as turmas e níveis.

Promoção do sucesso à disciplina.
Desenvolvimento de competência
comunicativa ao nível da
compreensão escrita em língua
francesa.
Estimulação do gosto pelo
conhecimento da cultura francesa.

Professores de
Francês
(dinamizadores)
Alunos do 3º ciclo
(população alvo)

1º Período
(1ª fase - início
do mês de
novembro
2ª fase - no fim
do mês de
novembro)

15 euros
Computador,
PowerPoint,
Fotocópias e
Prémios

Inquérito de
satisfação
Relatório de
avaliação

de impacto:
· Taxa de
sucesso dos
alunos
desempenho:
· avaliação do
desempenho
dos alunos
· grau de
satisfação
operacionais
nível de
execução da
atividade
cumprimento
dos prazos e
planificações

100% das
turmas
envolvidas
Mais de 80%
de alunos com
avaliação
positiva no
questionário

Mega-sprint
(fase turma)

Situação competitiva nas diferentes
modalidades do atletismo:
- velocidade (40 metros)
- resistência (1000 metros)
- salto em comprimento

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Promover o Fair-Play e a ética
desportiva. Analisar e interpretar a
realização das atividades físicas
selecionadas, utilizando os
conhecimentos sobre técnica,
organização e participação.

Professores de Ed.
Física/ Alunos

Ao longo do 1ºP

Material
desportivo

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

No de
participantes;
Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação

Selecionar os
alunos com
melhores
resultados em
cada prova
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2º PERÍODO

EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

Eixo de intervenção:
•
Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/P
opulação alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Museu Berardo e
Museu de
arquitetura

Visitar o CCB-Museu Berardo
ou
MAAT- Museu da Arquitetura

Enquadrar os objetos artísticos de
diferentes culturas e períodos
históricos, tendo como referência os
saberes da História da Arte (estilos,
movimentos, intencionalidades e
ruturas).
Relacionar o modo como os
processos de criação interferem na(s)
intencionalidade(s) dos objetos
artísticos

Ed. Visual,
História,
Geografia
Alunos de 9ºano

Janeiro
1 dia

Bilhetes 1,5€ e
transporte

Janeiras

Os professores ensinarão a canção
das Janeiras com as crianças, para
cantarem à Comunidade envolvente
em saídas ao exterior.
Os pais/encarregados de educação
serão convidados a virem cantar
também as Janeiras com os filhos,
possibilitando-se desta forma uma
confraternização entre a toda a
comunidade educativa.

Festejar, cantar as Janeiras;
Sensibilizar as crianças, os pais e a
comunidade para a preservação da
cultura e das tradições populares;
Difundir o convívio entre a
Comunidade
Educativa/Crianças/Famílias;
Desenvolver a Expressão Musical, a
Acuidade Auditiva e o Sentido
Rítmico;
Exercitar a Expressão Plástica (através
da confeção das coroas de reis);
Enriquecer o vocabulário e a
linguagem

Ana Paula Teixeira
e Emília Borges
Público-alvo
Turmas do PréEscolar
Turmas do 1º ciclo
Outro públicoalvo
Pais/Encarregados
de
Educação/Família
s/Comunidade
Envolvente.

10 de janeiro

Cartões, carolina,
papéis diversos,
lápis de cor,
tintas, lápis cera,
tesouras e cola.

Tema Integrador
Costumes e
Tradições

Cantar as
Janeiras

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Diário de
viagem + Quiz

cumprimento
da tarefa

Meta

Participação
de 80% dos
alunos
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Docentes e crianças irão pelas ruas
da comunidade cantando e tocando
canções alusivas.

Facultar o acesso a bens culturais e
outros que promovam o
enriquecimento do currículo
Incentivar a participação ativa e
responsável dos alunos em contexto
escolar/social

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente

Janeiro
(2h)

Comunidade
educativa

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação
Relatório
atividade

Conduta dos
alunos e
envolvimento
dos pais

Promover os
valores de
referência
tradicionais e
culturais;

Story telling
“The Ugly
Duckling”

As professoras estagiárias de inglês
do 1º CEB irão ler e encenar uma
história em inglês aos alunos do JI de
Vila D’Este, à sala da educadora Ana
Paula Mota.

Sensibilizar as crianças de faixas
etárias mais baixas para a língua
inglesa através de uma história já
conhecida na sua língua materna.
Promover o gosto pela leitura e pela
dramatização.

Céu Vilar e Núcleo
de Estágio de
Inglês

Inícios de
janeiro.

Não requer
recursos.

Relatório da
atividade.

Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação.

Promoção do
sucesso

Hora do conto
na biblioteca

Visitar a biblioteca Municipal de Gaia
pública, assistindo à hora do conto.

Desenvolver o gosto pelos livros;
Desenvolver a oralidade, a
imaginação e a literacia da leitura e
escrita.

Beatriz Mota
Crianças do
J I S. Lourenço e
Vila d´Este

Janeiro

Transporte
Biblioteca
Municipal

Relatório da
Atividade

Trabalhos
realizados a
partir da
atividade

Promover o
gosto pelos
livros

Auto da Barca
do Inferno

Deslocação ao local onde a
companhia de teatro atua;
Visionamento da peça: “Auto da
Barca do Inferno”;
Regresso à escola.

Ler e interpretar obras literárias
portuguesas de diferentes autores e
géneros, (…), um auto de Gil Vicente,
(…).
Reconhecer os valores culturais,
éticos, estéticos, políticos e religiosos
manifestados nos textos.
Identificar temas, ideias principais,
pontos de vista, causas e efeitos,
factos e opiniões.

Alunos do 9º ano
Professores de
Português que
lecionam o 9º
ano, CEF 2 e
Diretores de
Turma do 9º ano

Data
Jan ou fev/2020
(a aguardar
confirmação da
companhia de
teatro)
Manhã ou
tarde
(a aguardar
marcação)

Autocarro e
bilhetes
Valor aprox: 10€
(transporte e
entrada)

Relatório de
atividade

Nº de
participantes;
Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação

Participação
de todos os
alunos do 9º
ano e CEF 2
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Quem conta um
conto,
acrescenta um
ponto

Haverá uma panela com alguns
objetos, que circulará por todas as
salas dos dois Jardins de Infância e
em cada uma as crianças terão que
desenvolver uma história comum.

Desenvolver a oralidade, a
imaginação e a literacia da leitura e
escrita
Ilustrar a história inventada

Luísa Oliveira e
Cristina Garrido Crianças dos dois
Jardins de Infância

20 de janeiro a
4 de junho

Panela enfeitada,
bonecos variados,
folhas,
marcadores

Relatório da
atividade

Trabalhos
realizados

Desenvolver a
imaginação e
o gosto pela
escrita

Engolir sapos

Reflexão em forma de teatro, no
Teatro Campo Alegre sobre
preconceitos e sapos de loiça

Estimular hábitos de apreciação e
fruição dos diferentes contextos
culturais;
Reconhecer a importância de outras
culturas, como, valores
indispensáveis para uma maior
capacidade de participação e
intervenção nas dinâmicas sociais e
culturais.

Antónia Alves
1 turma de 6ºano
e 2 turmas de
5ºano

6 fevereiro às
15h

Transporte (----)
bilhete
(2.50€/aluno)
Teatro Campo
Alegre

Relatório da
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 90% dos
alunos

A Anatomia do
Preconceito

Encontro no auditório da escola
entre os alunos e Leonor Barata do
no sentido de desmistificar
preconceitos.

Partilhar ideias como forma de
encontrar soluções e compreender o
ponto de vista dos outros.
Selecionar imagens que retratem o
tema preconceito, racismo e
discriminação.

Antónia Alves
1 turma de 6ºano
e 2 turmas de
5ºano
Parceiros:
Programa
“Paralelo”

4 de fevereiro
às 15h

Sala /escola

Relatório da
atividade

Participação
dos alunos

Descobrir
preconceitos

Spoons of Love

Os alunos dos 3º e 4º anos e seus
Encarregados de Educação serão
convidados a decorar uma colher de
pau com motivos alusivos ao Dia de
S. Valentim. Todos os trabalhos
serão expostos na respetiva EB1.

Promover um maior conhecimento
da cultura inglesa e de algumas
festividades
Fomentar a participação dos
Encarregados de Educação no
processo Ensino-aprendizagem dos
seus educandos.

Céu Vilar e Isabel
Alves

10 a 14 de
fevereiro

Não requer
recursos.

Relatório da
atividade.

Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação.

Prevenção do
abandono.

Correio da
Amizade

Os alunos do 1º CEB e do JI de Vila
D’Este irão elaborar um postal que
será entregue a um amigo especial

Promover o relacionamento
interpessoal.
Promover estratégias que envolvam a
sensibilidade estética e artística.

Clara Lobo e
Cristina Garrido
Todos os alunos
do
estabelecimento

14 de fevereiro

Material variado e
reciclado; tintas;
cola; tesoura

Relatório da
atividade

Grau de
satisfação

Educar para a
cidadania/
confraternizar
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Cortejo
Carnavalesco

Alunos, docentes e discentes da EB1
de Balteiro desfilam pelas ruas
envolventes à escola, interagindo
com a comunidade.
Concurso de máscaras decoradas em
família

Reconhecer as especificidades e as
intencionalidades das diferentes
manifestações culturais.
Adequar comportamentos em
contextos de cooperação, partilha,
colaboração e competição.

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente

21 de fevereiro
(2h)

Comunidade
escolar
PSP

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação
Relatório
atividade

Conduta dos
alunos e
envolvimento
dos pais

Criar
momentos de
partilha e boa
disposição
entre a
comunidade
escolar

Todas as turmas participaram num
desfile pela comunidade, seguido de
um concurso com matérias
recicláveis.

Promover o convívio entre a
comunidade educativa.
Promover a articulação
Escola/Família.

Avelina Ferreira e
Isabel Alves

21 de fevereiro

Trajes e adereços
carnavalescos

Relatório de
atividade

Cumprimento
dos objetivos

A Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Leituras
dramatizadas

Leituras Dramatizadas interpretadas
pelos próprios alunos no Teatro
Carlos Alberto a partir da obra
“Os Piratas de Manuel António Pina”

Expressar ideias, utilizando diferentes
meios e processos;
Identificar ambientes e situações
cénicas;
Contribuir para o enriquecimento
científico e cultural do aluno

Antónia Alves
6ºano
EV e Teatro

Fevereiro
Data a agendar
(3h)

Bilhete (1€/aluno)

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação
Cumprimento
de objetivos

Participação
de 80% dos
alunos

Semana da
Leitura

Concurso: Eu leio, eu sei!
Concurso de ortografia e Caligrafia
Concurso de leitura

festejar a leitura como ato
comunicativo, reconhecer na leitura o
diálogo entre as artes, as
humanidades e as ciências, espaço de
encontro, criativo e colaborativo.

Equipa da
Biblioteca Escolar
Professores
titulares e
professores de
Português para
professor/aluno
aberto também a
pais dos alunos
participantes

9 a 13 de março

Biblioteca
Auditório
Cípias
Prémios para os
vencedores
40 €

Questionário
de satisfação
Nº de turmas
participantes

Nº de
respostas
certas
Desempenho
dos alunos

100% das
crianças ou
alunos
participa em
pelo menos
uma atividade
da semana

Dia Mundial da
Floresta

Sensibilização dos alunos para a
importância
das plantas na manutenção
da vida e para atitudes de proteção
ambiental, através da construção de
uma folha de árvore em papel com
uma frase sobre a importância das
plantas para o mundo vivo.
Exposição posterior dos trabalhos

Identificar os subsistemas terrestres
em documentos diversificados e
integrando saberes de outras
disciplinas
Argumentar acerca dos impactes das
atividades humanas na qualidade do
ar e sobre medidas que contribuam
para a sua preservação, com
exemplos locais, regionais, nacionais

Professores de C.
Naturais e alunos
do 5º ano

Semana de 16 a
20 de março;
duração de uma
aula

Materiais
Cartolinas em
diferentes tons
Custos
Custo estimado
+/-€15:

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação.

Cumprimento
de
objetivos
Grau de
satisfação

Atingir 70% no
nível de
satisfação de
bom ou muito
bom

Carnaval
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elaborados pelos alunos num moral
estruturado em colaboração com os
docentes de Educação Visual.

Visita de Estudo
ao Planetário

Os alunos irão de camioneta ao
Planetário (Porto).

Apreciar criticamente as realidades
artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os
diversos universos culturais.
Valorizar o papel das várias formas de
expressão artística e do património
material e imaterial na vida e na
cultura das comunidades.
Manipular e manusear materiais e
instrumentos diversificados para
controlar, utilizar, transformar,
imaginar e criar produtos e sistemas.

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente

27 de março
(2h)

Associação de Pais
(Transporte)
Pedido de
transporte à
CMVNG

Nº de
participantes;
Relatório
atividade

Grau de
satisfação

Criar
momentos de
partilha e boa
disposição e
aprendizagem

Cinema

Os alunos irão ao cinema.

Desenvolver o imaginário e
enriquecer vivências
Contactar com diferentes formas de
arte.

Carmen Nazareth
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço

27 de março

Autocarro e
cinema

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos

Desenvolver o
gosto por
várias formas
de expressão
artística.

Feirinha da
Primavera

Irá realizar-se uma feirinha de comes
e bebes com a colaboração dos
encarregados de educação, aberta à
comunidade escolar.

Desenvolver o espírito de partilha,
solidariedade e fraternidade.
Fortalecer laços e relações entre
todos os membros da comunidade
escolar.

Avelina Ferreira e
Isabel Alves

27 de março

Gêneros
alimentícios

Relatório de
atividade

Cumprimento
dos objetivos

A Participação
de todos os
alunos do préescolar, do 1º
ciclo e dos
Enc. de Ed.

Visitar a
Fábrica do vidro
e porcelana
Atlantis e
Mosteiro da
Batalha

Observar o processo de fabrico de
peças de porcelana e pintura manual
e a produção de vidros e cristais.

Identificar diferentes manifestações
culturais do património cultural;
Compreender os significados,
processos e intencionalidades dos
objetos artísticos;
Diferenciar modos de produção
artesanal e industrial;
Desenvolver a capacidade de
observação, interação e atitude
crítica e relacionamento interpessoal.

Profs de EV, ET 2º
ciclo e HGP (5º
ano)
Alunos de 5º e 6º
anos

2.º Período
(data a definir)

Autocarro Custos
- a determinar

Relatório de
atividade

Inquérito de
grau de
satisfação

Participação
de 80% dos
alunos
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Serralves
e
Museu dos
descobrimentos

Treetopwalk do parque de Serralves
e esculturas do parque Olafur
Eliolson

Compreender a importância da
interrelação dos saberes da
comunicação visual nos processos de
contemplação e de fruição do
mundo;
Interrogar os processos artísticos
para a compreensão da arte
contemporânea;
Reconhecer a importância dos
museus na divulgação
/preservação da História Local,
Nacional e Internacional.
Desenvolver estimular o sentido
crítico e estético dos alunos.
Colocar os alunos em confronto com
outras culturas e povos
Reconhecer a dignidade humana e a
sua relação com a humanidade.

Professores de
Educação Visual,
História,
Geografia e EMRC
Alunos de 8ºano

2ºperiodo
1 dia

Bilhetes Serralves
6€ e
transporte

Diário de
viagem + Quiz

Cumprimento
da tarefa

Participação
de 80% dos
alunos

Ida ao Teatro

Ida ao teatro, em articulação com
outras disciplinas

Educação Literária:
Ler integralmente textos literários de
natureza narrativa, lírica e dramática
(no mínimo, um livro infantojuvenil,
(...) texto dramático - selecionado da
literatura para a infância, de
adaptações de clássicos e da tradição
popular).
Interpretar o texto em função do
género literário.
Inferir o sentido conotativo de
palavras e expressões.
Reconhecer a estrutura e os
elementos constitutivos do texto
dramático personagens, atores,
teatrais, dramaturgos (...)
Valorizar a diversidade cultural
patente nos textos.
Fazer e ver declamações e
representações.

Professores de
Português do 2º
ciclo.
Alunos do 2.º
ciclo.

2.º Período

Professores de
Português do 2.º
ciclo
Fotocópias
Autocarro

Relatório de
atividade

Inquérito de
grau de
satisfação.

100% de
participantes
Cumprimento
de objetivos
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Mega- sprinter
(fase escola)

Situação competitiva nas diferentes
modalidades do atletismo:
- velocidade (40 metros)
- resistência (1000 metros)
- salto em comprimento

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Promover o Fair-Play e a ética
desportiva.
Analisar e interpretar a realização das
atividades físicas selecionadas,
utilizando os conhecimentos sobre
técnica, organização e participação.

Professores de Ed.
Física/ Alunos

2ºP (dia a
decidir)

Cronómetros;
sinalizadores;
rodo; fita métrica
apitos. Pista de
atletismo e caixa
de saltos

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

No de
participantes;
Cumprimento
objetivos;
Grau de
satisfação

Selecionar os
alunos com
melhores
resultados por
prova para
apuramento
distrital

Corta mato
(fase distrital)

Situação competitiva em corrida de
resistência

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Promover o Fair-Play e a ética
desportiva;
Promover o convívio com alunos de
outras escolas.

Participação de
todos os alunos
selecionados na
fase escola.
Professores de Ed.
Física

2ºP Data a
definir

Autocarro
Lanches

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

No de
participantes;
Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação

Selecionar os
alunos
sexo/escalão
com melhores
resultados
para a fase
nacional
(exceção a
alunos do
escalado de
infantis A e B

Mega- sprinter
(fase distrital)

Situação competitiva nas diferentes
modalidades do atletismo:
- velocidade (40 metros)
- resistência (1000 metros)
- salto em comprimento

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Realizar, do Atletismo, saltos,
corridas segundo padrões
simplificados, e cumprindo
corretamente as exigências
elementares técnicas e
regulamentares.

Participação de
todos os alunos
apurados na fase
escola.
Professores de Ed.
Física

2ºP Data a
definir

Autocarro
Lanches

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

No de
participantes;
Cumprimento
de
prazos/objetiv
os;
Grau de
satisfação

Selecionar os
alunos
sexo/escalão
com melhores
resultados por
prova e
escalão/sexo
para fase
nacional

Desportos
coletivos Torneios

Organização de torneios inter
turmas nas seguintes modalidades:
Futebol e Basquetebol.

Aplicar conteúdos adquiridos nas
aulas de Educação Física;
Dinamizar a comunidade escolar;
Cooperar com os companheiros para
o alcance do objetivo dos JOGOS
DESPORTIVOS COLETIVOS
(Basquetebol, Futebol),
desempenhando com oportunidade e
correção as ações solicitadas pelas
situações de jogo, aplicando a ética

Participação de
grupos de alunos
por ano/turma
Professores Ed.
Física

Final do 2ºP
2º e 3º Ciclos –
Futebol
Final do 3ºP
2º e 3º Ciclos Basquetebol

S/custos

Grelhas de
registo
Relatório de
atividade.
Fotografias

No de
participantes;
Cumprimento
de objetivos;
Grau de
satisfação

Apurar a
melhor
equipa/turma
por sexo/ano
escolaridade
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do jogo e as suas regras.

Dia da Literatura

Seleção de textos de um autor ( a
decidir) para as atividades: Caça ao
Erro – Caligrafia – Ditado – Leitura –
Expressão Escrita – Linguística;
Seleção de uma imagem para a
atividade Expressão Escrita;
Motivação dos alunos para
participarem nas várias atividades;
Correção e avaliação;
Divulgação dos resultados no
polivalente, biblioteca e sala de
professores;
Atribuição e entrega de um prémio
por ano e atividade

Realizar leitura em voz alta, silenciosa
e autónoma, não contínua e de
pesquisa.
Escrever com correção sintática, com
vocabulário diversificado, com uso
correto da ortografia e dos sinais de
pontuação.
Redigir textos coesos e coerentes,
com progressão temática e com
investimento retórico para gerar
originalidade e obter efeitos estéticos
e pragmáticos.

Alunos do 3º ciclo
e CEF
Professores de
Português do 3º
ciclo

2º período
(2 tempos de 50
minutos)

Cartolinas/ folhas
A4/ fotocópias/
prémios
Salas de aula/
auditório/
biblioteca

Folhas de
respostas;
Relatório de
atividade

Avaliação dos
trabalhos;
Atribuição do
1º prémio
para cada
atividade por
ano;
Grau de
satisfação.

Participação
de 6 alunos
por turma

Story Time

Leitura explorativa de um “graded
reader“
adequado à faixa etária dos alunos.

Desenvolvimento do gosto pela
leitura, em particular pela leitura em
Língua Inglesa;
Desenvolvimento das capacidades de
compreensão e de expressão oral.

Alunos do 8º ano

2º período

Recursos
humanos –
professoras /
alunos do 8º ano.
Recursos
logísticos – sala de
aula ou auditório
da escola.

Relatório da
atividade

Questionário
aos alunos de
grau de
satisfação

100% do nº de
alunos
participantes
do 8º ano

Easter Contest

Concurso em contexto de sala de
aula que consiste em perguntas
relacionadas com a matéria dada até
ao momento

Entender pedidos que lhe são
dirigidos, perguntas que lhe são feitas
e informações que lhe são dadas;
pronunciar, com correção,
expressões e frases familiares

Profs Mário
Fonseca e Natália
Cruz.
Alunos do 2º ciclo

Final do 2º
período

Prémios para os
concursos
(amêndoas e ovos
de Páscoa, outros
Aprox. 40€

Registo dos 3
primeiros
classificados
por turma;
Relatório de
atividade

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação.

Participação
de todos os
alunos do
2ºciclo

32
-

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA D´ESTE
PLANO A NUAL DE ATIVIDADES | 2019-20

3º PERÍODO

EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

Eixo de intervenção:
•
Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/P
opulação alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Semana da Cor

Serão desenvolvidas várias
atividades em articulação com as
famílias de modo a promover a
relação escola/família.

Promover a articulação
Escola/Família.
Desenvolver as inter-relações com o
outro.
Proporcionar momentos de convívios
entre os diferentes níveis de ensino.

Elisabete Morais e
Isabel Alves

18 a 22 de maio

Materiais: livros,
cartolinas e folhas
de cor, tintas e
tecidos.
Custo: 20€ para
tintas variadas e
tecidos coloridos

relatório de
atividade

cumprimento
dos objetivos

Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Torneio de
Futebol

Equipas mistas (estar em campo
jogadores de ambos os sexos).
Nos dias 25, 26, 27 e 28 decorrerá a
fase de apuramento, no dia 29 será a
final.

Promover o gosto pela prática regular
de atividade física
Aceitar opções, falhas e erros dos
companheiros;
Aceitar o apoio dos companheiros
nos esforços de aperfeiçoamento
próprio;
Proporcionar aos alunos condições de
convívio e trocas de experiências
desportivas

Pedro Silva e
Ricardo Meireles

25 a 29 de maio

Materiais: bola de
futebol, apito,
pinos, calções,

relatório de
atividade

Cumprimento
do prazo;
índice de
satisfação.

Participação
em
torneios
internos

Prova de vinhos

Visita e prova de vinhos de um
produtor/cave a definir

Sensibilizar os alunos para o
conhecimento das bebidas
Compreender a importância dos
vinhos no serviço de restauração
Dar a conhecer

Profs.– Célia
Abreu

Maio
Data a definir

Transporte
Entrada Caves –
10€/aluno

Relatório de
atividade.

Grau de
satisfação.

Participação
de 70% dos
alunos

Escola de
Hotelaria e
Turismo do
Porto

Visitar a Escola de Hotelaria e
Turismo no Porto;
Dar a conhecer aos alunos a
possibilidade de prosseguimento de
estudos superiores na área da
hotelaria/restauração e alimentação

Demonstrar e sensibilizar os alunos
para a importância das novas
tecnologias a fim de rentabilizar os
meios e garantir a segurança e saúde
públicas;
Dar a conhecer produtos alimentares
de grande relevo na gastronomia e

Profs.– Célia
Abreu

Maio
Data a definir

Transporte

Relatório de
atividade.

Grau de
satisfação.

Participação
de 70% dos
alunos
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economia nacional;
Sensibilizar os alunos para a
importância da relação
gastronomia/vinhos;
Preparar os alunos para a vida ativa
no mundo da restauração/hotelaria
Viagem de
Finalistas-9º ano
finalistas

Viagem com roteiro
locais de interesse do Algarve

Fomentar o convívio entre os alunos
e alunos-professores
acompanhantes.
Fomentar o desenvolvimento
histórico-patrimonial dos alunos,
interessando-os por manifestações
culturais de índole vária.
Contribuir para a formação integral
dos alunos pela convergência de
saberes.
Proporcionar momentos lúdicos aos
alunos.
Valorizar o final de um ciclo na
aprendizagem e progressão de
estudos nos alunos do 9ºano.

Profª responsável:
Ilda Maria Viana
Profªs
Colaborantes/Aco
mpanhantes: Olga
Castro, Luísa
Magalhães e
outros

29; 30 e 31 de
maio

Transporte
Alojamento
Refeições
Bilhetes dos locais
de visita
Bilhete do Parque
Aquático
220€/aluno(+ -)

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 50% dos
alunos

Dia Mundial da
Criança

Organização do espaço exterior para
a colocação de insufláveis

Ter consciência de si próprios a nível
emocional, cognitivo, psicossocial,
estético e moral por forma a
estabelecer consigo próprios e com
os outros uma relação harmoniosa e
salutar;
Saber utilizar as regras e normas de
comportamento em lugares públicos;
Ter autonomia;
Interagir com tolerância, empatia e
responsabilidade e argumentar,
negociar e aceitar diferentes pontos
de vista, desenvolvendo novas
formas de estar, olhar e participar na
sociedade.

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente
Auxiliares

1 de junho
(5h)

Empresa de
insufláveis

Nº de
participantes;
Relatório
atividade

Grau de
satisfação dos
alunos

Promover um
relacionament
o positivo
entre pares,
docentes e
discentes

Vivenciar momentos felizes e de
convívio na hora de almoço, num
“piquenique” servido pelos docentes

Ana Paula Gomes
Crianças e alunos
da EB1/JI S.

Organização do espaço de convívio
no exterior para realização de um
churrasco

Possibilitar
brincadeiras e
atividades
motoras em
insufláveis

1 de junho

Ingredientes para
as sobremesas e
churrasco.

Relatório da
atividade

Conduta e
envolvimento
dos alunos.

Participar
ativamente
em momentos
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Em cada sala, cada docente realizará
uma sobremesa com os seus alunos,
explorando sensoriais e despertando
o prazer pela gastronomia.

Lourenço

Jogos tradicionais.

lúdicos de
formação
pessoal e
social.

Dia Mundial do
Ambiente

Todos os alunos bem como a
comunidade escolar irão realizar
uma caminhada pelas ruas
envolventes à escola.

Desenvolvimento pessoal e
autonomia
Estabelecer relações entre
conhecimentos, emoções e
comportamentos; bem-estar, saúde e
ambiente
Adequar comportamentos em
contextos de cooperação, partilha,
colaboração

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente
Auxiliares

5 de junho
(3h)

Comunidade
escolar

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação
Relatório
atividade

Qualidade da
situação da
aprendizagem
que a
atividade
propõe

Promover um
relacionament
o positivo
entre pares,
docentes e
discentes

Portugal do
Pequenitos

As crianças/alunos serão
transportadas até ao Portugal do
Pequenitos, onde usufruirão de todo
o espaço e animações.

Colocar o aluno face a uma
aprendizagem direta e real,
estimulando o seu interesse pelos
conteúdos programáticos.

Ana Paula Teixeira
e Pedro Silva

5 de junho

Profs e auxiliares
Valor aprox: ainda
por definir
Entrada: - Não
definido
(dependendo do
nº de alunos)
Autocarro

relatório de
atividade

cumprimento
dos objetivos

A Participação
de todos os
alunos do préescolar e do
1º Ciclo

Quinta
Pedagógica

As crianças da EB1 de Balteiro irão à
Quinta Pedagógica da Eira –
Penafiel

Realizar atividades em ambientes
exteriores à sala de aula articuladas
com outras atividades práticas

Alunos do 1ºciclo
Corpo Docente
Auxiliares

12 de junho
(5h)

Associação de Pais
(Transporte)
Enc. Educação

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação
Relatório
de atividade

Nível de
execução da
atividade

Desenvolver
nos alunos a
capacidade
criativa, de
trabalho de
grupo, o gosto
estético e a
imaginação.

Passeio escolar

Proporcionar momentos felizes,
celebrando as aprendizagens
adquiridas ao longo do ano.

Visitar uma quinta de desporto
aventura, familiarizando-se com
diferentes atividades ao ar livre.

Carmen Nazareth
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço

Junho

Transporte
Quinta Aventura

Relatório da
Atividade

Conduta dos
alunos

Colocar o
aluno face a
uma
aprendizagem
direta e real.
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Saída de Campo
8ºano

Saída de campo às Dunas da Aguda

Relacionar os fatores abióticos - luz,
água, solo, temperatura – com a sua
influência nos ecossistemas,
apresentando exemplos de
adaptações dos seres vivos a esses
fatores;
Discutir causas e consequências da
alteração dos ecossistemas,
justificando a importância do
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas.

Prof. de CN;
prof.
Acompanhantes;
alunos de 8ºano

3ºPeríodo
uma tarde

Custos:
Entrada gratuita
Camioneta
Cerca de 300€
5€

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação.

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

Pesquisa
orientada na
Biblioteca
Escolar
7º ano

Realização de uma pesquisa
orientada na Biblioteca Escolar

Explicar a ocorrência de sismos
enquanto fenómeno de libertação de
energia, resultante das propriedades
físicas do material, no interior da
Terra; Distinguir a Escala de Richter
da Escala Macrossísmica Europeia,
com base em informação
diversificada, valorizando a
interdisciplinaridade;
Interpretar, através de uma atividade
prática, sismogramas e cartas de
isossistas nacionais, valorizando o seu
papel na identificação do risco
sísmico de uma região

Alunos de 7ºano;
prof. de CN
Equipa da
biblioteca escolar;

3ºPeríodo
uma aula de CN

Custos:
Fotocópias
0,05€x2x
100=10€

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação;
ficha de
trabalho

Grau de
satisfação
Classificação
da Ficha de
trabalho

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4;
Atingir mais
de 50% de
níveis
positivos na
ficha de
trabalho

Pesquisa
orientada na
Biblioteca
Escolar
8º ano

Realização de uma pesquisa
orientada na Biblioteca Escolar

Sistematizar informação relativa a
Áreas Protegidas em Portugal e no
mundo, explicitando medidas de
proteção e de conservação das
mesmas. Identificar algumas
associações e organismos públicos de
proteção e conservação da Natureza
existentes em Portugal.

Alunos de 8ºano;
prof. CN
Equipa da
biblioteca escolar;

3ºPeríodo

Custos
Fotocópia
0,05€x2x
80=80€

Relatório da
atividade;
Inquéritos de
satisfação;
ficha de
trabalho

Grau de
satisfação

Atingir mais
de 50% de
níveis
positivos na
ficha de
trabalho;
Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

Teatro...para
todos

Representação teatral no final do
ano a partir do conto “Pedro
Malasartes” à comunidade educativa

Promoção da sensibilidade estética e
criativa;
Incentivar a curiosidade;
Expressar ideias, utilizando diferentes
meios e processos;

Profs de Teatro
2º ciclo
Teatro, EV, EF, Ing
e Port

3º período
(agendar)

Material para
cenários e
adereços

Relatório da
atividade

Grau de
satisfação.

Classificação
da Ficha de
trabalho

Participação
de 90% dos
alunos
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Promover melhores aprendizagens,
que levem ao desenvolvimento de
conhecimentos, competências e
atitudes.
XVIII Encontro
Diocesano dos
Alunos de EMRC

Encontro Diocesano de alunos de
EMRC em local a designar.

Valorizar a iniciativa, a
responsabilidade pessoal e a
solidariedade;
Estimular e desenvolver o
relacionamento interpessoal, a boa
cooperação e espírito em equipa;
Aprofundar a relação professoraluno.

Profª responsável:
Filomena Ventura
Colaborantes:
Outros docentes.
Alunos dos 7º, 8º
e 9º anos,
inscritos e a
frequentar EMRC

3º Período

Transporte
+
preço de Inscrição

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 50% dos
alunos

Concurso de
Verbos
Irregulares

Após a lecionação dos verbos
irregulares, far-se-á, por
eliminatórias, o apuramento dos
alunos que participarão na final.
Haverá um prémio para os três
primeiros lugares.

Promoção da aprendizagem de
conteúdos gramaticais de forma mais
lúdica.

Alunos do 7º ano

3º período

Recursos
humanos –
professoras /
alunos do 7º ano.
Recursos
logísticos – sala de
aula

Relatório da
atividade

Questionário
aos alunos de
grau de
satisfação

100% do nº de
alunos
participantes
do 7º ano

Atividades
LúdicoDesportivas

Atividades Radicais e Convívio no
Parque Desportivo de Rilhadas - Fafe

Valorizar a iniciativa, a
responsabilidade pessoal e a
solidariedade;
Estimular e desenvolver o
relacionamento interpessoal, a boa
cooperação e espírito em equipa;
Aprofundar a relação professor-aluno
e aluno-aluno.

Profª responsável:
Filomena Ventura
Colaborantes:
Outros docentes.
Alunos dos 5º e 6º
anos, inscritos e a
frequentar EMRC

3º Período

Transporte
+
preço de Inscrição

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 50% dos
alunos

Concurso “Je sais
conjuguer et toi?

Participação dos alunos de todas as
turmas de Francês na resolução de
um conjunto de perguntas de
escolha múltipla de verbos e
apresentadas em PPT em várias
fases

Promoção do sucesso à disciplina.
Desenvolvimento de competências
comunicativa com base no
reconhecimento de expressões,
frases e estruturas gramaticais muito
elementares e de acordo com cada
ano.

Professores de
Francês
(dinamizadores)
Alunos do 3º ciclo
(população alvo)

3º Período
(1ª fase - início
do mês de maio
2ª fase - no fim
do mês de
maio)

5 euros
Computador,
PowerPoint,
Fotocópias e
Prémios

Relatório de
atividades
Questionário
aos alunos

de impacto:
· Taxa de
sucesso dos
alunos
desempenho:
· avaliação do
desempenho
dos alunos
· grau de
satisfação
operacionais

100% das
turmas
envolvidas
Mais de 80%
de alunos com
avaliação
positiva no
questionário
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nível de
execução da
atividade
Ida ao cinema

Deslocação dos alunos ao cinema
para assistir a filme francês

Contacto com situação real de um
dos conteúdos temáticos: Cultura e
Estética.
Desenvolvimento da Competência
Intercultural através do
reconhecimento da língua estrangeira
no seu meio envolvente ao nível de
uma expressão artística.

Professores de
Francês
(dinamizadores)
Alunos do 9º ano
(população alvo)
fora de horário
letivo

3º período
final

Preço do bilhete e
viagem a encargo
dos alunos

Relatório de
atividades
Questionário
aos alunos

de impacto:
·compreensão
da mensagem
do filme
desempenho:
· grau de
satisfação
operacionais
nível de
execução da
atividade

Participação
de pelo
menos 20
alunos

Festa final
9º ano

Festa finalistas Cerimónia incluindo
jantar e festa

Fomentar a confraternização entre os
alunos e professores.
Proporcionar momentos de diversão
aos alunos e o espírito de festaconvívio.
Valorizar o final de um ciclo na
aprendizagem e progressão de
estudos nos alunos do 9º ano.

Profª responsável:
Ilda Maria Viana
Colaboração das
Profª Sofia
Toscano e Célia
Machado

Final do ano
letivo
(após os exames
nacionais)

Escola B. 2/3 de
Vila d´Este
(refeitório e
espaço
circundante ao
mesmo).
Cerca de 15€
/aluno

Relatório de
atividade

Grau de
satisfação

Participação
de 80% dos
alunos

Semana
francesa

Dia da língua francesa: Intercâmbio
entre escolas com correspondência e
encontro num dos dias da semana
francesa (interrupção letiva)
Menu em francês
Exposição dos trabalhos realizados

Promoção do sucesso à disciplina.
Desenvolvimento de competência
são nível da produção oral e escrita
em língua francesa.
Estimulação do gosto pelo
conhecimento da cultura francesa.

Professores de
Francês
(dinamizadores)
Turma a definir
(população alvo)

A definir e
eventual dia de
interrupção
letiva

A ter lugar só a
viagem será por
conta dos alunos
(a aguardar
orçamento)

Relatório de
atividades
Questionário
aos alunos

Número de
visitas à
exposição e
adesão ao
menu
Avaliação do
desempenho
dos alunos
nos trabalhos
Grau de
satisfação

Participação
de pelo
menos 10
alunos na
deslocação e
participação
de 90% das
turmas na
exposição
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Delf

Participação nas provas Delf

Promoção do sucesso à disciplina.
Desenvolvimento de competências
comunicativas, interação oral e
escrita visando capacitação de
múltiplas competências.

Professores de
Francês(dinamiza
dores)
Alunos do 9º ano
(população alvo)

A espera das
datas

A aguardar preço

Relatório de
atividades
Questionário
aos alunos
Avaliação dos
alunos
inscritos

de impacto:
· Número de
inscrições
desempenho:
· avaliação do
desempenho
dos alunos
envolvidos
· grau de
satisfação
operacionais
nível de
execução da
atividade

Participação
de pelo
menos de 5
alunos

39
-

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA D´ESTE
PLANO A NUAL DE ATIVIDADES | 2019-20

AO LONGO DO ANO

EIXO 1 – GESTÃO CURRICULAR, NUMA LÓGICA DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

Eixo de intervenção:
•
Apoio à melhoria das Aprendizagens | Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/Po
pulação alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Teatro de
fantoches

Dramatização da peça: “Orelhas de
borboleta”

Incentivar o interesse pelo
conhecimento

Teatro/6ºE
Educação Visual
Português

Data a definir

Cartão
Tintas
tecidos
tesouras

registos
observação
direta

Grau de
satisfação

Participação
de 90% dos
alunos

Spelling bee

Enriquecimento vocabular e
aperfeiçoamento de destreza oral

Articular sons da língua inglesa não
existentes na língua materna;

Profs Mário Fonseca
e Natália Cruz./
Alunos do 2º ciclo

Ao longo do ano
letivo

Jogo de
soletração
Spelling Bee

Registo dos 3
primeiros
classificados
por turma;
Relatório de
atividade

Nº de
participantes;
Grau de
satisfação

Participação
de todos os
alunos do 2º
ciclo

Dia da Terra

Trabalhos interdisciplinares
(flexibilidade em vários anos e
disciplinas) Exposição global com
Apresentação dos produtos finais
Workshops
Articulação com o projeto de
leitura- Ler em 10 minutos leitura
Encontro com escritor/ apicultor
Café com letras- (um dia à noite)

Compreender os equilíbrios e as
fragilidades do mundo natural;
Adoção de comportamentos que
respondam aos grandes desafios
globais do ambiente;
Manifestar consciência e
responsabilidade ambiental e social,
trabalhando colaborativamente para o
bem comum, com vista à construção de
um futuro sustentável.

Equipa da BE
Professores
Toda a comunidade
educativa

Ao longo do ano

Em estudo

Questionário
de satisfação
Nº de
trabalhos
apresentados

Desempenho
dos alunos

100% das
turmas
apresenta
pelo menos
um produto
final

1ªfase - realiza-se no 1º período a
nível de todas as turmas dos 1º, 2º
e 3º ciclos e CEF’S (1ª eliminatória)
2ª fase - realiza-se com dois alunos
de cada turma, no 2º período (2ª
eliminatória).
3ª fase_ final do concurso com um
aluno de cada turma.

Expressão (Oralidade)
Participar com empenho em atividades
de expressão oral orientada,
respeitando regras e papéis específicos.
Captar e manter a atenção da audiência
(olhar, gesto, recurso
eventual a suportes
digitais).
Estabelecer contacto visual e ampliar o

Professores de
português dos 1º,
2º ,3º ciclos e CEF’S
e Biblioteca

Fotocópias
Prémios
Sala
/Biblioteca

Relatório de
atividade

Inquérito de
grau de
satisfação

100% de
participantes
Cumprimento
de objetivos

Concurso de
Soletração

Produto final
Semana do dia da
terra

Ao longo do ano
letivo
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efeito do discurso através de
elementos verbais e não-verbais.
10 minutos a ler

Prática regular da leitura, durante
nove meses, nove disciplinas, 9
leituras Estratégia a definir para
reforçar o gosto pela leitura de
prazer

Desenvolvimento do gosto de ler,
Consolidação dos hábitos leitores
Aumento das competências de
literacia.

12 Turmas de 2º e
3º ciclos

Ao longo do ano

Livros
adquiridos
Pelo projeto

Questionário
de Satisfação

Melhoria dos
índices de
leitura

100% das
turmas do 2º
e 3º ciclos

Exposição

Exposição temática dos trabalhos
curriculares realizados

Organizar a exposição em diferentes
formatos - físicos e/ou digitais individuais e de grupo, selecionando
trabalhos tendo por base os processos
de análise, síntese e comparação, que
conjugam as noções de composição e
de harmonia, de acordo com o objetivo
escolhido/proposto.
Desenvolver a sensibilidade artística.

3ºciclo
Educação Visual

Ao longo ano
letivo

fio de pesca;
fita cola;
cenário;

montagem da
exposição

cooperação

Expor 80% dos
trabalhos
realizados
pelos alunos

Dias
comemorativos

Pequenas exposições e trabalhos
na atividade do dia a partir de
datas comemorativas a definir

Estimular e realçar a importância do
festejo de certas datas festivas

Exposições
Propostas de quizz,
expressão escrita ou
desenhos sobre os
dias a definir

Ao longo do ano
letivo

BE, Cartolinas,
Colas
Agrafes, Clips
Cola quente,
Cola
pioneses

Relatório
Questionário
Nº de
participantes

Relatório
Questionário
Nº de
participantes

Participação
de 80 % dos
utilizadores
nas atividades
previstas

Concurso de
poesia
interescolas

Comunidade educativa participa
com expressão escrita criativa em
poesia a partir do Concurso de
poesia interescolas” promovido
pelo agrupamento de Oliveira do
Douro

Expressão Literária
Sensibilidade estética e artística
Pensamento crítico e criativo

Equipa da Biblioteca
Escolar
(a nível de escolas)
Todo o
agrupamento

Ao longo do ano
letivo de acordo
com o referido
regulamento

5€

Relatório
Questionário
Nº de
participantes

Relatório
Questionário
Nº de
participantes

Participação
dos três ciclos

Concurso
Nacional de
Leitura

A nível de escola seleção dos
alunos vencedores de um concurso
a nível de escola. A nível exterior
participação dos 3 níveis
representados

Linguagens e textos compreensão
leitora. A iniciativa tem como
destinatários alunos dos 1.º, 2.º, 3.º
ciclos do ensino básico e alunos do
ensino secundário.

Professores titulares
Professores de
português
Turmas do 3º ao 9º
ano

Alunos do1º 2.º e
3.º ciclos
Profs. de
português e
professores
titulares

5€

Relatório
Questionário
Nº de
participantes

Número de
participantes

Equipa da
Biblioteca
Escolar
Envolver mais
de 50% das
turmas
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1º PERÍODO

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES

Eixo de intervenção:
•
Relação Escola | Família comunidade e parceria
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/
População alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Celebrating
Halloween

Os alunos dos 3º e 4º anos e seus
Encarregados de educação serão
convidados a criar juntos algo
relacionado com o Halloween em
casa (fantasma, bruxa, etc). Todos os
trabalhos serão expostos na
respetiva EB1.

Promover um maior conhecimento
da cultura inglesa e de algumas
festividades
Fomentar a participação dos
Encarregados de Educação no
processo Ensino-aprendizagem dos
seus educandos.

Céu Vilar e Núcleo
de Estágio Inglês

28 a 31 de
outubro

Não requer
recursos.

Relatório da
atividade

Cumprimento
de prazos /
objetivos;
Grau de
satisfação.

Prevenção do
Abandono

Contos De Natal
com Pais

Os pais serão convidados para virem
contar uma história de Natal a
grupos compostos por 2 turmas,

Desenvolver interesse para a literacia
da leitura através da vivência de
momentos lúdicos.

Luísa Oliveira e
Cláudia Pinheiro
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço

1ª semana
Dezembro

Biblioteca, salas,
ou espaço a
combinar.
Livros e adereços.

Relatório da
atividade

Envolvimento
dos pais.
Conduta dos
alunos.

Valorizar as
tradições pela
literacia da
leitura.

IpiMApaGIpiNApa

Workshop dança e Voz
Depois da inscrição no projeto
Paralelo (programa de aproximação
às artes performativas), as crianças
de 4 e 5 anos terão 6 seções na
escola de exploração das suas
potencialidades.
No dia 14 dezembro as famílias
assistirão no teatro Campo Alegre à
apresentação do trabalho

Desenvolver a linguagem
Brincar com os sons numa relação
direta com o corpo
Envolver a família neste intercâmbio

Beatriz Mota e
Luísa
Crianças de 4 e 5
anos da EB1/JI de
S. Lourenço

De 1 de outubro
a 14 dezembro

Educadoras
Infância
S. Lourenço,
Ângela Dias
Quintela
Encarregados
educação e
famílias
Transporte

Relatório da
Atividade

Trabalhos
realizados
Envolvimento
dos pais

Desenvolver a
linguagem, a
expressão
corporal e a
imaginação.

É Natal

Os alunos elaborarão trabalhos com
a comunidade escolar, que neste dia
serão expostos e adquiridos pelos
visitantes.

Desenvolver o espírito de partilha,
solidariedade, fraternidade
fortalecendo laços e relações entre
todos os membros da comunidade
educativa.
Desenvolver a capacidade de
expressão criativa, de trabalho de

Vitor Cardoso
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço

17 de dezembro

Materiais
produzidos pelos
alunos
maioritariamente
a partir de
materiais de
desgaste e

Relatório da
atividade

Envolvimento
dos pais

Educar para a
cidadania
confraternizan
do.
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grupo, o gosto estético e a
imaginação.

recicláveis

Eu programo um
festival de
cinema

Os alunos vão integrar o Júri Escolas
de filmes a concurso
(curtas metragens) e fazer a
apresentação pública no Teatro
Rivoli.
Como programar uma curtametragem.

Contribuir para a aprendizagem,
diversão, reflexão e crescimento de
todos os alunos
Apreender os conceitos de plano,
ritmo, enquadramento, luz-cor,
enquadramento, na fotografia,
cinema e vídeo entre outros.

Antónia Alves
Parceiros: Equipa
do Festival
IndieJúnior Allianz
e IPCA-Barcelos
1 turma de 7ºD

Ao longo do 1º
e 2º período
Apresentação
pública dia 28
de janeiro no
Teatro Rivoli

Sala /escola
TMP

Registo de
observação
direta

Grau de
satisfação.

Participar com
1 turma

Vicente e Pessoa
Visitações

Atividades realizadas no âmbito do
projeto Vicente e Pessoa (Atelier 200
e apresentação pública)
no MSBV

Contribuir na educação integral do
aluno privilegiando a comunicação,
interação e criatividade, no processo
ensino/aprendizagem;
Estimular o gosto pelas Artes (teatro
e poesia) bem como a leitura fluente
e a escrita correta, a partir da obra de
Fernando Pessoa.

Antónia Alves
Parceiros: Centro
Educativo do TNSJ
1 turma de 6ºano

7 e 8 de Dez
e
28 ou 29 de
março

Transporte
(solicitar pedido
Câmara de Gaia)

Registo de
observação
direta

Grau de
satisfação.

Participar com
1 turma

Pequenoalmoço, para
que serve?

Dinamizado pelas enfermeiras, em
sala de aula;
duas aulas/turma

Sensibilização para a adoção de
hábitos alimentares saudáveis;
Refletir sobre a importância da
alimentação na qualidade de vida e
na saúde.

Alunos de 5ºano
Parceiros: Centro
de Saúde
Enfermeiras e
professores de CN
e/ou OC e/ou
Cidadania

1ºPeríodo

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

Alimentação
saudável

Dinamizado pelas enfermeiras, em
sala de aula;
duas aulas/turma

Sensibilização para a adoção de
hábitos alimentares saudáveis;
Refletir sobre a importância da
alimentação na qualidade de vida e
na saúde.

Alunos de 6ºano
Enfermeiras e
professores de CN
e/ou OC e/ou
Cidadania

1ºPeríodo

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

O álcool e o
tabaco

Dinamizado pelas enfermeiras;
uma aula/turma

Promover a adoção de estilos de vida
saudáveis;
Promover o desenvolvimento de
competências sociais e emocionais.

Alunos de 7ºano
Enfermeiras e
professores de CN
e/ou OC e/ou
Cidadania

1ºPeríodo

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4
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Os
comportamentos
aditivos

Dinamizado pelas enfermeiras;
uma aula/turma

Promover a adoção de estilos de vida
saudáveis;
Promover o desenvolvimento de
competências sociais e emocionais.

Alunos de 9ºanos
e turmas CEF
Enfermeiras e
professores de CN
e de CEF

1ºPeríodo

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4
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2º PERÍODO

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES

Eixo de intervenção:
•
Relação Escola | Família comunidade e parceria
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/
População alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Internet Segura

Palestra realizada pelo Agente da
Escola Segura, nas turmas de 8ºano
e CEF;
Vídeos e debate sobre a segurança
na Internet para os 5º,6º e 7ºanos.

O aluno adota uma atitude crítica,
refletida e responsável no uso das
tecnologias, ambientes e serviços
digitais

Parceiros: Escola
Segura/
Professora de TIC/
Alunos do
5º,6º,7º,8º e CEF

Mês de janeiro
e março
(disciplina
semestral)

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Número de
participantes
Grau de
satisfação.

Envolver 95%
dos alunos

Viver o Carnaval

As crianças sairão em cortejo e
darão a volta ao bairro, tocando
bombos ou similares.
No fim do cortejo a escola abrir-se-á
à comunidade para apresentação de
uma dança.

Promover o convívio entre a
comunidade educativa;
Promover a ligação entre atividades
curriculares e de complemento
curricular;

Cláudia Pinheiro
Crianças, alunos e
comunidade
educativa da
EB1/JI S. Lourenço

21 de fevereiro

Trajes e adereços
carnavalescos.
Aparelho de som.

Relatório da
atividade

Envolvimento
dos pais
Conduta dos
alunos

Criar
momentos de
partilha e boa
disposição
entre a
comunidade
escolar

Peddypaper do
departamento
de CEE

Organização da prova e divulgação à
comunidade:
Constituição de equipas com alunos
e encarregados de educação, das
turmas de 2º e 3º ciclo;
Realização de um percurso contendo
atividades/desafios no âmbito das
disciplinas do departamento;
Apuramento da equipa vencedora

Aplicar conhecimentos das áreas das
ciências exatas e experimentais;
Promover o espírito de equipa;
Envolver os encarregados de
educação nas atividades da Escola.

Professores do
Departamento
Alunos do 2º e 3º
ciclos
Encarregados de
Educação

27 de março

Materiais
Fotocópias;
cartolinas, cola,
prémios

-Relatório da
atividade;
-Inquéritos de
satisfação.

- Número de
participantes;
- Grau de
satisfação.

Envolver 24
equipas

Lágrimas de
Crocodilo

Parceria com o Programa de
Aproximação às artes performativas
Paralelo (Teatro Municipal do Porto):
Visionamento do espetáculo teatral.

Contactar com diversas formas de
expressão artística.

Cláudia Pinheiro e
Beatriz Mota
Alunos da pré e
1.º ano de S.
Lourenço

Março

Transporte
Companhia
teatral
Teatro Carlos
Alberto

Relatório da
Atividade

Conduta dos
alunos

Possibilitar o
contacto com
diferentes
formas de
arte.
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Dançar com a
Birra

Parceria com a Agenda Paralelo
(Teatro Municipal do Porto): Sessões
na escola, orientadas por monitores,
que visam o desenvolvimento do
processo criativo, tendo como base a
expressão “Lágrimas de crocodilo.

Promover a reflexão e expressão
dramática.

Beatriz Mota e
Cláudia Pinheiro
Guilherme de
Sousa e Pedro
Azevedo
(Programa
Paralelo)
Alunos do 1º ano
de S. Lourenço

Março

Materiais de
desgaste

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos.
Trabalhos
realizados

Desenvolver a
imaginação a
improvisação
teatral/dança
e
manipulação
de objetos

Sexualidade

Dinamizado pelas enfermeiras;
duas aulas/turma

Promover a saúde sexual e
reprodutiva, nomeadamente a
prevenção da gravidez não desejada
métodos contracetivos;
Promover o respeito à diferença e
pelo outro, nomeadamente pelos
seus valores, orientação sexual e as
suas características físicas.

Alunos dos CEF e
Enfermeira

2º Período

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

A prevenção do
Cancro

Dinamizado pelas enfermeiras
uma aula/turma

Sensibilização para a adoção de
hábitos saudáveis, no âmbito da
alimentação, sexualidade,
motricidade e rastreamento;
Conhecer alguns métodos de deteção
de cancros.

Alunos de 9ºano
Enfermeiras e
prof. de CN e/ou
cidadania

2º Período

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4
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3º PERÍODO

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES

Eixo de intervenção:
•
Relação Escola | Família comunidade e parceria
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/
População alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Indicadores

Meta

Bioblits

Participação no evento que reúne
especialistas de várias áreas com o
objetivo comum de descobrir a
biodiversidade do Parque de
Serralves.

Explorar o espaço e aumentar
vivências de contacto com a
natureza.
Criar conhecimento científico sobre a
biodiversidade urbana

Beatriz Mota
Crianças do JI S.
Lourenço

Abril

Transporte
Parque de
Serralves

Relatório da
atividade.

Conduta das
crianças.
Trabalhos
realizados.

Promover a
convívio entre
os diferentes
níveis de
ensino e
intervenientes
na ação
educativa.

Semana da
Família

Na EB1 de Balteiro os Pais/E.E serão
convidados a contar/ler uma história
relativa ao tema durante a semana.
A cada dia corresponderá uma cor.

Promover a articulação
Escola/Família
Realçar a importância da família no
equilíbrio emocional das crianças

Alunos 1º ciclo
Corpo Docente
Auxiliares

11 a 15 de maio
(2h/dia)

Corpo Docente
Livros
Materiais diversos

Relatório de
atividade
Nº de
participantes;
Grau de
satisfação

Envolvimento
de pais e enc.
educação

Reforçar os
laços
familiares /
sentimentos
/valores

Dia de Aulas ao
ar Livre

Todos as educadoras do
agrupamento e os professores de S.
Lourenço, organizarão o dia de aulas
no espaço exterior, privilegiando o
campo, a horta, os jogos desenhados
no recreio, etc.

Vivenciar aprendizagens várias, num
espaço diferente do habitual.

Vitor Cardoso
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço
Crianças do JI de
Vila D’Este

21 de maio

Materiais de
desgaste
Aparelhagem de
som

Relatório da
atividade

Conduta dos
alunos
Trabalhos
realizados

Promover
atividades e
aprendizagens
variadas fora
do espaço
“Sala”

Dia do Desporto

Neste dia propõe-se que todos os
adultos que exercem funções
profissionais na escola que entrem
no espírito do dia e venham trajados
a rigor.
O número de voltas do corta-mato,
assim como o percurso terá em
consideração as faixas etárias dos
envolvidos, num percurso que

Realçar a importância do exercício
físico

Pedro Silva e
Ricardo Meireles

1 de junho

Materiais: Fita
sinalizadora;
cadeiras; giz,
aparelhagem, fato
de treino, calções,
gelados,
insufláveis.

Relatório de
atividade

Cumprimento
do prazo;
Índice de
satisfação.

Promover
estilos de vida
saudável e
combater o
sedentarismo
e a obesidade.
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inclui o espaço limítrofe à escola.

Festa Final de
Ano

Espetáculo realizado em articulação
curricular com a participação de
todas as turmas e grupos.

Celebrar as aprendizagens
conquistadas ao longo do ano letivo,
num espetáculo subordinado ao
tema
“Histórias Tradicionais”
Proporcionar momentos de convívio,
camaradagem e confraternização
entre os diferentes níveis de ensino e
intervenientes na ação educativa.

Corpo docente
Crianças e alunos
da EB1/JI S.
Lourenço
Comunidade
Educativa

19 de junho

Palco
Sistema de som
Adereços

Relatório da
Atividade
Taxa de
participação
da
comunidade
educativa

Envolvimento
dos
encarregados
de educação
Condita dos
alunos

Promover a
articulação
Escola
(atividades
curriculares e
AECs)/Família

Celebrar as aprendizagens
conquistadas ao longo do ano letivo.
Cada turma irá apresentar, aos
encarregados de educação, amigos,
docentes, assistentes operacionais e
alunos da escola um número
trabalhado em articulação
curricular.

Promover a articulação
Escola/Família.
Promover a ligação entre as
atividades curriculares e de
enriquecimento curricular.
Proporcionar momentos de convívio,
camaradagem e confraternização
entre os diferentes níveis de ensino e
intervenientes na ação educativa.
Expressar-se livremente através da
dança, canto ou dramatização.

Ana Paula Mota,
Avelina Ferreira,
Cristina Garrido,
Emília Borges,
Fernanda Almeida
e Ricardo
Meireles

19 de junho

Docentes,
assistentes
operacionais e
alunos da escola.
Palco, adereços,
sistema de som.
Material para
reciclar- produto

Relatório da
atividade

Cumprimento
do prazo;
Índice de
satisfação.

Participação
de 100% do
total dos
alunos do PréEscolar e do
1º ciclo da
EB1 de Vila
d’Este.

Relatório de
atividade
Nº de
participantes;
Grau de
satisfação

Trabalhos
realizados
pelos alunos

Educar para a
cidadania
confraternizan
do.

diligenciado pelo aluno
e pelo professor para
usar na sala de aula e
criar adereços para a
dança, canto ou
dramatização.

Material a
adquirir cartão, cartolinas,
papel de cenário, papel
de lustro, cola, tintas,
pincéis, tecidos produto suportado pela
escola: 30 €;

Recinto
Recreio/polivalente

Feirinha 1ºC

Os alunos elaboraram trabalhos com
a comunidade escolar, que neste dia
serão expostos e adquiridos pelos
visitantes.

Realizar atividades em ambientes
exteriores à sala de aula articuladas
com outras atividades;
Consolidar e aprofundar as
competências que já possuem, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo

Alunos 1º ciclo
Corpo Docente
Auxiliares

18 e 19 de
junho
(5h)

Corpo Docente
Auxiliares Ação
educativa
Alunos
Comunidade
educativa
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da vida;
Desenvolver novas ideias e soluções,
de forma imaginativa e inovadora,
como resultado da interação com
outros ou da reflexão pessoal,
aplicando-as a diferentes contextos e
áreas de aprendizagem;
Saúde Ambiental
- a água

Dinamizado pelas técnicas de saúde
ambiental
uma aula/turma

Concurso CEELE

Atividade desenvolvida pelo
Departamento de Ciências Exatas,
Línguas e Expressões

Relacionar a gestão de resíduos e da
água com a promoção de um
desenvolvimento sustentável.

Alunos de 8º ano
Técnicas e prof.
de CN e/ou
cidadania

3ºPeríodo

Sem custos

Relatório da
atividade
Inquéritos de
satisfação

Grau de
satisfação

Atingir um
grau médio de
satisfação de
nível 4

3ºPeríodo
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TRIMESTRAL

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES

Eixo de intervenção:
•
Relação Escola | Família comunidade e parceria
Designação da
atividade

Breve descrição

Aprendizagens essenciais

Intervenientes
(Dinamizadores/
População alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Recursos
(Materiais e
custos)

Avaliação
Instrumentos

Saídas ao
exterior

Deslocação a espaço exterior,
selecionado pelas professoras de
educação especial e pelos alunos
com mobilização de medidas
adicionais de suporte à
aprendizagem com planificação da
mesma: objetivos, local(ais),
marcação de data
Itinerário, transporte(s) públicos,
custos.

Desenvolver competências de
relacionamento interpessoal, tais
como adequar comportamentos em
contextos de cooperação e partilha e
interagir com tolerância e empatia;
Melhorar a confiança em si próprio, a
motivação para aprender e a
iniciativa como ferramentas para
uma autonomia crescente;
Participar em atividades de carácter
artístico, desenvolvendo
progressivamente a sensibilidade
estética;
Desenvolver a consciência e domínio
do corpo, realizando atividades
motoras e manipulativas integradas
nas diferentes circunstâncias
vivenciadas na relação do corpo com
o espaço e melhorando a capacidade
percetivo-motora (imagem corporal,
direcionalidade, afinamento
percetivo e estruturação espáciotemporal);

Professoras de
educação especial
Alunos com
mobilização de
medidas
adicionais de
suporte à
aprendizagem

Trimestral

Papel/material de
escrita.
Motor de busca
da internet:
google.

Inquérito de
satisfação

Espaço convívio

Convívio entre alunos, docentes,
assistentes operacionais e
administrativos.

Adaptar progressivamente, e dentro
do expectável, o discurso aos
diferentes contextos de
comunicação;
Aprender capacidades nucleares de
compreensão e de expressão, com
ênfase na expressão oral e com um
propósito essencialmente funcional;

Professoras de
educação especial
Alunos com
mobilização de
medidas
adicionais de
suporte à
aprendizagem.

Trimestral

Alimentos
(biscoitos, bolos,
bolachas, sandes),
confecionados
pelas professoras
de educação
especial.
Bebidas: café, chá,

Inquérito de
satisfação

Indicadores

Meta

90%

Número de
Participantes.
(Alunos,
docentes e
assistentes
operacionais e
administrativos)
Grau de

Espaço
convívio
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Utilizar, de forma progressivamente
mais complexa, a informação ao
dispor para resolver problemas
simples e tomar decisões associadas
à vida diária;
Desenvolver competências de
relacionamento interpessoal, tais
como adequar comportamentos em
contextos de cooperação e partilha e
interagir com tolerância e empatia;
Adotar comportamentos que
promovem o bem-estar e a saúde,
nomeadamente na alimentação,
consumos, prática de exercício físico
e respeito pela natureza;
Feirinha EE

Venda de produtos, pelos alunos
com mobilização de medidas
adicionais de suporte à
aprendizagem, concebidos/criados
em contexto de espaço de
manualidades no espaço escolar da
eb2/3 à comunidade educativa.

Adaptar progressivamente, e dentro
do expectável, o discurso aos
diferentes contextos de
comunicação;
Aprender capacidades nucleares de
compreensão e de expressão, com
ênfase na expressão oral e com um
propósito essencialmente funcional;
Utilizar, de forma progressivamente
mais complexa, a informação ao
dispor para resolver problemas
simples e tomar decisões associadas
à vida diária;
Desenvolver a imaginação e
criatividade como ferramentas
essenciais à aprendizagem e à
tomada de decisões;
Desenvolver competências de
relacionamento interpessoal, tais
como adequar comportamentos em
contextos de cooperação e partilha e
interagir com tolerância e empatia.

sumo natural.

Professoras de
educação
especial
Alunos com
mobilização de
medidas
adicionais de
suporte à
aprendizagem.

Trimestral

Materiais de
desgaste.
Peças em chacota
e madeira.
Material
reciclado.
Rendas, fitas, lãs.

satisfação dos
participantes.
(Alunos,
docentes e
assistentes
operacionais e
administrativos)

Inquérito de
satisfação

Número de
participantes.
(alunos,
docentes e
assistentes
operacionais e
administrativos)
Grau de
satisfação dos
participantes.
(alunos,
docentes e
assistentes
operacionais e
administrativos)

90%
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AO LONGO DO ANO

EIXO 3 – PARCERIAS E COMUNIDADES

Eixo de intervenção:
•
Relação Escola | Família comunidade e parceria
Designação da
atividade
Atividades
Práticas

Breve descrição

Realização de serviços (lanches, etc)
ao longo do ano letivo

AO LONGO DO ANO

Aprendizagens essenciais

Dar a conhecer a realidade da
restauração e hotelaria bem como
equipamento e utensílios essenciais
ao funcionamento do departamento
de F&B;
Verificar normas de implementação
de autocontrolo alimentar e HAACCP;
Observação e recolha de informações
de grande utilidade de acordo com o
programa do curso;
Dar a conhecer a distribuição de
tarefas e competências nas várias
secções;
Motivar e demonstrar a ligação
Escola/Atividade Profissional com
técnicos de mesa/bar.

Intervenientes
(Dinamizadores/
População alvo)

Calendarização
(Data e nº de
horas)

Profª responsável:
Célia Abreu
Alunos CEF

Ao longo do ano

Recursos
(Materiais e
custos)
Material de
restaurante

Avaliação
Instrumentos

Relatório de
atividade.

Indicadores

Grau de
satisfação.

Meta

Participação
de 70% dos
alunos

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO

Apoio psicopedagógico
Orientação aos Pais/Encarregados de Educação
Participação nas Reuniões de EMAEI (construção de documentos, e definição das medidas de suporte à aprendizagem do aluno)
Elaboração de relatórios/pareceres técnicos;
Avaliação psicológica
Indisciplina
Orientação escolar e profissional (OEP)
Testes formais de despiste vocacional

Psicólogas
Educadora Social
Animadora
Professores titulares de turma; Diretores de turma/CT
Docentes e docentes de Educação Especial; Pais/ Encarregados de
Educação e outros técnicos
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Equipa Multidisciplinar de Assessoria Técnica ao Tribunal (EMAT)
Comissão de Proteção de Crianças e jovens em perigo Gaia/Norte (CPCJ).
Entidades Sociais parceiras (Segurança Social; Saúde)
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AO LONGO DO ANO

EIXO 2 – GESTÃO E ORGANIZAÇÃO

Eixo de intervenção:

•

Organização e gestão

Reuniões

Atividades | Estratégias
de organização

Toda a dinâmica
assenta no trabalho
colaborativo,
articulando o
processo educativo
ao nível
interdepartamental,
interdisciplinar na
sequencialidade das
etapas educativas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conselho Pedagógico
Coordenadores de Escola
Geral de professores
Grupo e departamento
Professores de diferentes ciclos para a definição de conteúdos essenciais e com mais necessidade de reforço
Conselhos de turma
Docentes dos cursos CEF
Conselho de Diretores de Turma
Autonomia e flexibilidade curricular
Cidadania e desenvolvimento
Conselhos de Turma de articulação com pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos
Diretora e Equipa de Autoavaliação,
Pessoal não docente
Encarregados de Educação

•
•

Receção aos Alunos
Entrega de Diplomas e prémios (Quadro de Excelência e Mérito)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades promovidas e realizadas em articulação entre vários ciclos tendo em consideração as metas homologadas
Planificação e implementação de projetos ou atividades comuns a realizar ao longo do ano letivo
Análise dos resultados académicos e definição de estratégias de sucesso
Articulação com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
Atividades de parceria/articulação com a Biblioteca Escolar Participação/desenvolvimento de projetos e concursos.
Atividades de expressão artística.
Promoção de projetos de teatro
Atividades do projeto de Educação para a Saúde (PES).
Projetos de leitura.
Hora do Conto em articulação com as atividades das Bibliotecas Escolares
Promoção de atividades de Desporto escolar, intra e interescolas
Referenciar, caso a caso, as características dos alunos, em termos de comportamento, aprendizagem e contexto familiar
Análise das aprendizagens essenciais adquiridas e definição de estratégias de sucesso.
Realização de atividades do P.A.A.A.
Atividades de expressão artística
Visitas de estudo em articulação com diferentes disciplinas / departamentos.
Trabalho com metodologia de projeto.
Atividades experimentais e pedagogias ativas.
Jogos matemáticos.
Atividades relacionadas com Cidadania e desenvolvimento.
Definição de estratégias que permitam atingir as metas anuais e a recuperação das aprendizagens não realizadas.
Orientação vocacional.

Monitorização e avaliação
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Plano, procura-se estimular o gosto pela Escola, melhorando, simultaneamente, os
processos de ensino e aprendizagem.
Está sujeito a alterações sempre que as mesmas se justifiquem, podendo ainda integrar outras
que se considerem de interesse para a comunidade escolar e que estejam integradas no Projeto
Educativo da Escola.

Parecer do Conselho Pedagógico – Plano Anual de Atividades do Agrupamento
O Conselho Pedagógico deu parecer favorável ao documento, no dia ------- de ---------- de 2019,
considerando que o mesmo vai de encontro aos objetivos e metas do Projeto Educativo do
Agrupamento, desenvolvendo um conjunto de estratégias diversificadas, promotoras do sucesso
educativo e do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.

Aprovação do Conselho Geral – Plano Anual de Atividades
O Conselho Geral, reunido no dia --------- de novembro de 2019, aprovou o Plano Anual de Atividades
2019/2020.
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