Plano Anual de Atividades
2021/2022
O Plano Anual de Atividades pretende complementar e enriquecer o processo de
ensino/aprendizagem recorrendo a estratégias motivadoras que facilitem o
desenvolvimento dos alunos, quer no plano do saber e das competências, quer no
plano da construção da identidade pessoal e formação cívica.

INTRODUÇÃO
O Plano Anual de Atividades é o instrumento que reúne as atividades que se espera desenvolver ao longo de todo o ano escolar, de forma articulada e
coerente. Este, é de facto, o meio privilegiado que o Agrupamento tem à sua disposição para a efetiva concretização do seu Projeto Educativo, visando
melhorar, enriquecer e ampliar conhecimentos, estimular a curiosidade, abrir apetências e desenvolver valores, tendo em conta a sua Missão enquanto
organização educativa.
É importante que o Plano Anual de Atividades expresse a profissionalidade docente como deliberativa e não meramente executora. O nosso Plano
Anual de Atividades deve procurar exemplificar uma vontade de diferenciação, adequação e flexibilização curriculares, procurando motivar os alunos, indo ao
encontro dos seus interesses e trabalhando as suas diversidades. Iremos procurar dar alguns passos no sentido de construir uma comunidade profissional de
aprendizagem. Vamos persistir na intenção de incrementar no seio da escola uma cultura colaborativa, baseada na confiança mútua e na ambição de
melhorar continuamente.
O Plano Anual de Atividades não deve ser encarado como um documento “terminado”. A existência de um plano previamente definido é, sem dúvida, um
excelente auxiliar de sucesso, mas o Plano Anual de Atividades tem de permanecer aberto ao seu próprio enriquecimento. Assim, atividades previstas podem
não se realizar e vir a ser substituídas por outras, ou simplesmente eliminadas e outras, não consideradas, podem vir a ser acrescentadas às inicialmente
programadas, se se revelarem úteis e oportunas para a consecução dos objetivos que nos propomos alcançar e que, naturalmente, são todos aqueles que se
encontram estabelecidos no Projeto Educativo do Agrupamento.

O Plano Anual de Atividades apresentado teve parecer positivo do
Conselho Pedagógico, em reunião de 6 de outubro de 2021, e
aprovação do Conselho Geral em 17 de novembro de 2021.
1

2

2021/2022 – Departamento de Educação Pré-Escolar

GRUPO 100
ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

TEMAS

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

“ Biblioteca
Itinerante”
(JI sem BE)

“ Requisição domiciliária”
(JI com BE)

“ Receção aos alunos do
pré-escolar” (c/BE)

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA BE/BMEL

- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania, na construção
de um futuro cidadão
crítico e humanizado.
- Adquirir conhecimentos
que permitam à criança a
compreensão e a análise
crítica do que a rodeia.
-

“O livro
- Motivar/integrar as
zangado”
crianças no contexto
de Ramadier &
escolar;
Bourgeau
- Proporcionar momentos
Diálogo com as de leitura lúdica e
crianças sobre as recreativa.
normas
de - Conhecer a BE:
funcionamento da Espaço- físico, afetivo e
as suas regras.
BE.

Requisição de
livros

Desenvolver projetos
mobilizadores de modo
articulado e globalizantes
Requisição de
livros

- Promover o contacto/gosto
pelo livro.
- Incentivar os encarregados
de educação/família
na leitura e conto de
histórias aos seus
educandos.
- Fomentar hábitos de
leitura em família.

- Professor da
BE;
- Crianças;
- Educadores;
- Assistentes
operacionais.

- Livros e - Crianças do
outros materiais
Jardim
de
necessários para
Infância com
a concretização
BE.
das atividades.

- Professor da
BE;
- Crianças;
- Cartão de
- Educadores;
leitor;
- Assistentes
- Livros da BE.
operacionais.
- Família.
- Técnicos da
biblioteca
itinerante;
- Crianças;
- Livros.
- Educadores dos
JI de Famalicão
e Trinta.
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- Crianças dos
Jardins
de
Infância com
BE,
cujas
educadoras
adiram
à
iniciativa.

- Crianças dos
Jardins
de
Infância de
Famalicão e
Trinta.

20 a 24
de
setembro
/BE

Ao longo
do ano na
BE

Ao longo
do ano
JI de
Famalicão
e
Trinta

- Avaliação
direta;
- Registos.

- Avaliação
direta
da
motivação,
interesse e
competências
adquiridas
pelas crianças.
- Nº de livros
requisitados.
- Avaliação
direta
da
motivação,
interesse e
competências
adquiridas
pelas crianças.
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Vamos ao Teatro

Ler até Timor

Projetos da BMEL

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Ronda de
Contos.

- Proporcionar igualdade
- Equipa de
de acesso ao livro;
- Diversificar a oferta animação da - Livros da BMEL.
BMEL.
literária;
- Promover a leitura.

- Professor da
BE;

Partilha de
- Reconhecer e valorizar
leituras/
- Crianças
dramatizações laços de pertença
portuguesas e
social e cultural.
com alunos
timorenses;
de Timor.
- Educadores.
Acompanhamento de
peças de
teatro via
Streaming.

MATERIAIS

- Crianças de
todos os JI.

Livros
e
outros materiais - Crianças
necessários para a portuguesas e
timorenses.
concretização
das atividades.

- Tomar consciência que - Comp.
o teatro é uma arte “AtrapalhArte”;
- Computador,
integradora;
- Crianças de
- Professor da internet
e
todos os JI.
BE;
videoprojector.
- Facilitar a emergência
de uma opinião critica. - Educadora.
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PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao longo
do ano.

- Avaliação
direta
da
motivação,
interesse e
competências
adquiridas
pelas crianças.

Ao longo
do 1º
período.

- Recetividade
das crianças
às atividades
rececionadas
de Timor.

Ao longo
do ano.

Interesse
manifestado
pelas crianças
no decorrer
da visualização
da peça de
teatro.
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“ Encontro com a Autora
Goretti Caldeira”

“ Dia Mundial da Alimentação ”

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.
- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania na construção
de um futuro cidadão
humanizado e crítico.

É Natal…
(JI com BE)

- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

“A lagartinha
muito
comilona”
de Eric Carle
(em Pop-up)
- exploração
da história
com
atividades
organizadas
pela BE.

Apresentação
do livro
“O
Gafanhoto
Arco-Íris”.

História de
Natal
adaptada de
“Feliz Natal
Lobo Mau”
de Clara
Cunha.

Promover
uma
alimentação saudável;
- Professora da
- Estimular o hábito de
BE;
ouvir histórias;
- Educadoras;
Desenvolver
a
- Assistentes
memória e a oralidade;
operacionais.
- Vivenciar diferentes
formas de comunicação
e representação.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

-

- Crianças dos
- Livro;
Jardins
de
Os
materiais
Infância
com
- Professora da
- Desenvolver o gosto
necessários para BE e envio da
BE;
pelo livro;
o desenvolvimento gravação da
- Autora;
- Promover a magia do
da atividade.
atividade
- Crianças;
conto;
para os JI
- Educadoras;
- Respeitar a identidade
sem BE.
- Assistentes
/igualdade de género.
operacionais.
- Vivenciar a magia de
Natal;
-Tomar consciência das
suas
atitudes
e
comportamentos;
- Promover a magia do
conto.

- Professora da
BE;
- Crianças;
- Educadoras;
- Assistentes
operacionais.
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13 a 20
de
outubro
BE

- Avaliação
direta;
- Registos.

Data a
definir
em
novembro
Jardins de
Infância e
BE.

- Nº de livros
adquiridos à
autora;
- Feedback das
famílias com
a escola em
relação
à
atividade.

9 a 16 de
dezembro
BE.

- Avaliação
direta;
- Registos.
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- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania na construção
de um futuro cidadão
humanizado e crítico.

ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

“Um Inverno
Perfeito”
de Cristina
Sitja Rubio
Quem
hiberna?
O que é a
hibernação?
“A mala”
de
Chris Naylor
Dramatização

MATERIAIS

- Respeitar a diversidade
/igualdade de género;
- Livro;
- Adotar comportamentos
- Os materiais
que visam o bem-estar
necessários para
- Professora da
animal;
o desenvolvimento
BE;
- Conhecer algumas
da atividade.
- Crianças;
espécies animais.
- Educadores;
- Assistentes
- Respeitar a diversidade operacionais.
e solidarizar-se com o
outro;
- Representar personagens
e situações da história.

“ Semana da
leitura”

- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

RECURSOS

Encontro
com o autor/
ilustrador (à
distância ou
presencial, a
confirmar)

“ Vamos à festa
dos livros”

Hora do Conto…
viva a amizade!

Hora do conto

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Desenvolver a fantasia,
“Bruxa, bruxa a imaginação e criatividade;
vem à minha Desenvolver
a
festa” de
linguagem oral;
Arden Druce, Desmistificar
o
dramatização sentimento do medo;
da história
- Identificar as diferentes
com as
linguagens dos sistemas
crianças
de comunicação.

- Estimular o gosto pela
leitura;
- Desenvolver a memória
auditiva e a atenção;

- Crianças dos
Jardins
de
Infância com
BE e envio da
gravação
da
atividade para
os JI sem BE.

Livros
e
materiais
a
definir
pelos
- Professora da
promotores da
BE;
atividade.
- Autor;
- Livraria
- Todas as
Jardim;
crianças dos
- Crianças;
JI.
- Educadores;
-Livro e alguns
- Assistentes
adereços.
operacionais.
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PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

4 a 11
janeiro
BE

-Avaliação
direta;
- Registos;
- Grau de
envolvimento
da
comunidade.

7 a 11 de
fevereiro
BE

- Identificação
dos
sentimentos
e das atitudes
transmitidas
pela história.
- Nº de livros
adquiridos e
mensagem
passada
pelos alunos
para os pais.

- Empenho
das crianças
na representação
do seu papel
na história.
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Mês da Família

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania na construção
de um futuro cidadão
humanizado e crítico.

…vamos ajudar a Terra!

- Proporcionar a aquisição
de livros a um preço mais
acessível e de conhecimentos
que permitam à criança a
compreensão e a análise
crítica do que a rodeia.
- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

“O que eu
faço…com a
Mãe! O que
eu faço...com
o PAI!”
de Amélie
Antoine –
oferta de
uma
lembrança
luminosa
para a família
de cada
criança.

- Desmistificar géneros e
estereótipos;
- Promover a igualdade
de género;
- Valorizar o papel da
família na educação da
criança;
- Vivenciar diferentes
formas de comunicação e
representação.
- Criar e fortalecer
hábitos de leitura nas
crianças
desde
a
primeira infância;
Feira do Livro
- Estimular a criatividade;
na BE.
- Diversificar o tipo de
leitura;
Compreender
o
“O Protesto”
impacto das atividades
de Eduarda
e atitudes humanas
Lima
num
contexto
de
recursos naturais.
Experiência
com tampas
de plástico.

MATERIAIS

- Crianças dos
Jardins
de
Infância.
- Professora da
BE;
- Família;
- Livros e materiais
- Crianças;
a definir pelos
- Educadoras;
promotores da
- Assistentes
leitura.
operacionais.
- Livrarias e
Editoras.
- Crianças dos
Jardins
de
Infância com
BE.

- Professora da - Livros;
BE;
- Outros materiais
- Crianças;
de desperdício
- Educadores;
necessários para
- Assistentes
a concretização
operacionais.
das atividades.
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- Crianças dos
Jardins
de
Infância com
BE e envio da
gravação
da
atividade para
os JI sem BE.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

9 a 20 de
maio
Jardins de
Infância
com BE

23 a 27
de maio

1 a 9 de
junho
JI com BE

AVALIAÇÃO

-Avaliação
direta;
- Registos;
- Grau de
envolvimento
da
comunidade.

- Quantidade
de visitas à
BE e de livros
adquiridos.
-Avaliação
direta
da
motivação,
interesse e
competências
adquiridas
pelas
crianças.

2021/2022 – Departamento de Educação Pré-Escolar

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

“ Vivências
Cinematográficas”

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PLANO NACIONAL DE CINEMA
- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

Atividades
lúdicopedagógicas
de
sensibilização
para o
Cinema…

- Promover a literacia - Clube de
fílmica;
cinema
da
- Os necessários
- Fomentar a leitura e Guarda;
- Crianças dos
para
a
interpretação
de - Equipa do
Jardins
de
concretização
imagens em movimento; PNC
do
Infância.
da atividade.
- Valorizar o cinema Agrupamento
como uma arte.
e outros…

Uma vez
por
período
Jardins de
Infância.

- Avaliação
direta;
- Registos.

Ao longo
do ano

- Avaliação
direta;
- Registos.

“ Regime de fruta
escolar”

“ Numa aventura com os
alimentos”

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL

- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.

- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.

Higiene e
Segurança
Alimentar
Alimentação
saudável

Distribuição
de horto
frutícolas

-

Criar nas crianças
atitudes positivas face
aos
alimentos
saudáveis de forma
lúdica;
- Compreender a relação
entre a alimentação
saudável e a saúde.
- Promover hábitos
alimentares saudáveis
e uma dieta equilibrada;
- Reduzir o risco de
obesidade infantil e de
doenças
crónicas
associadas à obesidade;
- Promover o consumo
de hortofrutícolas;

- Setor de
alimentação e
nutrição da
CMG /ULS;
- Educadores;
- Assistentes
operacionais.

- Crianças dos
Jardins de
- Os indispensáveis Infância;
para
a - Educadores;
concretização
- Assistentes
das atividades.
operacionais;
- Comunidade
em geral.

-

Setor de
alimentação e
nutrição da
- Os indispensáveis - Crianças dos
CMG /IFAP
para a concretização Jardins
de
DGESTE
das atividades.
Infância.
- Educadores;
- Assistentes
operacionais.
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Ao longo
do ano
letivo todos os
dias da
semana

- Avaliação
direta;
- Registos.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

“ Crescer Juntos”

“ EU e o Outro”

ATIVIDADES DO PROJETO CURRICULAR – “O Mundo precisa de Nós...”

Eu sou
assim...
E tu?
- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania, na construção
de um futuro cidadão
Português
crítico
e
humanizado.
- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.
- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.

Nós…
- Interajuda
- Cooperação
“A Fábula do
PorcoEspinho”

- Tomar consciência da
sua
identidade
e
- Crianças;
respeitar a dos outros;
- Educadores;
- Reconhecer laços de
- Assistentes
pertença
social
e
operacionais
cultural;
dos Jardins de
- Valorizar a diferença
Infância.
tendo em conta a
diversidade.

- Os indispensáveis - Crianças dos
para a concretização Jardins
de
das atividades.
Infância.

- Expressar emoções e
sentimentos;
- Cooperar com os
outros no processo de
aprendizagem;
- Promover o respeito
pelo outro e pelas suas - Crianças;
- Os indispensáveis
opiniões, numa atitude - Educadores;
paraaconcretização
de
partilha
e - Assistentes
das atividades.
responsabilidade social;
operacionais;
- Respeitar a diversidade
e solidarizar-se com o
outro;
- Fomentar a consciência
democrática
e
de
cidadania.
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- Crianças dos
Jardins de
Infância.

Ao longo
do 1º
Período

- Avaliação
direta;
- Registos.

Ao longo
do 2º
Período

- Avaliação
direta;
- Registos.
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- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania, na construção
de um futuro cidadão
Português
crítico
e
humanizado.
- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

-

A Beleza é o
fruto da
diversidade e
da
cooperação

Desenvolver uma
atitude participativa e
crítica
perante
o
Mundo que nos rodeia;
Compreender
a - Crianças;
- Os indispensáveis
interdependência entre - Educadores;
paraaconcretização
as pessoas;
- Assistentes
das atividades.
- Desenvolver atitudes operacionais;
que
promovam
a
responsabilidade
partilhada e a consciência
ambiental.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

Teatro de
- Promover a magia do
- Capacitar os alunos para a
fantoches em conto;
intervenção e ação ética
articulação - Vivenciar diferentes
para o exercício pleno da
com as
formas de comunicação e - Equipa da BE;
cidadania na construção
crianças do
representação;
- Professores e
de cidadãos humanizados
1º ano de
- Experimentar momentos educadores;
e críticos
escolaridade
de partilha.
- Alunos do 1º
- Promover a magia do ano e do préescolar;
conto;
- Conhecer e dar a - Assistentes
operacionais.
conhecer
diferentes
culturas (interculturalidade);
Identificar
a
problemática da migração.

- Crianças dos
Jardins de
Infância.

Ao longo
do 3º
Período

- Fantoches;
- Alunos do 1º
- Os materiais ano (Bonfim,
disponibilizados
Lameirinhas,
pela equipa da Famalicão,
BE
para
a Gonçalo
e
concretização
Trinta) e do
das atividades.
pré-escolar.

9 a 16
dezembro

Atividades de
articulação com o
1ºCEB “ A mala”

- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.

RECURSOS
ATIVIDADES

Atividades de
articulação com o
1ºCEB
“ Feliz Natal Lobo
Mau”

Todos colorimos o Mundo”

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Livro;
- Alunos do 1º
- Os recursos ano (Bonfim,
necessários para Lameirinhas,
o desenvolvimento Famalicão e
da atividade com Gonçalo)
e
a exploração da do
préhistória (“A mala).
escolar.

7 a 12
fevereiro
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- Avaliação
direta;
- Registos.

-Avaliação
direta;
- Registos;
- Grau de
envolvimento;
- Registos.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Data a
definir no
final do
3º
período

-Avaliação
direta;
- Registos;
- Grau de
envolvimento;
- Registos.

Final do
ano letivo

- Avaliação
direta;
- Registos;
- Grau de
envolvimento
da comunidade.

Atividades de articulação
“ Dia do Agrupamento”

Atividades de articulação com o 1º CEB
“ Pic Nic saudável”

-

- Desenvolvimento pleno e
harmonioso da personalidade,
incentivando a formação
de
cidadãos
livres,
responsáveis, autónomos
e solidários.

Dramatização
e dança
Lanche

Todas as
crianças dos
Jardins
de
- Partilhar vivências
Infância
e
promotoras
de - Professores - CDs, DVDs;
alunos do 1º
aprendizagem;
e educadores; - Computador;
ano do 1º
- Envolver a comunidade - Assistentes - Projetor;
CEB (Bonfim,
educativa no processo operacionais; - Os materiais
Lameirinhas,
educativo;
- Outros
necessários
à
Famalicão,
- Proporcionar momentos parceiros
concretização
Gonçalo
e
de descontração e educativos.
da atividade.
Trinta);
diversão.
- Outros
parceiros
educativos.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

- Promover a articulação
Atividades a
entre ciclos.
definir
- Dar a conhecer à - Educadores;
posteriormente
comunidade o trabalho - Crianças;
tendo em
desenvolvido na Educação - Assistentes
conta a
Pré – Escolar.
operacionais.
situação
- Vivenciar situações de
epidemiológica
aprendizagem.
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- Transporte;
- Os materiais
- Crianças dos
necessários
Jardins
de
para
a
Infância.
concretização
da atividade.

2021/2022 – Departamento de Educação Pré-Escolar

“ Articulação com os Serviços de Psicologia e
Orientação” Apoio psicopedagógicos
a alunos - Pré-Escolar

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Avaliação de
aptidões
básicas
envolvidas
na
aprendizagem
escolar

MATERIAIS

- Avaliar (1º Período)/
reavaliar (3º Período) o
desenvolvimento das
- Crianças dos
crianças do pré-escolar
Jardins
de
(5 anos de idade), em
Infância
do
vários domínios.
- Técnicas do - Provas de
Agrupamento
- Dar a conhecer o SPO;
diagnóstico préque completam
feedback da avaliação - Educadores.
escolar.
5 anos até 15
às educadoras titulares,
de setembro
para melhor adequar
de 2021.
as atividades/estratégias
ao desenvolvimento/
aprendizagem da criança.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

1º e 3º
Períodos
Jardins de
Infância
do

AVALIAÇÃO

- Resultados
obtidos.

Agrupamento

“ Comemoração de datas
assinaladas”

OUTRAS ATIVIDADES AO LONGO DO ANO
- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.
- Desenvolver a consciência
Atividades de
ecológica e ambiental.
calendário
- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

- Crianças;
- Vivenciar datas assinaladas
- Educadores;
de acordo com os
- Assistentes
interesses
e
operacionais;
motivações.
- Outros…
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- Materiais
necessários para
a concretização
das atividades.

- Crianças
- Comunidade
educativa.

Ao longo
do ano
Jardins de
Infância

- Grau de
envolvimento
da comunidade.
- Avaliação
contínua do
desenvolvimento
das crianças
e das
aprendizagens
adquiridas.

2021/2022 – Departamento de Educação Pré-Escolar

Ensino de Inglês no Jardim de Infância”

“ Promoção do Desenvolvimento das
Expressões…”
Junta de Freguesia de Guarda

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Educar para a saúde,
estimular hábitos e estilos
de vida saudáveis.
- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.
- Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

- Possibilitar à criança o
desenvolvimento
progressivo da consciência
Coadjuvação
e domínio do seu corpo.
de atividades
- Despertar o gosto pela
educativas:
música, alargando as
- Educação
suas
referências
Física;
artísticas e culturais;
- Educação
- Diversificar formas de
Artística;
utilizar e sentir o
- Música.
corpo.
- Vivenciar e experienciar
sentimentos e emoções.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

- Professores
especializados
das diferentes
áreas;
- Crianças;
- Educadores;
- Assistentes
operacionais;
- Outros…

- Materiais
necessários para
a concretização
das atividades.

1º Período:
- Greetings;
- Fomentar uma relação
- Autummn positiva e afetiva com a
colours;
aprendizagem
da
- Professora de
- Body;
língua inglesa de forma
inglês/ grupo 120,
- Capacitar os alunos para a - Festivities lúdica;
docente do
- Motivar para a
intervenção e ação ética (Halloween
Agrupamento;
aprendizagem futura
para o exercício pleno da and Christmas)
- Educadores;
de
outras
línguas
cidadania.
- Assistentes
2º Período:
estrangeiras;
operacionais;
- Numbers - Promover a consciência
from 1 to 5;
de diferentes identidades
- Winters
culturais;
colours;
13

- Materiais
necessários para
a concretização
das atividades.

- Crianças dos
Jardins
de
Infância das
Lameirinhas e
da Sé.

- Crianças de
3, 4 e 5 anos
dos Jardins de
Infância
de
Lameirinhas e
Sé.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao longo
do ano
(45
minutos
semanais)

Ao longo
do ano
(30
minutos
semanais)

- Motivação e
interesse
manifestado
no
desenvolvimento
da atividade;
- Avaliação
direta
das
aprendizagens;
- Registos.

2021/2022 – Departamento de Educação Pré-Escolar

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

(Continuação)

- Numbers
from 6 to
10;
- Family;
- Festivities
(Father`s
Day, Easter
(caça ao
ovo).

- Despertar a curiosidade,
a criatividade e o
pensamento crítico.

3º Período:
- Spring/
Summer
colours;
- Animals;
- Food;
- Festivities
(Mother`s
Day).
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

GRUPO 110
Ao longo do ano e 1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Adquirir conhecimentos
gerais e sociais que
permitam ao aluno a
compreensão e a análise
crítica do que o rodeia.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

- Fomentar o gosto pela
leitura;
Leitura;
Plano
- Conhecer os vários tipos
Realização
Nacional
de
leitura:
leitura
de fichas de
de Leitura
recreativa,
para
Capacitar os alunos para
leitura.
informação e estudo,
a intervenção e ação
pesquisa.
ética para o exercício
pleno da cidadania.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Professores
Titulares
de Livros;
Turma;
Computadores;
Professora
Projetores de
Bibliotecária;
vídeo;
Assistentes
Power Point
Operacionais;
…
Pais.

Alunos do 1º
ciclo

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

0€

Ao longo
do ano; Participação;
Escola; Registos
de
Escolas do avaliação.
Agrupamento

0€

Ao longo
do ano;
Escola; Participação.
Escolas do
Agrupamento

Promover o livro e a leitura.
Sessões de
Estimular a criatividade das
A Quinta
contos para
Equipa
crianças.
- Despertar nas crianças
dos
crianças dos
animação
o prazer de ler.
contos Criar e fortalecer hábitos de
3 aos 10
BMEL
anos
leitura na criança desde a 1ª
infância.
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de
Materiais
da
diversos

Bonfim;
Alunos do 3º
ano das
Lameirinhas

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Contribuir para que os
alunos envolvidos consigam
atingir e desenvolver as
Aprendizagens Essenciais
definidas para a
Educação Artística:
Musicall
Experimentação
e criação;
Interpretação e
comunicação;
Apropriação e
reflexão.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Uma hora
letiva semanal,
dentro do
que é
pretendido
na flexibilidade
curricular,
onde, em
articulação
com os titulares
de turma que - Atingir e desenvolver
as
Aprendizagens
serão
Professor
Essenciais
definidas
preparadas
Jorge Elias
a
Educação
partindo dos para
Artística.
conteúdos
programáticos
e da
operacionalização
das
Aprendizagens
Essenciais
definidas, em
relação ao
Perfil do
Aluno.
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DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Alunos das
escolas da
cidade

0€

Ao longo
do ano

MATERIAIS

Instrumentos
Musicais;
Quadro;
Videoprojetor;
Fotocópias.

AVALIAÇÃO

Participação;
Registos.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Adães Bermudes
- Consciencializar a
- 3º ano;
problemática
do
Augusto Gil - 2º e
abandono de animais
3º anos;
“Um
Promover a saúde e bemde companhia;
a problemática do abandono de animais de companhia.
Veterinário
Bonfim - 3º ano;
animal estar animal e da adoção
Ação de
- Despertar o gosto e
Municipal;
PowerPoint
Espírito Santo
0€
não é um responsável de animais sensibilização interesse pelos animais.
Assistente técnico.
- 1º, 2º e 3º anos;
brinquedo” de companhia.
- Fomentar o sentido de
Maçainhas;
responsabilidade do
Santa Zita - 3º
que é ter um animal de
ano;
companhia.
Trinta

Controle progressivo do
corpo.
Reflexão sobre as atitudes
Crescer
e
comportamentos
em
adequados.
segurança
Conhecimento de normas
básicas enquanto peões
ou ciclistas.

- Descobrir, conhecer e
controlar progressivamente o
seu corpo.
Deslocação - Refletir sobre as atitudes
comportamentos
dos alunos e e
adequados,
à correta
professores
integração da criança
até às
como peão, passageiro
instalações
e ciclista, no trânsito das
do Centro de
nossas cidades.
Educação
- Desenvolver caraterísticas
Rodoviária
de cidadão responsável
em Vale de
através
de
um
Estrela
comportamento cívico e
social correto na circulação
rodoviária e utilização de
Ciclovias.

Membros
do
gabinete
de Bicicletas;
Projetos
Sinais
Socioeducativos trânsito.
e Juventude

18

Adães Bermudes
- 1º, 2º e 3º
anos;
Augusto Gil;
Bonfim;
Espírito Santo;
de
Famalicão;
Gonçalo;
Lameirinhas;
Maçainhas;
Santa Zita;
Trinta.

0€

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Participação;
Outubro a
Registos
de
junho
avaliação.

Ao longo
do ano

Participação.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Santa Zita;
Gonçalo - 1º e 2º
anos.

0€

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

- Conhecer as normas

básicas
que
os
protegem
como
utilizadores das vias de
circulação, enquanto
peões ou ciclistas.
- Identificar sinais de
circulação rodoviária.
Participar, em conjunto
com os colegas, em
situações práticas como
ciclista, passageiros e
peões.

Mininu

Desenvolvimento
gosto pelo teatro

do

Teatro de
marionetas

- Desenvolver o gosto
pelo teatro;
- Promover o contacto TMG
com a arte das
marionetas.

Fazer chegar a
linguagem
Leitura e
ao
Plano
interpretação cinematográfica
Sensibilizar para o Cinema
maior número possível
Nacional
de obras
e para a linguagem
de
cinematográficas de jovens;
audiovisual
Cinema
junto dos - Promover a literacia na
leitura e interpretação
alunos
de
imagens
em
movimento;

Materiais
diversos

14 outubro Participação.

-

Cineclube
da
Guarda;
PNC;
CurtasCine Eco – Festival
metragens
Internacional de
Cinema Ambiental
de Seia
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Todos

0€

Ao longo
do ano
letivo

Participação.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Lameirinhas 2º ano;
Gonçalo - 3º e
4º anos.

0€

Ao longo
do ano
letivo

Participação

Adães Bermudes
- 1º, 2º e 4º
anos;
Bonfim;
Lameirinhas;
Santa Zita - 1º,
2º e 4º anos.

0€

Ao longo
do ano
letivo

Participação

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

AVALIAÇÃO

- Aprofundar, junto de
alunos e professores, a
capacidade
de
interpretação
dos
filmes
mais
emblemáticos
de
diferentes culturas.

Visitas às
exposições
da
Educação para as artes
Galeria de
Arte do
TMG

Exposições

- Desenvolver o sentido
artístico, estético e
crítico
dos
TMG
participantes.
Fundação
- Sensibilizar para as
Serralves
diferentes formas de
criação artística.

- Regular a atenção em
si e no outro;
- Desenvolver atitudes
como a paciência,
aceitação, curiosidade,
Sessões com
compaixão…;
“Oficina Permitir crescer com um os alunos de
- Melhorar a relação Psicóloga
das
alto nível de bem-estar aproximadamente-corpo e aumentar CMG
Emoções” psicológico.
mente 1h
a consciência corporal;
cada.
- Nomear e conhecer as
emoções;
- Promover a empatia e
uma melhor conexão
com o mundo.

20

de

da

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Atividades
desportivas:
Realização
de
atividades
de
Natação,
- Adaptar-se ao meio
de controlo
aquático.
da
Aulas de
- Desenvolver capacidades
obesidade
natação;
e outras, Educar para a saúde, Atividades de físicas ao nível da
natação: Iniciação à
propostas estimular hábitos e estilos
adequação
de vida saudáveis.
prática aquática.
pela
ao meio
Câmara
- Promover
a
aquático.
Municipal
cooperação
e
da Guarda
socialização.
e Departamento de
Educação
Física e
Desporto

Técnicos
monitores
piscinas
municipais.

Piscinas
e Municipais;
das Meios
de
transporte da
Câmara
Municipal.

Todas as
escolas do 1º
ciclo

Escolar.

Reconhecer a importância
Oficina de
da cultura na vida dos
Cianotipia
cidadãos.

Atividades
com tinta

Delinear algumas
linhas estratégicas de
Técnica
atuação através de
Museu
uma
perspetiva
prática.
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do

Adães Bermudes
- 1º, 2º e 3º
anos;
Augusto Gil;

0€

Em datas a
definir;
Piscinas
Participação;
Municipais;
Registos
de
Escola
avaliação
Secundária
Afonso de
Albuquerque.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Oficina de
cerâmica

Reconhecer a importância
da cultura na vida dos
Oficina de cidadãos.
origami

Oficina de
pintura

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Trabalhar
com o barro

Atividades
com papel

- Delinear
algumas
linhas estratégicas de
Técnica
atuação através de
Museu
uma
perspetiva
prática.

Barro

Adães Bermudes
Augusto Gil;
Bonfim;
Espírito Santo 3º e 4º anos;
Lameirinhas;
Maçainhas;
Santa Zita;
Trinta.

Tipos de papel

Adães Bermudes
- 2º, 3º e 4º
anos;
Augusto Gil;
Bonfim;
Espírito Santo 2º e 3º anos;
Maçainhas;
Santa Zita;
Trinta.

do

Adães Bermudes;
Augusto Gil;
Bonfim;
Espírito Santo 4º ano;
Famalicão;
Santa Zita - 2º,
3º e 4º anos;

Atividade de
pintura

22

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

0€

Ao longo
do ano
letivo

AVALIAÇÃO

Participação.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Visita ao
património
Construído

RECURSOS
ATIVIDADES

Reconhecer a importância
da cultura na vida dos
cidadãos.

Sensibilizar/motivar
comunidade escolar
Motivar
valorizar e preservar
Tradições
cultura tradicional
popular.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Visitas ao
Museu

Visitas
guiadas
Museu

METAS/OBJETIVOS

- Delinear
algumas
linhas estratégicas de
Técnicos
atuação através de
Museu
uma
perspetiva
prática.

MATERIAIS

do

Visitas
guiadas

a
a
a
e

Atividade
prática de
danças e
cantares
tradicionais
do Rancho
Folclórico

- Captar
os
jovens
alunos a participar na
Valência do Rancho
Folclórico.

Elementos
do
Centro Cultural
Música
da
Guarda,
Professor e AO
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PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

0€

Ao longo
do ano
letivo

AVALIAÇÃO

Adães Bermudes
- 3º e 4º anos;
Augusto Gil;
Famalicão;
Gonçalo - 3º e
4º anos;
Maçainhas;
Santa Zita - 4º
ano.
Adães Bermudes
- 2º, 3º e 4º
anos;
Augusto Gil;
Gonçalo - 3º e
4º anos.
Adães Bermudes
- 2º, 3º e 4º
anos;
Augusto Gil 3º e 4º anos ;
Bonfim;
Espírito Santo 2º, 3º e 4º
anos;
Lameirinhas;
Maçainhas;
Santa Zita;
Trinta.

Participação
empenho

e

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Projeto
Valormed:
“Escolas
de
Promover
VALOR: sustentáveis
Uma
alunos
aventura
na sala de
aula”

EBIF

atitudes
junto dos

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Aula online

- Aprender a separar
resíduos de medicamentos;
- Recolher adequadamente
resíduos de medicamentos
as
farmácias
e
parafarmácias portuguesas; Técnicos
- Perceber a importância Valormed
da reciclagem para a
proteção do meio
ambiente
e
das
espécies que nele
habitam.

Atividades
Promover o intercâmbio conjuntas
cultural transfronteiriço – com o colégio Promover
Escolas
Bilingues
e de Mirobriga interculturalidade.
Interculturais de Fronteira
– Ciudad
Rodrigo

Sabes o
Divulgar o conceito de
que é um
geoparque
geoparque?

Ação
pedagógica
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PREVISÃO
DE CUSTOS

Adães Bermudes;
Bonfim;
Lameirinhas;
Santa Zita - 3º e
4º anos.

0€

MATERIAIS

da

Docentes do 3º
ano das escolas:
Augusto Gil;
Bonfim;
a
Material
Lameirinhas;
diverso
Docentes do 2º
ano das escolas:
Espírito Santo;
Santa Zita.

- Fomentar o conhecimento
Técnicos
dos
princípios
da
Geopark.
UNESCO.

DESTINATÁRIOS

do

Alunos do 3º
ano das
escolas:
Augusto Gil,
Bonfim,
Lameirinhas.

0€

Alunos do 2º
ano das
escolas:
Espírito Santo e
Santa Zita.
Adães Bermudes;
Bonfim.

0€

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao longo do Empenho;
ano letivo Interesse.

Ao longo
do ano
letivo

Iniciativa;
Empenho.

Ao longo do Empenho;
ano letivo Interesse.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

A Estrela
vai à
Escola
Vem
conhecer Conhecer
a Estrela Geopark.
Geopark

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Lameirinhas 2º e 4º anos.

o

Estrela

Ação
pedagógica

Santa Zita

- Identificar as rochas e
a
biodiversidade
existente.
- Listar os benefícios
ambientais de práticas
saudáveis
e
os
benefícios para a
Técnicos
saúde.
Geopark

Percurso
Realizar
percursos
pedestre
pedestres ao redor da
na Minha
escola.
Escola

Conhecer
as
Identificar sementes.
sementes

- Conhecer o território,
a
geodiversidade,
biodiversidade e cultura
do Estrela Geopark.

Percurso
pedestre

- Conhecer e classificar
sementes;
- Efetuar correspondência
de imagens.

Bonfim;
Espírito Santo 2º e 3º anos;
Maçainhas;
Trinta.
do

0€

Sementes
variadas

Observação e - Recolher amostras de
Vamos
recolha de
plantas nas proximidades
construir
plantas.
da escola;
Observar plantas nas
um
Construir um mini
Plantação de
proximidades da escola.
herbário,
com
herbário
uma horta ou
identificação
das
jardim na
espécies recolhidas.
escola.

Plantas diversas
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Empenho;
Participação.

Ao longo do
ano letivo

Espírito Santo 2º e 3º anos;
Lameirinhas –
2º ano.
Bonfim - 3º
ano;
Lameirinhas 2º ano;
Maçainhas;
Santa Zita;
Trinta

Empenho;
Interesse.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

A arte e
- Imaginar e criar “obras
os
de arte” a partir de
recursos Usar a arte como vetor Criação de
recursos
naturais,
naturais para a educação.
obras de arte
trabalhando
sobre
na Estrela
diferentes temas.
Geopark

Trabalhar o riquíssimo
património
cultural
imaterial
da
Estrela,
Memórias
associado
ao
da Estrela
conhecimento
das
comunidades que ali
vivem.

Vamos
falar da
Biodiversi
dade do
Estrela
Geopark

Mostrar a diversidade
biológica existente no
território
do
Estrela
Geopark.

Ação
pedagógica

Rochas, folhas,
flores, …

- Promover a partilha
de
experiências
e Técnicos
memórias entre jovens Geopark
e idosos.
- Recolher e preservar
as memórias deste
território (lendas, peças
de teatro, criação de
bandas
desenhadas,
etc).

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao longo
do ano
letivo

Santa Zita

Empenho;
Interesse.

do

Lameirinhas 2º e 4º anos.

0€

Ao longo do
ano letivo

- Conhecer as espécies
endémicas existentes,
assim como a diversidade
de
ecossistemas,
a
importância da sua
preservação
e
as
diversas classificações
de proteções implementadas
na Serra da Estrela.
- Identificar os principais
fatores para a perda
da biodiversidade.

Bonfim;
Espírito Santo 2º e 3º anos;
Maçainhas;
Trinta.

26

Participação;
Empenho.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Realização da
atividade
Porque
- Identificar a razão pela
Compreender por que laboratorial
são
qual
as
plantas
motivo as plantas são da separação
verdes as
mudam de cor no
verdes.
dos
plantas?
outono.
pigmentos
fotossintéticos

Conhecer a problemática
Espécies das espécies invasoras,
invasoras como uma das grandes
ameaças à biodiversidade.

Microcosmos

Empenho.

- Identificar as espécies
invasoras presentes na
Serra da Estrela.
- Observar e apresentar
as características que Técnicos
as tornam invasoras Geopark
de sucesso.

Observação
- Reconhecer a perspetiva
Enumerar pequenos seres
de espécimes
da
diversidade
e
vivos (vegetais e animais
em
invertebrados) frequentemente
complexidade
dos
pormenor,
negligenciados
ou
pequenos seres vivos e
com auxílio
desconhecidos.
suas estratégias.
de lupas.

Os
Colocar em contacto
cientistas
cientistas e alunos, de
vão à
diferentes áreas.
escola

AVALIAÇÃO

do

Lameirinhas 2º ano.

0€

Ao longo
do ano
letivo

Participação.

Empenho.

- Partilhar conhecimentos e
experiências;
- Expor
dúvidas
e
curiosidades.

27
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

PP1 – “À
descoberta
do Zêzere
e da sua Conhecer os aspetos
relação físicos do meio local.
com a
atividade
humana”
Projeto
Conservatório
“Conhecer
tradições”

“English
Book
Fair”

Sensibilizar/motivar
comunidade escolar
valorizar e preservar
cultura tradicional
popular.

a
a
a
e

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Visita de
estudo

Atividade
prática de
canções
tradicionais.

Leitura de um
livro ou de
Desenvolvimento
do um excerto
gosto pela leitura de do mesmo.
Possibilidade
livros em língua inglesa.
de aquisição
do livro.

- Conhecer o relevo,
rochas, minerais, solos
e biodiversidade;
Técnicos
- Reconhecer a adaptação Geopark
das populações ao
meio ambiente.

-

MATERIAIS

do

Captar os jovens
Dois professores
alunos a participar no
Música
do Conservatório
coro.

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Adães Bermudes;
Espírito Santo –
2º, 3º e 4.º
anos;
Famalicão

Final do Participação.
ano letivo

Todos os alunos

Ao longo
do ano
letivo

Empenho.

0€

- Criar o gosto pela leitura
de obras em língua
inglesa;
- Oferecer aos alunos a
possibilidade de aquisição
do livro estudado na aula
ou de outro de uma
amostra dada.

Professoras de
inglês;
Editoras de obras
em língua inglesa;
Parceria
com
uma livraria local
Sessões
para fornecimento
de algumas obras leitura
para
eventual
aquisição
por
parte dos alunos;
Parceria com as
BE.

28

de Turmas do 3º e
4º anos

Última
semana de Participação.
maio

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

Início do
ano letivo
e receção
aos novos
alunos

Dia
Europeu
das
Línguas

Sinalizaçã
o do Dia
Mundial
da
Alimentação

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

ATIVIDADES

Desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
personalidade, incentivando
a formação de cidadãos
livres,
responsáveis,
autónomos e solidários.

Realização de
atividades
lúdicas;
Conhecimento
das instalações
da escola.

RECURSOS
METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

- Conhecer colegas,
professores
e
Professores;
assistentes
Assistentes
operacionais;
Operacionais;
- Criar laços afetivos
com a escola.

Elaboração de - Reconhecer a
um painel (físico importância
da
e/ou virtual)
aprendizagem do
Consciencialização para a
sobre a
inglês como língua
importância
da
Professoras
importância da
franca;
diversidade linguística e
Inglês
aprendizagem do - Perceber o valor
cultural.
inglês e das
do multilinguismo
línguas estrangeiras e da diversidade
em geral.
cultural.

Desenvolvimento pleno e
harmonioso da personalidade,
incentivando a formação
de
cidadãos
livres,
responsáveis, autónomos
e solidários;

Visualização de
vídeos alusivos
ao tema;
- Tomar consciência
Leitura de histórias
da importância de
relacionadas com o
uma alimentação
tema;
equilibrada.
Professores;
Diálogo com os
- Assinalar o Dia da Assistentes
alunos;
Partilha da sopa/ Alimentação
Operacionais.
salada de fruta,
(ex.: sopa, salada
com as crianças de fruta; espetadas
dos Jardins de
de fruta…)
Infância próximos
das Escolas do 1º
Ciclo.
29

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Computador;
PowerPoint;
Livros;
Folhas
de
desenho.

Alunos.

0€

17 de
Participação;
setembro;
Registos
de
Escolas do
avaliação.
Agrupamento

Computador
de e/ou material
de
desenho
diversificado.

Alunos

0€

20 a 24 de
Participação
setembro

0€

11 a 15 de
Participação:
outubro;
Registos
de
Escolas do
avaliação.
Agrupamento

Computador;
Powerpoint;
Alimentos para
a confeção da
sopa
Fruta variada

1º Ciclo

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

0€

Mês de
Outubro
Escolas do
Agrupamento

Participação na
atividade;
Registos
de
avaliação.

-

Aquisição
de
conhecimentos gerais e
sociais que permitam ao
aluno a compreensão e a
análise crítica do que o
rodeia.
Halloween
Desenvolvimento
da
consciência ecológica e
ambiental.
Familiarização com
ferramentas digitais.

as

Despertar
a
curiosidade,
a
criatividade e o
pensamento crítico.
- Desenvolver o
conhecimento
do
mundo
e
a
consciência ecológica.
Exploração de - Fomentar uma
uma curtarelação positiva e
metragem/ conto afetiva com a
alusivo ao tema. aprendizagem da
língua estrangeira
Concurso “Scary e
com
as
Halloween ”.
ferramentas digitais.
Promover
a
consciência
de
diferentes identidades
culturais.
Incentivar
a
participação
das
famílias no processo
educativo.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Professores da
turma;
Computador;
Assistentes
Alunos dos 3º e
Desperdícios e
operacionais;
4º anos.
lixo.
Encarregados de
Educação.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Atitude
ecológica
ambiental.

RECURSOS
ATIVIDADES

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

e

Comemoração do Capacitar os alunos para a
S. Martinho intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

METAS/OBJETIVOS

Atividades
lúdicas;

Atividades
educativas e
divertidas

Preservar
as
tradições populares.
Relacionar
o
castanheiro com o
património
da
região.

Professores;
Assistentes
Operacionais;
Comunidade
Educativa.

- Promover o direito
de
todas
as
crianças a terem
uma família;
- Defender o direito
de
todas
as Professores
crianças crescerem Titulares
no seio de uma turma
família;
- Chamar a atenção
para o problema
das
crianças
desprivilegiadas.

Dia do
Pijama

Ser solidário promovendo
o valor da partilha e da
solidariedade.

Dia do
Patrono

Desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
Sarau cultural e Participar
em
personalidade,
Professores;
atribuição de
atividades culturais,
incentivando a formação
Assistentes
diplomas e
promovidas pelo
de
cidadãos
livres,
Operacionais.
certificados.
Agrupamento.
responsáveis, autónomos
e solidários.

31

MATERIAIS

Castanhas.

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos
Professores
Assistentes
Operacionais

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

8 ou 11 de
Participação;
novembro
Registos.
Escolas

0€

Kit com:
História;
de
Vídeo;
Canções.

Augusto Gil;
Bonfim - 1º e 2º
anos.

Alunos e
Comunidade
Educativa.

22
Participação.
novembro

0€

Dezembro Participação.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

- Dar continuidade a
costumes
e
Participação em tradições;
atividades
- Promover
a
promovidas pela solidariedade;
a
Capacitar os alunos para a
ComemoCâmara
afetividade e o
intervenção e ação ética
ração do
Municipal e
respeito mútuo.
para o exercício pleno da
Natal
outras entidades. - Relacionar
o
cidadania.
consumismo com a
A Christmas
sustentabilidade do
Carol.
Planeta;
- Viver o espírito de
Natal.

Atividade
articulação
com o
Préescolar
“Feliz
Natal
Lobo
mau”

Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

DESTINATÁRIOS

Teatro de
fantoches

- Promover a magia
do conto;
- Vivenciar
diferentes formas
de comunicação e
representação;
- Experimentar
momentos
de
partilha.

Professores;
Assistentes
Operacionais;
Técnicos da CMG;
Professoras
de
inglês.

MATERIAIS

Computador;
DVD/CD;
PowerPoint;
Vídeos.

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos;
Comunidade
Educativa.

DATA/
LOCAL

Final do
período.

AVALIAÇÃO

Participação;
Registos.

0€

Equipa da BE;
Docentes;
Alunos do 1º ano Fantoches
e alunos do Préescolar.

32

Alunos do 1º
ano (Bonfim,
Lameirinhas,
Famalicão e
Gonçalo), do
Pré-escolar
(Lameirinhas,
Sé, Famalicão,
Gonçalo,
Trinta) e
docentes.

9 a 16
Empenho
dezembro participação

e

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

2º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Mês de
janeiro

Participação;
Registos.

Preservar o património;
Entoação de
Cantar as Capacitar os alunos para a
canções
- Partilhar valores;
janeiras intervenção e ação ética alusivas às - Evocar tradições.
para o exercício pleno da
janeiras
cidadania. (opcional).

Todos

Livros;
Fotocópias.

- Promover a magia do
Atividade
conto;
de
Conhecer e dar a
Preparar a dramatização:
articulaconhecer diferentes
ção com
Dramatização culturas
Experimentar momentos
(interculturalidade);
o Préde partilha.
- Identificar
a
escolar
problemática
da
“A mala”
migração.

Equipa da BE;
Docentes
e
Livro
alunos do 1º ano
e do pré-escolar.

Aquisição
de
- Despertar a curiosidade,
conhecimentos gerais e Cinema de
a criatividade e o
St.
sociais que permitam ao Animação
pensamento crítico.
Valentine’ s
aluno a compreensão e a dedicado aos Desenvolver
o
day
análise crítica do que o sentimentos. conhecimento
do
rodeia.
mundo.

Professores da
turma;
Assistentes
Material
operacionais;
desgaste.
Encarregados de
Educação.
33

Alunos;
Professores;
Assistentes
operacionais.

Alunos do 1º
ano (Bonfim,
Lameirinhas,
Famalicão e
Gonçalo) e do
pré-escolar
(Lameirinhas,
Sé, Famalicão,
Gonçalo,
Trinta).

de

1º Ciclo

0€

7 a 12
fevereiro

Empenho.

14 de
Participação;
fevereiro
Registos
de
Escolas do
avaliação.
Agrupamento

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)
- Fomentar uma relação
positiva e afetiva com
a aprendizagem da
língua estrangeira.
Estimular
a
contextualização das
aprendizagens.
Semana
do
Carnaval
(3 ou 4
dias)
(dia da
pena, dia Partilhar
culturais.
da
gravata,
dia do
chapéu,
dia da
capa,…)

Dia da
Árvore
Dia da
Água

vivências

Atitude
ecológica
ambiental.

- Viver tradições.

Professores;
Assistentes
Operacionais

Materiais
diversos.

Bonfim - 3º e 4º
anos;
Espírito Santo;
Famalicão;
Gonçalo;
Lameirinhas;
Santa Zita - 1º
ano.

22 a 25
fevereiro

Participação.

0€

e

Capacitar os alunos para a
intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

Leitura de
Textos;
Visualização
de filmes.

-

Desenvolver
a Professores;
consciência ecológica Assistentes
e ambiental.
Operacionais.

34

Computador;
Imagens;
Animações;
PowerPoint.

Todos os
alunos.

14 a 18 Participação;
de março Registos.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

Adquirir conhecimentos Elaboração de - Fomentar
uma
gerais e sociais que
relação positiva e
trabalhos
permitam ao aluno a
afetiva
com
a
alusivos à
compreensão e a análise festividade
aprendizagem
da
Easter
crítica do que o rodeia.
língua
estrangeira.
(scavender
activities
- Estimular a contextualização
hunt, egg
Conhecer as tradições hunt, tongue das aprendizagens.
relacionadas
com
a
- Desenvolver consciência
twister
Páscoa.
ecológica.
contest).

HUMANOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

1º Ciclo

Valor de
aquisição
dos ovos
para os
jogos a
realizar.

MATERIAIS

Professoras de
Inglês
Ovos da páscoa
Assistentes
Lixo no espaço
operacionais
escolar.
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DESTINATÁRIOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Participação na
Semana
atividade
e
entre 28
avaliação por
de março a
parte
dos
1 de abril.
alunos.
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3º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Dia da
Criança

- Conhecer os direitos e
deveres das crianças.
- Reconhecer a importância
da preservação do
Atividades
ambiente.
Capacitar os alunos para a promovidas - Envolver a comunidade
intervenção e ação ética pela Câmara educativa.
para o exercício pleno da Municipal ou - Proporcionar momentos
de descontração e
cidadania.
outras.
diversão.
(opcional)
- Dinamizar espaços da
cidade.
- Celebrar e assinalar
datas comemorativas.

Visitas
de
estudo

Adquirir conhecimentos
gerais e sociais que Opcional e se - Contactar com as Professores;
permitam ao aluno a permitidas
realidades abordadas, Assistentes
compreensão e a análise
pela DGS
ao longo do ano.
operacionais.
crítica do que o rodeia.

Professores;
Assistentes
operacionais;
Técnicos
da
Câmara Municipal.

36

MATERIAIS

Autocarro;
Materiais
disponibilizados Todos os alunos
pela
Câmara
Municipal.

Autocarro

Alunos

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

0€

1ª semana Participação;
de junho Registos.

0€

Ao longo
do
Participação;
período; Registos;
Em locais a Relatório.
designar.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

“Pic Nic
saudável”
Articulação 1º
/Pré Escolar

Desenvolvimento pleno e
harmonioso
da
Dramatização - Proporcionar
personalidade,
e dança;
momentos
incentivando a formação
descontração
de
cidadãos
livres,
Lanche.
diversão.
responsáveis, autónomos
e solidários;

Professores;
de
Assistentes
e
operacionais.

Computador;
CD’s, DVD’s;
Projetor.

Encerramento
do ano
letivo

Capacitar os alunos para a Atividades de - Festejar o final do ano
Professores;
intervenção e ação ética final de ano letivo e início do
Assistentes
para o exercício pleno da
letivo.
período de férias de
operacionais.
cidadania.
(opcional)
Verão.

Computador;
CD’s.

Mindfulness
para
cuidar

Cultivar a atenção;
Adquirir competências

- Regular a atenção em
si e no outro;
- Desenvolver atitudes
como a paciência,
Sessões
aceitação, curiosidade,
semanais para compaixão…;
docentes e - Melhorar a relação
não docentes mente-corpo
e
aumentar a consciência
corporal;
- Controlar os pensamentos
e as emoções;

Alunos do 1º
ano (Bonfim,
Lameirinhas,
Famalicão e
Gonçalo) e do
pré-escolar
(Lameirinhas,
Sé, Famalicão,
Gonçalo,
Trinta).

Alunos

Cristina Pires;
Gabriela
Rasteiro;
Nélia Carrilho;
Maria José
Ricárdio;
Lídia Fontes;
Isabel Fonseca;
Ana Paula Silva;
Ana Maria
Gonçalves.
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PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

0€

Data a
definir

Participação;
Registos
de
avaliação.

0€

Quarta
Participação;
semana de
Registos.
junho.

2021/2022 – Departamento de 1º CEB

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

(continuação)
- Melhorar a relação
consigo e com o outro
pela aceitação e nãojulgamento;
- Promover a empatia,
o companheirismo e a
conexão
com
o
mundo.

Observação: As restantes atividades propostas pelas Bibliotecas Escolares irão noutro documento para anexar ao PAA do Agrupamento.
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AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Português

GRUPOS 220 E 300

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJECTIVOS
DO PROJECTO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJECTIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Clube de
Leitura

Bibliopaper

Comemorar
o Dia
Nacional das
Bibliotecas
Escolares
O Contador
de Histórias
hoje vem à
sala de aula

✓ Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada
e
responsável.

Professora
Adelaide
Mariano
Educadora
Henriqueta

✓Viabilizar
um
contacto direto com
a BE e os livros/
documentos
aí Equipa da BE
existentes.
Professores
✓Estimular o espírito de Português
de organização e
cooperação
no
trabalho de equipa.

✓ Educar para a
cultura,
para
a
Equipa da BE
criatividade, inovação
Professores
e preservação do
de Português
património
cultural
oral.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Alunos dos 5º
e 6º anos

Setembro
a junho

Alunos do
5º ano.

Outubro

Outubro
Alunos dos
5º e 6º anos.

Meses de
outubro,
março e
maio.

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Português

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJECTIVOS
DO PROJECTO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJECTIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Concurso
nacional de
leitura

Apresentação
de peças de
teatro

MATERIAIS

✓ Promover a leitura Equipa da BE
Professores
de obras literárias
de Português
✓ Apresentar obras
literárias de uma
forma diferente e
Birra
divertida;
✓ Compreender
o produções
domínio
de Equipa da BE
processos técnicos e Professores
de Português
performativos
envolvidos
na
criação artística.

Concurso de
Poesia
“Poemas
que
contagiam”

✓ Promover
o
sucesso de cada
aluno, a qualidade
do ensino e das Equipa da BE
aprendizagens,
a Professores
educação para a de Português
cidadania e a criação
de
oportunidades
para todos.

Projeto
Terra da
Escrita

BMEL
✓ Fomentar o gosto
Autores
pela leitura e escrita;
Equipa da BE
✓ Promover ligação
Professores
aos autores locais.
de Português
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PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Novembro
a maio

Abril e
maio

Alunos dos
5º e 6º anos.

Outubro a
abril

Novembro
a junho

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Português

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJECTIVOS
DO PROJECTO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJECTIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Projeto
Ajudaris

✓ Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada
e
responsável;
✓ Fomentar o gosto
pela escrita.

MATERIAIS

Professora
Bibliotecária
Professores
de Português

Semana da
Leitura –
"Notícias,
✓Promover o uso
atores
Professora
consciente
dos
sociais e
Bibliotecária
media;
fontes de
Professores
✓Fomentar o gosto
informação";
de Português
pela leitura.
Uma cesta
de livros às
8h30.
A árvore da
Liberdade

✓ Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada
e
responsável.

Equipa da BE
Professores
de Português
e HGP.

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Dezembro
a junho

Alunos dos
5º e 6º anos.

9 a 13 de
março

Abril

Nota: O grupo disciplinar articulará as suas atividades com outras iniciativas promovidas pela BE D. Sancho I, BMEL e/ou serviços educativos da CMG; Plano
Nacional de Cinema; Museu da Guarda: outros departamentos/grupos disciplinares, tal como tem acontecido nos anos anteriores, desde que se
considere que constituem um contributo importante para as aprendizagens e sucesso dos alunos.
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GRUPO 220 – INGLÊS
1º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVO
S DO PROJETO EDUCATIVO

- Educar
para
a
tolerância,
pelo
respeito
e
pela
diversidade,
numa
perspectiva multicultural e
de inclusão
- Proporcionar
o
aprofundamento e o
Halloween
domínio dos saberes.
- Fomentar
o
intercâmbio
de
culturas e saberes.
- Garantir a qualidade
das
relações
interpessoais.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Halloween:
• Celebração
da data em
causa com a
elaboração
de material
dedicado ao
tema “magic
spell book”;
• Decoração do
átrio com os
trabalhos
executados.

Reconhecer elementos
constitutivos da sua
própria cultura e da(s)
cultura(s) de língua
estrangeira;

Exposição do
trabalho
vencedor por
turma na
biblioteca
escolar.

Conhecer o seu meio
e o dos outros para
identificar a diversidade
cultural em universos
diferenciados;

Professores
de inglês
do
2.º
ciclo, com
a
exploração
nas suas
turmas da
data
comemorativa.

Reconhecer algumas
diferenças entre as
relações interculturais;
Identificar exemplos
concretos de atitudes
de
tolerância
e
respeito intercultural;
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/ LOCAL

AVALIAÇÃO

Observação
direta.

Alunos do
2º ciclo

25 a 29 de
outubro

Participação
dos alunos
Elaboração
de
relatório.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/ LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)
Desfile na
escola com o
representante
de cada
Turma1
JackO’lanterns
25/29 de
outubro

Descrever diferentes
elementos da sua
cultura, identidade e
língua por oposição à
cultura anglo-saxónica
e à língua inglesa.

2º Período

TEMAS

Saint
Valentine’s
Day

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Contribuir
para
formação integral
cada aluno.

a
de

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Saint
Valentine’s
day:

Divulgar aspetos
civilizacionais do
Reino Unido;

Professores de
inglês do 2.º
ciclo, com a
exploração nas
suas turmas da
data comemorativa.
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MATERIAIS

Alunos
do 2º ciclo

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

7 a 11
de
fevereiro

AVALIAÇÃO

Participação
dos alunos;
Elaboração
de
relatório.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)

- Fomentar o intercâmbio
de culturas e saberes.
- Desenvolver no aluno
atitudes e sentido de
cidadania.

Construção
de um mural,
com mensagens
afetivas
e
dirigidas aos
amigos/ colegas
de turma.

Contatar
com
usos e tradições
inglesas;
Confluir para a
formação
do
indivíduo como
cidadão
participativo.

Na sala
de aula
e
transposição
para o
mural a
expor no
hall de
entrada

Professores de
inglês do 2.º
ciclo, com a
exploração nas
suas turmas da
data comemorativa.

3º Período

TEMAS

Recriação
do
Five
o’Clock
Tea

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Garantir um ambiente
participativo, aberto e
integrador
da
comunidade educativa;

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Five o’clock
Tea 1:

Promover
o
convívio entre toda
a
comunidade
escolar;

Alunos
e
professores do
2º Ciclo
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MATERIAIS

Alunos do 2º
Ciclo de
escolaridade e
professores
acompanhantes

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Data a
determinar
pelo
grupo

AVALIAÇÃO

Observação
direta;
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)

Promover atividades de
índole escolar como
contributo
para
a
valorização de toda a
comunidade educativa.

Venda de chá,
scones,
muffins,
biscuits,
chocolate
cake e outros
bolos
de
origem
ou
tradição
britânica.

Aprofundar
a
relação
do
Agrupamento com
o seu território
educativo;

Escola
Básica
de Santa
Clara

Contactar
com
usos e tradições
inglesas.

Participação
dos alunos
Elaboração
de
relatório.

Nota:
1

A operacionalização das atividades assinaladas com o número 1 decorrerá em contexto escolar, mediante as futuras diretrizes do Ministério e da DGS, que
possam permitir a participação conjunta de alunos e professores na escola. Sendo assim, as propostas poderão não se concretizar, caso não haja condições
para que sejam realizadas em ambiente exterior.
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GRUPO 330 – INGLÊS

TEMAS

Christmas
Time
Dia do
Patrono

Valentine’s
Day

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

- Contribuir para a
Realização
formação integral dos de atividades
alunos;
lúdicas
dentro da
- Fomentar a divulgação e sala de aula,
respeito pela diversidade
alusivas à
de culturas;
época
natalícia e à
- Dinamizar as relações Comemoraçã
interpessoais
e
a o do Dia do
articulação de saberes.
Patrono

- Contribuir para a
formação integral dos
alunos;

OBJETIVOS

Elaboração
de
mensagens,
postais,
cartazes:

MATERIAIS

Proporcionar
outras formas de
aprendizagem e
contacto com a
Língua Inglesa, em
contexto lúdico e
informal;
- Divulgar aspetos
socioculturais do
Reino Unido e
outros
países
falantes do Inglês
como 1ª língua;

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

1º
Período

Professores de
A selecionar
Inglês

Todos os
Alunos de
Inglês

Professores de
A selecionar
Inglês

Todos os
Alunos de
Inglês

Dezembro

AVALIAÇÃO

Observação
informal e
direta
Apreciação
dos
trabalhos

- Comemorar e
vivenciar a época
natalícia em dia
festivo da ESAAG
- Dia do Patrono.
Proporcionar
outras formas de
aprendizagem e
contacto com a
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2º
Período

Observação
informal e
direta
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

12/14 de
fevereiro

Apreciação
dos
trabalhos

(continuação)

a
da

dentro da
sala de aula
alusivos à
data

- Desenvolver competências
linguísticas.

(Se possível,
exposição de
trabalhos)

Motivar
para
aprendizagem
Língua Inglesa;

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

- Dinamizar as relações
interpessoais
e
a
articulação de saberes;
-

OBJETIVOS

Língua Inglesa, em
contexto lúdico e
informal;
- Divulgar aspetos
socioculturais do
Reino Unido e
outros
países
falantes do Inglês
como 1ª língua.

- Explorar pedagogicamente
momentos lúdicos.

AA’s got
talent

- Promover o sucesso
educativo dos alunos,
melhorar
as
aprendizagens,
os
resultados escolares e o
desenvolvimento
da
autoestima.
- Fomentar a articulação
com
outras
áreas
curriculares.

Apresentação
digital de
talentos com
expressão
em Língua
Inglesa:
Declamação
de poesias;
Dramatização
de textos/
contos;
Apresentação
de canções, etc.

- Consolidar
competências no
âmbito da utilização
da língua inglesa
como meio de
comunicação.
- Contribuir para o
desenvolvimento das
relações interpessoais.

Professores de
A determinar
Inglês

- Promover
a
interdisciplinaridade.
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Alunos dos
Ensino Básico
e Secundário e
Cursos
Profissionais

3º
Período
Data a
acordar

Relatório /
ficha
de
análise e
reflexão
crítica
sobre
a
atividade
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)
- Motivar
para
a
aprendizagem da Língua
Inglesa.

- Conhecer e respeitar
o
património
histórico- cultural.

- Possibilitar o contacto
com falantes nativos.

- Desenvolver
competências
linguísticas de uma
forma lúdica e
interativa.

- Desenvolver
competências
linguísticas.

NOTA:
Voltam a ser propostas as atividades planeadas para o ano letivo anterior, uma vez que a situação pandémica da altura não permitiu que as atividades se
realizassem, tal como ficou expresso no relatório do PAA de 2020/2021 do grupo disciplinar de Inglês.
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GRUPO 300 – FRANCÊS

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Dia do
Não sendo estas efemérides da iniciativa do grupo disciplinar de Francês, na eventualidade de continuarem a ser celebrados estes dias, os docentes de Francês manifestam
Patrono &
desde já a sua disponibilidade para, como vem sendo hábito e juntamente com os alunos, virem a propor e concretizar atividades que se enquadrem nos eventos a
Dia do
comemorar.
Agrupamento
➢ Formar integralmente

➢ Sessões

DELF
scolaire –
Diploma de
estudos em
Língua
Francesa,
níveis A1 a
B2, nos
termos do
QCERL do
Conselho da
Europa.

➢ Produzir, utilizar e avaliar

recursos
educativos
potenciadores da construção
de conhecimento

de
preparação
para
os
alunos/
examinandos
do AEAAG

➢ Realização
➢ Promover

o
sucesso
escolar dos alunos, o mérito
e a excelência, suportado
por uma cultura de rigor e
de exigência.

os
alunos,
aumentando
os
níveis de sucesso e
promovendo uma
formação de índole
académica sólida.
➢ Desenvolver

e
aplicar o conhecimento
da língua francesa;

dos exames
para os alunos
do distrito da
➢ Valorizar os saberes
Guarda
competências
[Centre
de e
escolares,
Passation]
desenvolvendo
competências
pessoais e sociais.

Sala(s) equipadas
com projetor
de vídeo para
sessões
de
Os docentes de preparação;
Francês, com o
envolvimento do
CIEP e da Alliance Sala (auditório)
a
Française de Viseu. para
realização das
provas
de
exame [Centre
de Passation]
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Alunos
de
Francês
do
Ensino Básico e,
Em abril ou
Sem custos
eventualmente,
maio de
para
o
AEAAG
do
Ensino
2022, no
Secundário
do (com exceção AEAAG, em
AEAAG e de do suporte da
data a
outros
agendar
reprografia)
agrupamentos
pelo CIEP
que pretendam
aderir à iniciativa.

Em
função
das taxas de
aprovação
nos exames.

2021/2022 – Departamento de Línguas Estrangeiras

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

➢ Animação do
salão
polivalente
com temáticas
Journée
francófonas:
International
música,
e de la
gastronomia, ➢ Desenvolver uma
Francophonie ➢ Produzir, utilizar e avaliar tradições,
competência
recursos
educativos jogos…
plurilingue
e
potenciadores da construção
intercultural;
de conhecimento.
e
Allez, viens au
➢ Sessão
de ➢ Desenvolver
o
sucesso cinema
aplicar o conhecimento
Cinéma ! * ➢ Promover
escolar dos alunos, o mérito francófono a da língua francesa;
e a excelência, suportado realizar
no
por uma cultura de rigor e TMG
➢ Sensibilizar para
de exigência.
outras formas de
expressão artística.
➢ Teatro
Chez Molière!
Francófono:
*
Le Petit Prince,
de Antoine de
Saint Exupéry
(adaptação de
Gaspar
Legendre).

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Material
de
Os docentes de
apoio (mesas,
Francês, com o
expositores…) e
envolvimento do
suporte
CMSJ da Guarda.
audiovisual, no
Salão.

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

No dia 20
de março.
Alunos
da
Por
disciplina
de Sem custos conveniência,
Francês, alunos para o AEAAG
a data
da
ESAAG
e (com exceção poderá ser
Comunidade
do suporte da
alterada
Educativa
em reprografia)
para o
Geral.
termo do
período
letivo.

Filme
a
Os docentes de designar,
Alunos
Francês, com o mediante
disciplina
envolvimento do opção
e
Francês.
TMG.
disponibilidade
do TMG.

Sem custos
da para o AEAAG
de (com exceção
do suporte da
reprografia)

Representação
incluída
na
Os docentes de
Tournée
Alunos
Francês, com o
internacional
disciplina
envolvimento da
da Troupe ADG Francês.
APPF e do TMG.
EUROPE /TNT
THEATRE

Em data a
acordar
Sem custos
com a
da para o AEAAG
de (com exceção Troupe ADG
do suporte da EUROPE /
TNT
reprografia)
THEATRE

No dia 20
de março.

AVALIAÇÃO

Em função da
adesão dos
alunos
às
atividades
propostas.

Em função da
adesão dos
alunos
à
atividade
proposta.

Em função da
adesão dos
alunos
à
atividade
proposta.

* A calendarização destas atividades depende da disponibilidade das entidades envolvidas; todavia, considera-se que ambas se enquadram nas Comemorações da Francofonia, cujo data
oficial é o dia 20 de março – segundo a OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) https://www.francophonie.org/ – e que, em Portugal, decorrem habitualmente ao longo de todo
o mês de março.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS
➢ Desenvolver

Secção
Europeia de
Língua
Francesa

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

uma

competência
plurilingue
intercultural;

e
aula
suplementar
➢ Produzir, utilizar e avaliar semanal
de ➢ Contribuir para a
recursos
educativos FLE (Francês criação
de
potenciadores da construção Língua
condições
que
de conhecimento
Estrangeira).
possam assegurar a
futura mobilidade
➢ Promover
o
sucessor ➢ Aulas
de dos alunos;
escolar dos alunos, o mérito Educação
e a excelência, suportado Visual
e ➢ Reforçar
a
por uma cultura de rigor e Ciências Físico- aprendizagem
do
de exigência
Químicas
em Francês
LE,
língua
nomeadamente
francesa.
através das DNL
(Disciplinas
Não
Linguísticas).
(entre outros)
➢ Uma

SELF *

DESTINATÁRIOS

Carlos Rodrigues
Mª Arlete Conde
Mª Augusta Fernandes
Ilda Reis
Diamantino Pinto
Com o envolvimento
da DGE e da
Embaixada
de
França,
pelo
Instituto Francês
de Portugal.

Normalmente
aqueles
utilizados em
Sem custos
sala de aula,
Alunos do 8ºAno para o AEAAG Ao longo de
concretamente
[2021-2022]
(com exceção todo o ano
nas disciplinas
do suporte da
letivo
de
Francês,
reprografia)
Educação Visual
e Ciências FísicoQuímicas.

No termo do
ano
letivo,
em relatório
específico a
apresentar
internamente
à DGEstE Centro.

* Para informações complementares, consulte-se o documento original submetido à DGE e aprovado por “despacho de Sua Excelência o então Senhor Secretário de Estado do Ensino Básico e
Secundário (SEEBS), Dr. João Grancho, exarado em 11.08.2014” (Ofício N°: S/17961/2014, da DGEstE Centro, de 2014-10-31)
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

➢ Desenvolver

significativamente
uma competência
plurilingue
e
intercultural;
➢ Contribuir para a

➢ Produzir, utilizar e avaliar

recursos
educativos
potenciadores da construção
de conhecimento.
PARIS, NOUS
VOICI! *

➢ Promover

o
sucesso
escolar dos alunos, o mérito
e a excelência, suportado
por uma cultura de rigor e
de exigência.

➢ Viagem

de
estudo de 8
dias a França,
que
inclui
entradas em
museus,
monumentos,
parques
temáticos,
etc.

criação
de
condições
que
possam assegurar a
futura mobilidade
Os docentes de
dos alunos;
Francês,
em
➢ Reforçar
a parceria com a
aprendizagem
do docente de EMRC
Francês
LE,
nomeadamente
através da interação
com francófonos de
língua materna.
(entre
outros,
nomeadamente
aqueles específicos
às
restantes
disciplinas envolvidas).

Alunos do Ensino
Básico, matriculados
às disciplinas de
Francês e de
No final da
EMRC, do 9º ano Sem custos
Na
viagem,
Aqueles
que
de escolaridade. para o AEAAG interrupção mediante
respeitam
a
(eventualmente
(com exceção
letiva da questionário a
uma visita de
alunos
que do suporte da Páscoa ou aplicar
aos
estudo.
frequentaram a reprografia)
em julho. alunosparticip
disciplina
de
antes.
Francês, no 9º
ano, em 2020/
2021).

* Para informações complementares, consulte-se a matriz do projeto – versão de 13/07/2017, já apresentada em Conselho Pedagógico.
O programa detalhado deste projeto será atempadamente apresentado e submetido à DGEstE-Centro.
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GRUPO 350 – ESPANHOL

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Almoço de
“Arroz à
espanhola” no
refeitório da Aumentar o sucesso
Escola Sede dos alunos.
do
Agrupamento
Día de la Promover o sucesso
Melhorar
as
Hispanidad escolar dos alunos.
o
Realização de aprendizagens,
ensino
e
os
atividades
dos
diversas, nas resultados
diferentes alunos.

Turmas
Espanhol

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Alunos de
Espanhol

12 de
outubro
AgrupamenObservação
to de
direta.
Escolas
Afonso de
Albuquerque

Alunos de
Espanhol

29
outubro
Observação
Escola
Secundária direta.
Afonso de
Albuquerque

de

Professores de
Espanhol

PREVISÃO
DE CUSTOS

turmas, em
contexto de
sala de aula.
Educação
pela
tolerância,
pelo
Realização de respeito e pela
atividades
de
diversidade, numa Turmas
diversas, nas perspetiva
de Espanhol
Día de los Promover o sucesso
diferentes
inclusão.
Muertos escolar dos alunos.
turmas, em
Professores de
contexto de Melhorar
as Espanhol
sala de aula. aprendizagens,
o
ensino e aumentar o
sucesso dos alunos.
55
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Realização de
atividades
diversas (a
Dia
do Promover
o
sucesso
definir, devido
Patrono escolar dos alunos.
às restrições
atuais provocadas
pela COVID- 19)

Aumentar o sucesso
dos alunos;

Turmas
Espanhol

MATERIAIS

Realização de
atividades
diversas, nas
diferentes
turmas, em Aumentar o número
Turmas
de
contexto de de
atividades
Espanhol
Día de los Promover o desenvolvi- sala de aula. promovidas pelos
Reyes mento cívico dos alunos.
alunos no âmbito do
Professores de
Exposição de desenvolvimento
Espanhol
esculturas de cívico.
Reis Magos
elaboradas
com materiais
reciclados.
Promover o sucesso escolar
Visita de
dos alunos;
estudo a
Madrid
Promover o desenvolvimento
(11º ano)
cívico dos alunos.

Visita de
estudo

Pôr em prática os
Turmas
conhecimentos
Espanhol
adquiridos nas aulas
11º ano.
de Espanhol;
56

de
do Autocarro;

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

17 de
dezembro

de

Melhorar
as
aprendizagens,
o
Professores de
ensino
e
os
Espanhol
resultados
dos
alunos.

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos de
Espanhol

Observação
Escola
direta.
Secundária
Afonso de
Albuquerque

6 de
janeiro
Alunos de
Espanhol

Observação
Escola
Secundária direta.
Afonso de
Albuquerque

Observação
Turmas
de Aproximada- 2º Período
direta;
Espanhol do 11º mente 300 Entre 25 e
ano
ensino euros por
28 de
Relatório
secundário.
aluno.
fevereiro
Crítico.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

(continuação)
Desenvolver
nos
alunos atitudes de
respeito mútuo e
regras de convivência
que conduzam à
formação de cidadãos
tolerantes, autónomos,
participativos
e
civicamente
responsáveis;

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

(duração
de três
dias)

Orçamento
Professores de (preço
do
Espanhol
autocarro,
entrada
nos
Professores
locais a visitar
acompanhantes e dormida).

Melhorar
as
aprendizagens,
o
ensino e aumentar o
sucesso dos alunos;
Aumentar o número
de
atividades
promovidas pelos
de
alunos no âmbito do Turmas
Día del
Espanhol
desenvolvimento
Libro
Promover o sucesso escolar
cívico.
y de
dos alunos;
Professores de
Cervantes
Elaboração de Melhorar
as Espanhol
marcadores aprendizagens,
o
de
ensino
e
os
livros.
resultados dos alunos.
Jogos
didáticos
sobre a
cultura e
língua
espanhola
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22 de abril
Alunos de
Espanhol

Escola
Observação
Secundária direta.
Afonso de
Albuquerque

2021/2022 – Departamento de Línguas Estrangeiras

Dia do Agrupamento

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

Atividades de
divulgação da
Língua
Promover o desenvolvimento Espanhola (a
cívico dos alunos.
definir, devido
às restrições
atuais provocadas
pela COVID- 19)

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Turmas
de
Incutir nos alunos o
Espanhol
sentido
da
responsabilidade e
Professores de
do seu cumprimento.
Espanhol

58

MATERIAIS

Alunos do 2º
Ciclo da Escola
Básica de Santa
Clara.

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

3.º
período
Data a
definir
A pedir

AVALIAÇÃO

Apresentação
à
comunidade
escolar;

Escola
Secundária
Observação
Afonso de
direta.
Albuquerque
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GRUPO 200 – PORTUGUÊS E HISTÓRIA E GEOGRAFIA

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

“A cultura de
um povo é o * Consolidar aprendizagens 1.
Criação de um Mural
maior
relacionadas
com
com pequenos trabalhos
património.
conteúdos históricos.
de pesquisa dos alunos
Preservá-la é
relacionados
com
resgatar a
* Promover a articulação
Personalidades/Vultos á
História e
interdisciplinar.
volta da História de
preservar
Portugal. Locais ou
valores”
* Desenvolver o gosto por
nacionais.
N. Laje
conhecer o passado e
estabelecer
relações
2.
Comemoração
com o presente.
Recolha de lendas,
de efemérides
tradições, provérbios...
ligadas à
* Cruzar saberes em
e criação de textos e
História de
articulação com
as
frases relacionadas com
Portugal:
tradições.
“O Terramoto de 1755”.
* 5 de
* Despertar a curiosidade
Outubro
3.
por aprender
Direitos Humanos e
* 1 de
Valores de CIDADANIA
* Relacionar o desenvolvimento
Novembro
(Partilha;
diálogo;
das populações com a
compromisso; dignidade;
evolução da História.
* 1 de
humanismo...)
Dezembro

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Cartolinas
Alunos
Assistentes
Mobilizar conhecimento
operacionais
histórico
noutros
contextos do saber.
Professores
Conhecer e compreender
Encarregados
as razões da queda da
de
monarquia constitucional
educação
Avaliar o impacto do
Outros, que
terramoto no urbanismo
de forma
e nas mentalidades.
voluntária e
em parceria
Conhecer e compreender
se juntem
o conjunto de fatores
aos objetivos
que levaram à perda
/descritores
de
independência
e às atividades
portuguesa em 1580.
desenhadas
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Papel
de
cenário

Escola
Básica
de Santa
Clara

Adereços
Materiais
de
carpintaria/
construção
Materiais
de
divulgação

Sala de
aula
Alunos
Pais/
Encarregados
de Educação.

500 €

Átrio da
escola
Biblioteca
Escolar

Fotocópias
PowerPoint
Trabalhos
em formato
digital
(imagens,
filmes ...)

Museu
da
Guarda

Relatório
final;
Recolha de
opiniões:
Apresentação
e modo de
participação
Sessão na
sala de aula
de
perguntas
e
respostas
sobre os
temas
estudados;
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TEMAS

* 14 de
Fevereiro
* 25 de Abril
* 9 de maio
* 21 de maio:
Dia da Espiga

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

* Articular com outros
departamentos e grupos
disciplinares/organismos
(Expressões; Português;
BE, EMRC e Cidadania e
Desenvolvimento)
saberes e vivências.

* Conceber dinâmicas
*
10
de agregadoras fomentadoras
de boas práticas, com
Junho:
mecanismos facilitadores
Dia de
Portugal e das da aprendizagem: trabalho
Comunidades de projeto.
Projeto
“Ser+XXI”
(continuação)
O meu lugar é
aqui. A defesa
do
património e
do
Planeta é um
dever de
todos.

* Identificar vestígios
históricos da presença …
* Localizar no tempo e
no espaço.
* Reconhecer marcas do
Homem no tempo e no
espaço
histórico
e
geográfico.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

4.
Sessão de poesia e
música com cantigas de
intervenção e recriação
da
história
da
revolução.
5.
Elaboração de trabalhos
/cartazes evocativos
alusivos às efemérides
em epígrafe (ligação à
Europa; associação da
espiga à fertilidade; a
importância da Cultura
e da Língua Portuguesa
no mundo).
6.
Realização de trabalho
de projeto relativo à
preservação e
sustentabilidade
do
Planeta;
O ecossistema e a
biodiversidade
em
linha com o cidadão do
século XXI.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Conhecer e compreender
as
razões
e
consequências do 25 de
Abril de 1974 ao nível
da democratização do
regime
e
da
descolonização.
Analisar
ganhos/
conquistas, bem como
dificuldades
e
desafios que Portugal
enfrenta no nosso
tempo na Europa, nas
Comunidades
Portuguesas e
no
Mundo.
Aprender a aplicar o
conhecimento
adquirido
em
situações específicas,
sensibilizando desta
forma os alunos para
as
noções
de
permanência e de
mudança.
61

Sessão de
perguntas
e
respostas,
em
contexto
do
aprendido
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TEMAS

O Museu vai à
escola ou a
escola vai ao
Museu
O Geoparque
e
a história
natural
envolvente
Visita de
estudo a Vilar
Formoso e
Almeida

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Reflexão e atuação em
conformidade com a
sustentabilidade
pensar humanidade.
7.
Conhecimento
da
fortificação abaluartada
de Almeida, centro
histórico e o Museu da
Memória de Vilar
Formoso.

Contribuir para um
desiderato formativo
global com articulação
de saberes assente na
assunção
de
compromissos
individuais e coletivos
vertendo,
quase
sempre, em atividades
cooperativas
de
aprendizagem.
Criar
ambientes
estimulantes,
alertando e falando
com os alunos para os
problemas da terra
mostrando
que
pequenos gestos e
atitudes de respeito
para com o Planeta é
sustentabilidade.
Uso inteligente dos
recursos naturais.
Interiorização
de
juízos de valor e
escolhas ambientais
prudentes.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Visita do
Centro
Histórico
de
Almeida
e do
Museu
de Vilar
Formoso“
Fronteira da
Paz –
Memorial aos Questionário sobre a
Refugivisita.
ados e
ao
Cônsul
Aristides
de Sousa
Mendes”,
em dia a
definir,
na
primeira
semana
do 3º
período
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Viajar no tempo a pé
ou a cavalo e ficar a
saber como tudo se
passou
noutras
épocas (no contexto
das
guerras
da
Restauração, guerras
Peninsulares, guerra
Civil liberal e ditadura
Salazarista.
Compreender
a
História que alguns
não conhecem e que
outros
querem
esquecer pela loucura
e pela intolerância de
um regime;
Respeitar o outro na
sua dignidade e nos
seus valores numa
enfatização
ao
diplomata da época.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO
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GRUPO 290 – EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA
Este plano de atividades, “EMRC… Desafia- (te) …a ser mais!” pretende ser levado à prática com o contributo de todos e de cada um em particular, tem como
horizonte consolidar a disciplina de EMRC na escola como proposta educativa integral e globalizante da pessoa /aluno
Em tempos de pandemia, implica a adoção de estratégias de adaptação a uma nova realidade, com muita tolerância e muita flexibilidade para lidar com estas
circunstâncias, os objetivos traçados e as atividades propostas são meros instrumentos de trabalho onde se podem encontrar as linhas de ação educativa para o ano letivo
de 2021-2022.
TEMAS

“EMRC…
Desafia(te) …a
ser mais!”

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Desenvolver atitudes de
responsabilização pessoal e
social (articulação com o
projeto “Ser mais – XXI”.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Dia
Internacional da
Tolerância

MATERIAIS

- Promover valor da
cidadania na sua
Material
a
prática de vida. O
construir;
valor do diálogo, O docente Filmes sobre o
tolerância, respeito, da disciplina
tema.
direitos / deveres.
de EMRC
- Promover atitudes
sociais e de grupo.

Proporcionar o aprofundamento
e o domínio dos saberes.

Direitos
Humanos

- Promover
e
sensibilizar
o
desenvolvimento
global do aluno
O docente
para a Declaração
Material
da disciplina
Universal
dos
construir
de EMRC
Direitos Humanos.
- Promover atitudes
sociais e de grupo.

a

Comunidade
Educativa
Discentes de
EMRC – 5º; 6º,
7º anos.

Comunidade
Educativa
Discentes de
EMRC 3º ciclo

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/L
OCAL

AVALIAÇÃO

16 de
novembro
Exposição
de
trabalhos
no átrio
da escola
e espaço
memória

Observação
direta/
participação
interativa
em todas as
atividades

Adesão
e
desempenho
na
participação

10 de
dezembro
Sala de Respeito
aula
pelos outros.
Espírito
crítico.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

Cáritas na
Escola

Celebrar o
Natal –
Festa da
família:
Construção
de
presépios.
“Dá a tua
ajuda”
(campanha
de recolha
de
alimentos)

METAS/OBJETIVOS

- Conciliar o valor da
Paz como elemento
central para o
desenvolvimento
Humano.
- Dar a conhecer
que
Portugal
pertence há 65
anos “10 milhões
de estrelas”.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

SNEC
Cáritas
Nacional
O docente
da disciplina
de EMRC

Folhetos
informativo
disponibilizados
pelas
instituições
humanitárias

Discentes de
EMRC
2º e 3º Ciclo

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

1º
Período

- Identificar dimensões
do religioso na
cultura.
- Promover atitudes O docente
sociais e de grupo. da disciplina
de EMRC
- Viver a simbologia
da época.
PARCERIAS
Efemérides
Grupos
relacionadas com disciplinares
a festa.
EV/ET
no
3ºCiclo
Espírito
de
Voluntariado
Estrela
- Posicionar-se
pessoalmente
frente ao fenómeno
religioso.

Geopark

65

Corda
Papéis
Tintas
Tesouras
Cola
Cartolinas e
outros
papéis.
Materiais
reciclados

1 a 16
dezembro
Comunidade
Educativa
Discentes de
EMRC -2º e 3º
ciclos

AVALIAÇÃO

Exposição
de
trabalhos
no átrio
da escola
e espaço
memória

Observação/
participação
interativa
em todas as
atividades.
Distribuição
de
inquéritos
aos alunos.
Adesão
e
desempenho
na
participação.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Assinalar
datas // dias
comemorativos para
- Promover
o
festejar com
espírito partilha;
a família e
amigos.
Alteridade
e
-Festa “Pão
diversidade
de
de Deus”
enriquecimento
-Dia da Paz
mútuo.
-Dia de Afetos
- Dia do Pai
- Mobilizar princípios
- Dia da Mãe
e valores éticos
- Dia da
comportamentais
Família
em situações vitais
-Dia
dos
do quotidiano.
Monumentos
- Dia da
Espiga (…)

“EMRC:
Somos o
rosto da
Alegria!”

DESTINATÁRIOS

(…) COM O
FIM DA
Interpretar
PANDEMIA produções
culturais
(:::)
que
utilizam
e
Visitas
de
promovem
a
estudo:
identidade
do
- EMRC;
- Parceria com fenómeno religioso
a disciplina e valores éticos de
de Francês âmbito universal e
no Projeto local.
“Paris nous
voici”

MATERIAIS

Folhas
e
Discentes de
folhetos
EMRC - 2º e
informativos
3º ciclos
disponibilizados
pelas
Instituição a
instituições
visitar
humanitárias

O docente
da disciplina
de EMRC
Orçamentos
de
Docentes
autocarros
das turmas
envolvidas
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Comunidade
Educativa

Discentes de
EMRC - 2º e 3º
ciclos

Discentes de
EMRC/
2º 3º Ciclo

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Ao
longo
do ano
letivo
Sala
de
aula

Sem
datas

AVALIAÇÃO

Colaboração
/ajuda nas
atividades
propostas
Respeito
pelos
outros.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

XXIII
Interescolar
Diocesano
2º e 3º
Ciclos
Encontro
Nacional
do 9º ano
Visita ao
Parque dos
Monges
Alcobaça

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

- Alteridade e diversidade
Enriquecimento O docente
mútuo.
da disciplina
de EMRC
Proporcionar
diferentes espaços Equipa
de convívio.
nacional do
secretariado
- Promover o espírito
partilha.

Envolvimento
/Participação
em todas
as
atividades.

-

Seleção de
textos
Materiais de
motivação

Discentes de
EMRC/
2º e 3º ciclos e
secundário

AVALIAÇÃO

Sem
datas

Distribuição
de
inquéritos
aos alunos.

Visita aos
Tempos
Religiosos
Lisboa
- Identificar dimensões
do religioso na
cultura.
Celebrar:
Festa da
Páscoa

Seleção
textos

de

- Viver a simbologia O docente
da época. Efemérides da disciplina Materiais de
motivação
relacionadas com a de EMRC
Páscoa.
Filmes
- Espírito
de
Voluntariado.
67

Comunidade
educativa
Discentes de
EMRC/ 2º e 3º
ciclos.

Adesão e
desempenho
na
participação.
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Semana
Nacional
de EMRC

- Promover
sensibilizar
desenvolvimento
global do aluno.

MATERIAIS

O docente
da disciplina Seleção
e de EMRC
textos
o

de

Equipa
Materiais de
nacional do motivação
secretariado

- Proporcionar
Caça ao
diferentes espaços O docente
Tesouro
Materiais
de convívio;
da disciplina
(sensibilização
construir
de EMRC
para
- Espaços exteriores
matriculas)
da escola.
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Discentes de
EMRC/ 2º e 3º
ciclos.

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Datas a
definir
Sala de
aula

5 a 9 de
junho
a

Alunos de
EMRC

AVALIAÇÃO

Espaços
exteriores da
escola

Adesão e
desempenho
na
participação.
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GRUPO 400 – HISTÓRIA
ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

TEMAS

Dia do
Patrono

- Educar para a cultura e
para a criatividade.
-

Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada e responsável.

RECURSOS
ATIVIDADES

Recriação
de quadros
da História
da Arte

- Consolidar
conhecimentos
adquiridos na sala de
aula.

Elaboração
de
trabalhos,

AVALIAÇÃO

Comunidade
escolar AEAAG

1º
Período
Salão
Polivalente

Observação
direta

Alunos do 7º
ano
Comunidade
escolar AEAAG

2º /3º
Períodos

Observação
direta

Alunos do
ensino
secundário
CLH

2º e 3º
Períodos

Trabalho
individual/
grupo

MATERIAIS

Alunos
do
Ensino
Secundário
A definir em
dos CLH
função das
opções dos
Professores
alunos
de
História A /
Ed. Visual

Alunos do 7º
ano
e
Simulação
Professores
- Proporcionar o aprofundamento
de
de História
e domínio dos saberes.
escavação
+
arqueológica
- Aplicar conhecimentos Arqueólogo(s)
Promover
a
em situações práticas. da CMG
Interdisciplinaridade.
- Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

Concursos

- Consolidar
conhecimentos
adquiridos na sala
de aula e aplicá-los
de forma criativa.

DATA /
LOCAL

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

- Intervir para preservar o
património local.
Arqueologia

METAS/OBJETIVOS

Parcela
terreno
dentro
recinto
escolar

de
do

Alunos
do
- Fomentar o sucesso 11º ano e
escolar e o mérito Professores
Recursos TIC
dos alunos.
de História A
/ Geografia A
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PREVISÃO DE
CUSTOS
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO DE
CUSTOS

DATA /
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)

Nas
modalidades
a concurso,
assentes na
pesquisa
documental,
na
construção
autónoma
de um
produto,
usando
ferramentas
TIC.

Visitas de
estudo

Visita ao
Museu do
Côa (Vila
Nova de
Foz Côa).
Visita à
Câmara
Municipal e
Junta de
Freguesia.

+
técnico(s) do
GeoPark
Envolver
os
Estrela
alunos
em
projetos, tanto de
Palestra com
Âmbito nacional
investigador
como local.
local
(a convidar)

Outros
no
âmbito da
visita
prevista pelo
GeoPark
Estrela
(Pp 3 ou 4,
dos projetos
educativos
para o
secundário)

Alunos
e
- Consolidar
Professores
conhecimentos
Recursos TIC
adquiridos na sala de História
(7º ano)
de aula.
Recursos
Alunos
e inerentes à
Estimular
o
Professores
realização
conhecimento dos
de História das visitas
órgãos de poder
(9º ano)
local.
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(de acordo
com
os
critérios de
avaliação
da disciplina)

Alunos do 7º
ano
Alunos do 9º
ano
Alunos do 7º e
10º ano do
CLH

Ao
longo
do
ano

Observação
direta ou
outra
a
definir
pelos
organizadores
da
atividade
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

(continuação)

Visita ao
Centro
Histórico
da cidade
da Guarda.
Visita ao
Museu da
Guarda e
Galeria de
Arte do
Teatro
Municipal.
Visita à
Assembleia
da
República
(Lisboa)

Alunos
e
Professores
de História
(7º e 10º
anos)
Alunos
e
- Promover
Professores
aprendizagens
de História A
significativas,
(11º/12º
valorizando
a anos)
história e o território
Alunos
e
local.
Professores
de História A
(12º ano) de
Direito e de
Economia
(12º ano)
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Alunos do 11º
e do 12º anos
de CLH

PREVISÃO DE
CUSTOS

DATA /
LOCAL

AVALIAÇÃO
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GRUPO 410 – FILOSOFIA
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

ATIVIDADES

Dia do
Patrono

DESTINATÁRIOS

HUMANOS
• Sensibilizar

Dia Mundial
da Filosofia

RECURSOS

METAS/ OBJETIVOS

alunos
para
importância
questionamento
filosófico.

os
a
do

Conferência/
debate sobre
Personalidades
um tema a
a convidar
• Promover
a
definir
reflexão e o debate
sobre um tema
importante
da
atualidade.

A definir

• Promover

interdisciplinaridade

a

Professores

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

100 alunos

18 de
novembro
Escola
Secundária
de Afonso
de
Albuquerque

Todos os alunos

17 de
dezembro
Escola
Secundária
de Afonso
de
Albuquerque

• Alertar

O Alcoolismo
na
Adolescência

para as
doenças e os perigos Carlos Brito do alcoolismo.
Centro
de
Ação
de
Alcoólicos
Alunos do 10º
sensibilização • Estimular hábitos
Recuperados do ou 11º anos
/ informação. de vida saudáveis.
Distrito
da
Guarda
• Educar
para a
saúde.
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2º Período
Escola
Secundária
de Afonso de
Albuquerque

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

ATIVIDADES

RECURSOS

METAS/ OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

HUMANOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

• Promover

a
reflexão e o debate
sobre temas problemas
que
preocupam
ou
afetam os jovens.

Clube da
Oralidade
“Pensar Alto”

Alexandre
• Desenvolver
Gonçalves
capacidades
Técnico
Debates sobre
discursivas
e Superior
da
temas
a
argumentativas no CMG
definir
domínio
da
oralidade.
Personalidades
a convidar
• Promover hábitos
e atitudes dentro
de um quadro
coerente
e
fundamentado de
valores.
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25 alunos do
ensino
secundário

Quinzenal /
Escola
Secundária
de Afonso
de
Albuquerque

AVALIAÇÃO
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GRUPO 420 – GEOGRAFIA
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

•

•

Visita de
Estudo
(Percurso
Pedagógico
no âmbito
do Geopark
Estrela)
•

Desenvolver
a
consciência ecológica e
ambiental.
Educar para a cultura,
para a criatividade e
inovação promovendo
a
mudança
com
intervenção em áreas
que impliquem o uso
das tecnologias e que
exigem novas literacias.

Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada
e
responsável.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Ao longo
deste
percurso
pedagógico
serão
observados
diferentes
formas de
relevo,
permitindo
abordar
diversos
conceitos
relacionados
com a área
curricular de
Geografia A.

(de acordo com o
documento
da
Associação Geopark
Estrela)
• incentivar
e
promover
o
contacto direto
com o património
geológico, integrando
também
a
biodiversidade e
a cultura;
• sensibilizar para a
proteção
e
conservação do
património
natural e cultural,
contribuindo para
a educação para
a sustentabilidade;
• fomentar
a
literacia científica;
• promover
aprendizagens
significativas.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO

Maio de
2022

Autocarro
Técnicos
da Máquina
Associação
fotográficas
Geopark
Estrela.
Cartas

Alunos 11º ano
Geografia A
12º ano
Economia C

Docentes da Bússola
Direito
disciplina de
Geografia.
Bloco
de
Sociologia
apontamentos
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Dependentes
de
orçamento
para
o
transporte
e
do
número de
alunos que
possam
inscreverse

Locais
de
visita:
Miradouro do
Mocho
Real;
Museu
de
Tecelagem de
Meios;
Miradou
-ro dos
Trinta
(Meandros do
Alto
Mondego);

Relatório
final
da
visita de
estudo
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO

(cont.)
Quinta
da
Taberna
e aldeia
de
Videmonte;
Aldeia
de
Prados;
Penedo
do Sino.
•

Educar para a cultura,
Com este
para a criatividade e
roteiro
inovação promovendo a
pretende-se
mudança
com
ilustrar com
intervenção em áreas
a realidade
que impliquem o uso das
os conteúdos
tecnologias e que exigem
abordados
novas literacias.
nas
disciplinas de
• Formar
para
uma
História e de
cidadania mais ativa,
Geografia.
participada e responsável
•

Roteiro
históricogeográfico
pelo centro
histórico da
cidade da
Guarda

Analisar padrões
de distribuição
espacial
das
diferentes áreas
funcionais,
realçando
as
heterogeneidades
no interior das
cidades.

Material de
divulgação
solicitado
ao
Docentes das
Município
disciplinas de
da Guarda
Geografia
e
História.
Material
policopiado
• Relacionar
a
de suporte
evolução
da
ao roteiro
organização interna
da cidade com o
75

10€
Alunos
11º ano
Geografia
História

(Material
policopiado
de suporte
ao roteiro)

Março
2022

Relatório
final
da
visita de
estudo
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Os alunos
serão
chamados a
interpretar a
realidade
observada à
luz do
conhecimento
teórico
adquirido
nas aulas.

(continuação)
desenvolvimento
das acessibilidades
e das alterações
dos usos e valor
do solo, analisando
informação
de
casos concretos a
diferentes escalas.
•

Investigar
as
principais
componentes da
paisagem urbana,
nomeadamente
as ambientais e
sociais,
que
condicionam
o
bem-estar e a
qualidade de vida
nas
cidades
portuguesas.

•

Divulgar exemplos
concretos de ações
que permitam a
resolução de
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO

(continuação)
problemas ambientais
e de sustentabilidade
- no espaço urbano,
próximo do aluno,
revelando capacidade
de argumentação
e
pensamento
crítico.

Dinamização
de um
blogue
“Geografia
Afonso de
Albuquerque”
Endereço:
geografiaafo
nsodealbuqu
erque.blogsp
ot.com

• Educar

para a cultura,
para a criatividade e
inovação promovendo a
mudança
com
intervenção em áreas
que impliquem o uso das
tecnologias e que exigem
novas literacias.

•

Formar para uma
cidadania mais ativa,
participada
e
responsável.

No âmbito
do
desenvolvimento das
atividades
curriculares
da disciplina
de
Geografia, os
alunos e
professores
podem
sugerir a
publicação
de
mensagens

•

•

Desenvolver
competências
comunicacionais
Estimular
a
curiosidade e o
interesse
dos
alunos
por
problemas
da
atualidade que
possam ser lidos
e interpretados
numa perspetiva
geográfica.

Professores de Computador
Geografia
Ligação à
Alunos do 3º internet
CEB e do Ensino
Secundário que Projetor
têm no seu
currículo
a Máquina
disciplina de fotográfica
Geografia
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Alunos do
agrupamento e
demais
comunidade
escolar;
Público em
geral.

Avaliação
Formativa
Ao
longo
do ano

Produção
de
reflexões
no seio do
grupo
disciplinar
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

• Formar
para
uma
cidadania mais ativa,
participada e responsável.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

(continuação)
com
relevância
geográfica,
ou outras
que possam
ajudar a ler a
atualidade

• Educar para a cultura,
para a criatividade e
inovação promovendo a
mudança
com
Comemoração
intervenção em áreas
do Dia da
que impliquem o uso das
Europa
tecnologias e que exigem
(Ensino
novas literacias.
Secundário)

METAS/OBJETIVOS

Palestra:
Os desafios
da UE para a
Guarda: o
desenvolvim
ento e as
novas
perspetivas
ambientais.

•

Relevar
a
importância
da
Geografia
na
interpretação de
fenómenos
naturais
e
humanos.

•

Promover uma
cidadania consciente,
crítica
e
interventiva.

•

Apontar as principais
disparidades
regionais
de
desenvolvimento
em Portugal e na
União Europeia;

•

Refletir sobre os
desafios e as
oportunidades que
se colocam a
Portugal e à União
Europeia;

MATERIAIS

Convidado
palestrante:
Sr. Presidente
da
Câmara
Material
Municipal da
policopiado
Guarda
de suporte à
promoção
Srª Diretora do
realização
Agrupamento
da atividade
de
Escolas
Afonso
de
Albuquerque
da Guarda
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PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO

Avaliação
Formativa
Alunos do
agrupamento e
demais
comunidade
escolar

9 de
maio
2022

Produção
de
reflexões
no seio do
grupo
disciplinar
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

• Desenvolver
a
consciência ecológica e
ambiental.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

(continuação)
• Emitir
opinião
sobre
atuações
concretas
que
potenciem
a
posição relativa de
Portugal na Europa
e no Mundo em
resultado
das
dinâmicas políticas
e económicas da
União Europeia e
do processo de
desenvolvimento
da globalização;
•

Analisar
evolução

Professores de
Geografia

Alunos do 10º
e 11º anos que
têm no seu
currículo
a
disciplina de
a Geografia

das
políticas nacionais e
as ações da
União Europeia,
entre
outras
entidades não
europeias, em
matéria ambiental.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

• Educar para a cultura,
para a criatividade e
inovação promovendo a
mudança
com
intervenção em áreas
que impliquem o uso das
Comemoração tecnologias e que exigem
do Dia da
novas literacias.
Europa
(3º CEB)
• Formar
para
uma
cidadania mais ativa,
participada e responsável.
• Desenvolver
a
consciência ecológica e
ambiental.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Comemoração
em contexto
de sala de
aula –
atividades
desenvolvidas
nas aulas de
Geografia
(vídeos,
jogos, )

Publicação
no blog de
Geografia de
conteúdos
relacionados
com a UE.
Interpretação
do Hino da
Alegria pelos
alunos do
Ensino
Artístico
(articulação
com o
CMSJG)

•

•

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA
LOCAL

Discutir os aspetos
mais significativos
da inserção de
Portugal na União
Europeia;
Explicar
importância
diálogo
e
cooperação
internacional
preservação
diversidade
cultural.

Material
Professores de
policopiado
a Geografia
de suporte à
do
da Alunos do 3º promoção
realização
CEB
da atividade
na
da

•
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AVALIAÇÃO

Avaliação
Formativa
Alunos do
agrupamento e
demais
comunidade
escolar

9 de
maio
2022

Produção
de
reflexões
no seio do
grupo
disciplinar
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GRUPO 430 – ECONOMIA E CONTABILIDADE

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

A definir
(sobre a
U.E.)

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Palestra

Sensibilizar
a
comunidade escolar
para as temáticas
relacionadas com os
direitos humanos e a
União Europeia.

MATERIAIS

Palestrante (Dr.
Pedro Henriques?)
Auditório
e Professores do
grupo 430

Valorização do progresso
Estrela
das aprendizagens dos
Geopark:
alunos.
uma
estratégia
de
desenvolvimento
sustentável

Partilha de
ideias

Dar a conhecer
estratégias no âmbito
do desenvolvimento Técnicos
do
sustentável;
Estrela Geopark
Auditório
e Professores do
Partilha de ideias Grupo 430
para o desenvolvimento
do território.

Percurso
pedagógico no
âmbito
do
Geopark
Estrela

Ao longo
deste
percurso
pedagógico
procurarse-á
destacar a
importância

Conhecimento
do
território da Serra da
Estrela, designadamente
numa perspetiva de
valorização
das
potencialidades
económicas e sociais
de que podem dispor

Desenvolver a consciência
ecológica e ambiental.

Autocarro
Técnicos
da
Associação
Máquina
Geopark Estrela;
fotográficas
Docentes
dos
Cartas
Grupos disciplinares
420 e 430.
Bússola
81

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

A definir

Comunidade
escolar

ESAAG

Alunos de
Economia
(CP),
Sociologia e
Economia C

Alunos
11º ano
Geografia A
12º ano
Economia C
Direito
Sociologia

Fevereiro

ESAAG

Dependentes
de
orçamento
para o
transporte
e do número
de alunos

Maio de
2022

AVALIAÇÃO
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TEMAS

(Atividade
conjunta
com o
grupo de
Geografia)

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

(continuação)
Educar para a cultura,
para a criatividade e
inovação promovendo a
mudança
com
intervenção em áreas que
impliquem o uso das
tecnologias e que exigem
novas literacias.
Formar
para
uma
cidadania mais ativa,
participada e responsável.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

da
utilização
racional
dos
recursos
naturais,
numa
perspetiva
económica,
social e
ambiental.

as suas populações;

MATERIAIS

Bloco de
apontamentos

Compreender
a
importância
da
valorização
dos
produtos endógenos
da região.

82

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

que possam
inscreverse

Locais de
visita:
Miradouro
do Mocho
Real;
Museu de
Tecelagem
de Meios;
Miradouro
dos Trinta
(Meandros
do Alto
Mondego);
Quinta da
Taberna e
aldeia de
Videmonte;
Aldeia de
Prados;
Penedo do
Sino

AVALIAÇÃO
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TEMAS

Visita de
Estudo

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Valorização do trabalho
cooperativo
entre
docentes.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Visita à
Assembleia
da
República

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Alunos das
disciplinas
intervenientes

35 €
por aluno

A definir
Lisboa

MATERIAIS

Desenvolver
a
consciência
da
cidadania
e
a
necessidade
de Professores do
intervenção crítica grupos 400 e
na sociedade;
430 (História e Autocarro
Economia
e
Construção de uma Contabilidade)
escola
dinâmica,
social
e
culturalmente ativa.

83

DESTINATÁRIOS

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Ciências Experimentais

GRUPO 230 – CIÊNCIAS NATURAIS
1º Período

TEMAS

Semana da
Alimentação

ECOVALOR
Separa e
Ganha

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Promover a
para a Saúde

Educação

Promover a Educação
para a Cidadania

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Recolha de
provérbios,
quadras e
adivinhas alusivos
à alimentação.
(6º ano)
Distribuição de
marcadores com
poema sobre
alimentação
saudável
(5º ano).
Distribuição de
maçãs à
comunidade
educativa.
Recolha de
plásticos e
metais.
Projeto da
Resiestrela.

MATERIAIS

Professores
Contribuir para a
de Ciências
formação integral
Naturais e Fotocópias
de cada aluno.
professor
responsável Projetor
Fomentar hábitos
pelo clube
de vida saudável.
de Saúde.

Contribuir para a
formação integral
de cada aluno.

Diretores
de Turma
e
Professores
de Ciências
Naturais

85

Embalões
amarelos
e azuis

Todos os
alunos

Comunidade
educativa

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Outubro

Ao
longo
do ano

AVALIAÇÃO

Observação
direta
e
avaliação
do
questionário

Peso
obtido da
recolha
feita
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2º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Identificação
Contribuir
a Professores de
Dia Mundial da Promover a Educação para das árvores do
formação integral Ciências
Floresta
a Cidadania.
recinto
do aluno.
Naturais
escolar.

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos do
5º Ano

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

21 de
Março

Observação
direta

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao longo
do ano

Observação
direta

3º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Colocação de
comedouros Contribuir para a Professores de
Dia Mundial do Promover a Educação para
Cereais
para pássaros formação integral Ciências
Ambiente
a Cidadania
pinhas.
no recinto
de cada aluno.
Naturais
escolar

86

e

Comunidade
educativa

PREVISÃO
DE CUSTOS
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GRUPO 510 – FÍSICA E QUÍMICA
NOTA: Todas as atividades propostas estarão condicionadas pela evolução da situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e atendendo sempre a que as
mesmas, se vierem a concretizar-se, obedecerão às orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

1º Período
TEMAS

Espaço vai à
Escola
(Ciência
Viva/ESERO)

Segurança
Rodoviária

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Sensibilizar
para
a
importância da Cultura
Científica;
- Relacionar a Ciência ao
seu
quotidiano
e
perceber a importância
do
desenvolvimento
tecnológico e científico
na sociedade;

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Palestra
“A física da
gravidade e
dos satélites

Promover
curiosidade
científica

MATERIAIS

a Palestrante:
Prof.
Dr.
Carlos Martins

Motivar os alunos
para a aprendizagem
Polícia
de
e aplicações dos
Segurança
conteúdos
Pública
programáticos no
dia a dia.

- Proporcionar
uma
formação integrada e
harmoniosa a cada aluno,
com vista à aquisição de Simulações
competências que o experimentais Motivar para a Laboratórios
Comemoração habilitem
aprendizagem e
lúdicode
forma
de Química e
“Dia do
despertar
a
didáticas
consciente,
a
poder
de Física da
Patrono”
curiosidade
em
construir o seu projeto de
Escola
Experiências Ciência
vida.
centralizadas
87

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Alunos do
11º ano
Auditório
Projetor

Palestra:
“Segurança
Rodoviária”

PREVISÃO
DE CUSTOS

ESAAG
A definir
Adesão
/
entusiasmo
dos
alunos
nas atividades

Alunos do
9º ano

Computador;
Projetor;
Laboratórios:
material
e
equipamento

Alunos inscritos
na atividade

18 de
dezembro
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Ao
nível
das
Aprendizagens
Específicas:

Prestar
um
serviço
educativo de qualidade.

Massa e
tamanho dos
átomos

•
Conhecer,
compreender,
relacionar
e
aplicar conceitos,
princípios
e
teorias científicas.

•Aplicar
Produzir, utilizar e avaliar
Visita ao
conhecimentos a
recursos
educativos
Departamento novas situações. Professor
potenciadores
da
de I&D da
disciplina
construção
de
•Reconhecer
o
COFICAB
conhecimento.
modo como o
conhecimento
Consolidar os resultados
científico
é
escolares dos alunos.
construído, validado
e transmitido pela
comunidade
científica.
•Reconhecer
a
importância
do
conhecimento
científico na

88

da

Transporte

Alunos do
10º Ano de
FQA

Novembro
2021/CO
Questionário
FICAB
(Guarda)
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

(continuação)
sociedade atual.
•Relacionar-se
com os outros de
modo adequado
•Participar
nas
atividades
respeitando
as
regras impostas
Ao
nível
das
Aprendizagens
Essenciais:
•Interpretar
a
escala
atómica
recorrendo
a
exemplos
da
microscopia
de
alta resolução

89

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO
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2º Período

TEMAS

Ótica

ARTICULAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

Sensibilizar para a importância
da Cultura Científica.
Relacionar a Ciência ao seu
quotidiano
e
perceber a
importância do desenvolvimento
tecnológico e científico na
sociedade.

Painéis
Fotovoltaicos

Proporcionar uma formação
integrada e harmoniosa a cada
aluno, com vista à aquisição de
competências que o habilitem de
forma consciente, a poder
construir o seu projeto de vida.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Visita ao
Museu de
Ótica da
Guarda

Palestra
“Painéis
Fotovoltaicos”

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Motivar os alunos
para a aprendizagem
e aplicações dos
conteúdos
programáticos no
dia a dia;
Explicar algumas Professores
das aplicações dos do 8.º Ano
fenómenos óticos,
nomeadamente
objetos
e
instrumentos que
incluam espelhos e
lentes.
Motivar os alunos
para a aprendizagem
e aplicações dos
conteúdos
programáticos no Professores
dia a dia;
do 10º Ano
Direcionar
a
atenção
para
aspetos específicos
dos planos curriculares.
90

AVALIAÇÃO

Questionário

Alunos do
8º ano

Guarda

Alunos do
10º ano

ESAAG

Entusiasmo
dos alunos

Observação/
Participação
na atividade
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3º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Maio
Vale de
Estrela
Guarda

Observação/
Participação
na atividade

Observar
uma
unidade industrial
em laboração;
Compreender as
etapas principais
do processo;

Metais e Ligas
Relacionar a Ciência ao seu
metálicas
quotidiano
e
perceber a
importância do desenvolvimento
Combustíveis,
tecnológico e científico na
Energia e
sociedade.
Ambiente
Plásticos,
Vidros e
Novos
Materiais
Mecânica
Eletricidade e
Magnetismo

Proporcionar uma formação
integrada e harmoniosa a cada
aluno, com vista à aquisição de
competências que o habilitem de
forma consciente, a poder
construir o seu projeto de vida.
Sensibilizar para a importância
da Cultura Científica.

Visita de
Estudo à
COFICAB

Identificar funções
laborais
e
formações
específicas;
Professores
Autocarro
de Química
da CMG
Reconhecer
a e Física do
(a solicitar)
importância
de 12ºAno
normas
que
garantam saúde e
segurança
no
trabalho;
Direcionar
a
atenção
para
aspetos
específicos
dos
seus
planos
curriculares.
91

Alunos de
Química e de
Física do
12ºano

Gratuito
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OUTRAS ATIVIDADES:
• Atividades diversas a desenvolver ao longo do ano, de divulgação da Ciência, exposições, e/ou outras, inseridas em projetos
multidisciplinares no sentido da adoção de respostas educativas e implementação de metodologias de ensino diversificadas;
• Olimpíadas da Física e da Química, mediante a inscrição de alunos interessados;
• No âmbito da interdisciplinaridade, propostas de atividades feitas nos Conselhos de Turma.

92
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GRUPO 520 – BIOLOGIA E GEOLOGIA
1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/ OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

para
a
Dia Mundial - Sensibilizar
importância da Cultura
da Água
Científica;
- Relacionar a Ciência ao
seu
quotidiano
e
perceber a importância
do
desenvolvimento
tecnológico e científico
na sociedade;
Dia Mundial
da
Alimentação

- Proporcionar
uma
formação integrada e
harmoniosa a cada aluno,
com vista à aquisição de
competências que o
habilitem
de
forma
consciente, a poder
construir o seu projeto
de vida.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

*Elaboração de
“slogans” sobre a ❖ Alertar
para
importância da
as consequências
água para os
da falta de água
Professores
seres vivos;
potável;
*Exploração de ❖ Consciencializar
documentos
os alunos para o uso
sobre a poluição adequado da água;
da água;

Alunos

MATERIAIS

Manual
escolar

Alunos do
8º e 11º anos

Manual
escolar

Alunos do
9º ano

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

1
Outubro

❖ Promover hábitos
alimentares
saudáveis;
*Elaboração de
ementas
saudáveis;
*Sessões sobre
problemas
alimentares.

❖ Alertar para os
perigos
da Professores
obesidade e da
anorexia;
Alunos
❖ Chamar a atenção
dos alunos para o
problema da fome
no Mundo
93

16
Outubro

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/ OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

- Sensibilizar
para
a
importância da Cultura *Identificação das
Científica;
substâncias
nocivas do
- Relacionar a Ciência ao
tabaco;
seu
quotidiano
e
perceber a importância *Elaboração de
Dia Mundial
do
desenvolvimento
“cartazes”
do Não
tecnológico e científico alusivos ao dia do
Fumador
na sociedade;
Não fumador;
- Proporcionar
uma *Sensibilizar para
formação integrada e
a problemática
harmoniosa a cada aluno, das drogas lícitas
com vista à aquisição de
e ilícitas;
competências que o
habilitem
de
forma
*Prevenir
consciente, a poder
situações de
construir o seu projeto
risco.
de vida.

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Informar
a
população escolar
para os malefícios
Professores
do consumo do
tabaco;
Alunos

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

❖

Conhecer hábitos
de vida saudáveis;

❖

94

Manual
escolar

Alunos do
9º e 12º anos

17
Novembro
Sala de
aula

AVALIAÇÃO
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2º Período

TEMAS

Dia Mundial
da Floresta

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/ OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

- Sensibilizar
para
a
importância da Cultura
Científica;
- Relacionar a Ciência ao
seu
quotidiano
e
perceber a importância
do
desenvolvimento
tecnológico e científico
na sociedade;

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

❖ Alertar para a
importância da
floresta para os
*Elaboração de
seres vivos e o Professores
“slogans” para a ambiente;
importância das
Alunos
árvores.
❖ Consciencializar
para
a
problemática dos
incêndios.

MATERIAIS

Manual
escolar
Internet

Alunos do
8º ano
Comunidade
escolar

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

22 Março
Sala de
aula

3º Período

- Proporcionar
uma
❖ Criar hábitos em
formação integrada e
prol do equilíbrio da
Dia Mundial harmoniosa a cada aluno,
Da Terra
com vista à aquisição de *Exploração de natureza;
textos sobre
Professores
competências que o
problemas
❖ Refletir em busca
habilitem
de
forma
ambientais
do
de um mundo Alunos
consciente, a poder
planeta
melhor, livre de
construir o seu projeto
agressões
de vida.
ambientais.
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Manual
Internet

22 Abril
Alunos do
8º e 10º anos

Sala de
aula

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/ OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

- Sensibilizar
para
a
importância da Cultura
Científica;
- Relacionar a Ciência ao
seu
quotidiano
e
perceber a importância
Esclareciment
do
desenvolvimento
o de dúvidas
tecnológico e científico na
na
sala
sociedade;
C.A.A..
- Proporcionar
uma
formação integrada e
harmoniosa a cada aluno,
com vista à aquisição de
competências que o
habilitem
de
forma
consciente,
a
poder
construir o seu projeto de
vida.

❖ Promover o
sucesso escolar;
*Realização de
diversas atividades

❖ Melhorar
as Professores
competências
educativas
dos Alunos
alunos.

96

Manual
escolar

Todos os
alunos que se
dirigem ao
espaço

Todo o
ano Sala
C.A.A.

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Ciências Experimentais

TEMAS

Saídas de
campo com
os alunos
(sempre que
possível),
dependendo
dos níveis;

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/ OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Articulação
com
os
Princípios Orientadores/
Objetivos
do
Projeto
Educativo.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

❖ Promover
o
sucesso escolar.
❖ Despertar
nos
alunos o interesse
pela ciência;
❖ Promover
o
ensino
das
ciências
experimentais
fora da escola:
Professores
❖ Execução
de do Grupo
técnicas
experimentais
utilizadas
em
grandes
laboratórios;
❖ Melhorar
as
competências
educativas
dos
alunos.
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MATERIAIS

Manual
escolar

Todos os
alunos

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

De
Sem custos
acordo
(?)
com as Desempenho
(depende do
necessi- na atividade
local a
dades do
visitar)
programa
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GRUPO 230 – MATEMÁTICA
1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos de 5º e
6º anos inscritos
voluntariamente.

6€

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

- Promover
o
gosto
pelo
pensamento
matemático.

Olimpíadas
Sucesso educativo e
da
gosto pela matemática
Matemática

Aplicação
das provas
elaboradas
pela
Sociedade
Portuguesa
de
Matemática.

- Estimular
curiosidade
matemática.

a

60
- Desenvolver o 5 Professo- fotocópias
do
raciocínio lógico- res
grupo 230
60 folhas
matemático.
de exercício
- Resolução
de
problemas
de
forma criativa.
- Desenvolver o
gosto
por
desafios
matemáticos.

99

Escola
Resultados
de Santa
obtidos
Clara

2021/2022 – Departamento de Matemática e Informática
2º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Promover o gosto pelo
pensamento matemático.

Canguru
Matemático Estimular
curiosidade
matemática.

RECURSOS
ATIVIDADES

Aplicação
das provas
enviadas pelo
Departamento
de
Matemática
da FCTUC.

METAS/OBJETIVOS

HUMANOS

- Desenvolver nos
alunos o gosto
por
participar
em provas a
nível nacional.
Professores
do grupo
- Desenvolver o
230
gosto
pela
Matemática.

MATERIAIS

80
fotocópias
80 folhas
de exercício

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Alunos de 5º e
6º anos
inscritos
voluntariamente.

12 €

Escola
de Santa
Clara

Resultados
obtidos

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

10 € para
compra de
brindes
para os
vencedores

Alunos do
5º e 6º anos

Escola
de Santa
Clara

Resultados
obtidos

- Desenvolvimento
pleno da cidadania.

3º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

MATERIAIS

- Reconhecimento
do aspeto lúdico
da matemática.

Jogo do 24

Estimular
curiosidade
matemática.

Os alunos
jogam e vão
sendo
eliminados

- Desenvolvimento Professores
40
do Cálculo Mental. do grupo
fotocópias
230
- Desenvolver de
competências
matemáticas
nos alunos.
100

2021/2022 – Departamento de Matemática e Informática

GRUPO 500 – MATEMÁTICA
1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Alunos
inscritos

Sem custos

Novembro
ESAAG

Alunos
inscritos

Sem custos

Dezembro
ESAAG

MATERIAIS

- Incentivar o gosto
pela Matemática;
Realização da
Olimpíadas
Prova da 1ª
Portuguesas • Valorização do mérito.
eliminatória
da
das
Matemática • Capacitar os alunos para a Olimpíadas de
Matemática
intervenção e ação ética para
o
exercício
pleno
da
cidadania.
• Desenvolver

Dia do
Patrono

competências
que permitam ao aluno
enfrentar, com segurança, o
prosseguimento
da
sua
formação ao longo da vida e a
interação com o mundo que o
rodeia.

- Descobrir diferentes
estratégias
que
os
conduzam à resolução Todos
professores
de problemas;
do
grupo
- Capacitar os alunos 500
para a intervenção e
ação ética para o
exercício pleno da
cidadania
- Desenvolver o raciocínio, a
reflexão
e
a
estratégia;

Jogos
Manipuláveis e
Interativos

Provas
SPM

da

Folhas
prova

de

Jogos
manipuláveis

os
- Potenciar o trabalho Todos
professores
cooperativo;
Jogos
do
grupo
interativos
- Capacitar os alunos 500
para a intervenção e
Computadores
ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
101

AVALIAÇÃO
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2º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

• Valorização do mérito;

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

Alunos
apurados

Sem
custos

Janeiro
ESAAG

Alunos
inscritos

Inscrição
da
Escola
50 €

Março
ESAAG

MATERIAIS

- Incentivar o gosto
pela Matemática;

• Capacitar os alunos para a

intervenção e ação ética para
o exercício pleno da cidadania;

Olimpíadas
Portuguesas
• Desenvolver
competências
da
que permitam ao aluno
Matemática
enfrentar, com segurança, o
prosseguimento
da
sua
formação ao longo da vida e a
interação com o mundo que o
rodeia

Realização da
Prova da 1ª
eliminatória
Olimpíadas de
Matemática

• Capacitar os alunos para a

intervenção e ação ética para
o exercício pleno da cidadania;

Concurso
Internacional
• Desenvolver
competências
Canguru
que permitam ao aluno
Matemático
enfrentar, com segurança, o
sem
prosseguimento
da
sua
Fronteiras
formação ao longo da vida e a
interação com o mundo que o
rodeia

Realização da
Prova do
Concurso
Internacional
Canguru
Matemático
sem
Fronteiras

- Descobrir diferentes
estratégias que conduzam à
os
resolução
de Todos
professores
problemas;
do grupo 500
- Capacitar os alunos
para a intervenção e
ação ética para o
exercício pleno da
cidadania
- Atrair os alunos que
têm
receio
de
Matemática, permitindo
que estes descubram
o lado lúdico da
Todos
os
disciplina;
professores
do grupo 500
- Capacitar os alunos
para a intervenção e
ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
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Provas
SPM

da

Folhas
prova

de

Provas
da
U.C. /SPM
Folhas
prova

de

AVALIAÇÃO
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Todos os
professores
do
grupo
500

Materiais
diversos de
acordo com
as
atividades
propostas
pela
comissão

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

Atividades

Comemoração
do Dia
Internacional
da
Matemática

• Trazer à luz as conexões entre

a matemática e todos os tipos
de campos, conceitos e ideias.
• Celebrar a Matemática em

todas as suas formas e em
todo o mundo.

propostas
pela
comissão
internacional
de gestão das
atividades do
IDM
Tema “A
Matemática
une”

- Incentivar o gosto
pela Matemática;
- Capacitar os alunos
para a intervenção e
ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
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Todos os
alunos
que se
voluntariarem

Março
ESAAG

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Departamento de Matemática e Informática
3º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

Custo de
1 €/aluno
Transport
e
oferecido
pela CMG

Abril
Universidade
de Aveiro

Sem
custos

Junho
ESAAG

- Transmitir valores
positivos face à
Matemática;

EQUAMAT
e
MAT 12

• Valorização do mérito;
• Capacitar os alunos para a

EQUAMAT
e
MAT 12

intervenção e ação ética para
o exercício pleno da cidadania;
• Desenvolver

competências
que permitam ao aluno
enfrentar, com segurança, o
prosseguimento
da
sua
formação ao longo da vida e a
interação com o mundo que o
rodeia.

DIA DO

Jogos
Manipuláveis e
Interativos

AGRUPAMENTO

Utilização de
Software
educativo

Alunos
selecionados
(dois em cada
Todos
os
turma
do
A fornecer
- Sensibilizar
os professores do
3ºCEB e dois
pela UA
alunos
para
o grupo 500
em cada turma
espírito de equipa;
do
Ensino
Secundário)
- Capacitar os alunos
para a intervenção
e ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
- Desenvolver a autonomia,
o raciocínio lógico e
a abstração;

- Desenvolver o raciocínio,
a reflexão e a
estratégia;
- Potenciar o trabalho
cooperativo;

Jogos
manipuláveis

Todos
os Jogos
- Capacitar os alunos professores do interativos
para a intervenção grupo 500
Computadores
e ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
104

Alunos do 6º
ano da Escola
de Santa Clara

AVALIAÇÃO
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GRUPO 550 – INFORMÁTICA

TEMAS

Hora do
código

Semana da
Internet
Segura

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Mobilizar os alunos para a
literacia digital e computacional.

Utilização de
aplicações
online.

Sensibilizar os alunos para a
importância
da
segurança
quando utilizam a Internet.

Atividades
ainda a definir,
pois depende
do estado em
que se
encontra o
Agrupamento
face ao Covid
19.

Introduzir
e/ou
Professores do
reforçar o tema da
grupo
de
Segurança
na
Informática
Internet.
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AVALIAÇÃO

Todas as
turmas do
AEAAG que
tenham uma
disciplina de
informática

Dezembro
AEAAG

Observação
direta.

Alunos da
ESAAG

7 a 11 de
fevereiro

MATERIAIS

Proporcionar aos
alunos
uma
aproximação
do
Professores do Computadores
universo científico e
grupo
de com acesso à
tecnológico
da
Informática
Internet
informática e da
programação
de
computadores.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

DESTINATÁRIOS
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS DO
PROJETO EDUCATIVO

Proporcionar uma formação
integrada e harmoniosa a cada
Dia Aberto
aluno, com vista à aquisição de
da
competências que o habilitem
Informática
de forma consciente, a poder
construir o seu projeto de vida.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Divulgação,
demonstração
e apresentação
de trabalhos
elaborados ao
longo do ano
letivo no curso
de informática
de gestão.

Valorizar o trabalho
desenvolvido pelos
alunos, desenvolver
capacidades
de
comunicação entre
pares, potenciar o
trabalho cooperativo,
capacitar os alunos
para a intervenção
e ação ética para o
exercício pleno da
cidadania.
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MATERIAIS

Professores do
grupo
de
Informática
Auditório
Alunos
do Grande
curso
de ESAAG.
informática e
alunos
de
Aplicações
Informáticas

da

Direcionado
aos alunos do
9º ano,
podendo
estender-se a
outros alunos
da ESAAG

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Dia a
definir no
3º Período

Questionário
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GRUPO 240 – EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA
1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

Natal

Envolver a comunidade
educativa em projetos Realização
comuns e desenvolver a de trabalhos
capacidade crítica.
com recurso
a diferentes
formas
de
expressão.

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver o
espírito natalício.

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Decoração
da
escola
para receção
dos alunos
Ser+ XXI

METAS/OBJETIVOS

Decoração
da escola
com
elementos
alusivos ao
natal.

- Formar Cidadãos
Autónomos
e
Solidários;
- Educar para a
Tolerância,
Respeito pelos
outros e por si
próprio;
- Respeitar e Valorizar
a diversidade;
- Formar Indivíduos
criativos
com
espírito crítico e
de Iniciativa.
- Desenvolver nos
alunos o desejo
de participar nas
atividades produzindo
objetos
com
vários materiais,
explorando temas,
ideias e situações;
- Participar
nas
atividades
respeitando,
normas, regras e
critérios
pré
estabelecidos.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Computador
Professores
de EV, ET

Projetor

Material de
desenho e
Alunos do
pintura
5º e 6º
anos
Vários tipos
de papéis

Comunidade
educativa

Ao
longo
do ano
50 €
Sala de
aula e
átrio da
escola

Comunidade
em geral

Registo
escrito

Cola…

Papel
de
várias cores
e
tipos,
fios, cola,
Alunos do
tintas,
5º e 6º
sprays, etc.
anos
Professores
de EV, ET

Assistentes
operacionais

108

Material
recuperado

Última
semana
do 1º
período

Comunidade
educativa
75 €
Comunidade
em geral

Interior
da
escola

Registo
escrito
(relatório
de
avaliação
do PAA)
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Iniciativas ou projetos de âmbito local
(promovido pela CMG) ou nacional Ex: Plano
Nacional de Cinema

Interdisciplinaridade com outros grupos
disciplinares sempre que se revele pertinente

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Proporcionar aos alunos
diferentes vivências com
base na participação em
diversos
projetos
e
iniciativas.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

A definir

- Envolver os alunos
na
conceção,
realização
e
avaliação
dos
projetos;

Professores
de vários
grupos
disciplinares

- Valorizar o trabalho Alunos do
em grupo para a 5º e 6º
concretização
de anos
objetivos comuns.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

A definir
Comunidade
em geral

AVALIAÇÃO

Ao
longo
do ano.

Comunidade
educativa
A definir

DATA/
LOCAL

No
interior
ou
exterior
da
escola.

Registo
escrito
(relatório)
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2º Período
RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Exposição de
trabalhos

Desenvolver
a Professores
de EV, ET e
sensibilidade estética;
alunos do 2º
Estimular a criatividade;
ciclo
Envolver os alunos na
conceção, realização e
avaliação de projetos.

Diversos
tipos
de
papéis

60€

Pastas
de
modelação

DATA/ LOCAL

AVALIAÇÃO

Penúltima e
última
semana do
2º período
Interior da
Escola

Material
recuperável

Comemoração
de efemérides

Estimular a participação Professores
dos alunos em eventos; de EV, ET e
Conhecer
diferentes alunos do 5º
expressões da cultura e 6º anos

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns.

Desenvolver nos alunos Professores
Diversos
o
espírito
de de EV, ET e
materiais
entreajuda,
alunos dos 5º tendo
em
solidariedade, …
e 6º anos em conta o tema
Envolver a comunidade Caricaturas
a articulação
educativa em projetos de emoções - Desenvolver
com
os
comuns e desenvolver o participação sensibilidade estética;
professores
espírito crítico
no concurso Estimular a criatividade;
de Português
e
a
Envolver os alunos na
Associação
conceção, realização e
Ajudaris
avaliação de projetos.

Exposição de
trabalhos

PREVISÃO
DE
CUSTOS

Material de
desenho e
pintura

Desenvolver nos alunos
a
capacidade
de
participar nas atividades;
Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver o
espírito crítico.

MATERIAIS

Compartilh’ Arte’ 22 Concurso
de ilustração

Da bidimensionalidade à
tridimensionalidade com
recuperação de materiais

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

nacional e europeia
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Comunidade
educativa

65 €

Ao longo do
2º e 3º
períodos
No interior
ou exterior
da escola

50 €

Ao longo do
2º período

Comunidade
em geral

Registo escrito
(relatório)
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3º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Comemoração do Dia Mundial do Ambiente

Projeto Estrela Geopark

Usar a Arte como
vetor
para
a
Educação.
Incentivar os alunos
para a realização de
trabalhos a partir de
recursos naturais.

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver o
espírito crítico

Exposição de
trabalhos

Materiais
naturais
(flores,
Técnicos do
Sensibilizar os alunos
folhas, paus
Estrela
para os problemas
pedras)
Comunidade
Geopark
ambientais.
educativa
Computador
Professores
Entender que cada
Comunidade
de EV, ET e
indivíduo tem um
Projetor
em geral.
alunos do
papel importante na
5º e 6º
preservação
e
Diversos
anos
conservação
da
materiais
natureza.
recuperáveis.
Contribuir para
Bem comum.

o

Desenvolver
o
espírito crítico e de
iniciativa.
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3º
período
100 €

Interior
e
exterior
da
escola

Registo
escrito
(relatório)
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GRUPO 250 – EDUCAÇÃO MUSICAL
1º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

1 de
outubro

Observação
direta

Sensibilizar para a
importância
da
música no dia-a-dia;

Dia
Mundial
da Música

Audição de
excertos
musicais de
estilos
variados
durante os
intervalos

Sensibilizar para a
grande variedade de
estilos e géneros
musicais;
Fomentar o gosto
pela música tradicional
Portuguesa;
Apreciar e fomentar
o gosto pelo Fado
(Património Cultural
Imaterial da Humanidade)
Sensibilização
dos
alunos para o espírito
de solidariedade;

Natal

Apresentação
de vários
canções
natalícias nas
diversas
salas de aula

Aparelhagem

Professores
de
Educação
Musical

Viver e envolver a
comunidade educativa
no espírito natalício;

Alunos dos
5º e 6º anos

Aparelhagem
Instrumentos
musicais

Ampliar o repertório
musical das crianças;
Conhecer diferentes
tipos de tradições
musicais.
112

Relaciona16/17
mento
dezembro
interpessoal
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2º Período
TEMAS

Prática
vocal

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

ATIVIDADES

Envolver a comunidade
educativa.

Karaoke;
Interpretação
de canções
portuguesas
e
estrangeiras

RECURSOS
METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Sensibilizar os alunos
Professores
para
a
correta
de
utilização da voz e do
Educação
aparelho vocal;
Musical

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

5 de
abril

Avaliação
instrumental
/vocal

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

A definir

Observação
direta

Computador
Aparelhagem

Comunidade
educativa

Instrumentos
Cantar publicamente
Alunos do Musicais
vários
temas
2º ciclo
musicais.

3º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Dia do
Transversalidade
Agrupamento Educação Musical

da

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Workshop
musical
numa sala de
Educação
Musical no
dia do
Agrupamento
para os
alunos do 4º
ano.

Dar a conhecer o
trabalho desenvolvido
ao
longo
dos
períodos nos clubes
e nas aulas de
Educação
Musical
aos alunos do 4º
ano.

Professores
de
Educação
Musical

MATERIAIS

Instrument
os musicais
existentes
nas salas
de
Alunos do
Educação
5º e 6º
Envolvimento
da
Musical
anos
Educação Musical nas
atividades promovidas
no Agrupamento.
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Alunos do
4º ano

PREVISÃO
DE CUSTOS

2021/2022 – Departamento de Expressões e Tecnologias

GRUPO 260 E 620 – EDUCAÇÃO FÍSICA
1º Período

TEMAS

Desporto
Escolar
Grupos
Equipa e
CFD
Náutico
AEAAG

Semana
Europeia
do
Desporto

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Educação Desportiva pela
tolerância, pelo respeito
e pela diversidade, numa
perspetiva de inclusão.

RECURSOS
ATIVIDADES

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Treinos e
competições dos
28 grupos equipa
do Desporto
Escolar
Atividades
Pontuais e
Regulares do CFD

Sensibilizar os alunos
para a importância do
desporto.

METAS/OBJETIVOS

Dinamização de
torneios e a
atividades a
desenvolver por
cada docente nas
turmas que
leciona;
Elaboração de
cartazes alusivos;
Palestra pelos
docentes nas
respetivas turmas.

Educar para a
saúde, estimular
hábitos e estilos
Grupo de
de
vida
Educação
saudáveis;
Física
Educar
pela
cultura náutica.

Educar para a
saúde, estimular
hábitos e estilos
de
vida
saudáveis;
Grupo de
Educação
Divulgar
a Física.
celebração
da
semana europeia
do Desporto.
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

1º Período
Alunos 1º, 2º,
Custos
nas
3º
CEB
e decorrentes
instalações
do
Secundário do
desportivas
AEAAG
e funcionado AEAAG,
mento do
outros
EMG, PMG,
Centro de
interessados
Equipamento
Barragens e
(aberto a todas Formação
náutico
rios
Desportiva.
escolas).
CFD
circundantes.

Relatório de
atividades e
monitorização
pelas
estruturas de
coordenação
do DE.

Material
didático e
equipamento
desportivo
do AEAAG.

Elaboração do
relatório
de
atividade,
relatório
do
Clube
Desporto
Escolar
e
relatório
do
cumprimento
do
Plano
Anual
de
Atividades.

Material
didático e
equipamento
desportivo
do AEAAG.

Alunos do 3º
CEB
e
Secundário do
AEAAG

Sem
custos
previstos

23 a 30 de
setembro
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TEMAS

Desporto
Escolar –
Formação
de Juízes
árbitros
Todos os
professores
de
Educação
Física com
Gr. Equipa

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Educação Desportiva pela
tolerância, pelo respeito
e pela diversidade, numa
perspetiva de inclusão.
Existência de regras claras
e de um ambiente de
disciplina e respeito.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Formação fase escola:
DC: Futsal, Andebol,
Basquetebol,
Voleibol, Rugby.
DI: Desportos Gímnicos,
ARE, Badmínton,
Ténis de Mesa,
Atletismo.
DA: Desportos Náuticos,
Multiatividades
e
Boccia.

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Sem
custos
previstos
para os
alunos.

Ao longo
do 1.º
período de
acordo com
mancha
horária
definida
para os
Gruposequipa.

Relatório de
atividades e
monitorização
pelas
estruturas de
coordenação
do DE.

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/ LOCAL

AVALIAÇÃO

Alunos 1º, 2º,
3º CEB e
Secundário do
AEAAG e
outros
interessados.

Ao longo do
2º período nas
Sem
Instalações
custos
Desportivas
previstos das escolas de
para os
Santa Clara e
alunos.
da Escola
Afonso de
Albuquerque.

DESTINATÁRIOS

Educar para a saúde,
estimular hábitos e
estilos de vida Grupo de
Educação
saudáveis.
Física e
Capacitar
os árbitros
alunos para a oficiais
intervenção
e convidados
ação ética para o
exercício pleno da

MATERIAIS

Alunos 2º, 3º
Material
CEB
e
didático e
Secundário do
equipamento
AEAAG
e
desportivo
outros
do AEAAG.
interessados.

2º Período

TEMAS

Desporto
Escolar
Grupos
Equipa
Todos os
Professores
de
Educação
Física

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Envolver a comunidade
educativa em projetos
Desportivos, desenvolver
a
tolerância,
a
cooperação,a entreajuda
e o respeito pelo outro e
pelas regras instituídas.
Prevenção do abandono
escolar.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Treinos e
competições
dos 28
grupos
equipa do
Desporto
Escolar.

Educar para o prática
desportiva regular e
estimular hábitos e Grupo de
estilos
de
vida Educação
saudáveis,
numa Física.
perspectiva
de
inclusão.
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MATERIAIS

Material
didático e
equipamento
desportivo
do AEAAG.

Relatório de
atividades e
monitorização
pelas
estruturas de
coordenação
do DE.
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TEMAS

Desporto
Escolar
CFD
Náuticas
+
DE+

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Envolver os alunos e a
comunidade educativa na Quatro eixos
Educação Desportiva pela de intervenção:
tolerância, pelo respeito Iniciação;
e pela diversidade, numa Aperfeiçoamento;
Formação de
perspectiva de inclusão.
professores;
Desenvolver uma atitude Estágios.
ecológica e ambiental.

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE
CUSTOS

DATA/ LOCAL

Alunos 1º, 2º,
3º CEB e
Secundário do
AEAAG e
outros
interessados.

Sem
custos
previstos
para os
alunos.

Barragem do
Caldeirão,
Piscinas
Municipais e
outros
espaços
aquáticos.

DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Sem custos
previstos
para os
alunos.

Instalações
Desportivas
das escolas
de Santa
Clara e da
Escola
Afonso de
Albuquerque.

Relatório de
atividades e
monitorização
pelas
estruturas de
coordenação
do DE.

MATERIAIS

Material
Educar para a saúde,
Grupo de didático e
estimular hábitos e
Educação
equipamento
estilos
de
vida
Física.
desportivo
saudáveis.
do AEAAG.

AVALIAÇÃO

3º Período

TEMAS

Desporto
Escolar –
Grupos
Equipa
Todos os
Professores
de
Educação
Física.

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Envolver a comunidade
educativa em projetos
Desportivos, desenvolver
a
tolerância,
a
cooperação,a entreajuda
e o respeito pelo outro e
pelas regras instituídas.
Prevenção do abandono
escolar.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Treinos e
competições
dos 28
grupos
equipa do
Desporto
Escolar.

Educar para o prática
desportiva regular e
Grupo de
estimular hábitos e
Educação
estilos
de
vida
Física.
saudáveis,
numa
perspectiva
de
inclusão.
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MATERIAIS

Alunos do 1º,
2º, 3º CEB e
Secundário do
AEAAG
e
outros
interessados.
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TEMAS

Desporto
Escolar –
CFD
Náuticas
+
DE+

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

Envolver os alunos e a
comunidade educativa na Quatro eixos
Educação Desportiva pela de intervenção:
tolerância, pelo respeito Iniciação;
e pela diversidade, numa Aperfeiçoamento;
Formação de
perspectiva de inclusão.
professores;
Desenvolver uma atitude Estágios.
ecológica e ambiental.

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Educar para a saúde,
Grupo de
estimular hábitos e
Educação
estilos
de
vida
Física.
saudáveis.
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DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos do 1º,
2º, 3º CEB e
Secundário do
AEAAG
e
outros
interessados.

Barragem
do
Caldeirão,
Sem custos
Piscinas
para os
Municipais e
alunos.
outros
espaços
aquáticos.

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Relatório de
atividades e
monitorização
pelas
estruturas de
coordenação
do DE.
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GRUPO 530 – EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
1º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Desenvolver
a
personalidade,
incentivando a formação
de
cidadãos
livres,
responsáveis, autónomos
e solidários.

Natal

Desenvolver
a
consciência ecológica e
ambiental.
Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver a
capacidade crítica.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Contribuir para uma
escola mais atraente
na época Natalícia.

Decoração
da escola
com o
contributo
dos
trabalhos
dos alunos

Envolver os alunos
em
atividades
extracurriculares.
Professores
de
Desenvolver
nos Educação
alunos a capacidade Tecnológica
de inovar com a e alunos do
reciclagem
de 7º ano.
materiais.
Contribuir para uma
consciência
mais
ecológica e menos
consumista.
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Computador
e projetor

Comunidade
educativa

Tintas,
Comunidade
verniz, cola
em geral
branca
e
cola
quente,
etc….

60 Euros

Mês de
dezembro

Registo
escrito
Relatório de
atividades
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Fim de
período
Exposição
de
trabalhos
alusivos ao
Natal e
outros

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver a
capacidade crítica.

Interdisciplinaridade
com outros
grupos
disciplinares

Proporcionar aos alunos
diferentes experiências
com base na participação
em projetos e iniciativas
de âmbito escolar.

Exposição
dos
trabalhos
dos alunos
de 7º ano

A definir

Estimular
o
desenvolvimento da
autonomia,
do
Vitrines
Professores
espírito crítico e da
de ET e
criatividade através
alunos
de
criar
e
Mesas
construir/saber
fazer.

Valorizar o trabalho
em grupo para a
concretização
de
objetivos comuns.

Professores
de ET e de
outros
A definir
grupos
disciplinares
e alunos
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Comunidade
educativa
Comunidade
em geral

Comunidade
educativa

Vitrines
do
corredor
da
entrada e
Espaço de
conhecimento e
memória

Quando
necessário
dentro ou
fora do
espaço
escola

Registo
escrito
Relatório de
atividades

Registo
escrito
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2º Período
TEMAS

Interdisciplinaridade
com outros
grupos
disciplinares

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Proporcionar aos alunos
diferentes experiências
com base na participação
em projetos e iniciativas
de âmbito escolar.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

A definir

Valorizar o trabalho
em grupo para a
concretização
de
objetivos comuns.

MATERIAIS

Professores
de ET e de
outros
A definir
grupos
disciplinares
e alunos

Comunidade
educativa

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Quando
necessário
dentro ou
fora do
espaço
escola

AVALIAÇÃO

Registo
escrito

Estimular
o
desenvolvimento da
autonomia,
do
espírito crítico e da
criatividade através
de criar e construir/
saber fazer.

Exposição
de
trabalhos

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver a
capacidade crítica.

Desenvolver
a
consciência ecológica
Exposição de
Professores
e ambiental.
Mesas
trabalhos
de ET e
dos alunos Orientar para o alunos do
Vitrines
de ET
desenvolvimento de 7º ano
competências
que
permitam ao aluno
enfrentar,
com
segurança,
o
prosseguimento da
sua formação ao
longo da vida e a
interação com o
mundo que o rodeia.
120

Fim de
período
Comunidade
educativa

Vitrines e
Espaço de
conhecimento e
memória

Registo
escrito
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3º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Estimular
o
desenvolvimento da
autonomia,
do
espírito crítico e da
criatividade através
de criar e construir/
saber fazer.
Desenvolver
a
consciência ecológica e
ambiental.
Exposição
de
trabalhos

Envolver a comunidade
educativa em projetos
comuns e desenvolver a
capacidade crítica.

Exposição
de
trabalhos
dos alunos
de ET

Orientar para o
desenvolvimento de
competências que
permitam ao aluno
enfrentar,
com
segurança,
o
prosseguimento da
sua formação ao
longo da vida e a
interação com o
mundo que o rodeia.

Fim de
período
Professores
Mesas
de ET e
alunos do
Vitrines
7º ano

Desenvolver
nos
alunos a capacidade
de inovar com a
reciclagem de materiais.
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Comunidade
educativa

Vitrines
do
corredor
da
entrada e
Espaço de
conhecimento e
memória

Registo
escrito
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TEMAS

Interdisciplinaridade
com outros
grupos
disciplinares

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Proporcionar aos alunos
diferentes experiências
com base na participação
em projetos e iniciativas
de âmbito escolar.

Envolver a comunidade
Acolhimento educativa em projetos
aos alunos comuns e desenvolver a
do 6º ano capacidade crítica.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

A definir

Exposição de
trabalhos
Projeção de
um vídeo

Valorizar o trabalho
em grupo para a
concretização
de
objetivos comuns.

MATERIAIS

Professores
de ET e de
outros
A definir
grupos
disciplinares
e alunos

Dar a conhecer aos
futuros
alunos
alguns
projetos/
trabalhos executados
Professores
ao longo do ano na
de ET
disciplina de ET.

Sala NO

Alunos
Sensibilizar os alunos
7º ano
para o despertar de
profissões com o
contributo
desta
disciplina.

Projetor
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Mesas

de Computador

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Quando
necessário
dentro ou
fora do
espaço
escola

Comunidade
educativa

AVALIAÇÃO

Registo
escrito

Dia do
Agrupamento
Alunos do 6º
ano de
escolaridade

Sem custos

Sala de
Observação
Educação direta
Tecnológica/
Núcleo
Oficinal
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GRUPO 600 – ARTES VISUAIS
1º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Desenvolver atitudes de
responsabilização pessoal
e social;

Natal

Proporcionar o domínio e
a otimização dos vários
saberes;
Fomentar a divulgação e
respeito pela diversidade
de culturas.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Construções
plásticas
Bidimensionais
e
Tridimensionais
de NATAL.

Dar a conhecer à
comunidade escolar
diferentes formas de
representação
de
expressão plástica e Professores
de EV e
artística da época.
EMRC
Promover atitudes
sociais
e
de Alunos do 3º
grupo/simbologia da ciclo
época.
Desenvolver
criatividade;

a Encarregados
de Educação

MATERIAIS
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DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Materiais
diferenciados
Papéis
Tecidos
Material
riscador
Tintas
Tesouras
Cola

Fomentar
a
Interdisciplinaridade
/ EMRC

PREVISÃO
DE CUSTOS

Comunidade
Educativa

+ /- 30
euros

Início de
dezembro
Escola

Observação
direta/
participação
interativa em
todas
as
atividades
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Manuais
escolares
Powerpoint
Tipos
papéis
Plásticos

Alargar os horizontes
artístico-culturais
dos alunos;
Exposições
temporárias
dos
diferentes
conteúdos e
temas
desenvolvidos
nas aulas
(3º Ciclo)

Proporcionar
aprofundamento
e
domínio dos saberes.

o
o

Desenvolver atitudes de
responsabilização pessoal
e social.

Exposições
dos
trabalhos

de

Tesouras
X-atos

Estimular os alunos
no desenvolvimento
Professores
do seu projeto;

Régua
Compasso

Alunos do Cola e cola
Dar a conhecer à
3º ciclo
branca
comunidade
educativa, diferentes
Arame
formas
de
Lápis
e
representação
de
lápis
de
cor
expressão plástica e
artística.
Tintas de
água
Acrílicos
Carvão
Canetas de
feltro

124

1º
Período
Comunidade
Educativa

Observação
direta/
participação
interativa em
todas
as
atividades

Distribuição
Espaço do
de inquéritos
conhecimento
aos alunos
e memória
Adesão
e
desempenho
na
participação
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2º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Manuais
escolares
Powerpoint
Tipos
papéis
Plásticos

Alargar os horizontes
artístico-culturais
dos alunos;
Exposições
temporárias
dos
diferentes
conteúdos e
temas
desenvolvidos
nas aulas
(3º Ciclo)

Proporcionar
aprofundamento
e
domínio dos saberes.

o
o

Desenvolver atitudes de
responsabilização pessoal
e social.

Exposições
dos
trabalhos

de

Observação
direta/
participação
interativa em
todas
as
atividades

Tesouras
X-atos

Estimular os alunos
no desenvolvimento
Professores
do seu projeto;

Régua
Compasso

Alunos do Cola e cola
Dar a conhecer à
3º ciclo
branca
comunidade
educativa, diferentes
Arame
formas
de
Lápis
e
representação
de
lápis de cor
expressão plástica e
artística.
Tintas de
água
Acrílicos
Carvão
Canetas de
feltro
125

Comunidade
Educativa

Espaço do
conhecimento Distribuição
e memória de inquéritos
aos alunos
Adesão
e
desempenho
na
participação
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Fomentar
relacionamento
interpessoal e
grupo;

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

AVALIAÇÃO

o
de

Tomar contacto com
manifestações
artísticas
diferenciadas;
Visita de
Estudo
3º ciclo/9º
ano
e 10º ano

DATA/
LOCAL

Observação/
participação
interativa em
todas
as
atividades

Identificar, conhecer
diferentes técnicas;

Identificar conteúdos
Sensibilizar e educar para
O
dados nas aulas;
a educação ambiental.
Património
LISBOA/Sintra: Saber
estar em
e
Palácio da espaços culturais.
Fomentar o intercâmbio
Arquitetura
Pena
de culturas e saberes.
MAAT
Tomar contacto com
Museu Design valores, atitudes;
Templo Indu
Templo
Compreender que as
Budista
formas
têm
diferentes
significados
de
acordo
com
os
sistemas simbólicos.
Respeito
pelos
valores
fundamentais
do
diálogo
e
da
tolerância.

Professores
do grupo
600 (Artes Autocarro
Visuais) e
EMRC

Alunos do
9º e 10º anos

800 € por
autocarro
+
valor das
dormidas.

Distribuição
de inquéritos
aos alunos
Adesão
e
desempenho
na
participação
Relatório da
visita
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TEMAS

Participação
no
concurso:
DESENHAR
A MOEDA
sob o tema
“O
CLIMA”,
em
parceria
com a
Imprensa
Nacional
Casa
da Moeda
e Câmara
Municipal
da Guarda

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS
HUMANOS

Reconhecer
a
importância
da
defesa
do
Património Cultural,
em virtude deste
concurso fazer parte
do
plano
numismático
da
INCM em que esta
fará a divulgação da
cultura nacional; ao
Professores
mesmo tempo com a
do grupo
inclusão do tema ” O
600
Clima”, uma alusão a
todas
as
preocupações
das
alterações climáticas
e porque ocorrem,
transportando isso
para a representação
gráfica, bem como o
saber construir uma
moeda em cada
etapa.
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DESTINATÁRIOS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Alunos do
3ºciclo

.

MATERIAIS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO
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3º Período
TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Manuais
escolares
Powerpoint
Tipos
papéis

de

Plásticos

Exposições
temporárias
dos
diferentes
conteúdos e
temas
desenvolvidos
nas aulas
(3º Ciclo)

Alargar
os
seus
horizontes artísticoculturais;
Proporcionar
aprofundamento e
domínio dos saberes.

o
o

Desenvolver atitudes de
responsabilização pessoal
e social

Exposições
dos
trabalhos

Observação
direta/
participação
interativa em
todas
as
atividades

Tesouras
X-atos

Estimular os alunos
no desenvolvimento
Professores
do seu projeto;

Régua
Compasso

Alunos do Cola e cola
Dar a conhecer à
branca
3º ciclo
comunidade
Arame
educativa, diferentes
formas
de
Lápis
e
representação
de
lápis de cor
expressão plástica e
artística.
Tintas de
água
Acrílicos
Carvão
Canetas de
feltro
128

Comunidade
Educativa

Espaço do
conhecimento Distribuição
e memória de inquéritos
aos alunos
Adesão
e
desempenho
na
participação
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TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Lápis
cor

Dia do
Agrupamento

Desenvolver atitudes de
responsabilização
pessoal e social;
Proporcionar
o
aprofundamento e o
domínio dos saberes.

Aplicar diferentes
técnicas
e
materiais;
Conhecer
espaços físicos
ferramentas
trabalho ligadas
artes.

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

de

Tintas de
água

Fomentar
o
relacionamento
interpessoal e de
grupo;

Conhecer
os Artistas

PREVISÃO
DE CUSTOS

Acrílicos
Data a
definir

Carvão
Professores
do grupo
600

os
e
de
às

Canetas
de feltro
Papel de:
Seda
Cenário
Revistas
Cola
Tesouras
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Alunos do 6º
Ano

Salas de
Educação
Visual

Observação
direta/
participação
interativa em
todas
as
atividades
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GRUPO 910 – EDUCAÇÃO ESPECIAL
1º Período

TEMAS

Feirinha/
Quermesse

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Educação pela tolerância,
pelo respeito e pela
diversidade,
numa
perspetiva de inclusão.
Capacitar os alunos para
a intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.
Proporcionar a interação
e ações de cooperação
entre
alunos
das
unidades e seus pares
colegas.

Dia
da
Pessoa
Sensibilizar a comunidade
portadora
educativa para a inclusão;
de
deficiência Comemorar esta data
para desenvolver valores
da cidadania.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Atividade
prática de
confeção e
venda de
produtos.

Proporcionar
o
convívio com toda
a
Comunidade
Educativa.
Docentes
(Ed. Especial)
Fomentar interações
adequadas
e
Alunos
integradoras.
Promover relações
interpessoais.

Atividades
expressivas
-.

Sensibilizar
a
comunidade para
a problemática da
inclusão, através
da
divulgação
desta atividade.

Docentes,
assistentes
operacionais,
outros
técnicos
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MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

Máquina
Waffles
Diversos
trabalhos
elaborados/
recolhidos
pelos alunos

Materiais
necessários à
construção de
um painel.

Comunidade
escolar

Alunos do
AEAAG
e
Comunidade
educativa

17 de
dezembro
Salão da
ESAA

3 de
dezembro

AVALIAÇÃO

Observação do
nível
de
envolvimento,
entusiasmo
dos alunos e
adesão
da
comunidade
educativa

Ficha
avaliação.

de

2021/2022 – Departamento de Educação Especial

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Educação pela tolerância,
pelo respeito e pela
diversidade,
numa
perspetiva de inclusão.

Inclusão
na sala de
aula – Um
novo olhar
Capacitar os alunos para
sobre as
diferenças a intervenção e ação ética
para o exercício pleno da
cidadania.

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Atividade
prática de
Sensibilização
e Informação
Atividades de
interação e
cooperação
com alunos e
professores

MATERIAIS

Tomar consciência
da diferença;
Conhecer
as
caraterísticas
especiais
dos
Docentes
alunos com PEA;
da Unidade Material
Informático
Fomentar interações Especializa
adequadas
e da (CAA)
Filmes
integradoras.
Professores
da Turma
Jogos
Promover a Educação
para a Cidadania.
Garantir
a
qualidade
das
relações interpessoais
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Turma onde
estão
integrados
alunos que
requerem
medidas
seletivas ou
adicionais
das escolas do
Agrupamento

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

1º
Período
letivo em
datas a
definir
com os
DT, nas
aulas de
Educação
para a
Cidadania
e na
Unidade
de
Autismo

Docentes da
Unidade
de
Autismo (CAA)

2021/2022 – Departamento de Educação Especial

2º Período

TEMAS

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

Divulgar
e
disseminar
os
objetivos do SNIPI
na comunidade
Distribuição de
local;
flyers com
Atividade
de
informação
Promover mais Docentes de Impressões
divulgação
sobre o SNIPI
atempadamente
I.P
em papel A4
sobre o
em locais
a identificação de
SNIPI
públicos e de
Educação pela tolerância,
crianças
com
fácil acesso.
pelo respeito e pela
necessidades ou
diversidade,
numa
em
risco
de
perspetiva de inclusão.
atraso
de
desenvolvimento.
Consciencialização
do Dia
Mundial
Autismo
(2 de abril)

Elaboração e
exposição de
material de
sensibilização
em escolas e
J.I. do
Agrupamento

Consciencializar
toda a comunidade
Docentes de
educativa para a
Material
Educação
problemática do
desgaste
Especial
Autismo e da
Inclusão.
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de

Comunidade
educativa

Comunidade
educativa

PREVISÃO
DE CUSTOS

10 €

DATA/
LOCAL

AVALIAÇÃO

Fevereiro
de 2022

Reflexão sobre
a
aceitação
dos flyers nos
diferentes
locais.

A realizar
na última
semana
de março
/
Escolas do
Agrupamento

Final do
período

2º

Docentes
Educação
Especial

da

2021/2022 – Departamento de Educação Especial

3º Período

TEMAS

Ação de
sensibilização

ARTICULAÇÃO COM OS
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES/OBJETIVOS
DO PROJETO EDUCATIVO

Educação pela tolerância,
pelo respeito e pela
diversidade,
numa
perspetiva multicultural e
de inclusão.
Formar
para
cidadania mais
participada
responsável.

uma
ativa,
e

RECURSOS
ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

Sensibilizar
comunidade
escolar para
inclusão;
Semana do
Arco-Íris

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/
LOCAL

a
Terceira
semana
de maio

a

Docentes de
Impressão de
Criar uma cadeia Educação
cartazes
de cores humana, Especial
através do uso de
uma peça de
roupa
ou
acessório.
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Toda a
comunidade
escolar

Impressão
de cartazes

Todas as
escolas
do AEAAG

AVALIAÇÃO

2021/2022 – Serviço de Psicologia e Orientação
RECURSOS
TEMAS

ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/LOCAL

- Promover o desenvolvimento
dos alunos e reforçar as suas
habilidades/competências;

- Avaliação
e/ou
acompanhamento
psicopedagógico e/ou
consulta psicológica

- Realizar
avaliações
psicológicas, dentro da área
de
especialização
das
técnicas;

Ao longo do ano
letivo

Testes
psicológicos
Técnicas do SPO

- Fazer
acompanhamento
psicopedagógico a alunos que
dele necessitem;

Fichas
de
atividades

Alunos do
Agrupamento

Sem
custos
previstos

Outros…

Escola Secundária
Afonso de
Albuquerque
Escola Básica de Stª
Clara

- Contribuir para o ajuste
emocional dos alunos.

Apoio
Psicopedagógico
- Pré-escolar
Avaliação de aptidões
básicas envolvidas na
aprendizagem escolar
(Nota: A realização
desta
atividade
depende do interesse
dos encarregados de
educação, assim como
das
normas
de
protecção e segurança
em vigor, devido à
pandemia).

- Avaliar
(1º
período)
/Reavaliar (3º período) o
desenvolvimento de crianças
em idade pré-escolar, em
vários domínios;
- Fornecer
feedback
avaliação/reavaliação
educadoras.

da
às

Técnicas do SPO
Educadoras dos JI
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Provas
de
diagnóstico
Pré-escolar

Crianças dos JI
do
Agrupamento
que completam
5 anos até 15
de setembro de
2021

1º e 3º Períodos
Sem
custos
previstos

Jardins de Infância
do Agrupamento

2021/2022 – Serviço de Psicologia e Orientação
RECURSOS
TEMAS

ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

-

- Atendimentos
individuais
Orientação
Escolar e
profissional

de

- Explorar interesses, preferências e
competências vocacionais dos
alunos;
-

Dotar os alunos com
ferramentas para recolha de
informação
escolar
e
profissional;

Fichas de
atividades
Técnicas do SPO
Diretores
de
Turma
e/ou
professores do
9º ano

- Colaborar no processo de
tomada de decisão em termos
vocacionais e de orientação de
carreira.
-

Projeto
Future

DATA/LOCAL

Promover atividades de
desenvolvimento vocacional;

- Promover o autoconhecimento
dos alunos;

- Sessões
grupo/turma.

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

Inspiring - Promover a possibilidade dos
alunos acederem a ofertas de
informação sobre o Ensino
(Feira com expositores
Superior português e no
do ensino superior no
estrangeiro;
salão da escola para
visitas guiadas aos - Promover o conhecimento no
processo de acesso ao ensino
10º, 11º e 12º anos;
superior;
sessões de acesso ao
ensino superior)

Testes
psicotécnicos
Uso
de
computadores
para acesso
à Internet

Alunos do
9ºano
Alunos de
outros anos de
escolaridade
que revelem
necessidade
de
intervenção
nesta área.

1º, 2º e 3º Períodos
Escola Secundária
Afonso de
Albuquerque

- Técnicos do SPO
- Promotores do
Materiais
Projeto Inspiring
Alunos
do
próprios do
Future
ensino
Projeto
secundário do
Inspiring
- Representantes
agrupamento
Future
de
algumas
Instituições
de
Ensino Superior
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Sem
custos
previstos

Manhã de 23 de
novembro de 2021
(Escola Secundária de
Afonso
de
Albuquerque)
Salão da escola
Grande Auditório

2021/2022 – Serviço de Psicologia e Orientação

RECURSOS
TEMAS

ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

DATA/LOCAL

(continuação)
- Promover
competências
pessoais, sociais e tomada de
decisão
consciente
dos
alunos face ao futuro escolar.

Orientação
Escolar e
profissional

- Sessão de Acesso ao
Ensino Superior
(Nota: A realização
desta
atividade
depende
da
disponibilidade
da
técnica do Gabinete de
Acesso
ao
Ensino
Superior)

- Promover o conhecimento no
processo de acesso ao ensino
superior;

Final do 3º período

- Facultar ferramentas para uma
Técnicas do SPO
escolha de carreira ajustada
aos interesses e competências
Técnica
do
dos alunos;
Gabinete
de
- Promover a possibilidade de Acesso ao Ensino
clarificar projetos pessoais, Superior
escolares e profissionais dos
alunos, para uma tomada de
decisão sustentada.
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Materiais
próprios do
Gabinete
de Acesso
ao Ensino
Superior

Alunos do
12º ano

Sem
custos
previstos

Escola Secundária
Afonso de
Albuquerque
Nota: Poderá haver
necessidade de realizar
várias sessões, dependendo
das normas de proteção
e segurança em vigor
(pandemia).

2021/2022 – Serviço de Psicologia e Orientação
RECURSOS
TEMAS

ATIVIDADES

METAS/OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
HUMANOS

- Realizar atividades de
acordo
com
as
atribuições
e
competências
da
Equipa
Multidisciplinar
de
Apoio à Educação
Inclusiva (EMAI).
Apoio ao
desenvolviment
o do sistema de
relações da
comunidade
escolar

- Contribuir na análise
da
situação
e
documentação
de
alunos.
- Elaborar
e/ou
retificar documentos
internos do serviço.
- Participar
no
Conselho Pedagógico.
- Contribuir na análise
de situações de risco
comportamental/
emocional/social

MATERIAIS

PREVISÃO
DE CUSTOS

- Contribuir
para
a
operacionalização da EMAI
tal como preconizado no
Decreto-Lei nº 54/2018 de 6
de julho – Educação Inclusiva;
- Objetivos
inerentes
ao
sucesso escolar e bem-estar
físico e psíquico dos alunos
do Agrupamento;
- Despoletar mecanismos e
estratégias de resolução de
situações risco dos alunos;

DATA/LOCAL

Reunião semanal ao
longo do ano letivo
(Equipa
Multidisciplinar)
Técnicas do SPO
Direção
Comunidade
educativa
Outros

- Colaborar com docentes,
encarregados de educação e
outros agentes educativos,
na promoção do sucesso
escolar e bem-estar do aluno,
participando em reuniões de
Conselhos de Turma e outras.

Processos
individuais
de alunos
Documentação
de alunos

Alunos do
Agrupamento
Comunidade
Escolar

Sem
custos
previstos

Reunião mensal ao
longo do ano letivo
(Conselho
Pedagógico)
Outras Reuniões
Agrupamento de
Escolas Afonso de
Albuquerque
Ao longo do ano
letivo
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