PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2014/2015
"Intervir para renovar a escola"
A Escola não deve entender-se como uma Instituição que desenvolve única e exclusivamente a sua atuação dentro do espaço aula. Se,
porventura, assim acontece, esta segunda casa de todos quantos estão envolvidos no ensinar e no aprender não está a cumprir cabalmente o
seu papel. Não desenvolve a partilha, o aprender fazendo; não fomenta aprendizagens, nem vivências enriquecedoras. O Plano Anual de
Atividades que apresentamos enraíza as bases da sua elaboração nos pressupostos referidos. Falamos em partilha, em articulaçã o.
Articulação desejada entre os vários ciclos deste Agrupamento de escolas e das várias instituições que se preocupam efetivamente com o
sucesso presente e futuro das crianças e jovens que lhes estão confiados.
O Plano Anual de Atividades que apresentamos tem como documento de referência o Projeto Educativo. Mais concretamente, tem po r
objetivo atingir as metas estabelecidas no referido Projeto Educativo.
Assim, no respeito pela coerência, propõe-se ser não só um documento do planeamento e articulação do trabalho letivo e não letivo a
desenvolver, mas também o reflexo do dinamismo, da missão formativa e da proficiência do nosso Agrupamento. Depois da construção das
propostas por parte das várias estruturas da comunidade escolar, foi possível chegar a este documento final que mais não é do que “o
semblante da escola”, a expressão do empenho de toda a Comunidade Educativa numa instituição que deseja a melhoria da qualidade das
aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos, o desenvolvimento de um espírito de rigor, a diversidade de estratégias, a re lação com o
meio envolvente. Pretende-se, também, que seja mais um ponto de partida para a reflexão sobre o que nós, Agrupamento D. Manuel de Faria
e Sousa de Felgueiras, fomos, somos e para onde vamos.
O lema do Projeto Educativo, "Intervir para renovar a escola" é a máxima que irá unificar todos os projetos e atividades, nunca
esquecendo que a dialética ensino/formação é cada vez mais a meta indispensável que o agrupamento, enquanto organização, deve ter no rol
das suas preocupações centrais, de forma a promover o desenvolvimento das competências globais dos alunos.
Assim, para finalizar esta breve introdução, há que realçar o papel dos vários intervenientes em todo este processo, sobretud o as
estruturas e os promotores responsáveis pela vasta panóplia de atividades apresentadas, determinantes para o sucesso educativo. Por
conseguinte, o seu prévio compromisso com o Plano Anual de Atividades e a sua consequente capacidade de auto e hétero mobiliz ação
constituem, naturalmente, a fonte da principal energia para o Plano Anual de Atividades se concretizar na sua plenitude.
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Recorda-se que na preparação de cada atividade se devem ter em atenção os seguintes aspetos:

1. No caso de se verificarem deslocações de alunos para o exterior da escola, deve enviar-se para os encarregados de educação o
pedido de autorização de saída;
2. No início do ano lectivo, cada Encarregado de Educação deve assinar um pedido de autorização para publicação de fotografias dos
seus educandos nas atividades da escola, nos meios de divulgação do Agrupamento;
3.

No caso de se registar a ausência de alunos nas atividades letivas:
- Os professores das disciplinas em que tal se verifique devem ser avisados antecipadamente pelo promotor da iniciativa;
- Deve ser fornecida a respetiva lista ao Diretor de turma para que se possa justificar as suas faltas;

4. Deve ser apresentado um relatório final da atividade;
5. Deve ser entregue ao professor responsável pelo Jornal Escolar e pela introdução de dados no site da Escola, o material fotográfico (de
preferência em suporte digital) e o relato da atividade desenvolvida;
6. Toda a documentação relativa às atividades (propostas, divulgação e relatório final) deve ser entregue em suporte informático à
responsável pela Coordenação de Projetos (professora Laura Miguel).
A Equipa de elaboração do Plano Anual de Atividades para o ano letivo de 2014/2015, é constituída pelos seguintes elementos do
corpo docente do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa:
- Laura Miguel (Professora de Português / Inglês - 2º CEB e Coordenadora de Projetos);
- Cristina Garcia Queirós (Inglês - 3º CEB e Subcoordenadora)
- Lúcia Guimarães (Professora do 1º ciclo e Coordenadora de escola);
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- Maria José Teixeira (Professora de Educação Especial);
- Avelino Dias (Professor de EMRC);
- Maria Deolinda Martins (Professora de EMRC);
- Lúcia Dias (Professora do 1º ciclo e Coordenadora de escola);
- Fátima Martins Fonseca (Educadora do Pré-escolar e Coordenadora);
- Paula Magalhães (Professora de TIC)
- Maria Emília Azevedo (Educação Visual – 2º/3º CEB);
- Sandra Magalhães (Professora de 1º ciclo)
O Plano Anual de Atividades foi elaborado tendo por base as Metas do Projeto Educativo de Agrupamento para o triénio 2013/2016. A saber:
1. Melhorar a qualidade do sucesso educativo dos alunos do agrupamento;
2. Elevar a taxa do sucesso escolar dos alunos do agrupamento;
3. Aumentar o sucesso nas disciplinas de Português e Matemática nas provas finais de ciclo;
4. Aumentar a taxa de sucesso nas restantes disciplinas nos testes intermédios.
5. Diminuir o número de ocorrências disciplinares, através de definição de critérios uniformes;
6. Estabelecer um plano de melhoria das instalações e equipamentos;
7. Melhorar o nível de acompanhamento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos;
8. Melhorar o sistema de comunicação informativo entre os vários setores do agrupamento; em locais apropriados ou através de um
sistema informatizado;
9. Incentivar a aquisição de competências para selecionar, interpretar e organizar informação;
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10. Adquirir e estruturar conhecimentos básicos sobre Natureza, Sociedade e Cultura, de modo a desenvolver a interpretação e crítica de
problemas éticos, morais, cívicos, sociais e culturais no combate ao consumo de álcool, tabagismo e falta de regras cívicas.
Ao longo do documento, as metas irão surgir de acordo com a numeração supra citada.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2014-2015
PRÉ-ESCOLAR
1º PERÍODO
Atividade

Objetivos

P.E.A

(Local)

Hora do
conto/ BE
(Salas de
aula,
Bibliotecas
escolares)
Jornal escolar
(Escolas do
Agrupamento)

Comemoraçã
o do Dia
Mundial da

Articulação com o

- Motivar os alunos para a escrita e para a
leitura;
- Despertar o gosto pela aprendizagem;
- Diminuir o insucesso escolar.

- Alargar as formas de comunicação e os
processos de aquisição de conhecimento;
- Valorizar mais a cultura e a imagem da
escola.
- Promover nos alunos hábitos de uma
alimentação saudável;
- Alertar para os perigos de excesso e
carência alimentares;
- Promover hábitos de cooperação e
intervenção na comunidade;

Metas

Calendari
zação

Ao longo do
ano

1
2
3

Metas

Ao longo do
ano

1
2
10
Metas

Responsávei

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

s e parcerias

Comunidade
educativa
Bibliotecárias

Comunidade
Escolar

Comunidade
educativa

Comunidade
Escolar

Livros;
Projetor
multimédia;
Computador

100€

Trabalhos
realizados
Relatório

Material de
escrita

A definir

Avaliação
dos
trabalhos

Agrupamento
Relatório
16 outubro

Docentes e
não docentes

Comunidade
Educativa

1
2
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Alimentos
Material de
cozinha
Livros

30€/
escola

Relatório

Alimentação

Festa de
Natal – Ida ao
Teatro…

- Reconhecer a importância de uma
alimentação saudável e equilibrada;
- Comemorar o dia da Alimentação.

- Preservar a tradição Natalícia envolvendo
os alunos num ambiente propício ao seu
desenvolvimento pessoal e social;
- Interpretação vocal e instrumental de;
canções natalícias e outras melodias;

10

Internet
Materiais de
exp. plástica.

Metas

1
2
10

16 e 17 de
dezembro

Docentes e
não docentes

Comunidade
Escolar

Transporte

15€ por
aluno

Relatório

Grupo de
teatro

- Proporcionar momentos de convívio e
diversão num ambiente diferente do
habitual.

- Alargar as formas de comunicação e os
processos de aquisição de conhecimento;
- Valorizar mais a cultura e a imagem da
escola.

Metas

Ao longo do
ano

Educadores
de infância

Comunidade
Escolar

Material de
escrita

A definir

Professores
dos 3 ciclos

1

Avaliação
dos
trabalhos
Relatório

2
Pais/E.E

10

Bibliotecas
Escolares
2ºPERIODO
Corso
carnavalesco

- Promover a interdisciplinaridade
- Desenvolver a criatividade

Metas
13 de
fevereiro
1

(Artérias da
cidade
Felgueiras)

Coordenadore
s de escola e
coordenação
de projetos

Comunidade
Escolar

2
7
9
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Transporte

A definir

Reflexão
descritiva
no final da
atividade.

10
Semana da
Leitura:
Feira
do
Livro/Bibliocaf
é(No âmbito do
P.N.L.)
(Biblioteca)

- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a leitura e o gosto pelos livros;
- Promover o convívio entre a comunidade
educativa.

março.

Docentes

Comunidade
Educativa.

Metas

Livros

A definir

Relatório

Fotocópias

50€

Relatório

Biblioteca
escolar
1
2
3

- Desenvolver o gosto pela matemática

Metas

-Desenvolver o cálculo mental;
-Promover a interligação entre diferentes
ciclos de ensino.

Ao longo do
ano

1

Professores
de
Matemática;

Alunos do 4ºano

Computadores

Professores
do 1ºciclo

2

Internet

Bibliotecas
Escolares

3

3º PERIODO

Visita de
estudo
( a definir)

- Proporcionar momentos de diversão e
alegria às crianças;
- Proporcionar às crianças novas vivências;
- Aquisição de novos conhecimentos.

14 €

Metas
3ºperíodo

Docentes e não
docentes

Alunos do préescolar.

1
2
9
10
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Alunos do préescolar

por
criança
Relatório

Metas
Articulação
com o 1ºciclo

- Garantir a continuidade pedagógica.

3ºperíodo

Docentes e não
docentes

Alunos do préescolar.

Máquina
fotográfica.

0€

Relatório

1
2
10

Dia da
Criança

- Conviver de forma saudável;
- Partilhar experiências;
- Proporcionar momentos de diversão e
alegria às crianças;
- Proporcionar às crianças novas vivências.

Metas
1

1 de junho

2

Agrupamento e
Câmara
Municipal de
Felgueiras

Comunidade
escolar

5€
por
aluno

Relatório

Docentes do
agrupamento

10€ por
aluno

Relatório

Recursos

Custos

Biblioteca
Escolar

Docentes e não
docentes

3

Docentes do
agrupamento

Biblioteca
escolar (data a
definir)
Metas
Festa Encerramento do
Ano Letivo

- Promover o convívio entre toda a
comunidade escolar;

1

13 de Junho

Docentes e não
docentes

Comunidade
educativa

2
7
10

1º CICLO
1º período
Atividade

Objetivos

Articulação com o

Calendari

Responsáveis e

Destinatários
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Avaliação

(Local)
Receção aos
alunos e
Encarregados de
Educação.

(Polivalente e
salas de aula)
Educação
para a Saúde
PRESSE
(Escolas do
Agrupamento)

Hora do conto
(Salas de
aula,)

- Motivar os alunos para a sua integração na
Comunidade Escolar ;
- Despertar os Encarregados de Educação
para a importância da sua participação no
processo educativo;
- Conhecer as regras do funcionamento
interno da escola;
- Estabelecer regras, direitos e deveres;
- Conhecer os colegas e partilhar vivências
e opiniões.

P.E.A

zação

Metas

Setembro

1

parcerias

Direção

7

Toda a
comunidade
educativa

Professores,
assistentes
operacionais

- Sensibilizar os alunos para uma vida
saudável e a importância da prevenção das
doenças.
-Motivar a comunidade educativa para a
Educação Sexual
- Articular com BE/CRE Sede e BE/CRE de
Varziela ou outros elementos da
Comunidade Educativa.

Metas

- Motivar os alunos para a escrita e para a
leitura;
- Despertar o gosto pela aprendizagem;
- Diminuir o insucesso escolar.

Metas

1
2
10

Ao longo do
ano

Educação
Sexual

Ao longo do
ano

Professores
Técnicos de
saúde;
Direção Geral de
Saúde/RBE/
PNL;
Bibliotecas
Escolares
Professores

Alunos

Alunos

Pais

Fotocópias da
Documentação
(horários de
AEC) e
folheto
informativo
sobre assuntos
a ter
em conta ao
longo do
ano.

PowerPoint;
Projetor
Multimédia;
Livros

Livros;
Projetor
multimédia;
Computador

60€

Relatório
da
atividade.

0€

Relatório
da
atividade.

100€

Inquérito
de
satisfação

1
Bibliotecas
Escolares

2

Relatório

3
Metas
TIC
-Utilizar a
página
multimédia:
“História do
Dia” de
António

- Aproveitar o carácter interativo e lúdico da
aplicação para que a aprendizagem seja
bem-sucedida.
- Fomentar as competências iniciais em TIC

1

Ao longo do
ano

Comunidade
Escolar

Alunos da
escola

2
8
9
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Computadores,
Projetor
Multimédia

0€

Trabalhos
efetuados,

Observação direta,

Torrado

Questionário

10

-Utilização de
PowerPoint
Registos
-Introdução à
exploração
inicial dos
computadores.
Exploração de
jogos
multimédia
lúdico-pedagógicos.
Local:
Escola/sala
E.B. Margaride
Clube
ambiente

- Dinamizar a recolha de tampas plásticas,
rolhas de cortiça e separação de resíduos.
- Construir e e tomar consciência da
identidade pessoal e da condição de
Cidadão com direitos e deveres associados.
- Estimular a participação de todos na
construção de ambiente melhor
- Promover a prática dos 5 R`s: reduzir,
reutilizar, reciclar, respeitar e
responsabilizar.

Metas

Ao longo do
ano

1

Educadores de
infância

Comunidade
educativa

Professores do 1º
ciclo

2
10

Computadores
Projetor
multimédia;
Material de
escrita;
Jogos
Manual

100€

Fotocópias;
Prémios;
Diplomas

100€

Avaliação
dos
trabalhos

Pais/E.E
Autarquia
Suma

Concurso
«Grafema a
grafema»

-Promover o gosto pela escrita;
-Enriquecer o vocabulário;
-Melhorar a ortografia.

Metas

Ao longo do
ano

Professores do 1º
CEB

Alunos do 4º
ano

Professores de

TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

Relatório

1

L.P.do 2ºciclo

2

Bibliotecas
Escolares

3
Dia da
Matemática:
Campeonato
do “Jogo do
24” e
Supermatik

- Desenvolver o gosto pela matemática
-Desenvolver o cálculo mental;
-Promover a interligação entre diferentes
ciclos de ensino.

Metas

Ao longo do
ano

1
2

E.B. Varziela
E.B Felgueiras
E.B Várzea
E.B Moure
Comemoraçã
o do Dia
Mundial da
Alimentação

(Escolas do
Agrupamento)

- Valorizar a importância da família na
relação Escola/Casa;
- Envolver as famílias nas atividades da
Escola.

Metas

Alunos do
4ºano

Biblioteca Escolar

1

- Alunos
Pais e
encarregados
de educação

2

60€

Papel,
cartolina, lápis
de cor, caneta
e borracha

50€

16 de
outubro
Metas

Professores

Alunos

Alimentos

Biblioteca
Centro de Saúde

1
2

Material de
cozinha
Livros
Internet

10
Materiais de
exp. plástica.
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Inquérito
de
satisfação.
-Relatório
da
atividade

3

-Promover nos alunos hábitos de uma
alimentação saudável;
-Alertar para os perigos de excesso e
carência alimentares;
-Promover hábitos de cooperação e
intervenção na comunidade;
- Reconhecer a importância de uma
alimentação saudável e equilibrada;
-Comemorar o dia da Alimentação.

Relatório

Internet

Bibliotecas
Escolares

Ao longo do
ano

Fotocópias
Computadores

Professores do
1ºciclo

3

Desafios do
Mês

Professores de
Matemática;

100€

Relatório

Feira de
outono /
Festas das
colheitas
E.B. Varziela
E.B Felgueiras
E.B Margaride

S. Martinho
Magusto
Escolar
E.B Moure,
Felgueiras,
Varziela e
Várzea

- Desenvolver a socialização;
-Proporcionar momentos de partilha,
- Sensibilizar a comunidade para a
participação nas atividades da escola
com a comunidade envolvente;
- Promover a interdisciplinaridade;
- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a leitura e o gosto pelos livros;
- Angariar fundos para a aquisição de
materiais para a Biblioteca Escolar.

-Conhecer a lenda de S. Martinho; Preservar, valorizar e dar continuidade às
tradições populares.
-Conviver e partilhar.

Metas

Final de
outubro
e

1

novembro

-Sensibilizar os alunos para a problemática das
pessoas com deficiência;
-Incentivar a organização de atividades que
envolvam toda a comunidade educativa;

Cartolinas
200€
Colas

Inquérito
de
satisfação

Tesouras
Material de
desenho e
pintura

10
Biblioteca Escolar
de Varziela.

novembro
Metas
1

Metas
1
2
9
10

-Desenvolver espírito de solidariedade;
-Promover o respeito pela diferença.

Professores

Relatório

Tecidos,…

Alunos

Assistentes
operacionais e
professores das
AEC

7

escolas do agrupamento produzindo materiais
para serem apresentados e ou expostos e ainda
reflexões sobre o tema;

Toda a
comunidade

Associação de
Pais

7

Cartuchos

250€

Castanhas,
sal e caruma

Relatório

Associação de
Pais

10

Dia
internacional
da pessoa
com
deficiência

Alunos da
escola

2

2

- Promover atividades diversificadas em todas as

Professores,
Assistentes
operacionais e
professores das
AEC

3 de
Dezembro

Professores
Jardins de
Infância e escolas
do Agrupamento
Educação
Especial

Material de
desgaste

Comunidade
educativa

Bibliotecas
Escolares
Encarregados de
Educação
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Material
audiovisual
e
fotográfico

Cartazes,
trabalhos
individuais
ou
coletivos
dos alunos
20€
Relatório

Decorações
de Natal

Concurso de
presépios

Atividades e
Festa de Natal
–Ida ao Circo,
Cinema ou
Teatro

-Identificar os diferentes materiais básicos e
algumas das suas principais aplicações e
resistência;
-Identificar e distinguir algumas técnicas
básicas de fabricação e construção;
-Selecionar e aplicar as ferramentas
especificas aos materiais a trabalhar e
ajustar as técnicas de trabalho adaptadas;
-Manter comportamentos saudáveis e
seguros durante o trabalho prático.
- Preservar a tradição Natalícia envolvendo
os alunos num ambiente propício ao seu
desenvolvimento pessoal e social;
-Interpretação vocal e instrumental de;
canções natalícias e outras melodias;
- Proporcionar momentos de convívio e
diversão num ambiente diferente do
habitual;
-Estreitar laços de convívio escola /família
/comunidade.

Metas

3 a 14 de
dezembro

Professores

Alunos

Assistentes
operacionais

1
2

Material de
desenho e
pintura

60€

Trabalhos
realizados
pelos
alunos

Autarquia

10

Metas

13 de
dezembro

1
2

Professores
Professores das
AEC

10

Material de
desgaste
Alunos

Assistentes
Operacionais

Instrumentos
musicais

Custos
suportad
os pelos
alunos

Material
Multimédia
Palco
Aparelhagem
de som

Inquérito
de
satisfação

Relatório

Autocarros
2ºPERÍODO
Visitas
de
estudo
ao
meio local

- Preservar e valorizar as tradições
culturais associadas ao conhecimento
do passado do meio local.

Metas
1

Ao longo do
período

Professores
Assistentes
operacionais

Autocarros
Alunos

2
9
10
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Custos
suportad
os pelos
alunos

Registos
escritos

Cantar os
Reis

-Preservar as tradições locais;

E.B. Varziela
E.B Moure
E.B Várzea

Metas

-Vivenciar a tradição de “Cantar os Reis”;

1

-Promover o convívio, a amizade e a alegria.

7

Primeira
semana de
janeiro

10

Metas
Desfile
Carnaval

de

Ruas
cidade

da

Semana da
Leitura

Visita
Escritor

Dia do PaiElaboração
de uma

do

- Preservar a tradição local.

1

- Desenvolver o espírito criativo.

2

- Saber divertir-se

7

- Desenvolver a socialização

9

- Articulação EB1/JI/EB2,3

10

- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a leitura e o gosto pelos livros;
- Divulgar novidades da Literatura Nacional
e Estrangeira;
- Promover o convívio entre a comunidade
educativa.

- Desenvolver o interesse pela leitura e
pelos livros
- Valorizar o trabalho de um escritor
- Fomentar a criatividade
- Reconhecer o valor das relações
Familiares.
- Estreitar laços pai/filho;

fevereiro

Professores,
Educadoras,
Professores das
AECs assistentes
técnicas e
assistentes
operacionais.
Titular de turma;
-Professor de
Educação
Especial/
Apoio Educativo/
Assessoras
Pedagógicas;
-Educadoras

Professores do
1ºciclo

Metas
março, maio
1

Bibliotecas
Escolares

2

Editoras

Alunos do Préescolar, do 1º
Ciclo e
Encarregados
de Educação.

Toda a
comunidade
escolar do
agrupamento

Comunidade
Educativa.

Professores
Titulares de
Turma e Prof.
de Música e
Educadoras.
Instrumentos
musicais e
material de
desgaste
Material
reciclável
Serpentinas
Trajes de
Carnaval/
Adereços
típicos
Máquina
fotográfica
Canções
Confétis
Balões
Material de
desgaste

20€

Inquérito
de
satisfação
Relatório
da
atividade

60€

Inquérito
de
satisfação
Relatório

60€

Inquérito
de
satisfação

3
Relatório

Metas

19 de março

Professores

150€

Alunos

1
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Material de
desgaste e
outros.

Relatório

prenda e de
um cartão
para oferecer
ao pai

- Dar o conhecer o espaço das bibliotecas;
- Promover o gosto pela leitura.

2
7

E.B.
Felgueiras
Dia Mundial
da Árvore Exposição de
trabalhos
concurso de
espantalhos;
arranjo e
renovação de
canteiros;
decoração de
T-shirts e
desfile;

- Reconhecer o valor das árvores na vida do
Homem;
- Reconhecer a necessidade de a preservar
a Natureza;
- Promover o convívio entre a comunidade
educativa.

Metas
março

Professores
titulares de turma

Comunidade
escolar

1
2

Autarquia

8
9

Material de
desgaste e de
jardinagem
Bolbos de
plantas
Fertilizante
Árvores

100€

Relatório

Material de
desgaste
E outros

100€

Relatório

10

E.B.
Felgueiras
E.B Varziela
E.B Várzea

Páscoa
Festa de
Encerramen
to do 2º
Período

- Identificar e valorizar as tradições
pascais.
- Criar hábitos de participação em
espetáculos de diversão;
- Articular com os professores das
AEC’S.
- Reconhecer o valor dos materiais
recicláveis na vida do Homem;
- Reconhecer a necessidade de
aproveitar os materiais recicláveis;
- Promover o convívio entre a

Metas

Professores
abril

Comunidade
escolar

1
2

Assistentes
operacionais

7
10
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mutimédia

comunidade educativa.
3ºPERÍODO

Comemorar
o 25 de abril
E.B Felgueiras

-Desenvolver nas crianças o valor da
liberdade.
- Desenvolver a criatividade.

Metas

22 a 24 de
abril

1

- Preservar valores familiares;
-Testemunhar à mãe amor e gratidão;
-Salientar a importância da Família

E.B Felgueiras

Professores
2 de maio

1

Dia da
Criança no
Agrupamento

- Conviver de forma saudável;

(EB 2,3 e
exterior da
escola)

- Proporcionar momentos de diversão e
alegria às crianças;

- Partilhar experiências;

2

- Proporcionar às crianças novas vivências.

Metas
1

junho

Agrupamento e
Câmara Municipal
de Felgueiras

2

Educadoras

10

Biblioteca escolar

Metas
- Conhecer outras realidades culturais e
sociais;
- Contactar com os locais estudados ao
longo do ano;
- Promover o convívio entre a comunidade
escolar.

Alunos
Encarregado de
Educação
( mãe).

7

Lisboa ( 4º
ano) da EB de
Felgueiras

Livros
Canções
Material
multimédia

0€
Trabalhos
realizados

2

Metas

Visita de
Estudo

Alunos

10

E.B Varziela

Dia da Mãe

Professores

Alunos do 1º
ciclo

100€
Material de
desgaste

Observação
dos
trabalhos

Docentes do
agrupamento

Inquérito de
satisfação
3000 €

Biblioteca
Escolar
Relatório

1

Final de
maio

2

ou junho

Professores

Alunos

Assistentes
operacionais

9
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Aluguer de
viatura c/
motorista

Custos
suporta
dos
pelos
alunos

Relatório

Escolas 1º
Ciclo –local a
definir
Transição de
ciclo
(EB 2,3)

10

- Facilitar a transição para o nível de ensino
seguinte de forma a auxiliar/apoiar a
mudança de ciclo.

Metas
1

Inicio do
período

2

Professores do
1ºciclo
Professores da
E.B.2,3

3

250€

Alunos da
escola que
frequentam o
ano terminal de
ciclo

Relatório
de cada
professor
envolvido

Bibliotecas
Escolares

Dia da Família
E.B Várzea

Festa de
Encerramento
do Ano Letivo

-Sensibilizar os pais e os alunos para a
importância e os valores da família;
-Aumentar o nível de envolvimento e de
participação dos pais/encarregados de
educação na vida escolar do seus
educandos.

Inglês

-Promover o conhecimento e o gosto pela
cultura e pela Língua Inglesa;
- Promover o desenvolvimento do gosto pela
música;
- Fomentar o prazer da descoberta dos
sons individualmente e em grupo ;
- Promover a interdisciplinaridade através
da colaboração nas diversas atividades;

15 de maio

2

Pais/Encar
regados de
Educação
.

7

Metas
- Facilitar o convívio entre todos os alunos
da escola;
- Reconhecer o trabalho desenvolvido por
todos ao longo do ano letivo
.

AECs

Metas
1

junho

1

Professores e
Assistentes
Operacionais

Crianças do préescolar;
Alunos do 1.º
Ciclo;
Encarregado de
Educação ( pai).
Alunos do 1º
CEB

2
7

Pais/Encarregado
s de educação

10

Autarquia

Metas
1
2

Durante o
ano letivo

Professores

Professores
titulares de
turma,
Educadoras e
professores de
Música (AEC)

Material de
desgaste

Observação
dos
trabalhos
30€
Relatório da
atividade

450€

Relatório

0€

Relatório
final

Aparelhagem
de som e
multimédia
Palco

Alunos do 1º
CEB

Autarquia

Material de
desgaste
Instrumentos
musicais

3
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Material

Exp. Musical

Atividade
Física

- Promover o desenvolvimento físico e
psicomotor;
- Fomentar o gosto pela prática desportiva;
- Promover hábitos de vida saudável;
- Incentivar e impulsionar hábitos e
metodologias de estudo;
- Ajudar os alunos com mais dificuldades.

4

desportivo

10

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS /BIBLIOTECA
Atividade

Objetivos

P.E.A

(Local)
Mês das
Bibliotecas
Escolares

Articulação com o

- Dar a conhecer o espaço da Biblioteca
Escolar e a sua organização.
- Promover a leitura e a escrita.

Metas

Calendari
zação
Outubro

1

BE escola
sede

2

BE escola de
Varziela

9

- Sensibilizar os alunos para uma vida
saudável e a importância da prevenção
das doenças.

Projeto SOBE
(Saúde Oral e
Bibliotecas
Escolares).

Metas

Ao longo do ano

1
2
10

- Motivar os alunos para a escrita e para a
leitura;

Metas

Recursos

Custos

Avaliação

parcerias
Bibliotecas
Escolares

Todos os alunos
do Agrupamento

Livros, papel,
lápis de cor

50€

Professores
de1ºciclo;
Técnicos de
saúde;
Direção Geral de
Saúde/RBE/
PNL;
Bibliotecas
Escolares

1º CEB e Jardim
de Infância

PowerPoint;
Projetor
Multimédia;
Livros

0€

Educadoras de
infância;

Alunos de todos
os anos de

Fichas de
Grau de
satisfação

Professores do
Pré-escolar e 1º
Ciclo.

(Escolas do
Agrupamento)
Hora do conto

Destinatários

Professores de
português – 2º e
3º ciclos;

10

Educação
para a Saúde

Responsáveis e

Ao longo do ano

Alunos da
Escola Sede.
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Livros;
Projetor

Fichas de
Grau de
satisfação

100€

Fichas de
Grau de

(Salas de aula,
Bibliotecas
escolares)

- Despertar o gosto pela aprendizagem;
- Diminuir o insucesso escolar.

1
2
3

Concurso
«Grafema a
Grafema»

-Promover o gosto pela escrita;
-Enriquecer o vocabulário;
-Melhorar a ortografia.

Metas

Ao longo do ano

escolaridade.

multimédia;
Computador

Professores de
1ºciclo;

Alunos do
Agrupamento

Fotocópias
Diplomas

Alunos do
Agrupamento

Papel,
cartolina, lápis
de cor, caneta
e borracha

satisfação

Alunos de
Educação
Especial.

Trabalhos
realizados
30€

Relatório

Professores de
Português de 2º
e 3º CEB.

1
(Agrupamento)

Professores do
1ºciclo;
Equipa da
Biblioteca Escolar
do Agrupamento

2
3

Bibliotecas
Escolares
Biblioteca
Municipal
ISCE
Desafios do
Mês

- Valorizar a importância da família na
relação Escola/Casa;
- Envolver as famílias nas atividades da
Escola;
- Promover a leitura e a escrita.

Metas

Ao longo do ano

Professores do
Agrupamento

1

Famílias

2

Bibliotecas
Escolares

3
7
9
10
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50€

Envolvimen
to das
famílias na
atividade.
Relatório
da
atividade

«Quem conta
um conto
acrescenta
um ponto” Elaboração de
contos de
Natal –PNL
(Escolas do
Agrupamento)

- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a escrita criativa;
- Assinalar uma data festiva.

Metas

Outubro
a
dezembro

Biblioteca Escolar
(PNL)

Alunos dos 3º e
5º anos

Material de
Desgaste

30€

Alimentos

30€/
Escola

Relatório

Professores de
Português

1
2
3
9
10

Comemoraçã
o do Dia
Mundial da
Alimentação

Palestras

(Escolas do
Agrupamento)

- Promover nos alunos hábitos de uma
alimentação saudável;
- Alertar para os perigos de excesso e
carência alimentares;
- Promover hábitos de cooperação e
intervenção na comunidade;
- Reconhecer a importância de uma
alimentação saudável e equilibrada;
- Comemorar o dia da Alimentação.

Metas

Outubro

Educadoras
Professores do
1ºciclo

1
2
9
10

Alunos do
jardim-deinfância e de
todos os ciclos

Professores de
ciências
Professores de
Português
Bibliotecas
Escolares
Comunidade
escolar, Centro de
Saúde
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Material de
cozinha

Fichas de
Grau de
Satisfação
Relatório

Livros
Internet
Materiais de
expressão
plástica.

HalloweenDesfile
E decoração
da Biblioteca
(E.B.2,3)

-Motivar os alunos para a pesquisa de
elementos relacionados com o “Halloween
“;
-Fomentar o interesse e sensibilizar os
alunos para a compreensão, apreciação e
respeito pelas manifestações culturais dos
povos inglês e americano;
- Divulgar informação sociocultural;
- Enriquecer o vocabulário;
- Estimular a capacidade de participação
ativa e a cooperação;
- Desenvolver o sentido estético e artístico
e de responsabilidade.

Metas

31 de outubro

Grupos
Disciplinares de
Inglês 2º e 3º CEB
Departamento de
Artes e
Expressões –
Grupos
Disciplinares de
EV/ET do 2º e 3º
CEB

1
2
7
9
10

Alunos do 2º e
3º CEB
Alunos do 1º
CEB do Centro
Escolar de
Margaride- AEC
de Inglês
Professores das
AEC do
Agrupamento

Associação de
Pais

Alunos do préescolar

Docentes do Préescolar

Monitores da BE

Material de
papelaria
(cartolinas,
tesoura, cola,
tintas, etc.)

70€

Fichas de
Grau de
satisfação
Participaçã
o dos
discentes

Fotocópias

Empenho

Diplomas de
participação

Observaçã
o direta
Imaginação

Elementos do júri
a designar
Bibliotecas
Escolares

“Feira do
Livro Usado”
inserida na
Feira do
Outono – PNL
(E.B.2,3,
Escolas do 1º
CEB)

- Desenvolver a socialização;
-Proporcionar momentos de partilha,
- Sensibilizar a comunidade para a
participação nas atividades da escola
com a comunidade envolvente;
- Promover a interdisciplinaridade;
- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a leitura e o gosto pelos livros;
- Angariar fundos para a aquisição de
materiais para a Biblioteca Escolar.

Metas

1
2
3
7
9
10

Início de
novembro

Docentes do 1º
CEB,
Professores de
Português.
Associação de
Pais

Comunidade
educativa
Comunidade
envolvente em
geral

Bibliotecas
Escolares.
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0€
Livros
oferecidos
pelos
utilizadores da
B.E

Relatório

«Concurso de
quadras de S.
Martinho”

- Motivar os alunos para a prática e beleza
da escrita;
- Promover a criatividade e o sentido de
estética

Metas

1º Período

1

novembro

2

Professores do
Agrupamento

Alunos do pré e
1º ciclo

Biblioteca escolar

Alunos do 7º
ano

3
7
9
10
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Fotocópias
Diplomas

30€

Relatório

Exposição
Postais de
Natal

Exposição de
Postais de
Natal

- Motivar os alunos para a pesquisa de
elementos relacionados com o Natal;
- Constatar as diferenças existentes entre
as tradições Natalícias em Portugal e no
Reino Unido,
- Promover a interdisciplinaridade;
- Enriquecer vocabulário;
- Exprimir informação sociocultural.

(Biblioteca/
sala de aula)

Visita de
Escritores/

ilustradores/

Metas

1

Departamento de
Línguas;

Toda a
comunidade
escolar

Biblioteca Escolar

Alunos do 3º
ciclo

2
3

Professores de
Francês

7
9

- Motivar os alunos para a aprendizagem
da língua francesa;
- Divulgar informação sociocultural;
- Enriquecer o vocabulário;
- Estimular a capacidade de participação
ativa , a cooperação e a solidariedade;
- Desenvolver o sentido estético e artístico
e de responsabilidade;
- Comparar e estabelecer diferenças entre
as tradições natalícias em França e em
Portugal.

- Desenvolver o interesse pela leitura e
pelos livros;
- Valorizar o trabalho de um
escritor/ilustrador.

10

Metas
1

Colaboradores do
CRE/BE

Outubro

7
9

Professores do
Agrupamento

Comunidade
Educativa.

Novembro

2
3

animadores

1 a 5 de
dezembro

Janeiro

Cartolinas
Papel crepe
Lápis de
cor, etc
Qualquer outro
material
escolhido
pelos alunos
Sala de aula
Computador,
impressora,
folhas A4,
fotocópias ,
cartolinas,
canetas de cor

Outras datas
ainda a definir

Projetor
Folhas
Brancas

10
Marcadores
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Participaçã
o dos
discentes
Empenho
Observaçã
o direta
Imaginação
Observaçã
o direta
Relatório
da
atividade

A definir
Livros
Computador

Bibliotecas
Escolares

Os
custos
são
suportad
os pelos
alunos

Relatório

2ºPERÍODO
Visita à Casa
de Camilo
Castelo
Branco

- Motivar para a leitura e análise de
diferentes tipologias de texto;
- Despertar o gosto pelo Teatro;
- Contextualizar histórica e socialmente
a obra e o autor;
- Valorizar diferentes formas de
conhecimento, comunicação e
expressão;
- Fomentar nos alunos a participação na
vida cívica de forma livre, responsável e
crítica.

Metas
Ao longo do ano
letivo
1
2
3

(datas a definir)

Editora Opera
Omnia

Alunos do 8.º
ano

Biblioteca Escolar

Fotocópias
Autocarros

Professoras de
Português – 8.º
ano.

Custos
suportad
os pelos
alunos

Relatório

Entradas/
bilhetes

Professores
acompanhantes

7
9
10

Ida ao teatro
«Auto da
Barca do
Inferno»
(Porto, Braga)

- Motivar para a leitura e análise de
diferentes tipologias de texto;
- Despertar o gosto pelo Teatro;
- Contextualizar histórica e socialmente
a obra e o autor;
- Valorizar diferentes formas de
conhecimento, comunicação e
expressão;
- Fomentar nos alunos a participação na
vida cívica de forma livre, responsável e
crítica.

Metas
1
2
3

Ao longo do ano
(datas a definir)

Professoras de
Português – 9.º
ano.
Professores
acompanhantes

Alunos do 9ºano

7
9
10
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Fotocópias
Autocarros
Entradas/
bilhetes

1800€

Relatório

Comemoraçã
o do dia de S.
Valentim:
troca de
mensagens e
exposição de
trabalhos

- Motivar os alunos para a pesquisa de
elementos relacionados com o S. Valentim;
- Fomentar o interesse e sensibilizar os
alunos para a compreensão, apreciação e
respeito pelas manifestações culturais dos
povos francês e inglês;
- Divulgar informação sociocultural;
- Enriquecer o vocabulário;
- Estimular a capacidade de participação
ativa e a cooperação;
- Desenvolver o sentido estético, artístico e
de responsabilidade.

Metas

14 de
fevereiro

1

Departamento
de Línguas –
Grupo
Disciplinar de
Francês e Inglês
do 2º e 3º CEB

Alunos do 2º e
3º CEB.

2
Departamento
de Expressões

7
9

Material de
decoração,
Marco de
correio.

Bibliotecas
Escolares

10

Material de
papelaria
(cartolinas,
papel e
envelopes,
cola, lápis de
cor,
marcadores)

Relatório
15
euros
(Francê
s)

Observação
direta
Empenho
Interesse

15
euros
(Inglês)

Participação
dos
discentes
Observação
direta
Imaginação

Semana da
Leitura:
(Escolas do
Agrupamento)

- Envolver os alunos e a comunidade;
- Promover a leitura e o gosto pelos livros;
- Divulgar novidades da Literatura
Nacional e Estrangeira;
-Despertar o gosto pelo Teatro;
-Estimular a criatividade;
-Valorizar
diferentes
formas
de
conhecimento, comunicação e expressão

Metas
1
2
3
7

Março
BE de
Varziela)
(data a
definir)

Professores do
Agrupamento

Alunos de todos
os ciclos.

Bibliotecas
Escolares

9
10
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Livros;
Fotocópias

A
definir

Fichas de
Grau de
Satisfação

Feira
do
Livro/
Bibliocafé
(No âmbito
do P.N.L.)

- Envolver os alunos e a comunidade;
- Divulgar novidades da Literatura
Nacional e Estrangeira;
- Promover o convívio entre a comunidade
educativa.

Palestras
Escola
Segura

da

(bullying,
internet
segura,
toxicodepen
dência
e
violência
no
namoro)

Bibliotecas
Escolares

BE da Escola
sede

Professores do
Agrupamento

Metas
1

Comunidade
Educativa.

Livros para
venda

A
definir

Nº de livros
vendidos
Relatório

2
3
7

(Bibliotecas
escola sede e
Varziela)

Março

9

BE de
Varziela)
(data a
definir)

10

- Incentivar o espírito de solidariedade e
responsabilidade;
- Sensibilizar os alunos para uma vida
saudável;
- Sensibilizar para o problema das drogas
e suas consequências;
- Sensibilizar os alunos para os perigos na
internet;
- Promover o respeito pelo outro;
- Contribuir para a adoção de atitudes e
comportamentos
saudáveis
e
responsáveis.

Novembro
Metas

Agentes da
Escola Segura

Alunos os 1º, 2º
e 3º ciclos

Fevereiro
1
2

Maio

7
9
10
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Computador
Projetor

0€

Fichas de
Grau de
Satisfação

Saber Ciência

-Incentivar nos alunos o estudo das
Ciências Naturais;
-Aumentar o conhecimento sobre vários
temas relacionados com as Ciências
Naturais;
-Fomentar as capacidades de pesquisa e
de autonomia;
-Conhecer e usufruir das potencialidades
da Biblioteca Escolar.

Metas

1
2
7

Preparação e
correção: ao
longo do ano
letivo.
Implementação
: no mês de
maio.

Computador,
impressora,
cartolinas,
resma de
papel, dois
prémios.

Professores de
Ciências
Naturais 2º ciclo
em parceria com
a Biblioteca
Escolar

Alunos do 2º
CEB

Rota do
Românico

Alunos os 1º, 2º
e 3º ciclos

Computador
Projetor

Alunos,
funcionários e
professores da
Escola

Cantina e
ingredientes
da
sobremesa
a escolher
posteriorme
nte

37€

Relatório

0€

Fichas de
Grau de
Satisfação

9
10

Rota
Românico

do

- Consolidar conteúdos lecionados;
- Conhecer datas, factos e monumentos da
nossa história;
- Conhecer o património histórico e cultural
do concelho onde vive;

Metas

Data ainda a
definir

Professores de
1ºciclo

1
2

Professores de
História

7
9
10

FRANCÊS
Ementa da
cantina
(atividade de
História)
Descrição:
solicitar às
funcionárias
do refeitório,
mediante a
disponibilidade

- Reforçar a relação e promover a
interação entre grupos e comunidade
escolar.
- Promoção da cultura geral;
- Promoção da riqueza cultural francesa;
- Desenvolver as competências
transversais.

Grupo de
História

Metas
1
2
9
10

2º período
Grupo de
Francês
Empresa
fornecedora das
refeições da
cantina/funcioná
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A
definir

Observação
direta
Relatório de
avaliação da
atividade

, incluir na
ementa uma
sobremesa
típica francesa
produzida na
cantina (
crêpes ou
mousse, por
exemplo).
Local: cantina
Cinema –
assistir a um
filme
Descrição: os
alunos,
acompanhado
s por
professores,
deslocar-se-ão
ao cineteatro
de Felgueiras
a pé para
assistir, se
possível, ao
filme “A Gaiola
Dourada”.
Local:
cineteatro de
Felgueiras

rias

- Reforçar a relação e promover a
interação entre a escola e comunidade.
- Promoção da cultural francesa;
- Consolidar as competências transversais
e essenciais.

Metas

2ºperíodo

Cineteatro (sala
de cinema)
Professores
Câmara

Alunos do 9º
ano

Câmara de
Felgueiras

Observação
direta
A
definir

Cineteatro
de
Felgueiras

1
2

Relatório de
avaliação da
atividade

Grupo de
Francês
e docentes
acompanha
ntes das
turmas

9
10

3ºPERÍODO
Campeonato
de ortografia

-Fomentar o gosto pela aprendizagem
da Língua Portuguesa;
-Contribuir para a aquisição e consolidação
de conhecimentos de português;
- Promover a correção ortográfica;
- Refletir sobre as regras de ortografia
aprendidas ao longo de toda a

Metas

1
2

Na última
semana de
aulas de cada
período

Professoras de
Português 3ºciclo

Alunos do 3º
CEB

Fotocópias

Bibliotecas
Escolares

Diplomas

Bibliotecas
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Prémios

90€

Relatório

(E.B.2,3)

Reading
Contest Concurso de
leitura em
língua inglesa

escolaridade;
- Enriquecer o vocabulário dos alunos;
- Evidenciar a importância da memória
visual.
- Reforçar a componente lúdica na
aprendizagem da Língua Portuguesa
- Recompensar a excelência
-Incutir um espírito vencedor de etapa em
etapa
- Promover o gosto pela leitura;
- Criar hábitos de leitura;
- Contactar com a literatura inglesa;
- Desenvolver a competência da leitura em
língua inglesa.

3

Escolares

Metas
1

No final do 3º
período

Departamento de
Línguas – Grupo
Disciplinar de
Inglês 3º Ciclo

Alunos do 3º
ciclo

15€

Relatório

Fotocópias
Diplomas

2
Bibliotecas
Escolares

7

Folhas A4

Prémios

9
10
Science
paper
Etapa
na
Biblioteca
Escolar
(tarefas
relacionadas
com a BE)

- Aplicar o conhecimento científico de uma
maneira lúdica.
- Fomentar a interdisciplinaridade.
- Fomentar regras de trabalho em equipa e
gestão de grupo.
- Aplicar conhecimentos sobre alimentação;
- Conhecer melhor o espaço da BE, o fundo
documental, as regras de funcionamento...

Metas

Semana aberta

Todos os
departamentos

1
2

Toda a
comunidade
escolar

Docentes do 1º
ciclo

3
7
9

Salas
medalhas,
cartolinas,
material de
desenho,
computadores
,

50€

Observação
direta
Empenho
Interesse
Participação
dos
discentes

Bibliotecas
Escolares

10

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES
EDUCAÇÃO MÚSICAL
Atividade

Objetivos

Articulação com o

Calendari

Responsáveis e

Destinatário

TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

Recursos

Custos

Avaliação

(Local)
Salas de
música e
Bibioteca

Festa de
Natal

P.E.A
- Desenvolver o pensamento crítico
- Estimular o gosto pela música

- Promover concertos musicais
- Abrir a escola á comunidade
- Promover a interdisciplinaridade
- Saber estar em palco
- Utilizar a música para tornar o espaço
escolar mais atraente

zação
De 1 de
outubro a 8
de outubro
Último dia
do
1ºperíodo

Gimnodesporti
vo

parcerias

s

Grupo de
Educação
Musical

Alunos do
2ºciclo

Grupo de
Educação
Musical
Departamento de
Expressões
Restantes
Grupos
Coordenadora
dos Projetos.

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Grupo de
Educação
Musical e o
grupo da
Educação
Especial com
música
adaptada.

Toda a
comunidade
educativa

Mesas e
expositores
Aparelhagem
sonora
Mesa de som
Pc
Microfones
Cenários
Palco
Efeitos de luzes

0e

600€

Avaliação dos
trabalhos dos
discentes
Participação
na aula
Observação
direta
Empenho e
participação.

2º PERÍODO
Cantar as
Janeiras

- Estimular o gosto pela música tradicional
portuguesa
- Participar em atividades promovidas por
entidades externas à escola

Estabelecime
ntos da cidade
de Felgueiras

Nas três
primeiras
semanas
de Janeiro

Instrumentos
musicais orff das
salas de música

comunidade
exterior à
escola.

E com um
representante da
faculdade sénior
de Felgueiras
prof.Zé Leite

Presidente da
Câmara
Conselho
executivo
Serviços
administrativo
s
Sala dos
professores
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0€

Participação
na aula
Observação
direta
Empenho e
participação

VI Festival
Prata da
Casa

Polivalente
numa 1ªfase

- Promover concertos musicais” Prata da
Casa”
- Participar em atividades promovidas por
entidades externas à escola

Ùltima
semana do
segundo
período

- Promover o intercâmbio entre escolas
do concelho de Felgueiras
- Saber estar em palco
- Utilizar a música para tornar o espaço
escolar atraente

Grupo de
Educação
Musical.
Departamento de
Expressões
Grupo da
Educação
Especial
Coordenadora de
Projetos
.

Alunos do 2º
e 3º ciclos e
secundário

1 coluna
Pc
Microfones

0€

Empenho e
participação.

3º PERÍODO
Concerto
Clássico
gimnodesporti
vo

V Festival
Prata da
Casa

Palco da Feira
maio

- Estimular o gosto pela música clássica
- Utilizar a música para tornar o espaço
escolar maia atraente.
- Participar em atividades promovidas por
entidades externas à escola

Na noite de
entrega de
prémios
dos
quadros de
mérito e
atitudes.

Maestro do
Conservatório de
Música de
Felgueiras(
parceria com o
ensino
articulado) e
Professores de
Educação
Musical

Toda a
comunidade
educativa

- Promover concertos musicais” Prata da
Casa”
- Promover o intercâmbio entre escolas
do concelho de Felgueiras
- Saber estar em palco

Início de
Maio

Grupo de
Educação
Musical, em
parceria com a
Câmara
Municipal de
Felgueiras,
Vereador da
Cultura,
Coordenadora de

Alunos do 2º
e 3º ciclos e
secundário

.

Instrumentos de
orquestra
sinfónica que os
alunos trazem do
Conservatório.

Som a cargo da
Câmara Municipal
de Felgueiras
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0€

0€

Empenho e
participação

Empenho e
participação.

Projetos
Presidentes
Executivos das
escolas
concorrentes.

EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA
Feira de
outono

(Polivalente e
recinto
escolar)

Exposição de
postais de
natal
Festa de
natal
-Decoração
do dos
pavilhões,
gimnodespor
tivo e do
palco

- Promover a criatividade
- Desenvolver o espírito crítico
- Desenvolver a socialização
- Proporcionar momentos de partilha
- Promover a interdisciplinaridade

- Desenvolver a criatividade
- Identificar e utilizar diferentes materiais
de construção e suas caraterísticas
- Desenvolver hábitos de higiene e de
segurança no trabalho
- Abrir a escola á comunidade
- Desenvolver o espírito natalício
- Preservar a tradição natalícia
- Proporcionar momentos de convívio e
diversão
- Promover a interdisciplinaridade

Metas

Outubro

Coordenadoras
de Diretoras de
Turma em
parceria com o
grupo de EV e
ET

Alunos do
2ºe 3ºciclos

Último dia do
1ºperíodo

Grupo de
Educação
Musical
Departamento
de Expressões
Restantes
Grupos
Coordenadora
dos Projetos.

Alunos do 1º,
2º e 3º ciclos

2
9

Metas
1
Metas

7

Mesas e
expositores

Papel de cenário
Cartazes e
outros elementos
decorativos
alusivos ao
natal(realizados
nas aulas de ET e
EV)

8

Gimnodesporti
vo
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20€

Avaliação do
empenho e
interesse dos
alunos

50€

Participação
na aula

400€

Observação
direta
Empenho
Participação
Criatividade.

Carnaval exposição de
máscaras

Polivalente

- Promover a criatividade
- Desenvolver o espírito crítico
- Identificar e utilizar diferentes materiais
de construção e suas caraterísticas
- Desenvolver hábitos de higiene e de
segurança no trabalho.

Metas

Carnaval

Grupos de EV e
ET

Alunos do 2º
e 3º ciclo

8

Mesas e
expositores

100€

Empenho
Interesse

9

Participação
Criatividade

Concurso e
Exposição de
“Ovos de
Páscoa
Pintados”

Átrio da
escola

Visita de
estudo ao
Museu de
Serralves

- Reconhecer o verdadeiro significado da
Páscoa e seus símbolos;
- Estimular o conhecimento sobre a
tradição da comemoração da Páscoa;
- Estimular a compreensão e a vivência
dos valores cristãos;
- Proporcionar momentos de reflexão
sobre o tema;
- Desenvolver a interação com a
comunidade e o espírito de trabalho em
equipa;
- Desenvolver o espírito de iniciativa e
participação, originalidade e criatividade;
- Desenvolver algumas técnicas de
trabalho e pintura;
- Sensibilizar para a preservação do meio
ambiente (recorrer à reciclagem);
- Promover a interdisciplinaridade;
- Desenvolver o sentido estético.

- Contatar com o meio envolvente e
outras realidades culturais;
- Proporcionar novos conhecimentos e
novas vivências;
- Promover a relação entre
aluno/professor;
- Dar a conhecer espaços e locais
pertencentes à nossa cultura;
- Incentivar o convívio entre a
comunidade

Metas

De 3 a 29 de
março

1
2

Grupo de
EV/ET- 2º CEB
em parceria com
o grupo de
EMRC

Do Pré
escolar ao
3ºCEB

Material reciclável

150€
(Prémio
sa
definir)

6

Observação
direta

Inquéritos
sobre o grau
de
satisfação;

7
8
9
10

Produção de
um relatório
final.

Metas

2º período

Grupos de
História, de EV e
de ET

Alunos do 2º
e 3º ciclo

Autocarro,
Recursos
humanos, lanche.

8
9
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200€

Empenho
Interesse
Participação

Visita de
estudo ao
Museu do
Azulejo em
Lisboa

Semana
Aberta –
Exposição:
“Arte na
escola”
Ateliê de
pintura
Arraial
(decoração
do espaço)

- Consolidar conteúdos programáticos;
- Contactar com o meio envolvente e
outras realidades culturais;
- Proporcionar novos conhecimentos e
novas vivências;
- Promover a relação entre
aluno/professor;
- Dar a conhecer espaços e locais
pertencentes à nossa cultura;
- Incentivar o convívio entre a
comunidade
- Abrir a escola à comunidade escolar
- Divulgar e despertar o gosto pela arte
- Desenvolver a criatividade
- Evidenciar a comunicação através da
expressão plástica ilustrada pela
originalidade e criatividade, dos trabalhos
- Utilizar diferentes materiais
- Aplicar diferentes técnicas de pintura e
decoração

Metas

2º período

Grupos de EV e
ET

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Autocarro,
Recursos
humanos, lanche.

200€

Empenho
Interesse

8

Participação

9

Último dia do
3ºperíodo

Metas
1
6
7
9

Grupo de
Educação
Musical
Departamento
de Expressões
Restantes
Grupos
Coordenação
de Projetos.

Alunos do 2º
e 3º ciclos

Papel de cenário
Cartazes e
outros elementos
decorativos
alusivos às festas
populares
(realizados nas
aulas de ET);
Tintas, pincéis,
trinchas, papel de
seda, crepe e de
máquina de várias
cores; cola, fita
cola de dupla
face, fita cola
larga
Palco

Participação
100€
Observação
direta
Empenho
Participação
Criatividade.

EDUCAÇÃO FISICA
Atividade
(Local)

Objetivos

Articulação com o
P.E.A

Calendari
zação

Responsáveis

Destinatários

e parcerias
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Recursos

Custos

Avaliação

Torneios de
Abertura do
Desporto
Escolar:
Ténis de
mesa,
Desporto
Adaptado;
Atividades
Rítmicas e
Expressivas
– Dança.

Incentivar para a prática desportiva;
formar mais e melhores praticantes;
melhorar

métodos

ensino/aprendizagem;

aumentar

de
a

visibilidade das boas práticas; melhorar a
imagem e divulgação do desporto escolar;

Os alunos inscritos no
desporto escolar dão
a conhecer à

1º período
Horário a
definir

população escolar a

Professores

População

alunos,

escolar

auxiliares de
ação educativa

dinâmica do desporto

Apito, pc,
equipamento
, bolas,
raquetes,
redes,
material de
psicomotricid
ade, rádio.

100€

Participação
da população
alvo.

escolar.

garantir a igualdade de oportunidades.
2.3.1 2.3.2

Pavilhão

2.3.6 2.3.7

Gimnodesporti

2.3.8 2.3.9

vo
2.3.10
Atividades
Rítmicas/Exp
ressivas –
Dança

Incentivar para a prática desportiva;
formar mais e melhores praticantes;
melhorar

métodos

ensino/aprendizagem;
Pavilhão
Gimnodesporti
vo

aumentar

de
a

visibilidade das boas práticas desportivas;
melhorar a imagem e divulgação do
desporto escolar; garantir a igualdade de

Coreografias com
música
2.3.1 2.3.2
2.3.6 2.3.7

1º 2º e 3º
períodos
Horário a
designar

Professores
alunos,
auxiliares de
ação educativa

População
escolar

Professores
alunos, aux.
ação educativa

População
escolar (6º ano e
3º ciclo)

Roupa;
adereços

300€

Participação
da população
alvo.

2.3.8 2.3.9
2.3.10

oportunidades.

Basquetebol
Compal 3x3.
Pavilhão
Gimnodesporti
vo

Incentivar para a prática desportiva;
formar mais e melhores praticantes;
melhorar métodos de
ensino/aprendizagem; aumentar a
visibilidade das boas práticas; melhorar a
imagem e divulgação do desporto escolar;

Os alunos disputam
jogos 3x3 de
basquetebol.

23 de
janeiro
09.00h –
13.00h
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Apito, pc, fita
sinalizadora,
megafone

50€

Participação
da população
alvo.

garantir a igualdade de oportunidades.

2.3.1 2.3.2
2.3.6 2.3.7
2.3.8 2.3.9
2.3.10

Incentivar para a prática desportiva;
Atletismo Corta-Mato
Escolar.
Pavilhão
Gimnodesporti
vo

formar mais e melhores praticantes;
melhorar

métodos

ensino/aprendizagem;

aumentar

de
a

visibilidade das boas práticas; melhorar a
imagem e divulgação do desporto escolar;

Os alunos percorrem
um percurso/distância
previamente definido.

31 de
outubro
09.00h –
12.00h

Professores
educação física,
alunos, aux.
ação educativa,
Bombeiros, GNR

Alunos do 2º e 3º
ciclos

Apito, pc, fita
sinalizadora,
megafone,
estacas,
medalhas.

Professores
alunos,
auxiliares de
ação educativa

População
escolar (2º ciclo)

Apitos, pc,
fita
sinalizadora,
bolas,
coletes

50€

Participação
da população
alvo.

Professores
alunos, aux.
ação educativa

População
escolar

Apito, pc,
mesas,
redes, bolas,
raquetes

150€

Participação
da população
alvo.

50€

Participação
da população
alvo.

2.3.1 2.3.2
2.3.6 2.3.7

garantir a igualdade de oportunidades.
2.3.8 2.3.9
2.3.10
Incentivar para a prática desportiva;
Andebol
Torneio de
Mini-Andebol
Pavilhão
Gimnodesporti
vo

formar mais e melhores praticantes;
melhorar

métodos

ensino/aprendizagem;

aumentar

de

Os alunos disputam
jogos (5x5) de miniandebol.
2.3.1 2.3.2

a

visibilidade das boas práticas; melhorar a

2.3.6 2.3.7

imagem e divulgação do desporto escolar;

2.3.8 2.3.9

Semana
cultural
09.00h –
13.00h

garantir a igualdade de oportunidades.
2.3.10

Ténis de
mesa

Incentivar para a prática desportiva;

Jogos de ténis de

formar mais e melhores praticantes;

mesa com sistema de

melhorar

eliminação directa

métodos

de

1º 2º e 3º
períodos
Horário a
designar
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Torneio de
Ténis de
Mesa

ensino/aprendizagem;

aumentar

a

2.3.1 2.3.2

visibilidade das boas práticas; melhorar a
imagem e divulgação do desporto escolar;

2.3.6 2.3.7

garantir a igualdade de oportunidades.

2.3.8 2.3.9
2.3.10

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

Atividade

Objetivos

Articulação com o
P.E.A

(Local)

Calendari
zação

Responsáveis e

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

Computad
or,
impressora
, cartolinas,
resma de
papel, dois
prémios.

37€

Relatório

Computad
or

0€

Relatório

parcerias

CIÊNCIAS NATURAIS
Saber
Ciência
(Biblioteca
Escolar)

-Incentivar nos alunos o estudo das
Ciências Naturais;

Metas
1

-Aumentar o conhecimento sobre vários
temas relacionados com as Ciências
Naturais;

2

-Fomentar as capacidades de pesquisa e
de autonomia;

10

9

-Conhecer e usufruir das potencialidades
da Biblioteca Escolar.
“Exposição
na escolaCassefaz”
(Biblioteca
escolar e
salas de aula)

-Promover o respeito e a defesa do meio
ambiente;
-Aumentar o conhecimento sobre vários
temas relacionados com as Ciências
Naturais;
-Pesquisar, organizar, tratar e produzir
informação.

Metas
1
2
9
10

Preparaçã
oe
correção:
ao longo
do ano
letivo.
Implement
ação: no
mês de
maio.

Professores de
Ciências Naturais
2º ciclo em
parceria com a
Biblioteca
Escolar

Alunos do 2º ciclo

Aguardase
informaçã
o da
entidade
promotora
da
iniciativa-

Professores de
Ciências Naturais
2º e 3ºciclos em
parceria com a
Vodafone
Portugal.

Alunos do 2º e 3º
ciclos
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Vodafone
Portugal.

Comemoraçã
o de datas
especiais
(Biblioteca
escolar e
salas de aula)

-Promover o respeito e a defesa do meio
ambiente;

Metas
1

-Promover o desenvolvimento de
potencialidades pessoais e relacionais;
-Participar em atividades individuais e
coletivas, de acordo com regras
estabelecidas.

Alunos do
Agrupamento

Material
informático

Semana
Aberta

Coordenadores
de
departamentos

Alunos do
Agrupamento

Cartolinas,
papel de
plastificar,
marcadore
s e outros

Alunos do 7º ano

Autocarro

9

Relatório
0€

10

- Aplicar o conhecimento científico de
uma maneira lúdica;

(EB 2.3)

- Fomentar a interdisciplinaridade;

1

- Fomentar a articulação vertical;

2

- Fomentar regras de trabalho em equipa
e gestão de grupo.

9

Metas

Representantes
de disciplina

50€

Relatório

10

- Aproximar os alunos do meio natural;

Metas

- Aplicar/ desenvolver conhecimentos
adquiridos em Ciências Naturais;

1

- Desenvolver competências sociais,
como o espírito de grupo, a cooperação e
a competitividade, para além da
observação;

Professores do
Departamento de
Ciências Exatas
e Naturais em
parceria com a
biblioteca
escolar.

2

Sciencepaper

Visita de
estudo à
Serra de Aire
e Candeeiros
– Pedreira do
galinha e
Grutas de
Alvados/
Santo
António

Ao longo
do ano
letivo

2

2º Período

Docentes de
Ciências
Naturais/
parceria com
Geografia

9
10

- Promover o convívio entre alunos e
professores;
- Promover actividades que contribuam
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Custos
suportad
os pelos
alunos

Relatório

para a formação global dos alunos;
Desenvolver a interdisciplinaridade e a
articulação com os diversos ciclos;

Visita de
estudo ao
litoral de
Esposende

- Aproximar os alunos do meio natural;

Metas

- Aplicar/ desenvolver conhecimentos
adquiridos em Ciências Naturais;

1

- Desenvolver competências sociais,
como o espírito de grupo, a cooperação,
para além da observação;
- Promover o convívio entre alunos e
professores;

2º Período

2

Docentes de
Ciências
Naturais/
parceria com
Geografia

Alunos do 8º ano

Autocarro

Custos
suportad
os pelos
alunos

Relatório

9
10

- Promover actividades que contribuam
para a formação global dos alunos;
- Desenvolver a interdisciplinaridade e a
articulação com os diversos ciclos;

MATEMÁTICA
Jogo do 24
EB 2.3 D.
Manuel de
Faria e Sousa.

- Desenvolver o cálculo mental.

Metas:

- Fomentar o gosto pela matemática.
- Praticar matemática de forma lúdica.
- Identificar rapidamente operações
aritméticas indispensáveis para
encontrar a resposta correta

1
2

Ao longo
do ano e no
final do ano
letivo na
Semana
Aberta

Professores de
matemática do
2º ciclo
Porto Editora

Alunos do 2ºciclo

3
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Cartas do
Jogo do 24

Prémios
fornecid
os pela
Porto
Editora

Entusiasmo
demonstrado
pelos alunos;
Aquisição de
novas
técnicas de
cálculo
mental;
Capacidade
para interligar
as diferentes
operações
numéricas;
Respeito
pelas regras

do jogo
Problema do
Mês
(Salas de aula
da EB 2.3 D.
Manuel de
Faria e
Sousa.)

- Cooperar com outros e trabalhar em
grupo
- Aplicar conhecimentos e processos da
matemática num contexto lúdico
- Escolher uma estratégia adequada à
resolução de problemas
- Desenvolver o raciocínio lógico

Metas:

Todos os
meses, de
outubro a
maio

Professores de
Matemática do
2º ciclo

Alunos do 2º ciclo

1

Projetor
multimédia
Professore
s de
matemátic
a do 2º
ciclo

50 €
para
aquisiçã
o de
prémios

Aquisição de
novas
ferramentas
na resolução
de problemas
Empenho na
atividade

2
Capacidade
de trabalhar
em grupo

3

- Destreza
mental
Canguru
Matemático
2015
(Salas de aula
da EB 2.3 D.
Manuel de
Faria e Sousa
e escolas do
1º ciclo)

- Estimular o gosto e o estudo pela
Matemática.
-Apresentar aos alunos questões
matemáticas diferentes das que lhes são
apresentadas no dia a dia.
-Tentar que os alunos se divirtam a
resolver questões matemáticas.
-Conseguir que cada aluno mostre a sua
“competência matemática”.

Metas:

1
2
3

março ou
abril

Professores de
matemática do
2º e 3º ciclo
Professores do
1º Ciclo

Alunos do 1º ciclo,
do 2º ciclo e do
3º ciclo

Universidade de
Coimbra
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Fotocópias
das provas
25€ para
a
inscrição
da
escola

- Empenho
na atividade e
resultados
obtidos nas
provas.

Dia da
Matemática Campeonato
do “Jogo do
24” e “Cartas
Supertmatik”
(Biblioteca da
EB 2.3. D.
Manuel de
Faria e
Sousa)
Quadro de
Mérito
(EB 2.3 D.
Manuel de
Faria e
Sousa)

- Desenvolver o gosto pela matemática;
- Desenvolver o cálculo mental;
- Promover a interligação entre diferentes
ciclos de ensino.

Metas

1

Ao longo
do ano e no
final do ano
letivo
na Semana
Aberta

Professores de
matemática
Professores do
4ºano
Biblioteca
escolar

Alunos do 4ºano

No final do
ano letivo
(Início de
julho)

Professores
alunos e
encarregados de
educação
Associação de
Pais

Alunos do 1º, 2º e
3º ciclo

Cartas do
jogo do 24
Cartas
Supertmati
k

50€ para
aquisiçã
o de
prémios
Autocarr
o

2
3

- Premiar os bons alunos;
- Reconhecer a excelência do trabalho
realizado ao longo do ano letivo,
- Estimular o gosto por aprender e a
vontade de os alunos se superarem na
busca do saber e do saber estar.

Metas
1
2

Impressora
s
Página da
escola

3

120€
para
aquisiçã
o de
medalha
s
e
diploma
s

- Entusiasmo
demonstrado
pelos alunos
- Aquisição de
novas
técnicas de
cálculo
mental
- Capacidade
para interligar
as diferentes
operações
numéricas
Vontade dos
alunos em
integrarem o
Quadro de
Mérito
Envolvimento
dos
Encarregados
de Educação

CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS
Atividade

Objetivos

PEA

(Local)

Clube +
Ciência
(Laboratório
da Escola)

Articulação com o

- Proporcionar a maximização dos
recursos humanos existentes na Escola,
de forma a potenciar a mobilização e
utilização de saberes científicos,
tecnológicos e culturais por parte dos
alunos. Proporcionar a possibilidade da
experimentação em Ciência.

Calendari
zação

Responsáveis

Destinatários

9

Durante
todo o ano
letivo

Custos

Avaliação

0€

Opiniões
dos alunos;
Classificaçõ
es à
disciplina

e parcerias

Metas
1
2

Recursos

Docentes de
CFQ

Melhores alunos
dos 7os, 8º e 9º
anos de
escolaridade

10
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Laboratório
da escola,
materiais de
laboratório,
reagentes e
“brinquedos
didáticos”

Olimpíadas
da Química
Local: UTAD
(fase regional)

Exposição “O
Sistema
Solar”
Local:
Biblioteca
escolar

Exposição
“Casa
termicamente
eficiente”
Local:
Biblioteca
escolar

- Dinamizar o estudo e ensino da
Química na Escola; proporcionar a
aproximação entre a Escola e as
Universidades e Institutos Superiores;
despertar o interesse pela Química,
divulgar a Química como ciência e
cativar vocações para carreiras
científico-tecnológicas entre os
estudantes.
- Aprender Ciência a brincar; estruturar
conhecimentos; sensibilizar para a
curiosidade e cultura científica;
mobilização e utilização de saberes
científicos, tecnológicos e culturais;
despertar o interesse pela Ciência de
uma forma geral e das CFQ em
particular; cativar vocações para
carreiras científico-tecnológicas e
dinamizar a Biblioteca Escolar.
- Aprender Ciência a brincar; estruturar
conhecimentos; sensibilizar para a
curiosidade e cultura científica;
mobilização e utilização de saberes
científicos, tecnológicos e culturais;
despertar o interesse pela Ciência de
uma forma geral e das CFQ em
particular; cativar vocações para
carreiras científico-tecnológicas e
dinamizar a Biblioteca Escolar.

Metas
1
2
9

2º e 3º
Períodos

Docentes de
CFQ;
SPQ;
UTAD

Alunos dos 7º,
8º e 9º anos de
escolaridade

Transporte

0€

Classificaçã
o obtida

0€

N.º e
qualidade
dos
planetas
construídos

0€

N.º e
qualidade
das casas
construídas

10

Metas
1
2
2º Período

Docentes de
CFQ;
Alunos 7º ano

2º Período

Docentes de
CFQ;
Alunos 8º ano

9

Toda a
comunidade
educativa

Materiais
vários

Toda a
comunidade
educativa

Materiais
vários

10

Metas
1
2
9
10

TIC
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Atividade

Objetivos

Articulação com o
P.E.A

(Local)
- Consciencializar os alunos para a
SEGURANET necessidade de uma utilização esclarecida,
segura e crítica da Internet;
- Alertar os alunos para as utilizações que
são feitas da Internet;
- Fazer um levantamento relativamente à
utilização que os alunos fazem da Internet;
- Tornar pública a utilização que é feita da
Internet pelos alunos;
- Divulgar boas práticas de utilização
esclarecida, segura e crítica da Internet;
- Divulgar regras conducentes a uma
utilização esclarecida, segura e crítica da
Internet.

Metas

Calendari
zação
Mensal de
Outubro a
Maio

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

e parcerias

Professores de
TIC

Alunos do 7º e 8º

Fotocópias

50€

Relatório

Computador
es

1
9

Internet

10

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
EMRC
Atividade

Objetivos

P.E.A

(Local)
Ação de
sensibilizaçã
o sobre a
Sida e IST’s;
Comemoraçã
o do Dia
Mundial de
Luta contra a

Articulação com o

- Sensibilizar para o problema da SIDA e
das I.S.T’s e suas consequências;
- Contribuir para a adopção de atitudes e
comportamentos saudáveis e
responsáveis

Calendari
zação

10

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

Cartolinas

0€

Realização

parcerias

Professores de
E.M.R.C.

Metas
1

Responsáveis e

Comunidade
Escolar

24 e 28 de
novembro
de 2014
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-Cartazes

de Relatório

-Materiais de

- Realização

sensibilização

de

-Computador e
projetor
multimédia

Inquéritos;

-Avaliação

Sida.

da atividade
pelo grupo

Recinto
Escolar/aulas
de EMRC

disciplinar e
departamen
-to

II Concurso
de Presépios

Escolas do
Agrupamento

- Redescobrir a origem e o significado
profundo do Natal;
-Valorizar as tradições culturais e
religiosas;
- Estimular a imaginação e a criatividade;
- Promover a reutilização de materiais
usados e sensibilizar para a ecologia.

Metas
1

1 a 16 de
dezembro
de 2014

E.M.R.C. e
Clube
«Aprender com
a Arte»

Comunidade
escolar

-Cartolinas

60€

-Cartazes

Realização
de Relatório

-Fotocópias
-Avaliação

Associações de

da atividade

pais

pelo grupo
Biblioteca
Municipal de
Felgueiras

disciplinar e
departamen
-to

2º PERÍODO
Visita de

- Promover o encontro e convívio entre os

Estudo ao

membros da Comunidade escolar;

Parque

- Pôr em prática os valores trabalhados

Biológico de

nas aulas-amizade, respeito pela

V.N.Gaia

natureza e pelos animais.

Metas
1
2
9

E.M.R.C.
18/19 de
fevereiro de
2015

Alunos do 6º
Ano inscritos
na disciplina de
de EMRC

10

- Motivar os alunos para as atividades
VN Gaia-

escolares e pela disciplina de EMRC

Parque
Biológico
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Contactos
com o
Parque;
Autorizações
dos
encarregados
de educação;
-Autocarros

Custos
suportad
os pelos
alunos

Realização
de
relatórios/
inquéritos
por parte
dos alunos
participantes;
-Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar
pelo

Departamento e
Cons. de
Turma.
Celebrar a

- Tomar consciência do significado

Páscoa e

profundo da Celebração Pascal;

abrir o

- Aprofundar os laços de amizade e

coração à

solidariedade com os outros.

partilha

- Conhecer o património religioso e

Metas
1

2º Período
Último dia
de aulas (27
de março)

cultural local
Ruas da
cidade

Associações de
Pais;
-Professores de
Educação Física
-Câmara
Municipal de
Felgueiras; G.N.R.;
-Cercifel;
-Runporto;
-Junta de
Freguesia de
Margaride

Comunidade
Escolar

0€

-Avaliação
da atividade
pela
organização

Metas
Amizade,
aventura

e

ecologia
Parque

1

membros da Comunidade escolar;

9

- Pôr em prática os valores trabalhados
nas aulas-amizade, liberdade, respeito

de

atividades
lúdicas e de
aventura

- Promover o encontro e convívio entre os

pela natureza.
- Motivar os alunos para as atividades
escolares e pela disciplina de EMRC

10 de abril
de 2015
(férias da
Páscoa)

-Contactos com
o Parque de
aventura;
Autorizações
dos
encarregados de
educação;
-Autocarros

Alunos do
8ºAno inscritos
na disciplina de
de EMRC

de

Rilhadas-Fafe.
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-

Custos
suportad
os pelos
alunos

-Realização
de
relatórios/
avaliação
por parte
dos alunos
participantes;
-Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar
pelo
Departamento e
Cons. de

Turma.
- Promover o encontro e convívio entre os
XIII Encontro

membros

da

de alunos de

interescolar;

Comunidade escolar

e

Metas
1

Educação
Moral

e

Religiosa

- Pôr em prática os valores trabalhados
nas aulas.

Católica

da

- Motivar os alunos para as atividades

Diocese

do

escolares e pela disciplina de EMRC

24 de Abril
de 2015

Secretariado
Diocesano do
Ensino da Igreja
nas Escolas

Alunos do
9ºAno inscritos
na disciplina de
EMRC

Autorizações
dos
encarregados
de educação;
-Autocarros;

Custos
suportad
os pelos
alunos

Porto
Porto-Parque
da Cidade

-Realização
de
relatórios/
avaliação
por parte
dos alunos
participantes;
-Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar e
pelo
Departamento.

3º PERÍODO
Descobrir

o

Património

- Promover o encontro e convívio entre os
membros da Comunidade escolar;

Local

e

- Pôr em prática os valores trabalhados

Celebrar

a

nas aulas -amizade, construir a paz;

amizade

respeito pela natureza.

Alunos do

Metas
1
2
9

8 de Junho

Câmara

7ºAno inscritos

Realização

de 2015

Municipal de

na disciplina de

de

Felgueiras

de

Custos

EMRC

10

- Motivar os alunos para as atividades

Autorizações

escolares e pela disciplina de EMRC

dos
encarregados de

Autocarros;

suportad
os pelos
alunos

relatórios/
avaliação
por parte
dos
Docentes

educação;
Autorização do
Parque de

Avaliação

Campismo e da

da
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Câmara

atividades

Municipal;

pelo Grupo

Assistência por

disciplinar

parte dos

pelo

Bombeiros

Departa-

voluntários; e da

mento e

-Guarda

Cons. de

nacional

Turma.

Republicana;
Metas
- Consolidar conteúdos programáticos- do
Olhar o

segundo ciclo;

Património

- Desenvolver a curiosidade e o gosto de

Local

aprender;

Relatório

1
2
9

3º Período

Professores de
HGP

Alunos do 2º
ciclo

Autocarros

10

- Proporcionar conhecimento de novas

Custos

feito pelos

suportad

discentes e

os pelos

publicado

alunos

no Jornal

realidades e do património histórico e

Escolar

cultural do concelho onde vive.
- Premiar os bons alunos e os bons

Quadro de
valores e
atitudes

Metas

comportamentos e atitudes

1

- Estimular o gosto por aprender e a

2

vontade de os alunos se superarem na
busca do saber e do saber estar.

No final do

Professores

Alunos do 1º, 2º

ano letivo

alunos e

e 3º ciclos

encarregados de
educação
Associação de
Pais

40€
Diplomas

Participação
e
Envolviment
o dos
Encarregad
os de
Educação
Relatório da
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atividade

GEOGRAFIA
1º/2ª/3º PERÍODOS
Atividade

Objetivos

Articulação com o
P.E.A

(Local)

.Metas

Calendari
zação

Responsáveis e

Destinatários

2º Período

- Descrever e observar paisagens;
- Distinguir paisagens naturais e
humanizadas;
- Localizar lugares;

1
2
9
10

Custos

Avaliação

parcerias

OBJETIVOS
Visita à
central
Hidroeléctric
a do Alto
Lindo e
Aldeia do
Soajo

Recursos

Grupo disciplinar
de Geografia

Alunos do 8º
ano

Autorizações
dos
encarregados
de educação;
-Autocarros

Custos
suportad
os pelos
alunos

Relatório
feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

(Arcos de
Valdevez –
(Lindoso/Soaj
o)
Visita à
Barragem de
Crestuma

.Metas
- Compreender a dinâmica de uma bacia
hidrográfica
- Localizar lugares;

(Crestuma)

Visita de
estudo -

1
2
9
10

2º Período

Grupo disciplinar
de Geografia

Alunos do 7º
ano

Autorizações
dos
encarregados
de educação;
-Autocarros

Custos
suportad
os pelos
alunos

-

Custos

Relatório
feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

.Metas
 - Desenvolver comportamentos que

2º Período

Grupo disciplinar

Alunos do 9º
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Relatório

Trabalho de
campo
LOCAL:
Litoral de V.
N. GAIA
(percurso:
Capela de
Miramar - Foz
do rio Douro).

respeitem o equilíbrio natural das
paisagens;
- Identificar problemas ambientais de
escala global;
- Relacionar a degradação dos litorais
com a sua crescente urbanização e o
desenvolvimento não sustentável do
turismo;
- Compreender o papel dos sistemas
dunares na proteção e manutenção das
áreas litorais;
- Relacionar a degradação dos solos com
os efeitos da atividade humana;
- Conhecer as principais causas da perda
da biodiversidade.

CLUBE DE
XADREZ –
Ensino e
Prática do
Xadrez em
ambiente
escolar
LOCAL:
Sala dos
Alunos
Concurso e

- Proporcionar aos alunos da escola a
aprendizagem e/ou a prática do Xadrez.
- Desenvolver actividades de intercâmbio
com outras escolas onde a modalidade
estiver inserida (torneios, demonstrações)
- Realização de torneios (rápidas) a nível
escola, com atribuição de prémios.
Proporcionar aos alunos a história
(milenar) do jogo do Xadrez

Exposição de
Rosas-dosventos

1
2
9
10

de Geografia

ano

Autorizações
dos
encarregados
de educação;

suportad
os pelos
alunos

feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

-Autocarros;
- Guia de
campo.

.Metas
1
2
9

Todo o ano
letivo

Conhecer os rumos da rosa-dos-ventos;
Desenvolver o gosto pela escola e pela
disciplina;
Promover a participação dos alunos em
atividades da escola;
Despertar o interesse pelo conhecimento

Docente
responsável
Jorge Rodrigues
e outros

Todos os alunos
do agrupamento

Autorizações
dos
encarregados
de educação;

Sem
custos

Professores. de
Geografia e

Metas
1
9

Final do ano

História e

letivo

Geografia de

Sem
custos

Papel, cartão,
Alunos 5º e 7º

tintas,

ano

madeiras…

Portugal

geográfico

Avaliação
da atividade
pelo
professor
responsável

A atividade
é avaliada
pelos
diferentes
professores
em termos
científicos e
estéticos
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HISTÓRIA
2º PERÍODO
Atividade

Objetivos

(Local)
Visita de
estudo a
Serralves Porto

Articulação com o

Calendariz

Responsáveis e

P.E.A

ação

parcerias

- Motivar os alunos para a aprendizagem

Metas

e aquisição de saberes e competências

1

- Utilização pelos alunos de espaços

2

alternativos à sala de aula, geradores de

9

concentração, de apoio ao estudo e de

10

2º Período
(data a
determinar)

Professores da
disciplina
Empresa de
transportes

Destinatários

Recursos

Custos

Alunos do 9º
ano de
escolaridade

Transportes

Custos
suportad
os pelos
alunos

Alunos do 7º
ano de
escolaridade

Transportes

pesquisa visando a aquisição de novos

Avaliação

Relatório
feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

saberes
Visita a
Conímbriga
ou Museu D.
Diogo de
Sousa
(Braga)

- Motivar os alunos para a aprendizagem

Metas

e aquisição de saberes e competências.

1

- Utilização pelos alunos de espaços

2

alternativos à sala de aula, geradores de

9

concentração, de apoio ao estudo e de

10

2º Período
(data a
determinar)

Professores da
disciplina

Empresa de
transportes

pesquisa visando a aquisição de novos

Custos
suportad
os pelos
alunos

saberes.
World of
Discoveries –
Museu dos
Descobrimen
tos, Museu
dos
transportes e
telecomunica
ções, caves
e/ou Igreja de
S. Francisco

- Motivar os alunos para a aprendizagem

Metas

e aquisição de saberes e competências

1

Utilização pelos alunos de espaços

2

alternativos à sala de aula, geradores de

9

concentração, de apoio ao estudo e de

10

pesquisa visando a aquisição de novos

Professores da
disciplina
2º Período
(data a
determinar)

Empresa de
transportes

Alunos do 8º
ano de
escolaridade

saberes.
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Custos
suportad
os pelos
alunos
Transportes

Relatório
feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar
Relatório
feito pelos
discentes
Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

- Porto
“Comemoraç

- Promover o desenvolvimento de

ão do vinte e

potencialidades pessoais e relacionais

cinco de

- Motivar os alunos para a aprendizagem

1

abril.”

e aquisição de saberes e competências

2

Professores da
disciplina
2º Período

9
10

A época dos

- Promover o desenvolvimento de

Descobrimen

potencialidades pessoais e relacionais

tos

Relatório
feito pelos
discentes

Metas

Metas
1

Ao longo do

2

ano letivo

Câmara e
Biblioteca
Municipal

Professores da
disciplina

Alunos do 9º
ano para toda a
Comunidade
Educativa

Sala
50€
Mesas

Avaliação
da atividade
pelo Grupo
disciplinar

Placares

Cantina
20€

Toda a

Relatório

Comunidade

Cartazes para

feito pelos

Educativa

divulgação

discentes

Portugueses.

- Motivar os alunos para a aprendizagem

Empresa

Almoços

e aquisição de saberes e competências.

responsável pela

temáticos (a

- Utilização pelos alunos de espaços

propor

alternativos à sala de aula, geradores de

Avaliação

também aos

concentração, de apoio ao estudo e de

da atividade

outros

pesquisa visando a aquisição de novos

pelo Grupo

departament

saberes.

disciplinar

cantina.

os).

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL
2º /3ºPeríodo
Atividade
(Local)
Visita ao

Objetivos

Articulação com o

Calendariza

Responsáveis

P.E.A

ção

e parcerias

Metas

2º período.

Professores da

Destinatários

Alunos dos 6º
ano
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Recursos

Máquina
fotográfica

Custos

0€

Avaliação

Trabalho de
grupo

centro da

- Consolidar conteúdos programáticos

1

cidade de

- Desenvolver a curiosidade e o gosto de

2

Felgueiras –

aprender;

9

observação

- Proporcionar conhecimento de novas

10

de algumas

realidades e do património histórico e

casas com

cultural do concelho onde vive.

disciplina

realizado
pelos
alunos em
cada turma.
Publicação
no jornal
escolar e
no site do
Departame
nto

característica
s
arquitetónica
s dos
brasileiros
“tornaviagem” na
freguesia de
Margaride.

Viagem

de

comboio

ao

Metas
- Fomentar o interesse pelo estudo da

1
2

História e

9

Geografia de

10

Portugal e

Douro

e

História;

visita

a

-Consolidar

aprendizagens

a

2º período

Professores de

Alunos

de

todas

as

turmas

de

sexto ano

Autocarro
comboio
Guião de Visita

Custos
suportad
os pelos
alunos

Relatório
Inquéritos a

património

industrialização e o comboio

cultural

- Socializar e partilhar com alunos de

envolvente (a

todas as turmas;

operacionais

participante

determinar)

- Desenvolver a curiosidade e o gosto de

destacados

s

assistentes

aprender;
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aplicar aos
alunos

- Consolidar aprendizagens sobre o
barroco
Visita a Santa

- Fomentar o interesse pelo estudo da

Maria

História;

da

Alunos

Feira-

- Consolidar aprendizagens sobre a

Castelo,

época medieval

Visionário,

todas as turmas;

dos Lóios e
Museu

do

Metas

2º período

Geografia de

2

de

todas

as

turmas

de

Autocarro
Guião de Visita

Custos
suportad
os pelos
alunos

quinto ano

participante

operacionais

aprender

Inquéritos a
alunos

assistentes

10

Relatório

aplicar aos

Portugal e

9

- Desenvolver a curiosidade e o gosto de

Professores de
História e

1

- Socializar e partilhar com alunos de

Convento

.

s

destacados

Papel

«Sabias

Fomentar o interesse pelo estudo da

que…»-

História;

Animação da

Promover a participação dos alunos em

página

atividades da escola;

Relatório
Metas

Ao longo do

1

ano letivo

Professores de

Alunos do 2º e

Computadores

História e

3º ciclos

Internet

Geografia de

eletrónica do

Portugal e

Departament

professores de

o”.

História

EDUCAÇÃO ESPECIAL
1º PERÍODO
Atividade
(Local)

Objetivos

Articulação com o
P.E.A

Calendari
zação

Responsáveis

Destinatários

e parcerias
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Recursos

Custos

Avaliação

Visita de
Estudo
(Educação
Especial)
Ida
comboio
Porto

de
ao

Dia
internacional
da pessoa
com
deficiência
Dia Mundial
da pessoa
com
deficiência
(Todas
escolas

- Contactar com diferentes tipos de
transportes públicos (nomeadamente o
comboio e metro…)-Proporcionar a integração e vivências de
experiencias diversificadas;
- Promover a relação alunos/professores
- Incentivar o convívio entre a
comunidade escolar;
- Promover o conhecimento de outros
locais.
- Proporcionar momentos de diversão e
alegria aos jovens com NEE;
- Proporcionar aos alunos
novas
vivências;

- Promover atividades diversificadas em
todas as escolas do agrupamento
produzindo
materiais
para
serem
apresentados e ou expostos e ainda
reflexões sobre o tema;
-Sensibilizar
problemática
deficiência;

as
do

Metas
1
9

1º período
(fim
de
Setembro
Inicio
de
outubro )

10

Transportes
( autocarro,
comboio,
metro)

Comunidade
Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE do 2º e 3º
ciclo.

300€
(para o
autocar
ro e
bilhete
de
comboi
oe
metro )

Relatório

Assistentes
operacionais
Encarregados
de Educação
Direção

Metas
7
9
10

os
alunos
para
a
das
pessoas
com

-Incentivar a organização de actividades
que envolvam toda a comunidade
educativa;

03 de
Dezembro
07 de
Dezembro

Professores
Jardins de
Infância e
escolas do
Agrupamento
Educação
Especial

Comunidade
educativa

Material de
desgaste

Alunos do préescolar, 1º,2ºe
3º ciclos e da
Educação
Especial

Material
audiovisual
e
fotográfico

Bibliotecas
Escolares
Encarregados
de Educação
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Cartazes,
trabalhos
individuais
ou colectivos
dos alunos
100
euros

Relatório

agrupamento
do Pré ao 3º
CEB)

-Desenvolver espírito de solidariedade;
-Promover o respeito pela diferença;
- Promover ações de sensibilização para
a problemática da deficiência;
-Realizar ações de formação para
docentes e Encarregados de Educação.
2º PERÍODO

Atividade

Objetivos

P.E.A

(Local)
Visita de
Estudo
(Educação
Especial)
(A definir)

Articulação com o

Calendari
zação

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Comunidade
Transportes
- Aquisição de novos conhecimentos
- Proporcionar a integração e vivências
de experiencias diversificadas;
- Contactar com diferentes tipos de
transportes públicos (autocarro, metro…)
- Implementar uma cultura conducente à
qualidade e melhoria permanente das
aprendizagens;
- Incentivar a organização de atividades
que envolvam toda a comunidade
educativa;
- Promover a relação alunos/professores
- Dar a conhecer espaços /locais
pertencentes à nossa Cultura;
- Incentivar o convívio entre a
comunidade escolar;
- Promover o conhecimento de outros
locais.

Metas
1
9
10

2º período (
mês de
março )

Custos

Avaliação

e parcerias

Docentes de
Educação
Especial

Alunos com
NEE de todos
os níveis de

Auxiliares

ensino e de

Encarregados
de Educação

todas as

Direção

agrupamento.

escolas do

TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

300 €
(para o
autocar
ro)

Relatório

1º/ 2º/3º PERÍODOS (Ao longo do ano letivo)
Avaliação
Atividade
(Local)
“Um doce
solidário”

(E.B.Felgueira
s - UAM 1.º
CEB)

“ Aprender na
cozinha”
(EB2,3)

Dinamizaçãod
a página de
facebook

Objetivos

Articulação com o
P.E.A
Metas

- Promover a inclusão dos alunos com
NEE;
- Preparar os alunos com NEE para a
Transição pós-escolar;
- Promover a participação dos seus
pares;
- Fomentar a articulação com a
comunidade educativa;
- Promover o desenvolvimento de
atividades de caráter educativo com cariz
lúdico;
- Divulgar e promover atividades dos
alunos com NEE;
- Angariar fundos para aquisição de
equipamento para sala da UAM.
- Adquirir competências laborais;
- Aprender regras de higiene no trabalho;
- Promover interação entre os pares;
- Angariar fundos para aquisição de
equipamento para sala de apoio do 2º e
3º CEB.

- Promover a inclusão social dos alunos
com NEE;
- Fomentar a articulação com a
comunidade educativa;
- Divulgar as atividades destes alunos;

Calendari
zação
Ao longo do
ano letivo

Responsáveis
e parcerias
Docentes de
Educação

1
Especial da
UAM

7
8

Parceria com: bares das
escolas do
Agrupamento, uma pastelaria
local

Metas

Ao longo do
ano (uma vez
por semana)

1
9
10

Metas:
7
8

Ao longo do
ano letivo

Docentes de
Educação
Especial
Parceria com
outros docentes
Parceria com
bar e /ou cantina
da escola
Docentes de
Educação
Especial da
UAM

Destinatários

Alunos da
UAM
e alunos NEE
com CEI da
escola em
articulação
com os seus
pares das
turmas do
regular

Alunos de CEI
da EB2/3
Alunos da
escola

Recursos

Custos

Equipamento
Relatório no
final do ano
letivo

de culinária e
ingredientes
necessários à

200€

confeção das
receita

Utensílios

de

100€

Relatório

cozinha
Ingredientes
para confeção

Alunos da
UAM e alunos
NEE com CEI
da EB1
Felgueiras 2

“Um doce
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Computador
Máquina
fotográfica

Relatório por
período
200€

solidário”
“Comunidade
”
-Fomentar o
conhecimento/
aprendizagen
dos alunos,
através do
contato com o
meio físico e
social
envolvente
Descrição:
- Reflexão/
realização de
tarefas
relacionadas
com a
Autonomia
Pessoal e
social do aluno
na escola e na
comunidade
(saídas para
visitar vários
espaços a pé
ou utilizando
transporte
conforme a
distância.
Palestras
com toda a
comunidade
educativa
(Educação
Especial)

- Conhecer/localizar uma determinada
loja, supermercado ou serviço público a
partir de símbolos ou palavras (Modelo,
Farmácia, Polícia, Centro de Saúde,
Bombeiros, Guarda Nacional
Republicana, CTT, Banco, Hospital,
Biblioteca, Câmara Municipal,…)
- Respeitar os avisos existentes na
comunidade (identifica os avisos na
comunidade tais como: Proibido comer,
Passagem proibida, Hora de
Encerramento e Abertura, Não pisar a
relva, Proibido fumar, Silêncio,…)
-Relacionar-se adequadamente com os
colegas e com os adultos
-Deslocar-se em espaços
conhecidos/desconhecidos
-Interagir com outras pessoas
-Saber andar na rua
-Identificar serviços públicos
-Utilizar serviços públicos
-Participar em actividades do e no meio
social envolvente

- Sensibilizar a comunidade educativa
para problemática da Deficiência;
- Promover ações de formação para
enquadramento legal das NEE.

Metas:

Ao longo do
ano

1
9

Docentes de
Educação
Especial

1

Alunos da
UAM

Auxiliares

e alunos NEE

Direção

com CEI do

10

Metas:

Computador
150€
Máquina
fotográfica

Relatório
no final do
ano letivo

Agrupamento

Ao longo do
ano letivo

Comunidade
Docentes de
Educação
Especial

2
Encarregados

Docentes
Docentes de
Educação
Especial
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Auditório
Projetor
Multimédia
Computador

100€
Realização
de inquérito

7

de Educação

8

Direção

Auxiliares
operacionais

9
Outros serviços
com parceria
com o
agrupamento

10

Centro de
recursos para
a inclusão
(CRI)
Descrição:
1Implementaçã
o das
atividades
psico
terapêuticas
(psicologia,
terapia da
fala,
fisioterapia e
terapia
ocupacional)

- Promover respostas psicoterapêuticas e
de enriquecimento do currículo,
facilitadoras da inclusão do aluno com
NEE, na escola e na sociedade;
- Proporcionar acompanhamento
terapêutico;
-Promover a Pratica de atividade física
adaptada;
- Desenvolver ações de apoio à família;
-Pomover o contato e integração dos
alunos em realidades diversificadas;
- Promover atividades diferenciadas de
complemento curricular e dinamização do
projeto educativo do aluno.
- Promover a inserção social

Metas:

Ao longo do
ano

9

Professores de
Educação
Especial

10

Terapeuta da
Fala
Terapeuta
Ocupacional

Monitores
Assistentes
operacionais
Docente titular /
diretor de turma
Encarregado de
Educação

1Implementaçã
o dos Planos

1-Alunos com
NEE da UAM
e todos os
níveis de
ensino cujos
alunos foram
integrados)

Psicóloga

Fisioterapeuta

2Implementaçã
o do
Snoozelen, da
Hipoterapia e
da
Hidroterapia

Alunos
Transportes;

Cercifel
1

Encarregados
de Educação

Outras

2- Centro de
atividades
ocupacionaisalunos da
UAM,
Quinta do
Picadeiroalunos da
EB2/3
piscina
municipal –
alunos da
UAM e do 1º
CEB
3-Alunos com
NEE (alunos a
frequentar o 3º
CEB e que se
encontram na
UAM )
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Material de
desgaste;
Dossiers

Transp
orte
dos
alunos
para o
Snooze
len,
Hipoter
apia,
Hidroter
apia e
PITs –

Relatórios
Registos
Grelha de
avaliação de
competência
s
Planos
Individuais
de transição
para a vida
ativa

Individuias de
Transição
para a vida
ativa

instituições
exteriores á
escola
Escolas do
Agrupamento

Dia diferente:

Um olhar
diferente da
comunidade:
comunidade
na escola articulação
com
entidades
locais

- Saída ao meio como forma de potenciar
a autonomia e a socialização
- Promover o respeito e a aceitação de si
próprio e dos outros
- Promover regras de comportamento,
educação e civismo
- Fomentar o respeito e a tolerância para
consigo e para com os outros
- Conhecer o meio envolvente
Calendarização:

Metas:

- Convidar serviços da comunidade para
proporcionarem momentos diferentes aos
alunos NEE:
Segurança: GNR; Escola Segura
Prevenção de acidentes: Bombeiros
Saúde: Higiene/ Sexualidade: Centro de
Saúde (Projeto Presse e Passezinho)

Metas:

Ao longo do
ano

1

Direcção
Docentes de
Educação
Especial
Auxiliares

9

Computador
Alunos da
UAM
e alunos NEE
com CEI do
Agrupamento

100€
Máquina
fotográfica

Relatório
no final do
ano letivo

Direção

10

1

1 vez por
período

Docentes de
Educação
Especial

9
10

Encarregados
de Educação

Lazer: Universidade Sénior; Associação
desportiva de Várzea; Clube de natação “
Foca”
Instituto Superior Ciências Educação
(uma vez que recebemos estagiários)
Conservatório de música de Felgueiras

Direção

Associação onda de palavras

Outros serviços
sem parceria
com o
agrupamento

Convidar uma individualidade que os
alunos sejam fâs (desporto, música, tv,

Comunidade
educativa

Material de
desgaste

Alunos do préescolar, 1º,2ºe
3º ciclos de
Educação
Especial

Material
audiovisual
e
fotográfico

Outros serviços
com parceria
com o
agrupamento
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200€

Cartazes,
trabalhos
individuais
ou colectivos
dos alunos
Relatório

artista)
Dinamização
do blog
“Com…eu
sou capaz”
na página do
agrupamento

Apresentação de atividades
Pensamentos
Informações pertinentes

Metas:
Ao longo do
ano letivo

7

Docentes de
Educação
Especial

8

Comunidade

Computador

Relatório por
período

Alunos de EE
do
agrupamento

Máquina
fotográfica

200€

Destinatários

Recursos

Custos

Comunidade
educativa

Recursos
humanos:
comunidade
educativa.
Recursos
físicos: todos
os resíduos
solicitados nas
Campanhas.

CLUBES E PROJETOS
CLUBE DO AMBIENTE
Atividade

Objetivos

(Local)
- Dinamização
do Programa
Eco-Escolas
na Escola;
-Promoção da
política
dos
quatro Rs na
Escola;
Implementaçã
o
do
movimento
“Banco
do
Livro Escolar;
-Criação,
decoração e
manutenção
dos
ecopontos;
-Promoção do

Sensibilizar a comunidade escolar para

Articulação com o

Calendariza

Responsáveis

P.E.A

ção

e parcerias

Ao longo do
ano letivo

Elementos do
Clube do
Ambiente

Metas

questões ambientais e proteção do
ambiente;

1
2
5
7
10

Consciencializar os alunos para a
promoção de um meio escolar mais
limpo e mais bonito;
Incentivar o espírito de participação,
solidariedade e responsabilidade;
Promover

a

orgânicos

e

separação
não

dos

orgânicos

lixos
e

Avaliação

seu

reaproveitamento;
Sensibilizar os alunos para a reciclagem
dos resíduos;
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Através do
Jornal
Escolar e
do site da
Escola –
Clube do
Ambiente

campanha; “Papel
por
Alimentos” do
Banco
Alimentar
Contra
a
Fome;
-Participação
na
iniciativa
“Pilhão vai à
Escola”;
Sensibilização
da
comunidade
para
a
separação dos
resíduos nos
respetivos
ecopontos;
Dinamização
da recolha de
resíduos não
orgânicos;
-Promoção do
concurso da
recolha
de
tampinhas por
ciclos;
-Promoção do
projeto
Geração
Depositrão 6
na Escola;
-Promoção da
recolha
de
rolhas
de
cortiça
no
Agrupamento;

Desenvolver

capacidades

e

competências ambientais com o uso de
tecnologias;
Desenvolver a curiosidade e o gosto de
aprender;
Promover

a

interdisciplinaridade

e

transdisciplinaridade;
Proporcionar conhecimentos de novas
realidades.
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–
Implementaçã
o do programa
Green
Cork
Escolas;
-Articulação
de atividades
com
a
Biblioteca
Escolar e com
outros Clubes;
-Promoção de
atividades
ambientais
inter-escolas;
-Atualização e
manutenção
do blogue do
Clube
do
Ambiente;
-Articulação
com a Equipa
de Integração
na vertente da
limpeza
da
escola;
-Promoção da
utilização dos
computadores
e da Internet
como recursos
para questões
ambientais;
-Divulgação
das ações do
Clube
no
portal
do
Agrupamento,
no jornal da
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Escola e na
comunidade
local;
-Realização e
acompanham
ento
de
atividades
ambientais
dos alunos do
agrupamento,
ao longo do
ano letivo;
-Promoção de
visitas
de
estudo
ambientais.
Comemoração
do dia EcoEscola;

Sensibilizar a comunidade escolar para

Metas

Elementos do
Clube do
Ambiente

Comunidade
Educativa

Março

Elementos do
Clube do
Ambiente

Comunidade
Educativa

Através do
Jornal
Escolar e
do site da
Escola –
Clube do
Ambiente

Abril

Elementos do
Clube do
Ambiente

Comunidade
Educativa

Através do
Jornal
Escolar e
do site da

questões ambientais e proteção do
ambiente;

10

Realização de
actividades
comemorativa
s do dia 21 de
março (Dia da
Floresta)

Sensibilizar a comunidade escolar para

Realização de
atividades
comemorativa
s do dia da
Terra.

Sensibilizar a comunidade escolar para

Metas

questões ambientais e proteção do
ambiente;

10

Metas

questões ambientais e proteção do
ambiente;

10

Através do
Jornal
Escolar e
do site da
Escola –
Clube do
Ambiente

Novembro
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Escola –
Clube do
Ambiente
Realização de
atividades
comemorativa
s do dia 5 de
junho (Dia do
Ambiente).

Entrega de
prémios aos
vencedores
dos concursos
da recolha de
tampinhas e
rolhas de
cortiça;

Metas
Sensibilizar a comunidade escolar para
questões ambientais e proteção do

Junho

Elementos do
Clube do
Ambiente

Comunidade
Educativa

Julho

Elementos do
Clube do
Ambiente

Comunidade
Educativa

10

Através do
Jornal
Escolar e
do site da
Escola –
Clube do
Ambiente

ambiente;

Premiar a Comunidade Educativa pelo
empenho nas questões ambientais

Metas
1
2
10

-Sacos

para

forrar

os

ecopontos
(100 sacos) –
30€
-Tinta amarela
(20

litros)

–

80€
-Cola

rápida

(30 grandes) –
60€
-2 pen drive –
18€
-2 bolas – 16€
-2 MP3 – 30€
-2

jogos

didáticos – 60€
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Através do
Jornal
Escolar e
do site da
Escola –
Clube do
Ambiente

-Papel
autocolante (1
rolo) -7€

PROJETO “ ARTIFICIOS”
(ARTES & OFICIOS)
1º, 2º E 3º PERÍODOS
Ativida

Objetivos

Articulação com o P.E.A

de

Calendari
zação

Responsáveis e

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

Ver
ateliers
individuais

Mostra dos
produtos
produzidos/
/confecionad
os
no final de
cada
trimestre

parcerias

(Local)

Atelier
s:
1-Teatro
2Lavores
e pintura

3Fotografi
a

4Culinária

Oferecer
aos
alunos
espaços
complementares, alargando os seus
horizontes e contribuindo para o seu
desenvolvimento global;
- Aumentar a diversidade de interesses;
- Desenvolver atitudes que fomentem um
pensar criativo e um espírito curioso e
crítico;
- Desenvolver atitudes que ajudem os
alunos a descobrir as suas capacidades e a
aumentar a sua autoestima;
Proporcionar
aos
professores
intervenientes
novas
formas
de
estruturação do processo de ensino e
aprendizagem;

Metas
1
5
9
10

Ao longo do
ano letivo

Ver ateliers
individuais

Professores e
alunos
inscritos

(uma vez
por
semana- 90
min)
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Ver ateliers
individuais

Relatório de
cada
atividade
Grau de
satisfação
dos
participantes

5
Música

6Rancho
folclórico

- Proporcionar, através de atividades de
lazer, a convivência com os pares e
professores visando a integração social
através de ateliers;
- Promover a cidadania plena e a
participação solidária.
- Alertar os alunos para a importância da
autoformação;

Número de
alunos
inscritos

7FunTIC
8Conserv
ação,res
tauro e
cestaria

Atelier
1
Teatro
EB2/3

- Proporcionar aos alunos experiências e
vivências através do teatro;
- Desenvolver a criatividade a socialização
e a
interação,
apropriando-se de
conhecimentos que permitem proporcionar
aos alunos mais segurança confiança
elevação da autoestima e desenvolvimento
intelectual.

Cristina Queirós
e colaboradores:

Sala de
espelhos

250€

-Maria José
Teixeira
-Teresa Nabais
-Paula
Magalhães
-Fátima Martins
- Fátima
Nogueira
Parcerias com
grupo de teatro
local

- Dotar os alunos de competências básicas
na área do corte e costura, crochet, etc.
Atelier

Maria José
Teixeira e
colaboradores:
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Sala 27

500€

2
Lavore
se
pintura
EB2/3

- Proporcionar aos alunos, nos tempos
livres,
a oportunidade de adquirir
conhecimentos, habilidades e autonomia;
-Respeitar
normas
democraticamente
estabelecidas em termos de espaços de
trabalho, de materiais e de equipamentos
de uso individual;
-Desenvolver o sentido crítico;

-Teresa Nabais
-Paula
Magalhães
-Fátima Martins
- Fátima
Nogueira
- Cristina Queirós
-Cristina Teixeira
-Luís Melo

-Desenvolver a capacidade da percepção espacial;
-Desenvolver a coordenação manual
(pressão, força, precisão);

-Emília
Azevedo
-Gertrudes Sorte

-Aplicar conhecimentos quanto às normas
de higiene e segurança no trabalho;
-Melhorar a destreza manual;
-Utilizar utensílios e ferramentas em função
dos fins para os quais foram concebidos;
-Aproveitar e reciclar materiais;
-Executar com rigor a técnica de pintura e
utilizar as tintas nas doses corretas.
- Despertar a curiosidade e o gosto pela
fotografia;
Atelier
–3
Fotogr

- Transmitir indicações sobre o “tratamento
fotográfico”;

Fátima Martins
e colaboradores:

Sala TIC

-Germano
Martins

Computadore
s
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2000€

afia

EB2/3

-Laura Miguel
- Desenvolver competências sociais, como
o espírito de grupo e a cooperação;

Projetor
Programas de
fotografia
Impressões a
cores
Máquinas
fotográficas
(2)
Livros de
fotografia
(facultativo)

Atelier
4
Culinár
ia

- Dotar os alunos de ferramentas para a
vida do dia-a-dia;

Teresa Nabais e
colaboradores:

Sala 27

- Confecionar, em equipa, receitas de
culinária simples e sazonais;

- Maria José
Teixeira

- Transmitir indicações sobre etiqueta e
boas maneiras;

-Fátima Martins

Ingredientes
.Banca
.Detergente
da loiça

- Informar sobre economia doméstica;
EB2/3

- Cristina Queirós
- Fátima
Nogueira
-Paula
Magalhães
- Luísa Azevedo
- Margarida Lobo

.Guardanapo
s e pratos de
papel

500 €

Panos da
cozinha e
toalhas para
mãos
Talheres e
acessórios de
culinária

Atelier
5
Música

- Proporcionar aos alunos a oportunidade
de adquirir conhecimentos sobre noções
básicas de canto;
- Aprofundar os conhecimentos no

Grupo de Ed.
Musical:
-Helena
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Sala 23

100 €

EB2/3

Atelier
6
Ranch
o
folclóri
co

manuseamento e utilização
instrumentos musicais;
- Formar um grupo coral.

de

certos

- Despertar a curiosidade e o gosto pela
cultura portuguesa;
- Proporcionar momentos de lazer e
descontração;
- Promover o convívio entre alunos e
professores;
- Desenvolver competências sociais, como
o espírito de grupo, a cooperação;

Machado
-Vânia Barroco

Fátima Nogueira
e colaboradores:
-Maria José
Teixeira

Sala de
espelhos

500€

Computador

-Teresa Nabais
-Paula
Magalhães
-Fátima Martins
-Cristina Queirós
Parcerias com
Rancho
Folclórico

Atelier
7

- Incentivar o gosto pelas tecnologias da
informação;

FunTIC

- Elaborar apresentações
multimédia/animações

Paula
Magalhães e
colaboradores:

Sala TIC
Computadore
s

100€

Sala EVT

100€

-Germano
Martins
-Fátima Martins

Atelier
8
Conser
vação,
restaur
oe

- Salvaguarda do património cultural
tangível, assegurando a sua acessibilidade
às gerações atuais e futuras.

Grupo de EVT:
-Alegre

- Incentivar o gosto pelo restauro de
variados objetos;
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cestari
a

Colaboração com
1 elemento da
etnia cigana
(cestaria)

- Proporcionar a produção de objetos
utilitários ou decorativos em cestaria,
usando métodos tradicionais.

SEGURANÇA INTERNA DA ESCOLA
1º PERÍODO
Atividade

Objetivos

P.E.A

(Local)

1º Exercício
de Evacuação

Articulação com o

- Limitar as consequências de um
acidente;
- Sensibilizar para a necessidade de
conhecer procedimentos de autoproteção
a adotar, por parte de professores,
alunos e funcionários, em caso de
acidente;
- Co-responsabilizar toda a população
escolar no cumprimento das normas de
segurança;
- Criar rotinas de comportamento e de
atuação;
- Testar a eficácia dos meios disponíveis
e dos planos de segurança;
- Promover o conhecimento por toda a
população escolar relativamente aos
procedimentos a tomar para a mais
rápida evacuação possível.

Metas
1
6
8
9

Calendari
zação

Responsáveis

Destinatários

Recursos

Custos

Avaliação

e parcerias
Envolviment
o na
atividade;

10 de
outubro
Delegados de
Segurança/Prot
eção Cívil

Toda a
Comunidade
Escolar

10
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Papel
(Panfletos)
Fotocopiador
Computador

40€

Relatório da
atividade

2º PERÍODO
2º Exercício
de Evacuação

(Inserido na
comemoração
do Dia da
Proteção Civil)

- Limitar as consequências de um
acidente;
- Sensibilizar para a necessidade de
conhecer procedimentos de
autoproteção a adotar, por parte de
professores, alunos e funcionários, em
caso de acidente;
- Co-responsabilizar toda a população
escolar no cumprimento das normas de
segurança;
- Criar rotinas de comportamento e de
atuação;
- Testar a eficácia dos meios disponíveis
e dos planos de segurança;
- Promover o conhecimento por toda a
população escolar relativamente aos
procedimento a tomar para a mais rápida
evacuação possível;
- Informar a comunidade escolar sobre o
comportamento e atitudes a ter no caso
de ocorrências de um incêndio;
- Dotar as crianças e adultos de
instrumentos de autodefesa em caso de
incêndio ou sismo;
- Garantir a segurança de todos no Estabelecimento de ensino;
- Exercitar e integrar regras de

Metas
02-03-15
6

Delegados de
Segurança/Prot
eção Cívil

Toda a
Comunidade
Escolar

Envolviment
o na
atividade;

Edifício
escolar

8
9

Extintores

Relatório da
actividade

10
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Cartolinas;
0€

Material de
desenho e
pintura;
Cavaletes;
Material
reciclável;
Computador
es;
Projetor
multimédia;
Auditório;

evacuação com ordem e segurança;
- Promover o envolvimento da
comunidade educativa.

Comemoraçã
o do Dia
Internacional
da Protecção
Civil
- Exposição
de trabalhos
(Átrio da
escola e
BE/CRE)

- Sensibilizar a comunidade escolar para
a proteção civil;
- Identificar riscos Tecnológicos e
Naturais.
- Promover a Educação para a
Segurança Individual e Colectiva

Metas
1
2
6
7
8
9

De 28-02 a
02-03-15
A confirmar

Delegados de
Segurança/BE/C
RE e Proteção
Civil

Toda a
Comunidade
Escolar

Turmas a
definir

Observação
direta da
participação
nas
atividades;

Computadores
;
Projetor
multimédia;
Auditório.

60 €

Inquéritos
sobre o
grau de
satisfação;

10
Produção

-Palestras
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(BE/CRE)

de um
relatório
final.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS
Atividade

Objetivos

(Local)

Articulação com o

Calendariza

Responsáveis

P.E.A

ção

e parcerias

Destinatários

Recursos

Custos

Reuniões
trimestrais
com os
Representante
s de Turma (
CEM)

- Promover o dialogo entre
representantes de sala. Envolve-los na
dinámica educativa.

1 reunião
por periodo
letivo

Associação de
Pais e/ou
convidados

Representante
s de
sala/encarrega
dos de
educação

Ass. Pais

0€

Reuniões
trimestrais
com os
Associações
de Pais (CEM)

- Promover o dialogo entre
associações.

1 reunião
por periodo
letivo

Associação de
Pais

Associações
de Pais

Ass. Pais

0€

Feira do
Outono Participação

- Angariação de Fundos

Associação de
Pais

Alunos, Pais,
Pessoal
docente e não
docente

Ass. Pais

Não
calculado
s

Venda Anual
de Rifas (CEM)

- Angariação de Fundos

Associação de
Pais

Alunos, Pais,
Pessoal
docente e não
docente

Ass. Pais

200€

Novembro/D
ezembro
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Avaliação

Colaboração
na
organização
da Festa de
Natal/Sorteio
Rifas
premiadas
(CEM)

- Envolver os pais na realização da festa

Dezembro

Associação de
Pais e
Professores

Alunos, Pais,
Pessoal
docente e não
docente

Ass. Pais

0€

Dia do Pai

- Promover atividade para celebrar o dia
do Pai

21 de Março

Associação de
Pais/Pais

Todos os
alunos da
escola

Ass. Pais

Não
calculado
s

Páscoa

Associação de
Pais

Todos os
alunos da
escola

Ass. Pais

170€

Oferta das
amendoas
(CEM)
Dia da Mãe

- Promover atividade para celebrar o dia
da Mae

9 de Maio

Associação de
Pais/Pais

Todos os
alunos da
escola

Ass. Pais

0€

Festa de Final
de Ano Arraial
Minhoto (CEM)

- Promover o convivio entre os vários
intervenientes da comunidade escolar

Junho

Associação de
Pais/Professore
s e Assistentes

Alunos, Pais,
Pessoal
docente e não
docente

Ass. Pais

Não
calculado
s

Missa para os
Finalistas Paróquia a
definir

- Felicitar e Agraciar os Finalistas

Junho

Associação de
Pais/Professore
s

Finalistas e
respetivas
Familias

Ass. Pais

Não
calculado
s
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